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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از اثر خودباوری تحصیلی و هیجانات تحصیلی بر
عملکرد تحصیلی با در نظر گرفتن نقش واسطهای انگیزش تحصیلی در دانشجویان بود .در این مطالعه
توصیفی -همبستگی ،جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی
 1381-89تشکیل دادند که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای تعداد  212نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدند .ارزیابی مدل پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت .نتایج پژوهش نشان
داد رابطههای مستقیم خودباوری تحصیلی به عملکرد تحصیلی ()p<0.01 ,β=261.8؛ خودباوری
تحصیلی با انگیزش تحصیلی ()p<0.05 ,β=26140؛ هیجانات مثبت تحصیلی با انگیزش تحصیلی
()p<0.05 ,β=-26138؛ هیجانات منفی تحصیلی به عملکرد تحصیلی ()p<0.01 ,β=-264.2؛
هیجانات منفی تحصیلی به انگیزش تحصیلی ( )p<0.01 ,β=-26413و انگیزش تحصیلی با عملکرد
تحصیلی ( )p<0.01 ,β=-261.8معنادار شدند ،اما رابطه هیجانات مثبت تحصیلی با عملکرد تحصیلی
( )p 0.05 ,β=2628.معنادار نشد .همچنین ،رابطه غیرمستقیم خودباوری تحصیلی با عملکرد تحصیلی
با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی( ،)p<0.05 ,β=26222رابطه غیرمستقیم هیجانات مثبت تحصیلی با
عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی ( )p<0.05 ,β=26222و رابطه غیرمستقیم
هیجانات منفی تحصیلی با عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی()p<0.05 ,β=-26222
معنادار شدند .بر اساس نتایج این پژوهش ،الگوی پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی :خودباوری تحصیلی ،هیجانات مثبت تحصیلی ،هیجانات منفی تحصیلی ،عملکرد
تحصیلی و انگیزش تحصیلی
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Abstract
The aim of this study was to design and test the pattern of the effect of
academic self-steem and academic excellence on academic performance by
considering the intermediate role academic motivation of students. In this
descriptive-correlational study, all students of Islamic Azad University of Ahvaz in
the academic year 2018-19 constituted. From this population, 210 people were
selected through multy-stage cluster sampling method. The proposed model was
evaluated using a path analysis method.The results of this study showed that the
direct relationships between academic self-steem whit academic performance
(p<0.01,β=0.169);
academic
self-steem
whit
academic
motivation
(p<0.05,β=0.145); positive academic excellence whit academic motivation
(p<0.05,β=-0.139), negative academic excellence whit academic performance
(p<0.01,β=-0.462) negative academic excellence whit academic motivation
(p<0.01,β=-0.413); academic motivation whit academic performance
(p<0.01,β=-0.169) were significant. But the relationships positive academic
excellence whit academic performance (p>0.05,β=-0.096) was not significant.
Also, the indirect relationships self-steem whit academic performance considering
the mediating role of academic motivation (p<0.05,β=0.002), positive academic
excellence on academic performance considering the mediating role of academic
motivation (p<0.05,β=0.002), and negative academic excellence on academic
performance considering the mediating role of academic motivation
(p<0.05,β=-0.002) were significant. The proposed model had an acceptable fitness
to the result.
Keywords: academic self-steem, positive academic emotions, negative
academic emotions, academic performance & academic motivation
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مقدمه
زندگی تحصیلی ،جزء مهمترین ابعاد زندگی هر شخص محسوب میشود که قادر است بر سایر
ابعاد زندگی فرد اثر بگذارد .از طرفـی ،مسـاله افـت تحصـیلی و پـایین بـودن سـطد عملکـرد تحصـیلی
دانشآموزان و دانشجویان یکی از مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افـراد و نظـام آموزشـی هـر کشـور
میباشد (شریفیان ،نصر و عابدی .)2212 ،از عملکرد تحصیلی 1به عنوان یکی از شاخصهای پیشبینـی
کننده ارتقاء و موفقیت در فعالیتهای علمی یاد میشود (گائو )2218 ،2و عبارت است از میـزان دسـتیابی
دانشآموزان و دانشجویان به اهداف آموزشی از پیش تعیـین شـده کـه از آنـان انتظـار داریـم در پایـان
دورههای آموزشی به آنها دست یابند (ویزوسو ،آریاس-گاندین و رودریگوئز .)2219 ،3در تعریفی دیگر ،لیو
و روترمن -فولر ،)2218( 4عملکرد تحصیلی را موفقیـت تحصـیلی دانـشآمـوزان و دانشـجویان تعریـف
کردهاند .از جمله عمدهترین حوزه های پژوهشی که محققـان علـوم تربیتـی و روانشناسـی در آن فعـال
می باشند ،تعیین مالک ها و متغیرهای مناسب به منظور بررسی پیشبینی وضعیت تحصیلی دانشآموزان
و دانشجویان است که موجب پدید آمدن تحقیقات بسیاری در زمینه عوامل اثرگذار بر عملکرد تحصـیلی
شده است (دی گریف ،بوسکر ،اوسترالن ،وشیر و هارتمن.)2219 ،0
به نظر میرسد ،خودباوری تحصیلی .یکی از عواملی است که با عملکرد تحصیلی دانشآموزان
و دانشجویان رابطه دارد .خودباوری به معنای شناخت و پذیرش ویژگیهای خـود مـیباشـد .بـه عبـارت
دیگر ،رفتارهایی که فرد از خود در زمینه های مختلف نشان میدهد ،نشان دهنده این است که فـرد چـه
میزان خود را میشناسد و یا می پذیرد (ویز ،گیالرکربـی و مینـانو .)221. ،1خودبـاوری یـا خودکارآمـدی
خصیصهای روانشناختی است و به باور فرد به تواناییها و استعدادهای خود بـرای انجـام موفقیـت آمیـز
فعالیت ها در جهت رسیدن به اهداف اشاره دارد و خودباوری تحصیلی نیز ،به معنای نگـرش واقـب بینانـه
درباره کارآمدی تحصیلی و آموزشگاهی است .و اساس خودباوری تحصیلی را هویت تحصیلی هر دانشجو
یا دانشآموز تشکیل میدهد (جیردهی ،عسگری ،طبری و لیلی .)2219 ،پـژوهشهـا نشـان دادهانـد کـه
خودباوری در دانش آموزان و دانشجویان موجب بهبود سطد عملکرد تحصیلی آنها مـیشـود .بـه عنـوان
مثــال ،در پژوهشــی ،کــروس ،مارچانــد ،مــدینا ،وایالفــورت و ریــواز-دراک )2218( 9نشــان دادنــد کــه
خودکارآمدی و خودباوری یکی از عوامل افزایش سطد عملکرد تحصیلی نوجوانان مکزیکی میباشـد .در
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پژوهشی دیگر ،تاپکو و لیناتاسکیار )2219( 1نشان دادند که عزت نفس و خودباوری با سـطد انگیـزش و
عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ترکیه رابطه مستقیمی دارد.
از سوی دیگر ،به نظر میرسد ،هیجانات تحصیلی 2نیز با عملکرد تحصیلی دانشآموزان و
دانشجویان رابطه داشته باشد .امروزه بر تعداد محققینی که بافت آموزشی را با نگاه هیجانی مطالعه
میکنند ،افزوده شده است؛ به گونهای که روانشناسان حیطه تربیتی معتقدند که دانشآموزان و
دانشجویان در خالل آموزشهای رسمی نه تنها به کسب مهارتهای شناختی و دانش مورد نیاز دست
مییابند ،بلکه قادر میشوند هیجانهای خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیری و پیشرفت را نیز در خود
پرورش دهند (واینگ ،فان ،لو و کریستنسن .)2211 ،3طبق الگوی پکران ،گوتز دانیلز ،استاپنیسکی و
پری )2212( 4تعدادی مکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی اثر هیجانها بر یادگیری و پیشرفت را موجب
میشود که شامل انگیزش برای یادگیری ،منابب شناختی و مهمتر از همه خودتنظیمی یادگیری میباشند.
این هیجانها به طور مستقیم در ارتباط با فعالیتهای پیشرفت مانند (لذت از یادگیری ،خستگی در طی
آموزش و خشم از الزامات تکلیف) یا پیامدهای پیشرفت تحصیلی (مثل ،غرور ،اضطراب یا شرم) واقب
شدهاند (داوکینز ،هادشون و براون .)221. ،0تارپ )2219( .معتقد است که هیجانات تحصیلی مستقیماً در
پیوند با فعالیتهای پیشرفت و یا پیامدهای پیشرفت مرتبط هستند .این هیجانات به دو دسته هیجانات
مثبت و منفی تقسیم میشوند .به طور کلی ،هیجانهای مثبت باعث افزایش عزت نفس ،خودکارآمدی و
امیدواری شده و از این رو ،موجبات بهزیستی فرد را فراهم میکنند .به عنوان مثال ،افراد امیدوار با تکیه
بر تواناییهایشان و با پافشاری ،میتوانند مسیر خود را در رسیدن به اهداف پیدا کنند (المبراس و راپلی،1
 .)2211در حالی که ،هیجانهای منفی موجب تحت فشار گذاشتن افراد شده و آنها را وادار میکنند تا به
شیوههای خاصی رفتار نمایند (آلباخ .)221. ،9به عنوان مثال ،فرد هنگام ترسیدن ،فرار کند؛ یا به هنگام
خشم بجنگند .به طور کلی ،در حیطه تحصیل هیجانهای منفی به مقدار کمتری موجب ایجاد
راهکارهای سازگارانه و خالقانه در فرد میشوند؛ لذا اضطراب ،یأس و ناامیدی را افزایش میدهند (اُلری و
وود .)2218 ،8لی و کانگ )2218( 12معتقدند که تجربیات مربوط به موفقیت و شکست نیز میتوانند بر
هیجانهای دانشآموزان و دانشجویان تأثیر بگذارند .به این معنا که کالس درس و محیطهای اجتماعی
احساسات را در دانشآموزان برمیانگیزانند و این احساسات نیز آموزش و محیط را تحت تأثیر قرار
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میدهند ،به نحوی که اشتیاق هیجانی معلمین و اساتید ،هیجانهای مثبت در دانشآموزان و دانشجویان
را در پی داشته و در مقابل ،داشتن دانشآموزان و دانشجویان مشتاق نیز موجب اشتیاق معلم و اساتید در
کالس درس خواهد بود (تورس ،پالهارس و آفوسنو .)2219 ،1در همین زمینه برخی از محققان در
پژوهشهای خود از هیجانها به عنوان عوامل مهمی نام میبرند که عملکرد و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان و دانشجویان را تبیین میکنند؛ به عنوان مثال ،نتایج مطالعه حیات ،اسمی ،رضایی و نبیئی
( )138.حاکی از آن بود که بین هیجانهای مثبت (لذت ،امید ،افتخار) با عملکرد تحصیلی دانشجویان
رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .اما بین هیجانهای خشم ،اضطراب ،ناامیدی ،شرم و خستگی با
عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطهای معنیدار وجود نداشت .در پژوهشی دیگر ،کارمونا-هالتی ،ساالنووا،
لیورنز و اسچافلی )2218( 2نشان دادند که هیجانات مثبت تحصیلی موجب خوش بینی و امیدواری شده و
به افزایش سطد عملکرد تحصیلی در دانشآموزان دبیرستانی شیلی کمک میکند .و نتایج پژوهش پارکر،
مارش ،جریم ،گائو و دایک )2219( 3نشان داد ،هیجانات منفی در دانشجویان موجب کاهش عملکرد و
موفقیت تحصیلی در آنها شده است .همچنین ،کوکورادا )221.( 4در تحقیقی با عنوان هیجانهای
تحصیلی مرتبط با یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان ،به این نتیجه دست یافت که هیجانهای
لذت ،امید و افتخار رابطه مثبت و معنیداری با عملکرد تحصیلی دارند .احدی ( )1383به بررسی رابطه
بین درگیری تحصیلی و هیجانهای مثبت و منفی ،یادگیری با یادگیری خودگردان دانشجویان پرداخت.
نتایج حاصل نشان می دهد بین درگیری تحصیلی با یادگیری خودگردان و هیجانات مثبت و همچنین
هیجانات منفی تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد .مطالعه اسماعیل )2210( 0با عنوان هیجانات
کالسی دانشجویان سعودی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی در زبان انگلیسی نشان داد که هیجانات
تحصیلی نزدیک به  ..درصد از واریانس موفقیت تحصیلی دانشجویان را تبیین میکنند.
همچنین ،به نظر میرسد عامل مهم اثرگذار دیگر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و
دانشآموزان ،انگیزش تحصیلی .میباشد .وو ،)2218( 1از انگیزش به عنوان فرایندی که طی آن فعالیت
فرد برانگیخته و تا رسیدن به هدف حفظ میشود تعریف شده است .به طوری که انگیزش را نیروی
محرک فعالیتهای افراد و یا به حالتهای درونی ارگانیسم که موجب هدایت رفتار به سوی نوعی هدف
مشخص میشود ،تعریف کردهاند (جونز ،بایرنز و جونز .)2218 ،9همچنین ،سازه انگیزش تحصیلی در
محیطهای آموزشی به رفتارهایی اشاره دارد که منجر به یادگیری و پیشرفت در یادگیرندگان میشود .در
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واقب این انگیزه ،تمایل فراگیر است به آنکه کاری را در قلمرو خاصی به خوبی انجام دهد و عملکردش را
به طور خودجوش ارزیابی کند .و به این ترتیب ،منجر به یادگیری و پیشرفت بیشتر در دانشآموزان و
دانشجویان شود (اُردان و بروچمن .)2219 ،1متداولترین نظریه در زمینه انگیزش تحصیلی ،نظریه خود
تعیینی رایان و دسی )2222( 2میباشد .طبق تعریف آنها ،انگیزه تحصیلی به تمایل یادگیرنده به درگیر
شدن در فعالیت یادگیری و تالش مستمر در انجام دادن و اتمام آن فعالیت مربوط است .آنها در راستای
بررسی انگیزههای مختلف افراد بر مبنای تعامل این نیازها با شرایط محیطی ،سه انگیزه را مطرح
کردهاند .انگیزش درونی ،3محرکی که تنها به خاطر لذت و خشنودی درونی حاصل از آن ایجاد میشود و
تا مرحله پیگیری و اتمام فعالیت اشاره دارد .انگیزش بیرونی ،4محرکی که تنها وسیلهای برای رسیدن به
اهداف دیگر است ،بدون اینکه احساس تعلق به آن وجود داشته باشد .بیانگیزگی ،0به معنای نبود میل و
اشتیاق در پیگیری یک فعالیت و یا هدف و از طریق شکست های پی در پی در جهت رسیدن به آن
اهداف به وجود میآید (چوون و شین .)2218 ،.به طور کلی ،انگیزش تحصیلی با نگرشها ،اهداف ویژه،
روشهای رسیدن به اهداف و باورهای خاص فرد در ارتباط است .دانشجویانی که برای یادگیری مبحثی
برانگیخته میشوند ،این آمادگی را پیدا میکنند تا به فعالیتهایی بپردازند که به یادگیری آنها کمک
میکند .در نقطه مقابل ،دانشجویان بیانگیزه برای یادگیری ،در تالشهای یادگیری خود نظاممند عمل
نکرده ،آنها ممکن است در حین تدریس کالسی بیتوجه باشند ،فاقد سازمان بوده و حتی مطالب درسی
را مرور و تکرار نکنند (مانتاسیا .)2219 ،1نتایج پژوهشهای بسیاری نشان دهنده رابطه نزدیک بین
انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان بوده است .به عنوان مثال ،نتایج
پژوهش ایشیها ،موریتا ،ناکاشیما ،اُکیتا ،ساگاوا و یاماتسا )2219( 9نشان داد ،بین انگیزش پیشرفت و
موفقیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان زن و مرد تفاوت وجود دارد .نتایج پژوهش شارما)2219( 8
نشان داد که بین متغیرهای سبک های شناختی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانشجویان رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد .همچنین ،شارما و شارما )2219( 12نیز نشان دادند که انگیزش تحصیلی و
خودپنداره ،عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به طور کلی ،بررسـی موفقیـت تحصـیلی دانشـجویان ،یکـی از راههـای دسـتیابی بـه توسـعه
دانشگاهی و به عبارت دیگر بهبود مستمر کیفیت آموزشـی اسـت کـه در شناسـایی برخـی از تنگناهـا و

1- Urdan & Bruchmann
2- Ryan & Deci
3- Intrinsic Motivation
4- Extrinsic Motivation
5- Motivless
6- Chon & Shin
7- Mantasiah
8- Ishihara, Morita, Nakajima, Okita, Sagawa & Yamatsu
9- Sharma
10- Sharma & Sharma
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نارساییهای نظام آموزشی و ارائه راهحل های علمی و صحید به منظور برطرف ساختن آنها مؤثر اسـت و
میتوان نتیجه گرفت که بررسی موفقیت تحصیلی در ارتقای کیفی فعالیتهای دانشگاهی نیز تـأثیر دارد.
از اینرو ،با توجه به اهمیت و نقش اساسی دانشجویان در پیشرفت جامعـه و بـا توجـه بـه مشـکالت و
مسائل مختلفی که دانشجویان در محیط آموزشی با آنها مواجه هسـتند ،لـزوم برنامـهریـزی بـرای رفـب
مشکالت فراروی آنها احساس میشود.بدست آمدن نتایج متناقض درپژوهشهادرارتباط با هیجانات منفـی
تحصیلی برروی انگیزش تحصیلی ودرنهایت عملکردتحصیلی دانشجویان ،بر اساس آنچه گفتـه شـد ،در
این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته شده اسـت کـه آیـا رابطـه علیـی بـین خودبـاوری تحصـیلی و
هیجانات تحصیلی با عملکرد تحصیلی با نقش واسـطهای انگیـزش تحصـیلی در دانشـجویان از بـرازش
مطلوب برخوردار است؟ همچنین به بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم متغییرهای پیش بین ومالک می
پردازد.
نمودار  1مدل علیی پیشنهادی طرح تحقیق را نشان میدهد.

نمودار .1مدل علیی پیشنهادی پژوهش
Figure 1
Research-proposed causal model

روش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن رابطه بین متغیرها در قالب تحلیل
مسیر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز در سال تحصیلی  1381-89تشکیل دادند.برای تعیین حجم نمونه درروش تحلیل

02

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی ـ سال  31ـ شماره  19ـ بهار 3199

مسیر ،کالین )1898(1توصیه می کند که به طور کلی به ازای هر پارامتر در روش تحلیل مسیر ،تعداد
حداقل  22نمونه در نظر بگیریم ،مکویتی )2224( 2عنوان می کند که تعیین حداقل حجم نمونه در روش
تحلیل مسیر از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا برای رسیدن به توان آماری3مناسب نیاز داریم که
حداقل مقدار ممکن را برای حجم نمونه به دست آوریم .این حداقل برابر با  222پیشنهاد شده است .یعنی
هر مقداری برای حجم نمونه در این روش که بیشتر از  222باشد ،نتایج آماری خوبی به ما خواهد
داد.دراین پژوهش باتوجه به تعداد متغیرها و شیوه پژوهش تعداد نمونه 212نفر در نظر گرفته شد.
درمرحله اول نمونهگیری خوشهای از میان چهار دانشکده هنر و معماری ،پرستاری و مامایی ،علوم انسانی
و فنی مهندسی ،دانشکده علوم انسانی به صورت تصادفی انتخاب ودرمرحله دوم نمونهگیری ،پنج کالس
دانشکده علوم انسانی به صورت تصادفی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند .سپس پرسشنامههای
پژوهش برای پاسخگویی در اختیار آزمودنیها قرار داده شد .جهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  Amosاستفاده شد .در این پژوهش از ابزارهای
زیر بهره گرفته شد.

عملکرد تحصیلی :جهت بررسی شاخص عملکرد تحصیلی از معدل ترم گذشته دانشجویان استفاده
شد.
پرسشنامه خودباوری تحصیلی :پرسشنامه خودباوری تحصیلی توسط نوری ،جعفری و سعادتمند
( )1384با استفاده از پرسشنامههای خودباوری کاردو ،4خودکارامدی شررز ،0عزت نفس کوپر اسمیت.و
روزنبرگ 1ساخته شده است .این پرسشنامه از  21سؤال تشکیل شده است و دارای مقیاس نمره گذاری
لیکرت پنج درجه ای از  1تا  0میباشد .نمرات از  21تا  120در نوسان میباشند و نمره باالتر آزمودنی ها
در این پرسشنامه نشانگر خودباوری بیشتر دانشآموزان از نظر تحصیلی است .اعتبار پرسشنامه مورد تأیید
چند نفر از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان قرار گرفته است .و پایایی پرسشنامه بر روی 32
دانشآموز مقطب متوسطه اصفهان ،با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 2.92به دست آمد .در پژوهش
حاضر برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب
آلفای کرونباخ کل سؤاالت  2.91به دست آمده است.

1- Kalin
2- Macvity
3- Statistical Power
4- Karodet
5- Shrzz
6- Cooper smith
7- Rosenberg
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پرسشنامه هیجانات تحصیلی :پرسشنامه هیجانات تحصیلی ،توسط پکران و همکاران ()2220
طراحی شده است که هیجانات مثبت و منفی را می سنجد .این پرسشنامه دارای  10گویه و دارای سه
بخش هیجانهای کالسی ،یادگیری و امتحان است .دو بعد هیجانهای مثبت (دارای سه خرده مقیاس
لذت ،امیدواری و غرور) و هیجانهای منفی (دارای پنج خرده مقیاس خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و
خستگی) میباشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجهای از هرگز ،1 :تا همیشه 0 :نمره گذاری میشود.
ماده های  1تا  22متعلق به هیجانهای مثبت (برای مثال ،از کسب دانش جدید لذت میبرم) و مادههای
 23تا  10متعلق به هیجانهای منفی (برای مثال ،مطالعه مرا خشمگین میکند) میباشد .ر ایران نیز
پرسشنامه مذکور توسط کدیور و همکاران ( )2228بومیسازی شده و روایی و پایایی آن مورد تائید قرار
گرفته است .در پژوهش حیات و همکاران ( )138.ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای هیجانهای
لذت ( ،)2.91امید ( ،)2/91افتخار ( ،)2.18خشم ( ،)2.90اضطراب ( ،)2.99شرم ( ،)2.93ناامیدی ()2.94
و خستگی ( )2.99به دست آمده که حاکی از پایایی مناسب این خرده مقیاسهاست .در پژوهش حاضر
برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای
کرونباخ کل سؤاالت  2.90به دست آمده است.

مقیاس انگیزش تحصیلی :مقیاس انگیزش تحصیلی ) (AMSتوسط والرند و همکاران ()1898
استفاده شده است .همه سؤاالت در پاسخ به یک سؤال کلی تنظیم شدهاند" :چرا به دانشگاه می روید؟"
این مقیاس دارای  29سؤال است وانگیزه تحصیلی رادرسه بعدانگیزش درونی  12سؤال (سواالت
4،11،19،20،.،13،22،21،2،81.و.)23
انگیزش بیرونی12سؤال ( )1،14،21،29،3،12،11،24،1،9،10،22و بیانگیزگی  4سؤال( )2.،18،12،0را
می سنجد .نمره گذاری بر اساس مقیاس لیکرت  1درجه ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف مشخص
میشود .دامنه تغییرات نمرات از  29تا  18.است.دراین پژوهش ازنمره کل آزمون استفاده شده است که
ازحاصل جمب نمره مقیاس انگیزش بیرونی ودرونی و نمره گذاری معکوس مقیاس بی انگیزگی بدست
می آید .نمرات باالتر نشان دهنده انگیزه تحصیلی باالی آزمودنی میباشد .پایایی این مقیاس توسط
طراحان و با استفاده از آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای انگیزش تحصیلی بین  2693تا 2691
گزارش شده است؛ همچنین جهت بررسی روایی این پرسشنامه ،از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش
واریماکس روی دادهها استفاده شد که نشان دهنده روایی مطلوب این پرسشنامه بود .در پژوهش حاضر
ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای انگیزش درونی ،انگیزش بیرونی و بیانگیزگی به ترتیب
 269. ،2690و  2694به دست آمدونشان دهنده ی پایایی قابل قبول این خرده مقیاس بود .به روش
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تنصیف به بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای
کرونباخ کل سؤاالت  2.9.به دست آمده است.

نتایج
جدول  :1شاخص های توصیفی
Table 1
Descriptive indexes

شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

Statistical indoxes

Mean

Std. deviation

Minimum
score

maximum
score

متغیر

تعداد

variable

عملکرد تحصیلی
academic performance

خودباوری تحصیلی
academic self-steem

هیجانات مثبت تحصیلی
positive academic emotions

هیجانات منفی تحصیلی
negative academic emotions

انگیزش تحصیلی
academic motivation

01.16

11.2

13

52.18

41.58

29.24

31

99

66.68

02.27

35

101

42.146

95.64

65

236

23.100

09.49

40

161

210

آمارههای توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل نمره و حداکثر نمره متغیرهای
پژوهش در جدول  1آمده است .در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در جدول  2آمده است.
جدول  :2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
Table2
Correlation matrix of research variables

متغیر
variable

عملکرد تحصیلی
academic performance

خودباوری تحصیلی
academic self-steem

هیجانات مثبت تحصیلی
positive academic emotions

هیجانات منفی تحصیلی
negative academic emotions

انگیزش تحصیلی
academic motivation

1

2

3

4

1
r=0.514

1

r=0.492

r=0.426

1

r=0.659

r =-0.583

r=-0.617

r=0.514

r=0.446

r=0.456

1

p <0.01
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بر اساس جدول  :2نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودباوری تحصیلی با
عملکرد تحصیلی( p<2.21 ،r=2.014رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین هیجانات مثبت تحصیلی
با عملکرد تحصیلی ( )p<2.21 ،r= 2.482رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین هیجانات منفی
تحصیلی با عملکرد تحصیلی ( )p<2.21 ،r=-2..08رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .بین انگیزش
تحصیلی با عملکرد تحصیلی ( )p<2.21 ،r=2.014رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .برای ارزیابی
مدل پیشنهادی این پژوهش از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار  SPSSو  AMOSویراست 24
استفاده شده است .مدل پیشنهادی اولیهای جهت تبیین عملکرد تحصیلی بر اساس خودباوری تحصیلی،
هیجانات تحصیلی و انگیزش تحصیلی به دست آمده است که در نمودار  2آن را مشاهده میکنید.

نمودار :2مدل اولیه در حالت استاندارد
Figure 2
Initial model in standard mode

جدول  :3شاخصهای برازندگی مدل اولیه و نهایی
3 Table
Goodness of fit of initial & final model

شاخصهای نیکویی برازش

مدل پیشنهادی اولیه

مدل اصالح شده نهایی

Goodness of fit

Initial Proposed Model

Modified final model

0.000
0

2.235
1
2.235

df

()χ2/df

-

CFI
RMSEA

00.1
0.445

p

0.135
0.997
0.077
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با توجه به دادههای جدول  3شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA=26440
نشان میدهد که مدل اولیه نیاز به اصالح دارد .جهت اصالح مدل ،رابطه غیرمعنادار هیجانات مثبت به
عملکرد تحصیلی حذف شد .مدل نهایی در نمودار  3آمده است .در مدل نهایی شاخص جذر برآورد
و مقدار  CFI=26881بود که نشان دهنده
واریانس خطای تقریب (26230 ،)RMSEA=26211
برازش خوب مدل میباشد .مدل اصالح شده در زیر آورده شده است.

نمودار  .3مدل نهایی در حالت استاندارد
3 Figure
The final model in standard mode

در ادامه یافتههای مربوط به برآورد ضرایب مسیر برای بررسی روابط مستقیم در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  :4ضرایب مسیر اثرات مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل اولیه و نهایی
4 Table
Direct effects results of research variables for Initial mode & final model

مسیر
path

خودباوری تحصیلی به عملکرد تحصیلی
academic self-steem to academic
performance

هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد
تحصیلی
positive academic emotions to
academic performance

هیجانات منفی تحصیلی به عملکرد
تحصیلی
negative academic emotions to
academic performance

خودباوری تحصیلی به انگیزش تحصیلی
academic self-steem to academic
motivation

مدل اولیه

مدل نهایی

Initial mode

final model

نوع
مسیر

ضرایب مسیر
استاندارد (

Path
model

Standard
path
coefficients

مستقیم

0.161

مستقیم

0.096

مستقیم

-0.415

مستقیم

0.145

هیجانات مثبت تحصیلی به انگیزش
تحصیلی

مستقیم

هیجانات منفی تحصیلی به انگیزش
تحصیلی

مستقیم

-0.413

مستقیم

0.156

positive academic emotions to
academic motivation

negative academic emotions to
academic motivation

انگیزش تحصیلی به عملکرد تحصیلی
academic motivation to academic
performance

0.139

معناداری

نوع مسیر

sig

Path
model

0.009

مستقیم

0.134

مستقیم

0.001

مستقیم

0.033

مستقیم

0.047

مستقیم

0.001

مستقیم

0.013

مستقیم

برآورد
استاندارد (

معناداری
sig

Standard of
estimat

0.169

-

-0.462

0.145

0.139

-0.0413

0.169

0.007

-

0.001

0.033

0.047

0.001

0.007

یافتههای جدول  4نشان داد رابطه مستقیم خودباوری تحصیلی باعملکردتحصیلی ()β=261.8
که در سطد  p<0.01از لحاظ آماری معنیدار بود .رابطه مستقیم هیجانات تحصیلی باعملکردتحصیلی
( )β=2628.که در سطد  p 0.05از لحاظ آماری معنیدار نبود ،و این رابطه تأیید نشد .رابطه مستقیم
هیجانات منفی تحصیلی باعملکردتحصیلی( )β=-264.2که در سطد  p<0.01از لحاظ آماری معنیدار
بود و این رابطه تأیید شد .رابطه مستقیم خودباوری تحصیلی باانگیزش تحصیلی ( )β=26140که در
سطد  p<0.05از لحاظ آماری معنیدار بود ،و این رابطه تأیید شد .رابطه مستقیم هیجانات مثبت
تحصیلی باانگیزش تحصیلی ( )β=26138که در سطد  p<0.05از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه
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تأیید شد .رابطه مستقیم هیجانات منفی تحصیلی باانگیزش تحصیلی ( )β=-26413که در سطد
 p<0.01از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه تأیید شد .و رابطه مستقیم انگیزش
تحصیلیباعملکردتحصیلی ( )β=261.8که در سطد  p<0.01از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه نیز
تأیید شد .برای تعیین معنیداری روابط واسطهای ،از روش بوت استراپ استفاده شده است .که نتایج را در
جدول  0مالحظه مینمایید.
جدول  :0نتایج روش بوت استروپ در بررسی مسیرهای غیر مستقیم و واسطهای
5 Table
Bootstrap test results for indirect and intermediate routes

متغیر پیشبین

متغیر میانجی

متغیر مالک

مدل اولیه

مدل نهایی

Intermediate
variable

Mediator variable

Property variable

Initial mode

final model

انگیزش تحصیلی

عملکرد تحصیلی

academic
motivation

academic
performance

انگیزش تحصیلی

عملکرد تحصیلی

academic
motivation

academic
performance

انگیزش تحصیلی

عملکرد تحصیلی

academic
motivation

academic
performance

خودباوری
تحصیلی
academic
self-steem

هیجانات مثبت
تحصیلی
positive
academic
emotions

هیجانات منفی
تحصیلی
negative
academic
emotions

بوت استراپ

معناداری

بوت استراپ

معناداری

Bootstrap

Significan

Bootstrap

Significan

0.002

0.002

-0.002

0.038

0.048

0.011

0.002

0.002

-0.002

0.038

0.047

0.011

سطوح اطمینان جدول  0حاکی از معنیداری مسیر غیرمستقیم خودباوری تحصیلی به عملکرد
تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی میباشد ( )β=26222که در سطد  p<0.05از لحاظ آماری
معنیدار بود و این مسیر تأیید شد .همچنین ،مسیر غیرمستقیم هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد
تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی معنیدار میباشد ( )β=26222که در سطد  p<0.05از
لحاظ آماری معنیدار بود و این مسیرنیز تأیید شد .و مسیر غیرمستقیم هیجانات منفی تحصیلی به
عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی معنیدار میباشد ( )β=-26222که در سطد
 p<0.05از لحاظ آماری معنیدار بود و این مسیرمدل پژوهش نیز تأیید شد .در فواصل مذکور به علت
قرار نگرفتن صفر در این فواصل ،رابطه مسیر غیرمستقیم یاد شده معنیدار تلقی میشود.
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بحث و نتیجه گیری
عملکرد تحصیلی یکی از معیارهای اساسی کارایی نظام آموزشی هر کشوری محسوب میشود.
لذا بررسی علتهای پیشرفت و افت تحصیلی از مهمترین موضوعات پژوهشی در نظام آموزشی است .با
توجه به تأثیر عوامل روانشناختی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی ،پژوهش حاضر با هدف "طراحی و
آزمون الگویی از اثر خودباوری تحصیلی و هیجانات تحصیلی بر عملکرد تحصیلی با در نظر گرفتن نقش
واسطهای انگیزش تحصیلی در دانشجویان" انجام شد .به طور کلی نتایج نشان داد تمام مسیرهای
مستقیم بجز مسیر هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد تحصیلی معنادار شدند .مسیرهای غیرمستقیم نیز
از طریق انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی معنادار شدند .بر اساس نتایج این پژوهش ،الگوی
پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است و گام مهمی در جهت شناخت عوامل مؤثر در عملکرد و
انگیزش تحصیلی دانشجویان محسوب میشود.
نتایج پژوهش نشان داد ،رابطه خودباوری تحصیلی به عملکرد تحصیلی از لحاظ آماری
معنیدار بود  .به این معنا که خودباوری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با عملکرد تحصیلی دارد .این
یافته با نتایج پژوهشهای رضایی ،حسینی منش ،مکوندحسینی و اکبری بلوطبنگان ( ،)1383مافال،
دیواریس ،هررا-لوپز و هفت ،)2218( 1کروس و همکاران ( ،)2218استاکوویچ ،بندورا ،کوک ،لی و
سرگت ،)2219( 2جیردهی و همکاران ( ،)2219تاپکو و لیناتاسکیار ( )2219مبنی بر اینکه پرورش
انتظارات مثبت و تقویت روحیه خودباوری در دانشجویان و دانشآموزان ،موفقیت و پیشرفت تحصیلی به
همراه دارد ،هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان نمود که خودباوری و باور داشتن به
تواناییها و شایستگی های خود و برخوردار بودن از احساس خودکارآمدی به عنوان متغیر مهم ،میتواند بر
عملکرد و پیشرفت تحصیلی ،به موقب انجام دادن تکالیف و فعالیتهای تحصیلی ،انتخاب درست اهداف
آموزشی ،میزان تالش و کوشش و نوع راهبردهای شناختی و فراشناختی مورد استفاده در دانشجویان
اثرگذار باشد .به این ترتیب ،می بایست در دانشجویان به ایجاد انتظارات مثبت و روحیه خودباوری با توجه
به ظرفیت و تفاوت های فردی در گرایش به موفقیت و پیشرفت تحصیلی مبادرت ورزید و شرایط مناسب
برای ایجاد انگیزه و کسب تجارب موفقیت آمیز برای آنها فراهم شود .چرا که افزایش خودباوری با هدف
گزینی بهتر ،تالش بیشتر ،استفاده از راهبردهای مناسبتر و عملکرد بهتر در انجام تکالیف ارتباط نزدیک
دارد.
در یافته دوم پژوهش رابطه هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد تحصیلی از لحاظ آماری
معنیدار نبود ،و این رابطه تأیید نشد .این یافته به نظر می رسد با نتایج پژوهشهای کارمونا-هالتی و
همکاران( ،)2218گارسیا و سوبیا ( ،)2218پارکر و همکاران ( ،)2219وارا و همکاران ( ،)2219کوکورادا
1- Mafla, Divaris, Herrera-López & Heft
2- Stajkovic, Bandura, Locke, Lee & Sergent
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( ،)221.اسماعیل ( )2210و پکرون و همکاران ( )2211ناهماهنگ است؛ ولی با دقت بیشتر متوجه می
شویم که در تحقیقات ذکر شده ،رابطه هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد تحصیلی با آزمونهای
ضریب همبستگی و رگرسیون انجام شدهاند و این رابطه معنادار شده است؛ در حالی که ،در تحقیق
حاضر ،فرضیات با تحلیل مسیر بررسی شدهاند؛ در اینجا نیز رابطه هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد
تحصیلی در آزمون پیرسون معنادار نشد ،ولی در مدل به دلیل وجود متغیر میانجی ،تمام سهم و اثر متغیر
هیجانات مثبت تحصیلی روی عملکرد تحصیلی از طریق متغیر میانجی و یا همان رابطه غیرمستقیم
تبیین شده است .به عبارت دیگر ،در این مدل نیز متغیر هیجانات مثبت تحصیلی روی عملکرد تحصیلی
تأثیر دارد اما به صورت غیرمستقیم .لذا می توان گفت ،این یافته با تحقیقات پیشین به نوعی هماهنگ
بوده است .به عبارت دیگر ،هیجانات مثبت تحصیلی بر روی عملکرد تحصیلی البته به صورت
غیرمستقیم اثرگذار است .به این معنا که وجود هیجانات مثبت تحصیلی در دانشجویان ،تأثیر مهمی روی
انگیزش تحصیلی آنها میگذارد و این عامل نیز روی عملکرد تحصیلی اثرگذار خواهد بود .به طور کلی،
مفهوم هیجانات مثبت تحصیلی به عملکرد تحصیلی افراد در ارتباط با خود و محیط اشاره دارد .هیجانات
مثبت تحصیلی باالتر ،تحمل و ظرفیت افراد را در مقابل تنیدگی در برابر آینده شغلی افزایش میدهند ،به
طوری که این افراد ،در مواقب استرسزای با انعطافپذیری بهتر و امیدواری بیشتری نسبت به آینده
تحصیلی و شغلی خود ،با غرور و لذت رفتار میکنند و احساسات خود را به گونهای مناسبتری بیان
میکنند.
در یافته سوم پژوهش رابطه هیجانات منفی تحصیلی به عملکرد تحصیلی از لحاظ آماری
معنیدار بود و این رابطه تأیید شد .به این معنا که هیجانات منفی تحصیلی رابطه منفی و معناداری با
عملکرد تحصیلی دارند .این یافته با نتایج پژوهشهای کارمونا-هالتی و همکاران( ،)2218گارسیا و سوبیا
( ،)2218پارکر و همکاران ( ،)2219وارا و همکاران ( )2219و اسماعیل ( )2210هماهنگ؛ و با نتایج
کوکورادا ( )221.و پکرون و همکاران ( )2211ناهماهنگ است در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان
نمود که تحقیقات نشان داده است که بین هیجانهای خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی با
نمرات میان ترم دانشجویان رابطه منفی و معنیداری دارند .به طوری که میتوان گفت ،اضطراب ،فرایند
پردازش مطلوب یادگیرندگان را در راستای انجام موفقیتآمیز تکالیف ،با اختالل مواجه میکند .درنتیجه،
اضطراب موجب رفتارهای اجتنابی ،عملکرد تحصیلی ضعیف و اهمال کاری در فعالیتهای آموزشی
یادگیرندگان میشود .خشم نیز همانند اضطراب ،به صورت غیرمستقیم و معکوس با پیامدهای تحصیلی
رابطه دارد ،و میتوانند توانایی فراگیران برای بازیابی مطالب درسی را دچار اختالل کنند .به طور کلی،
هیجانهایی که افراد در نتیجه داشتن انگیزش تحصیلی نسبت به امور تحصیلی تجربه میکنند ،به
کارشناسان آموزشی جهت برنامهریزی بهتر امور و کاهش هیجانات منفی و درنتیجه افزایش انگیزش
تحصیلی کمک میکند.
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در یافته چهارم پژوهش رابطه خودباوری تحصیلی به انگیزش تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار
بود ،و این رابطه تأیید شد .به این معنا که خودباوری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری با انگیزش
تحصیلی دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای نوری ،میرشاه جعفری و سعادتمند ( ،)1384باقرنژاد و قاسم
زاده ( ،)1394بات و بهادر ،)2219(1لو و وانگ )221.( 2و خسروپور و نیکویی ( )2210هماهنگ است .در
تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان نمود که خودباوری تحصیلی هم باعث افزایش انگیزه و هم باعث
افزایش پیشرفت تحصیلی میشود ،به این ترتیب که دانشجویانی که به درک ارزش درونی رسیدهاند،
درگیری شناختی بیشتری در آنها ایجاد شده ،و انگیزش تحصیلی باالتر و پیشرفت بیشتری نصیبشان
میشود .صرف نظر از تفاوتهای فردی در دانشجویان ،آنها میبایست از ویژگیهای مثبتی همچون اتکا
به خود ،ابتکار عمل ،لذت در یادگیری ،باور به فعال بودن نه منفعل بودن در یادگیری و رشد عقالنی
بهره مند باشند .در نتیجه خودباوری تحصیلی و هویت تحصیلی در دانشجویان اهمیت و تأثیر بسزایی در
انگیزش پیشرفت آنها دارد .عالوه بر ویژگیهای فردی و هویت تحصیلی که بر خودباوری تحصیلی تأثیر
دارند ،خصوصیات و ویژگیهای دانشگاهها نیز در خودباوری تحصیلی دانشجویان نقش مهمی را ایفا
میکند؛ بنابراین دانشگاهها باید تمامی تجهیزات الزم را فراهم آورند تا بتوانند استعدادهای مختلفی را در
خود پرورش دهند .دانشجویان دارای ویژگی خودباوری ،هدفی برای انجام دادن انتخاب میکنند و
رفتارها ،شناختها و انگیزههای خود را در راستای رسیدن به آن هدف برمیگزینند.
در یافته پنجم پژوهش رابطه هیجانات مثبت تحصیلی به انگیزش تحصیلی از لحاظ آماری
معنیدار بود و این رابطه تأیید شد .و دریافته ششم نیز رابطه هیجانات منفی تحصیلی به انگیزش
تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه نیز تأیید شد .به این معنا که هیجانات مثبت و منفی
تحصیلی رابطه معناداری با انگیزش تحصیلی دارند .این یافتهها با نتایج پژوهشهای همتی ،نوشادی و
نیکدل( )138.و پائولن ،گریفیوئن ،اسچونن بوم،دی کانینگ و بیشوئیزن )2219( 3هماهنگ است .در
تبیین این یافتهها میتوان اینگونه بیان نمود که انگیزش تحصیلی یک جنبه بسیار بااهمیت در نظام
آموزشی و یادگیری دانشجویان محسوب میشود و به نیازها ،تمایالت و گرایش هایی گفته میشود که
باعث حضور یادگیرندگان در محیطها و فضای آموزشی و کسب مدرک تحصیلی میشود .انگیزش به
صورت فرایندهای درونی عمل کرده که موجب برانگیختن فرد و حفظ تمایل فرد به دستیابی به اهداف
تحصیلی ویژه میشود .به طور کلی ،عوامل مختلفی از قبیل ویژگیهای فردی و آموزشگاهی وجود دارد
که بر انگیزش تحصیلی یادگیرنده اثرگذار است از آن جمله میتوان به هیجانات تحصیلی اشاره داشت.
میتوان گفت ،هیجانات تحصیلی به طور مستقیم به فعالیتهای تحصیلی و نتایج عملکرد تحصیلی ،گره
خورده است .نظریه کنترل -ارزش عالوه بر بررسی پیامدهای این هیجانات ،به هیجاناتی که با
1- Bhatt, S., & Bahadur
2- Lv & Wang
3- Pullen, Griffioen, Schoonenboom, de Koning & Beishuizen
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فعالیتهایی مانند خستگی در طی جریان آموزشهای کالسی ،لذت از یادگیری و خشم از الزامات
تکالیف در ارتباطند نیز تأکید و توجه میکنند .به عبارتی ،دانشآموزان و دانشجویان در خالل آموزش
رسمی نه تنها دانش و مهارتهای شناختی را میآموزند ،بلکه هیجانات خوشایند و ناخوشایند مرتبط با
یادگیری و پیشرفت را نیز پرورش میدهند.
و در یافته هفتم پژوهش رابطه انگیزش تحصیلی به عملکرد تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار
بود .به این معنا که انگیزش تحصیلی رابطه مثبت معناداری با عملکرد تحصیلی دارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای شارما ( ،)2219تاستان و همکاران ( ،)2219شارما و شارما ( )2219و ایشیهارا و همکاران
( )2219هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان نمود که جهت گیری انگیزش یا
برخورداری از انگیزه تضمین کننده موفقیت و پیشرفت تحصیلی است .به این ترتیب ،دانشجویانی که
برای خود اهداف آموزشی تعیین میکنند و خودانگیخته هستند ،از موفقیت تحصیلی بیشتری برخوردارند.
به این معنا که انگیزش تحصیلی یک ویژگی اساسی است که افراد موفق در زمینه تحصیل از وجود آن
بهره مند هستند .بنابراین ،نقش انگیزش بر موفقیت تحصیلی قابل انتظار است .زیرا هنگامی که
یادگیرندگان فعالیتهای خود را بر اساس عالیق و سالیق درونی خود انتخاب کرده و انجام دهند ،به
طور طبیعی بر روی آنها تمرکز و توجه بیشتری خواهند داشت و نیرو و وقت بیشتری را صرف انجام آن
فعالیتها خواهند نمود ،در مقایسه با زمانی که مجبور به انتخاب یک فعالیت کسل کننده و یا به اجبار،
آن فعالیت مشخص را انجام دهند .از طرفی ،دانشجویانی که از انگیزش درونی برای انجام امور
برخوردارند ،بیشتر به قضاوتهای خود تکیه میکنند و همین امر باعث میشود توجه خود را بر خود
فعالیت متمرکز کنند و به کیفیت و کمیت پاداشی که در انتظار اوست ،نیاندیشند ،نتیجتاً اینکه از موفقیت
بیشتری برخوردار شوند.
در یافته هشتم ،رابطه خودباوری تحصیلی به عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش
تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه تأیید شد .قبالً در پژوهشی ،عیناً این رابطه غیرمسقیم
انجام نگرفته است .اما سه رابطه مستقیم این دیگر ،یعنی ،خودباوری تحصیلی به عملکرد تحصیلی؛
خودباوری تحصیلی به انگیزش تحصیلی و انگیزش تحصیلی به عملکرد تحصیلی همانند روابط قبلی
عنوان شده ،مورد بررسی قرار گرفته است ،در تبیین این یافته میتوان اینگونه بیان نمود که از آنجایی
که انسان موجودی کمال گرا و هدف گراست و برای پویایی نیاز به دنبال کردن اهداف زندگی خود دارد،
لذا دانشجویان همراه با نگرش مثبت و سالم به خود ،با شناخت و اعتماد به نیروهای موجود درون خود،
بر پایه خودباوری میتوانند هدفهای زندگی تحصیلی خود را تنظیم کرده و در برابر موقعیتها و
چالشهای مختلف واکنش نشان داده و ارزشهای خود را انتخاب کنند؛ به این ترتیب ،انجام سختترین
کارها برای آنها بسیار آسان و طبیعی جلوه میکند و انگیزه پیشرفت در آنها افزایش مییابد .بنابراین با
پیشرفت در تمام کارها از جمله امور تحصیلی ،میتوانند از زندگی تحصیلی موفق بهره ببرند و دوران
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تحصیل به عنوان بهترین دوران زندگی آنها به یادگار بماند .بنابراین میتوان گفت ،انگیزش تحصیلی به
خوبی نقش واسطهای را در رابطه بین خودباوری تحصیلی با عملکرد تحصیلی ایفا میکند.
همچنین ،در یافته نهم رابطه هیجانات مثبت تحصیلی با عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای
انگیزش تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار بود و این رابطه تأیید شد .و در یافته دهم رابطه هیجانات
منفی تحصیلی به عملکرد تحصیلی با نقش واسطهای انگیزش تحصیلی از لحاظ آماری معنیدار بود و
این رابطه نیز تأیید شد .قبالً در پژوهشی ،عیناً این روابط غیرمستقیم انجام نشده است .اما چهار رابطه
مستقیم دیگرمتغیرها ،همانند روابط عنوان شده ،مورد بررسی قرار گرفته است ،در تبیین این دو یافته
میتوان اینگونه بیان نمود که هیجانها در اکثر جنبههای فرایند آموزش و یادگیری دانشآموزان و
دانشجویان دخالت دارند و از این جهت کل فرایند یادگیری و دستاوردهای یادگیرندگان را تحت تأثیر
خود قرار میدهند .امروزه محققان از هیجانات به عنوان عوامل مهم در آموزش نام میبرند که موجب
تبیین انگیزش و موفقیت تحصیلی در آنها میشود .در زمینه تأثیر هیجانات دو مدل مهم شناخته شده
است .یکی مدل انگیزشی -شناختی پکران( )1882و دیگری مدل سیستماتیک دوگانه لنینبرینک و
پنتریچ )2222(1است .فرض اساسی مدل انگیزشی -شناختی پکران این گونه است که هیجانات میتوانند
بهصورت غیرمستقیم و از طریق میانجیگرهای شناختی و فراشناختی بر موفقیت تحصیلی یادگیرندگان
تأثیر بگذارند .بنابراین مهمترین میانجیگرهای شناخته شده ،انگیزش تحصیلی ،منابب شناختی،
خودتنظیمی و راهبردهای یادگیری هستند ،که هیجانات تأثیرات متفاوتی بر این میانجیها دارند.
تحقیقات بسیاری نشان دادهاند که هیجانات مثبت و فعال با افزایش خودکارآمدی یادگیری و هیجانات
منفی و غیرفعال با کاهش یادگیری رابطه معناداری دارند .به طور کلی ،هیجانات منفی برخالف هیجانات
مثبت ،نیازمند منابب شناختی بیشتری هستند (مانند توجه) و به علت منابب کمتر در دسترس برای
فعالیتهای تکلیف محور ،منجر به پردازش شناختی با بازدهی و کارایی کمتر خواهند شد .برخی از
محققان معتقدند که هیجانات مثبت فعال (لذت ،امید و افتخار) با راهبردهای فراشناختی از قبیل سازمان
و شرح بسط رابطه معنیداری دارند ،اما هیجانات منفی فعال (خشم ،اضطراب و شرم) ممکن است با
راهبردهای تکرار و مرور رابطه داشته باشند .بر این اساس ،پژوهشگران به وجود رابطه متقابل بین
هیجانات مثبت و یادگیری بهتر خودتنظیمی پی بردهاند .این رابطه متقابل بدین صورت است که
هیجانات مثبت ،خودتنظیمی را تقویت میکنند و این امر نیز منجر به موفقیت تحصیلی بیشتر خواهد شد
و در ادامه ،موفقیت تحصیلی ،مجدداً تقویت هیجانات مثبت تحصیلی را موجب میشود .بنابراین میتوان
گفت که دانشجویانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی متنوعتری استفاده کنند ،یادگیری بهتر و
عمیقتری داشته و از عملکرد تحصیلی باالتری نیز برخودار بوده و همچنین نتایج یادگیری مثبتتری را
در مقایسه با سایر همکالسیهای خود که در استفاده از این راهبردها مهارت الزم را ندارد ،بدست
1- Linnenbrink & Pintrich
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میآورند .و این موضوع در رابطه با هیجانات منفی نیز صادق است .به این ترتیب ،محققان معتقدند که
هیجانات تحصیلی بر فرایندهای آموزش و یادگیری به هر دو طریق مثبت و منفی تأثیرگذار هستند.
هیجانها دائماً همراه یادگیری بوده و بر پردازش ،تمرکز ،ذخیره و بازیابی اطالعات تأثیر بسزایی خواهند
داشت .همچنین ،اضطراب ،فرایند پردازش مطلوب یادگیرندگان را در راستای انجام موفقیتآمیز تکالیف،
با اختالل مواجه میکند .در نتیجه ،اضطراب موجب رفتارهای اجتنابی ،عملکرد تحصیلی ضعیف و اهمال
کاری در فعالیتهای آموزشی یادگیرندگان میشود .خشم نیز همانند اضطراب ،بهصورت غیرمستقیم و
معکوس با پیامدهای تحصیلی رابطه دارد ،و میتوانند توانایی فراگیران برای بازیابی مطالب درسی را
دچار اختالل کنند .نتیجتاً این که هیجانهای تحصیلی هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم و به-
واسطه تأثیر بر فرایندهای شناختی ،فراشناختی (خودتنظیمی) ،رفتاری ،انگیزشی و روانشناختی
(خودپنداره) دانشجویان ،کیفیت تعامالت معلم -فراگیر در کالس درس و اثربخشی تدریس ،میتواند
عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر خود قرار دهند .بنابراین میتوان گفت ،انگیزش تحصیلی به خوبی نقش
واسطهای را در رابطه بین هیجانات تحصیلی با عملکرد تحصیلی ایفا میکند .پژوهش حاضر ،مانند اکثر
پژوهشهایی که در علوم رفتاری صورت میگیرد با محدودیتهایی همراه بود که شناخت آنها جهت
انجام پژوهشهای بعدی و تالش برای کاهش یا رفب این محدودیتها منطقی به نظر میرسد.
از آنجایی که این پژوهش بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر اهواز انجام شده است ،لذا در
تعمیم آن به سایر جوامب به ویژه به سایر دانشجویان دانشگاه ها باید احتیاط الزم صورت پذیرد.ناتوانی در
کنترل برخی متغیرهای تاثیر گذار بر انگیزش تحصیلی از قبیل سن دانشجویان و سایر متغیر های اثر
گذار فردی و خانوادگی در آنها .با توجه به این که سنجش رابطه این متغیرها در بین دانشجویان دانشگاه
آزاد شهر اهواز انجام گردیده پیشنهاد میشود ،مشابه همین پژوهش نیز در مدارس شهر اهواز و یا سایر
دانشگاههای استان و شهرستان ها انجام گرفته و نتایج ،با هم مقایسه گردد .پیشنهاد میگردد در
پژوهشهای آتی سایر متغیرهای تأثیرگذار کنترل شوند و نتایج آنها با نتایج پژوهش حاضر مقایسه
شوند.همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای بعدی متغیرهایی چون کمال گرایی ،استرس تحصیلی،
هوش معنوی ،سازگاری تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی ،حمایت اجتماعی ،عزت نفس و اضطراب
امتحان بر روی انگیزش تحصیلی در دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.بروشورهای انگیزشی برای
دانشجویان در سطد دانشگاه توزیب شده و نیز دوره های انگیزشی برای آنان برگزار گردد.
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