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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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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)
Variables
Kurtosis
Skewness
SD
Mean
Academic Motivation
2.599
-1.462
26.02
159.26
Academic Expectations
0.776
-0.722
27.27
163.75
Academic Emotions
0.424
0.418
30.20
160.83
Attributional Styles
- 0.660
0.192
22.49
172.37
Teacher Affective Support
0.061
-0.532
8.57
47.41
Student Emotional Support
0.470
-0.013
3.19
14.44

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
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Maximum
175
210
214
228
63
20

Minimum
28
55
72
122
14
6

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
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in academic expectations, academic emotions and attributional
styles, respectively.

0.398
0.445

0.404
0.422

0.252

0.333
0.227
0.093

0.113

0.181

0.253

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

الگوی علّی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی با نقش میانجی انتظارات تحصیلی ،سبکهای اسنادی ،و
هیجانات تحصیلی
3

مهدیهسادات نادمی ،5علیرضا محمدی آریا* ،2فاطمه خوئینی

 .5دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 .2استادیار گروه پیش از دبستان ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ،تهران ،ایران
 .3استادیار گروه مدیریت ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،فیروزکوه ،ایران

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینهه و ههد

ادراک محیط اجتماعی،

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

انگیزش تحصیلی،

نقش میانجی انتظارات تحصیلی ،سبکهای اسنادی ،و هیجانات تحصیلی انجام شد.

هیجانات تحصیلی،

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

انتظارات تحصیلی،

(پایههای هفتو ،هشاااتو ،و نهوه شاااهر تهران در ساااال  5300-5000بوده اسااات .نمونه مورد ملا مه شاااامل  201دانشآموز بود که به ور

سبکهای اسنادی

از ری فراووان اینترنتی در ملا مه شارکت کردند .برای جمعآوری دادهها از پرساشنامههای حمایت عا فی مملو

ادراک محیط اجتمااعی کاه مملو و همکلاسااایها در بهبود آن نقش مؤثری را ایفا میکنند ،تأثیرات مهمی در انگیزش

نمونهگیری در دساتر

(ساااکیز2001 ،ه ،حمایت هیجانی دانشآموز (پاتریک ،ریان وکاپلان2001 ،ه ،انگیزش تحصاایلی (وا رند و همکاران5002 ،ه ،ساابکهای
اساانادی (ساالیگمن و همکاران5022 ،ه ،فرم کوتاه هیجانات پیشاارفت (پکران ،گوئتز و پری2001 ،ه و انتظار-ارزش (حسااینی ،ا عپسااند،
بیگد ی5320 ،ه استفاده شد که به د یل شیوم کرونا ،به ور مجازی اجرا شدند .برای تحلیل دادهها ،از مدل تحلیل مسیر استفاده شد.
یافتهها نتایج نشااان داد ا گوی پیشاانهادی ،برازش ووبی با دادهها داشاات .مؤ فههای ادراک محیط اجتماعی بر انگیزش تحصاایلی با نقش
میانجی هیجانات تحصاایلی و انتظارات تحصاایلی ،تأثیر سیرمسااتقیو داشاات مؤ فههای ادراک محیط اجتماعی بر انگیزش تحصاایلی با نقش
میانجی سابکهای اسانادی ،تأثیر سیرمستقیو نداشت سبکهای اسنادی بر انگیزش تحصیلی ،تأثیر نداشت حمایت عا فی مملو بر انگیزش
تحصیلی تأثیرمستقیو داشت (P<0/005ه و هیجانات تحصیلی و انتظارات تحصیلی بر انگیزش تحصیلی تأثیرمستقیو داشت (P<0/005ه.
دریافت شده5000/02/51 :

نتیجههگیری بر اساااا

پذیرفته شده5000/00/22 :

تحصایلی آنها تأثیرگذار اسات .همینین اگر به هیجانات متبت و منفی تحصایلی دانشآموزان توجه شود و انتظار و ارزش آنها از یادگیری،

منتشر شده5000/00/30 :

افزایش داده شود ،انگیزش تحصیلی دانشآموزان بهبود مییاید.

یاافتاههاای این پژوهش میتوان نتیجه گرفت حمایت عا فی مملمان و حمایت هیجانی دانشآموزان بر انگیزش

* نویسنده مسئول علیرضا محمدی آریا ،استادیار گروه پیش از دبستان ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت ،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ،تهران ،ایران
رایانامهMohammadiarya@yahoo.com :
تلفن025-00311110 :

501
501

مهدیهسادات نادمی و همکاران

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

مدرساااه و محیط یادگیری از عوامل مهمی هساااتند که در یادگیری،

مقدمه
دوران نوجوانی از بحرانیترین و حسااا ترین دورههای زندگی و تحول

انگیزش ،مشاااارکت دانشآموزان ،و عملکرد تحصااایلی آنها تأثیرگذار

هر انساان است که پیییدگیهای مختلفی دارد .بلوغ فرد و کشف هویت

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

انسان در این دوره رخ میدهد و این مرحله برای تکوین شخصیت بهنجار

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

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

کلااا هااا ،پااایینتر گزارش شاااده اسااات (55ه .محیط و جوو حاااکو بر

دارای وضامیت روانی باثباتی نیستند و مشکلات رفتاری زیادی برای آنها

یادگیری ،از عوامل مؤثر در روند یاددهی و یادگیری محسااوی میشااود

و در کنااار

( 52و 53ه .برای دانشآموزان و مملمان ،محیطهای تحصااایلی اهمیت

باه وجود میآیااد (5ه .نوجوانااان زماان زیااادی را در ماادار

همسااا ان وود صاارب میکنند و بخش اعظو روابط اجتماعی کودکان و
نوجوانان در مدار

اتفاق میافتد (2ه .مملو یک شاااخصااایت کلیدی و

در

سااا ری میکنناد کاه در آنجاا روابط اجتمااعی ایجاد میشاااود و

تأثیرگذار اسااات که میتواند تجربیات تنشآور دانش آموزان را کاهش

دستیابی به اهداب مهو زندگی به عامل فردی و اجتماعی در مودمیتهای

دهد و باعث ایجاد نگرشهای متبت و سااازشیافتگی در آنان شااود (3ه.

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

دوره آموزش متوساله یکی از مهوترین مراحل تحصایلات رسمی است

نوجوانان ،ناشاای از محیط یادگیری و مدرسااه اساات (51ه .ساااکیز به این
فی مملو3

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

نتیجه رساااید که ادراک حمایت عا

میکناد ،ددرت یادگیری آنان به با اترین حد وود میرساااد ،کنجکاوی

انگیزه متبت دانشآموزان در کلا های علوم ممکن اساات مؤثر باشااد و

آنها جهت مییابد ،و فکر آنها به مسااائل جدید زندگی مشاامول میش اود

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

(0ه.

مملمااان میتواننااد انگیزش دانشآموزان را از روشهااای مختلفی ماااننااد

در ارتقاء احسااااساااات و

بهترین راه برای ایجاد علاده در یادگیرندگان ،بهبود شاارایط یادگیری

پاداش ،انضابا کلاسای ،و برنامههای درسی تحت تأثیر درار دهند (51ه.

و افزایش سااالی کیفی روشهای آموزشااای اسااات .انگیزش 5پیشنیاز

یااادگیرناادگااان بااا انگیزه درونی ،تکااا یف کشااااکشبرانگیز را انتخااای

یاادگیری محساااوی میشاااود و از عوامال تاأثیرگاذار بر موفقیت نظام

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

آموزشای است (1-1ه .انگیزش همینین نقله شروم یادگیری یک در

مساتقل و ماهرانه انجام میدهند (52ه .به نظر میرسد که مملمان با تجربه

داشته باشند و

میتوانناد علااداه او یاه را در دانشآموزان وود بیدار کنند و از وا دین و

این فرایند توسااط مملو حاصاال میشااود (2ه .ملا مات نشااان دادهاند که

همساا ان ،تأثیرگذارتر باشاند .داشاتن دوستان و همکلاسیهایی که علاده

بروز مشاکلاتی در سالی احسااسات و

بیشاااتر و نگرش متباتتری باه علو دارناد ،باعث میشاااود دانشآموزان

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

نگرش مللویتری نسابت به علو داشته باشند و عملکرد و تمامل آنها در

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

فماا یاتهای علمی اوتیاری ،افزایش یابد (50ه .همساااا ان مهوترین منبع

عامالکرد تحصااایلی یااادگیرناادگااان نیز تااأثیر منفی بگااذارد ( 1و0ه.

حمایتی دانشآموزان در مدرساه هستند که نیاز به ارتبا آنها را برآورده

انگیزشتحصااایلی 2باه فرایندهای درونی گفته میشاااود که فما یتها را

میکنناد .دانشآموزانی کاه رابلاه متبتی باا همساااا ان و مملمان وود در

تحریک میکند و با هدب دساااتیابی به دساااتاوردهای تحصااایلی واص

مدرساه دارند و حمایت آنها را احسا

میکنند ،هو از نظر رفتاری و هو

تداوم مییابند (0ه .رضااایت دانشآموزان از مدرسااه و د ایل حضااور در

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

مدرسه و انجام تکا یف ،از انگیزش تحصیلی ناشی میشود (2ه.

پژوهش وود نشاااان داد کودکانی که از روابط متبت با همساااا ان وود

است که باعث میشود دانشآموزان نقش فما ی در کلا
اوتلال در انگیزش میتواند ساب
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بسایاری دارند و ی سااالهای زندگی ،ساااعتهای بسایاری را در کلا

1. Motivation
2. Academic motivation

3. Teacher affective support
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مهدیهسادات نادمی و همکاران

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

ذت میبرند ،بهنظر میرسد سلون بهزیستی هیجانی و باور به وود آنها،

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

نسابت به کودکان بدون روابط متبت با همسا ان ،دویتر و سازش یافتهتر

وودوواهااناه را انتخاای میکنند ،یمنی آنها به ور مممول موفقویت را به

است .همینین آنها گرایش دارند که در فما یتهای تحصیلی ،مشارکت

عوامل درونی و شکست را به عوامل بیرونی اسناد میدهند تا از پیامدهای

و برتری بیشتری داشته باشند (25ه.

مخری آن اجتنای کنند (22ه.

از بین عوامل بافت اجتماعی کلا  ،حمایت عا فی مملوو بیشاااترین

از جمله نظریههای مؤثر انگیزش ای که انتظار دانشآموزان از موفقیت

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

تحصیلی و ارزشی که برای تکا یف درسی وود دائلاند ،نقش زیادی در

ارتبا هیجانی متبت با مملوو و همساا ان ایجاد میشود .اگر نیاز به ارتبا

آن دارد ،نظریه انتظار-ارزش 1اسااات .این نظریه ،بساااط مفهوم انگیزش

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

پیشارفت اتکینساون 0اسات و از جمله مدلهای شاناوتی -اجتماعی است

بیگانگی

که در آن باورهای انتظار و ارزش تکلیف ،دو پیشبینیکننده عمده رفتار

نظر پکران (2000ه ،هیجانات تحصیلی5

و رابله

بیرون از مدرسه توجه میکند و این موضوم میتواند به احسا
با مدرساه بیانجامد (22ه .براسا

منجر به پیشااارفت هساااتند (20ه .دانشآموزانی که ارزش درو

به ور مسااتقیو به فما یتهای تحصاایلی و نتایج عملکرد تحصاایلی ،گره

آنهاا باا زنادگی و آینده وود را متوجه میشاااوند ،پافشااااری و پیگیری

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

بیشاااتری در انجام تکا یف و یادگیری از وود نشاااان میدهند .بر اساااا

ذویره ،و بازیابی ا لاعات تأثیر مهمی وواهند داشت .امروزه پژوهشگران

یااافتااههااای پژوهش آتشروز و همکاااران ( 0و30ه ،اساااتفاااده از ا گوی

از هیجااناات به عنوان عامل مهو در آموزش نام میبرند که موج

تبیین

انگیزشی انتظار-ارزش بر انگیزش تحصیلی تأثیر متبتی دارد ( 0و30ه.

انگیزش و موفقیت تحصایلی اسات (23ه .وابلیس3و همکاران نشان دادند

علوبیگی ،امیری ،صاااحبدل در ملا مه وود بین انگیزش تحصاایلی با

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

میزان یادگیری و پیشاارفت تحص ایلی رابله مسااتقیمی را گزارش کردند.

متبت در فراگیران میشاوند و موفقیتهای شناوتی و عا فی فراگیران را

همینین یکی از بزرگترین مشاااکلاات نظام آموزشااای در بسااایاری از

افزایش داده و احتماال فرساااودگی را کااهش میدهناد (باه نقل از 20ه.

کشاااورهاا ،پاایین بودن سااالی انگیزشتحصااایلی در بین یادگیرندگان

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

گزارش شاده اسات که موج

افت تحصایلی میشود (1ه .بنابراین ازم

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

است پژوهشهای بیشتری در زمینه انگیزشتحصیلی انجام شود .از سویی

ملاحظه و د اااااسااوز بودن و همد ی ،هیجانات متبت تحصاایلی ،و بهویژه

گرچاه اهمیات حماایات مملوو در ملاا مات تأکید شاااده اسااات ،اما بمد

اذوت تحصیلی در در

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

اسااات (35ه .درکناار اثر حماایات عاا فی مملوو ،تاأثیر حمایت هیجانی

(شاخصایه و یا عوامل محیلی (بیرونیه نسبت میدهند .منظور از عوامل

دانشآموز1بر روی همساا ان و همکلاسیها ،در ایجاد انگیزش تحصیلی،

درونی ماانناد تلااش و توانایی ،و منظور از عوامل بیرونی مانند شاااانس و

دابلتوجه اسات که نباید آن را نادیده گرفت .در پژوهشهای انجام شده

دشاواری تکلیف اسات (20ه .سبک اسنادی 0افراد مشخص میکند رفتار

پیشاااین فقط یاک پژوهش(22ه تاأثیر حماایات عاا فی مملو و حماایت

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

هیجانیدانشآموز بر انگیزشتحصاایلی را بررساای کرده اساات و نیاز به

اسااااات (21ه .در حاوزه آموزش و پرورش ،دانشآموزان برحسااااا

ملاا مات بیشاااتری در این زمینه وجود دارد .علاوه بر این ،تاکنون رابله

ساابکهای اساانادی وود میتوانند پیشاارفت تحصاایلیشااان را به عوامل

متمیرهاای این ملاا ماه روی متمیر انتظارات تحصااایلی( 2انتظار-ارزشه

1. Academic emotions
2. Emotions
3. Wubbels
4. Attributional style

5. Expectation-Value
6. Atkinson
7. Student emotional support
8. Academic expectations
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را افازایش میدهد (21ه.

عا فیحمایت مملو در محیطهای یادگیری ،مورد توجه کافی وادع نشده

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

بررساای نشااده اساات .هدب این پژوهش ،بررساای رابله ادراک محیط

کرونباخ محاسابه کرد و مقدار آن را  0/21گزارش کرد .بهمنظور بررسی

اجتماااعی (حمااای ات عااا فی مملوو و حمااای ات هیجااانی دانشآموزه بااا

اعتباار پرساااشاااناامه از نوم همساااانی درونی ،میزان آ فای کرونباخ این

انگیزشتحصیلی ،با میانجیگری انتظارات تحصیلی ،سبک های اسنادی،

پرساشانامه را محاسبه کرده و  0/10گزارش کرد که بیانگر اعتبار مللوی
این مقیاا

و هیجانات تحصیلی بود.

الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان روش این پژوهش توصیفی و
از نوم همبستگی است .جاممه این پژوهش شامل تمام دانشآموزان دوتر
و پساار متوسااله دوره اول (پایههای هفتو ،هشااتو ،و نهوه شااهر تهران در
ساااال 5300-5000بود .برای اجرای این ملا مه ،تمداد  201دانشآموز از
جاممه مورد نظر به شاایوه نمونهگیری در دسااتر

بررساای شاادند .از این

تمااداد 210 ،نفر دوتر (%20/1ه و  01نفر پسااار (%51/3ه بودنااد .همینین
 500نفر پاایه هفتو (%31/0ه 501 ،نفر پایه هشاااتو (%30/3ه و  22نفر پایه
نهو (21%/2ه بودند ،که بیشترین تمداد در پایه هفتو و هشتو بودند .ملاک
تمیین حجو نمونه براسااا

اسااات .باه منظور بررسااای روائی نیز از روش تحلیل عاملی

تأئیدی اسااتفاده شااد .ملاک اسااتخراج عوامل ،ارزش ویژه با اتر از یک و

روش

دیدگاه کلاین2050(5ه در نظرگرفته شااد که

حدادل حجو نمونه را برای برازش مدل  200نفر پیشااانهاد داد (به نقل از
32ه .ملاکهای ورود به این ملا مه ،جنسایت دوتر و رضایت کامل افراد
نمونه ،و ملاک وروج از ملا مه ،تکمیل نادص پرسااشاانامه بود .محدوده
سنی شرکتکنندگان در این پژوهش  52تا  51سال بودند و میانگین سنی
آنها  53/0سااال با انحرابممیار  0/10سااال بود .برای جمعآوری دادهها در
این ملا مه از ابزارهای زیر استفاده شد.

شای

منحنی اسکری بود .نتایج نشان دهنده وجود یک عامل عمومی در

کال مقیاا

بود .مقادار ضاااریا

 KMO= 0/00و مقاادار وی آزمون

بارتلت  205/120محاسبه شد که در سلی  0/005ممنادار بود.
 .2پرساشنامه حمایت هیجانی دانشآموز :3این پرسشنامه توسط پاتریک،
ریان وکاپلان30( 0ه ایجاد شااده اساات .هدب از ساااوت آن ،اندازهگیری
میزان حمایت هیجانی همکلاسیها از دانشآموز است .این مقیا
 0گویه اساات که در مقیا

دارای

یکرت  1درجهای از ( 5کاملاً درسااته تا 1

(اصاالاً درساات نیسااته ،نمرهگذاری میشااوند .حدادل نمره  0و حداکتر
نمره  20اسااات .پااتریاک ریان وکاپلان ،اعتبار این مقیا
همسااانی درونی بررس ای و ضااری

را به روش

آ فای کرونباخ آن را  0/22گزارش

کردند .روایی و اعتبار فرم فارسای آن بر اسا

ملا مه ربانی ،ا ع پسند،

رحیمیان بوگر و محمدیفر (22ه بهدساات آمده اساات .برای تمیین روایی
عاملی ،ملاک اسااتخراج عوامل ،ارزش ویژه با اتر از یک و شای

منحنی

اسااکری بود .نتایج نشاااندهنده وجود یک عامل عمومی در کل مقیا
بود .مقادار ضاااریا

 KMO=0/20و مقدار مجذور کای در آزمون

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

ب) ابزار

 .5پرسشنامه حمایت عا فی مملو :2پرسشنامه حمایت عا فی مملو توسط
ساااکیز (33ه ساااوته شااده اساات .هدب از ساااوت آن ،ساانجش ادراک
دانشآموزان از حمایت عا فی مملوشان است .این ابزار وودگزارشی از
 0گویه تشاااکیل شاااده اسااات که در یک یف اندازهگیری یکرتی 1
درجهای ( 5برای کاملاً موافقو تا  1برای کاملاً مخا فوه مورد سنجش درار
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 5000

مهدیهسادات نادمی و همکاران

گرفت .حدادل نمره اکتسااابی در این مقیا

 0و حداکتر نمره  03اساات

درباره اعتبار ،ضاری

آ فای کرونباخ این مقیا

برابر  0/21گزارش شد.

ویژگیهای روانسااانجی فرم ایرانی در مقا ه ربانی و همکاران(22ه به
دسات آمده اسات (22ه .اعتبار این مقیا

توسط ضری

آ فای کرونباخ

در پژوهش حاضر  0/10بهدست آمد .ازم به ذکر است که نمره با اتر در
این پرسشنامه به ممنای حمایت هیجانی دانشآموزی کمتر است که برای
تفسیر روانتر کدگذاری ممکو

اصلان شد.

(51ه و نمره با اتر در این پرسااشاانامه به ممنای حمایت عا فی کمتر مملو
بود که برای تفسایر روانتر کدگذاری ممکو

انجام شاد .این پرسشنامه

شاااامل یک مؤ فه اسااات و سااااکیز اعتبار این مقیا

را به روش آ فای

1. Kline
2. Teacher Affective Support Scale

3. Student emotional support
4. Patrik Ryan & Kaplan
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ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

 .3پرساشانامه انگیزش تحصیلی :5مقیا

مهدیهسادات نادمی و همکاران

انگیزش تحصیلی توسط وا رند2

مهاارگری (درونی /بیرونیه ،میزان پاایاداری (بااثباات/بیثباته ،کلیت

نظریه دسی و رایان5021( 3ه با هدب تشخیص

(عمومی اوتصااصایه و دابلیت مهارگری (مهارپذیر /مهارناپذیره استفاده

نوم انگیزش تحصایلی دانشاجویان و دانشآموزان از زبان فرانساه به زبان

میشااود .این پرسااشاانامه دربرگیرنده  52مودمیت فرض ای (شااش رویداد

انگیزش تحص ایلی دارای  22گویه

ووی و شااش رویداد بده اساات .برای هر رویداد چهار پرسااش و در

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

مجموم  02گویه در یک یف  1درجهای ملرن شااده اساات (20ه .نمره

انگیزش درونی 52( 0گویهه ،انگیزش بیرونی 52( 1گویهه و

به ممنای ساابک اساانادی درونی ،پایدار ،و

و همکاران (31ه بر اسا

انگلیس ای ترجمه شااده اساات .مقیا
وردهمقیا

بیانگیزش ای 0( 0گویهه را میساانجد و یک ابزار وودگزارش ای اساات و

با اتر در هر دو وردهمقیا

سابکهای اسنادی

عمومی اسات .این پرساشانامه شاامل دو ورده مقیا

یکرت  1درجهای مشخص کند که هریک

متبت و ساابکهای اساانادی منفی اساات .پیترسااون و همکاران (5022ه

از گویههای ذکر شاااده تا چه حد د یل رفتن وی به مدرساااه یا دانشاااگاه

ضاااریا

را در یک نمونه

هستند .نمره با اتر در این پرسشنامه به ممنای انگیزش تحصیلی کمتر است

دانشجو بررسی کردندکه ضرای

آزمودنی باید در یک مقیا

که برای تفسیر روانتر ،کدگذاری ممکو

انجام شد .روایی بررسیهای

آ فای کرونباخ و پایایی بازآزمایی این مقیا

پایایی  0/11و  0/12گزارش شد .بریج

(2005ه برای پرساشنامه سبکهای اسنادی ،ضری

آ فای کرونباخ 0/20

بهعمل آمده توسااط وا رند و همکاران نشااان داد که روایی و اعتبار نمونه

را گزارش کرده و سلیمی نژاد (5325ه آ فای کرونباخ برای این پرسشنامه

انگیزش تحصایلی بر روی دانشآموزان دبیرستانی و نیز

را  0/10گزارش کرده اسااات .این پرساااشااانامه او ین بار توساااط شااایخ

دانشاااجویان کانادایی ،مورد تأیید درار گرفته اسااات .وا رند و همکاران

ا اسلامی ،در سال  5311از انگلیسی به فارسی برگردانده شد و در فرهن،

را باا اساااتفاده از روش آ فای کرونباخ 0/22

ایرانی مورد اساتفاده درار گرفت .همینین در بسیاری از پژوهشها اعتبار

گازارش کردهانااد و میزان آ فااای کرونباااخ انگیزش درونی ،انگیزش

ساااازهای و ملاکی این پرساااشااانامه مورد تأیید درار گرفته اسااات ،رجبی

 0/20 ،0/20و  0/01گزارش کردند( .

(5322ه روایی پرساشانامه را با استفاده از تحلیل عاملی به دست آورد که

نقل از 22ه .در ایران نیز به منظور تأیید سااااوتار عاملی مقیا  ،از مدل

در عامل اول یمنی سابک اسنادی متبت 0بارهای عاملی گویهها بین 0/11

تحلیل عاملی تأییدی اسااتفاده کردند که عانلپرساشاانامه تأیید شاده و در

تا  0/01و در عامل دوم یمنی سابکهای اساانادی منفی 50از  0/00تا 0/02

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

آ فای کرانباخ در

انگلیسای مقیا

(5002ه اعتباار این مقیاا

بیرونی ،و بیانگیزشای را به ترتی

اساااتفااده از ضاااریا

آ فای کرونباخ ببرای هر یک از وردهمقیا های

انگیزش درونی  ،0/21انگیزش بیرونی  ،0/20و بیانگیزشی  0/21بهدست
آمد .ضاری

آ فای کرونباخ انی پرساشاانامه در پژوهش حاضار نیز 0/02

بهدست آمد.
 .0پرسشنامه سبکهای اسنادی :۷این پرسشنامه توسط سلیگمن ،پیترسون،

نوساان داشاتند (20ه .اعتبار این مقیا

توساط ضاری

پژوهش حاضااار  0/002بهدسااات آمد و پایایی وردهمقیا ها به ترتی
 0/212و  0/110بهدست آمد.
 .1پرسشنامه انتظار -ارزش :۱۱این پرسشنامه بر مبنای نظریه انتظار -ارزش
و گویههای ابزارهای ایو ،و و نای31(52ه و وات ،اکلز و دوریک32(53ه
و پژوهشهااای اکلز و ویگفیلاد (5001

و 2000ه50

پینتریچ و شاااانااک

وودگزارشاای اساات و برای تمیین ساابکهای اساانادی افراد یمنی منبع

حساینی ،ا عپسند و بیگد ی تدوین و هنجار شده است (30ه .دارای 30

)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

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

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 5000

سامل ،بایر ،آبرامساون و متا کسای30( 2ه سااوته شاده است و یک ابزار

(2002ه51

500

اکلز ،انیل ،50ویگفیلد (2003ه و و یدیل2003( 51ه توساااط

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

گویاه و وردهمقیاا هاای بااورهای توانایی -انتظار 0( 5ساااؤاله ،درک

تاأییادی بررسااای کردناد (به نقل از 22ه.این ابزار دارای دو وردهمقیا

دشاواری تکلیف 1( 2ساؤاله و ارزش تکلیف 50( 3سؤاله است .در یک

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

یکرت  1درجهای (از  1بهترین حا ت تا  5بدترین حا ته پاسخدهی شد.

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

از ری محاسبه میانگین گویهها به دست میآید .حدادل

آ فای کرونباخ در

نمره این مقیا

 33گویه اسااات .اعتبار این مقیا

توساااط ضاااری

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

پژوهش حااضااار  0/000باهدسااات آمد و برای هیجانات متبت  0/20و

پرسااشاانامه به ممنای انتظارات تحصایلی بیشااتر بود .وات ،اکلز و دوریک

هیجانات منفی  0/01بهدساات آمد .نمره با اتر در این پرسااشاانامه به ممنای

(32ه در یک نمونه اسااترا یایی آ فایکرونباخ مؤ فههای ارزش درونی با

هیجانات تحصایلی کمتر بود که برای تفسایر روانتر کدگذاری ممکو

 3ساااؤال را  ،0/00در یاک نمونه آمریکایی با  3ساااؤال  ،0/00و ارزش

انجام شد.

کسا را با  0سؤال  0/25گزارش کردند .در ملا مه ایو  ،و و نای (31ه

ج) روش اجرا با توجه به شرایط ناشی از کووید 50-و تملیلی مدار ،

در زبان انگلیسی اعتبار ارزش تکلیف (انگلیسیه با  0سؤال 0/12گزارش

شایوه اجرای مجازی و توزیع پرسااشاانامهها در برنامه تحت وی پر این

شد .اعتبار پرسشنامه ساوته شده توسط حسینی ،ا عپسند و بیگد ی (30ه

برای اجرا انتخای شااد .برای انتخای نمونهها و تکمیل پرسااشاانامه ،ینک

برای وردهمقیا های باورهای توانایی -انتظار  ،0/000درک دشاااواری

پرساااشااانامه درگروهها وکانالهای دانشآموزی مقلع متوساااله اول در

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

شاابکههای اجتماعی درار داده شااد 201 .دانشآموز با روش نمونهگیری

روشهاای مختلف صاااوری ،محتوایی ،و عاملی تأیید شاااد .در پژوهش

در ملا مه شرکت کردند .پرسشنامه به صورت انفرادی توسط

حاضر اعتبار این مقیا

با استفاده از ضری

آ فایکرونباخ  0/00بهدست

در دستر

دانشآموزان تکمیل شاد .هیچ اجباری برای پرکردن پرسااشاانامهها وجود

آمد.

نداشات ،به وریکه از  5050نفری که وارد صافحه پرسشنامه شدند201 ،

 .0فرم کوتاه پرساشانامه هیجانات پیشرفت :0پرسشنامه هیجانات پیشرفت،

نفر با رضااایت تا انتها به سااؤا ات به ور کامل جوای دادند و بقیه بهد یل

باه منظور اندازهگیری هیجانات تحصااایلی دانشآموزان توساااط پکران،

تمداد زیاد سؤا ات از ادامه کار انصراب دادند .بهد یل اینکه در پرسشنامه

گوئتز و پری (00ه راحی و سااوته شده است .این پرسشنامه ،فرم کوتاه

مجاازی ،اساااامی پرسااایاده نشاااده بود و جوایها در پایگاه داده برنامه

پرساشانامه  20سوا ی (پکران،گوئتز ،تیتز و پری50 ،ه است که دارای 03

بهصاااورت کد عددی ثبت میشاااد ،رازداری و محرمانه بودن ا لاعات

یف پنج گزینهای یکرت به ساانجش هیجانات

رعایت شاد .پس از اتمام فرایند گردآوری دادهها و تکمیل پرساشنامهها،

تحصایلی میپردازد .حدادل نمره این ابزار  03و حداکتر نمره  251است.

ااین در محیط اکسااال بارگذاری و پس از انجام

ساؤال اساات و بر اسااا

دادههاا از برنااماه پر

که  2هیجان است ،را

ویارایاش و کاادگااذاری دادههااا ،در ماحایط نرمافزاری  SPSSو R

انادازهگیری میکند که عبارتاند از :ذوت از کلا  ،امیدواری ،افتخار،

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

وشااو ،اضاالرای ،شاارم ،ناامیدی ،و وسااتگی .اعتبار زیرمقیا های این

(حماایات عا فی مملو و حمایت هیجانی دانشآموزه متمیرهای میانجی:

پرساشانامه با روشآ فای کرونباخ از  0/11تا  0/01گزارش شده و روایی

انتظاراتتحصاایلی ،ساابکهای اساانادی ،و هیجانات تحصاایلی و متمیر

آن را به روش تحلیل عاملی اکتشاااافی بررسااای و تأیید کردند (00ه.

درونزاد :انگیزش تحصاایلی در نظرگرفته شاادند .همینین برای ساانجش

کادیور ،فرزاد ،کاووسااایان و نیکدل (5322ه او ین بار رواساااازی این

یک مدل علوی ،از مدل تحلیل مساایر اسااتفاده

هیجانات پیشرفت ،زیر مقیا های مربو به کلا

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 5000

مهدیهسادات نادمی و همکاران

پرسشنامه را در ایران انجام دادند و ضری

آ فایکرونباخ زیرمقیا ها را

از  0/11تا  0/20بهدسااات آوردند و روایی آن را به روش تحلیل عاملی
1. Ability/expectancy beliefs
2. Perception of task difficulty
3. Task value

ارتبا بین متمیرها در دا

شاد .توصایف دادهها با نرمافزار  SPSS23انجام شد و برای انجام تحلیل
مسیر از نرمافزار  R4.2.1استفاده شد.
)4. Achievement Emotions Questionnaire (AEQ
5. Negative Achievement Emotions
6. Positive Achievement Emotions

550

مهدیهسادات نادمی و همکاران

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

یافتهها

برازش مدل مورد بررسااای درار گرفت و مشااااهده شاااد که برازش بهبود

در جدول  5شااااوصهای توصااایفی متمیرهای پژوهش شاااامل میانگین،

یاافات .برای این مادل شااااوص جذر میانگین مجذورات ولای تقری

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

برابر  0/000و

شااااوص نیکویی برازش 2برابر  0/001باه

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

نشاااان از مناسااا

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

متمیرهاای سیرممناادار ،مادل برازش مجدد انجام شاااد و پارامترهای مدل

باهترتیا  ،نباید از  3و  50بیشاااتر باشاااد (به نقل از 05ه .با توجه به نتایج

برآورد شااادناد .در مادل کااهشیاافتاه ،تنهاا دو متمیر میانجی هیجانات

گزارش شااااده در جاادول  ،5پیشفرض نرمااالبودن تااکمتمیری بردرار

تحصاایلی و انتظارات تحصاایلی همبسااتگی ممناداری داشااتند (جدول 3ه.

دسااات آمد که

بودن مدل داشااات (جدول 2ه .در ادامه پس از حذب

2

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

ا گوی آزمون شاده در شاکل  5نشاان داده شاده اسات .شاااوص  Rکه

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

بیانگر میزان واریانس تبیین شاااده متمیرهای درونزاد اسااات ،برای متمیر

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

انگیزش تحصیلی برابر  0/10شد که نشان میدهد تمامی متمیرهای مستقل

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

و میانجی یمنی انتظارات تحصیلی ،هیجانان تحصیلی ،سبکهای اسنادی،

است بنابراین نرمال بودن چندمتمیری بردرار است.

حمایت عا فی مملو ،و حمایت هیجانی دانشآموز میتوانند  10درصاااد

در برازش ماادل ،ابتاادا حااا تی کااه هیچ نوم رابلااه همبساااتگی بین

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

متمیرهای میانجی وجود ندارد ،مورد بررسای درار گرفت و شاوص جذر

و حماایات هیجانی دانشآموز میتوانند بهترتی  30 ،35و  1درصاااد از

میانگین مجذورات ولای تقری  5برابر با  0/332بهدست آمد (جدول5ه.

تمییرات انتظارات تحصاایلی ،هیجانات تحصاایلی و ساابکهای اسانادی را

در ادامااه بااا درنظرگیری ارتبااا بین متمیرهااای میاانجی (کوواریاانسه،

تبیین نمایند.

جدول  5شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش (تعداد )291
متغیر

کمینهمقدار

بیشینهمقدار

میانگین

چولگی

کشیدگی

انگیزش تحصیلی

22

511

510/20

20/02

-5/002

2/100

انتظارات تحصیلی

11

250

503/11

21/21

-0/122

0/110

هیجانات تحصیلی

12

250

500/23

30/20

0/052

-0/020

سبکهای اسنادی

522

222

512/31

22/00

0/502

-0/000

حمایت عا فی مملوو

50

03

01/05

2/11

-0/132

0/005

حمایت هیجانی دانشآموز

0

20

50/00

3/50

-0/053

-0/010
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)2 Goodness of Fit Index (GFI

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 5000

)1 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

انحرا

معیار

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

شهک  5ضهرای

مهدیهسادات نادمی و همکاران

اسهتاندارد مدل نهایی (اصلاح شده) راب ه امایت عاطفی معلّو و امایت هیجانی دانشآموز با انگیزش تحصیلی از طریق میانجیگری انتظارات تحصیلی،

هیجانات تحصیلی ،و سبکهای اسنادی در دانشآموزان

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

ور که در شااکل دیده میشااود ،مساایرهای بین ساابکهای اساانادی به

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

حمایت عا فی مملو و همینین سابکهای اسانادی به انگیزش تحصیلی،

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

ممنااادار نبودنااد و در نتیجااه برآوردی برای آنهااا گزارش نشاااد .برآورد

تحصاایلی ،انتظارات تحصاایلی ،و ساابکهای اساانادی به عنوان متمیرهای

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

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

است.

حمایت هیجانی دانش آموز و متمیر وابسته انگیزش تحصیلی بودند .همان
جدول  2شاخص های نیکویی برازش الگوی آزمون شده پژوهش
نوع مدل برازش یافته

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

بدون درنظرگیری کوورایانس بین متمیرهای میانجی

0/200

0/100

0/022

0/510

0/332

با درنظرگیری کوورایانس بین متمیرهای میانجی

0/001

0/002

0/012

0/000

0/000

با توجه به مقادیر شااوصهای گزارش شده در جدول یمنی شاوص
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،2شماره  ،3پاییز 5000

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

ولاای تقریا

میتوان گفت که مدل آزمون شاااده از برازش مناسااابی

برووردار است.

شاده ،2شااوص برازش هنجار شده ایجازی ،3و جذر میانگین مجذورات

)1 Comparative Fit Index (CFI
)2 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI

)3 Parsimony Normed Fit Index (PNFI

552

مهدیهسادات نادمی و همکاران

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

جدول  3برآورد مسیرهای مختلف مربوط به مدل کاهشیافته معادلات ساختاری متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزش تحصیلی
خ ای معیار

ملاک آزمون Z

مقدار ااتمال

هیجانات تحصیلی  >---انگیزش تحصیلی

0/212

0/252

0/001

0/03

*<0/005

مسیر متغیرها

ضرای

استاندارد

ضرای

غیر استاندارد

*<0/005

انتظارات تحصیلی  >---انگیزش تحصیلی
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حمایت عا فی مملو  >---هیجانات تحصیلی
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حمایت هیجانی دانشآموز  >---هیجانات تحصیلی
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0/131
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حمایت عا فی مملو  >---انتظارات تحصیلی

0/000

5/221

0/515

1/525

حمایت هیجانی دانشآموز  >---انتظارات تحصیلی

0/525

5/101

0/015

3/032

حمایت هیجانی دانشآموز  >---سبکهای اسنادی

0/213

5/121

0/301

0/025

هیجانات تحصیلی < >---انتظارات تحصیلی

0/001

210/120

00/010

0/020

حمایت هیجانی دانشآموز < >---حمایت عا فی مملو

0/022

55/101

5/122

0/022

*<0/005
*0/001

*<0/005
*0/005

*<0/005
*<0/005
*<0/005

* :ممنیدار در سلی ولای α= 0/01

بحث و نتیجهگیری

تحصااایلی آنها بود .همینین در پژوهش اکبریبورن ،و رحیمیبورن،

هدب از انجام این ملا مه سااانجش ارتبا و ا گوی علوی ادراک محیط

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

اجتماعی (حمایت عا فی مملوو و حمایت هیجانی دانشآموزه ،با انگیزش

پیشبینی انگیزش تحصااایلی آناان اسااات .یاافتااههاای ملاا ماه نوروزی،

تحصاایلی و با درنظرگیری میانجیهای انتظارات تحصاایلی ،ساابکهای

نصااارتیهشااای ،حاتمی و متقی (52ه نشاااان داد که به ورکلی بین جوو

اسنادی ،و هیجانات تحصیلی بود .برای انجام برازش مدل ،ابتدا حا تی که

دانشاااگاه و انگیزش تحصااایلی دانشاااجویان رابله متبت وجود داشااات.

هیچ نوم رابلاه همبساااتگی بین متمیرهای میانجی وجود نداشااات ،مورد

همینین در بررسااای ارتبااا بین مؤ فااههااای جوو تحصااایلی بااا انگیزش

بررسی درار گرفت و نتایج حاکی از برازش نامناس مدل بود .در ادامه با

تحصایلی ،نتایج حاکی از وجود رابله مساتقیو بود .نتیجه بهدست آمده با

درنظرگیری کوواریانس بین متمیرهای میانجی ،برازش مدل مورد بررسی

نتایج ملا مات ( ،52 ،53 ،52 ،1و 22ه همسااو اساات .یافته بهدساات آمده

درار گرفت و مبتنی برآن برآورد پارامترهای مدل انجام شد و فرضیههای

این پژوهش را بر اساااا

پژوهش سااااکیز و ملا مات بیان شاااده در با ا

مادل بررسااای شااادناد .یاافتاههاا نشاااان داد ادراک محیط اجتماعی با

میتوان اینگوناه تبیین کرد کاه حماایات عاا فی مملو به ور ممناداری

میانجیگری انتظارات تحصایلی و هیجانات تحصیلی با انگیزش تحصیلی

پیامدهای تحصاایلی و انگیزشاای دانشآموزان در محیطهای تحصاایلی را

رابله داشت.

تحات تأثیر درار میدهد .نظریه وودتمیینی دسااای و رایان ملرن میکند

مملو و حمایت هیجانی دانشآموزه بر انگیزش تحصااایلی تأثیر مساااتقیو

دساای و رایان نشااان دادند که جوو مللوی مدرسااه و چگونگی ارتبا با

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

مملمان و برآورده کردن نیازهای اسااسای آنها در محیط مدرسه میتواند

حمایت هیجانی همساااا ان بر انگیزش تحصااایلی به ور سااااوتاری تأثیر

سااب

شااود تا دانشآموزان از مدرسااه و بودن در آن ،وشاانود باشااند،

داشات .شافیمی ،بهروزی ،شاهنیییلاق و ابوا قاسامی (52ه نشان دادندکه

بهمودع در مدرساه حاضار شاده ،و در یادگیری فمال و باانگیزه باشند ( به

بین ادراک از محیط یادگیری ساااازندهگرا و انگیزش درونی رابله متبت

نقال از 35ه .کااپلان5و همکاران (به نقل از 53ه به این یافته رسااایدند که

ممنادار وجود داشاات .بهمئی و همکاران (1ه نیز نشااان دادند که ادراک

اثرات ادراک دانشآموزان از محیط کلا

به ور مساااتقیو بر باورهای

دانشاااجویاان از محیط یاادگیری ،پیشبینیکننده سااارزندگی و انگیزش

انگیزشااای اثرگذار اسااات .محیط یادگیری ،عاملی تمیینکننده در ایجاد
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در این پژوهش ،مؤ فاههاای ادراک محیط اجتماعی (حمایت عا فی

که یکی از پیامدهای انگیزش وودفرمان ،علادهمندی به مدرساااه اسااات.

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

انگیزه برای یاادگیری اسااات ،زیرا کاه میتواناد باعث تقویت رفتارهای

بردراری ارتبا هیجانی با دانشآموزان میتواند موج تجربه هیجانهای

منجر به یادگیری شاااود .مملمان مشاااتاق ،دانشآموزانی با انگیزه پرورش

متبت شود (22ه.

میدهند .ونتزل(5به نقل از 53ه نشان داد که چگونگی کیفیت رابله مملو

یکی دیگر از یافتههای به دسات آمده این بود که سابکهای اسنادی

و دانشآموز و برداشاااتهای دانشآموز از حمایت مملو به میزان زیادی

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

انگیزش تحصیلی دانشآموز را بهبود میدهد.

وود نشاااان دادند که بین انگیزه پیشااارفت و سااابکهای اسااانادی برای

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

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

هیجااانی دانشآموز بر انگیزش تحصااایلی بااا نقش میااانجی هیجااانااات

ناپایدار رابله متبت و ممنادار ،و بین انگیزه پیشارفت با سبکهای اسنادی

تحصاایلی تأثیر سیرمسااتقیو دارد .یافتههای حسااینی و ویر (51ه بیانگر آن

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

بود که متمیر حمایت عا فی مملو ،پیشبینیکننده هیجانات دانشآموزان

حوادث بد در ابماد پایدار -ناپایدار و کلی -اوتصااصی رابلهای مشاهده

بود .همینین مملو نقش مهمی در ایجاد هیجانات دانشآموزان داشااات.

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

و هوی (35ه به این نتیجه رساایدند که حمایت عا فی مملو

ماتاباات پایاشبینیکننااده انگیزش درونی و سااابااک اسااانااادی منفی

باا هیجاان اذت تحصااایلی رابلاه متبات و باا هیجاان ناامیدی

پیشبینیکنناده انگیزش بیرونی بود .در پژوهش هااشااامینصااارتآباد،

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

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

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

پیشآزمون ،اثرآموزش کمک وواهی با توجه به ساابکهای اساانادی بر

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

تنیدگی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی ،و عملکرد تحصیلی متبت و

ساااکیز ،پی
در کلاا

ترکی

شیمی را افزایش داد .نتیجه بهدست آمده با نتایج

ممنادار بود .نتیجه بهدسااات آمده در این پژوهش ،با نتایج ملا مات (-20

نظر

22ه ناهمساااو اسااات .در تبیین این یافته میتوان بیان کرد که کودکان و

پکران و همکااران میتوان گفات کاه هیجاانها میتوانند علای و انگیزه

بزرگساااا ان مممو اً یک نظام اسااانادی وودوواهانه را انتخای میکنند،

دانشآموز برای یادگیری را افزایش داده و یا تمدیل کنند (50ه .همینین،

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

مملو بااا بردراری رابلااه هیجاانی باا دانشآموزان و درنظرگرفتن علااای و

عوامال بیرونی اسااانااد میدهناد و باه این ترتی

از پیامدهای مخری آن

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

اجتنای میکنند .شااید یکی از د ایل عدم ارتبا بین ساابکهای اسنادی

افزایش انگیزش وودمختار

و پیشارفت تحصایلی این نکته باشد که دانشآموزان از یک سبک اسناد

نظر پکران مملو میتواند هو به صااورت مسااتقیو

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

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

یک ساابک اساانادی اسااتفاده میکنند که به احسااا

ارزشاامندی آنان

دانشآموزان را تحات تاأثیر درار دهاد .دانشآموزانی که مملمانشاااان را

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

صمیمی و حمایتکننده درک میکنند ،به احتمال زیاد به صورت درونی

در نوم سبکهای اسنادی افراد تأثیرگذار است (21ه.

ذت تحصیلی در در

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

آنها شاااکل میدهد و این موضاااوم موج
میشااود (22ه .براسااا
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مهدیهسادات نادمی و همکاران

برانگیختاه میشاااوند و در مدرساااه احساااا های متبت بیشاااتری مانند

یافته دیگر این ملا مه بیانگر اثر مستقیو هیجانات تحصیلی بر انگیزش

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

تحصااایلی بود .در پژوهش مهری ،بختیاارپور و افتخارسااامادی و همایی

علااوه بر ایجاد انگیزش ،حمایت از دانشآموزان اسااات .مملو با

(23ه نتایج نشااان داد که هیجانات متبت تحصاایلی با انگیزش تحصاایلی و

ایجااد محیط امن و حماایاتکنناده میتواناد شااارایلی را ایجاد کند که

هیجانات منفی تحصیلی با انگیزش تحصیلی ممنادار شدند ..نتیجه بهدست

انگیزش و یاادگیری با کیفیت با ایی ااهر شاااود .مملو با توجه کردن و

آمده با نتایج ملا مات  22و  23همساو اسات .در تبیین این یافته بر اسا

کلاا
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ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

نظر پکران و همکااران میتوان گفت که هیجانات تحصااایلی با انگیزش

پرسااشاانامه مجازی شااد .میانگین زمان پاسااخدهی مشااارکتکنندگان در

تحصایلی رابله دارد (50ه .هیجانها در بیشتر جنبههای فرایند یادگیری و

گزارش گرفته شاده از برنامه پر

این  00ددیقه بود .پیشنهاد میشود این

آموزش دانشآموزان دواا ات دارند و از این جهت کل فرایند یادگیری

پژوهش در دوران پساااکرونا که امکان حضااور دانشآموزان در مدار

و دساااتااوردهاای یادگیرندگان را تحت تأثیر وود درار میدهند .امروزه

فراهو میشااود ،مجدداً در ساالی وساایعتری انجام شااود .زیرا این احتمال

پژوهشاااگران از هیجانات به عنوان عوامل مهو در آموزش نام میبرند که

میرود که انگیزش تحصاایلی ،حمایتهای عا فی مملو ،حمایت هیجانی

تبیین انگیزش و موفقیت تحصیلی در آنها میشود (23ه.

دانشآموزان ،و هیجانات تحصیلی متأثر از کلا های مجازی درار گرفته

موج

یافته بهدسات آمده دیگر نشاان داد که انتظارات تحصیلی بر انگیزش

بااشاااد .پیشااانهاد میشاااود که این پژوهش در مقلع متوساااله دوم که

نتایج پژوهش آتشروز و همکاران (0

دانشآموزان ددرت درک بیشااتری از سااؤا ات پرسااشاانامه ساابکهای

و30ه ،اساااتفاده از ا گوی انگیزشااای انتظار -ارزش بر انگیزش تحصااایلی

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

این ملا مات

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

میتوان بیان کرد که انتظارات تحصایلی بر انگیزش تحصایلی مؤثر است.

آموزش روشهای با ا بردن حمایت عا فی بر نمرات ساااازههای مختلف

در ملااا مهااات ذکر شاااده ( 0و30ه از ا گوی انگیزشااای انتظااار -ارزش

این پژوهش مورد بررسای درار گیرد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر

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

مبنی بر تاأثیر حماایات عاا فی مملو و حماایات هیجاانی دانشآموزان و

ب مؤ فاههاای متمیر انتظارات تحصااایلی که شاااامل باورهای توانایی-

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

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

کاه کلاا هاای وود را به شااایوهای برنامهریزی نمایند که دانشآموزان

دانشآموزان باید نه ویلی آساااان و نه ویلی ساااخت باشاااد .اگر بمضااای

حمایت عا فی مملو وود را درک کنند و دانشآموزان از همکلاسیهای

دانشآموزان بهاین باور برساااند که به احتمال زیاد ،صاااربنظر از میزان

وود حماایات هیجاانی کنناد .مملو بااید دانشآموزان را متوجه ارزش و

ملاا مااهای کااه میکننااد ،نمره ووبی میگیرنااد ،انگیزه بااا ااایی نخواهنااد

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

کنند که با هر

را به شااایوه جذای و

تحصیلی اثر مستقیو دارد .براسا

تأثیر متبتی داشااات .در تبیین یافته بهدسااات آمده بر اساااا

داشاات .به ور مشااابه اگر بمضاای دانشآموزان احسااا
میزان ملا مه و در

هیجانات منفی را فراهو آورند .مملمان باید ملا

وواندن ،حتماً شکست وواهند وورد ،انگیزه پایینی

جدید ارائه دهند و از افکار و ایدههای تازه دانشآموزان حمایت کنند تا

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

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

نمره ووی برای بیشااتر دانشآموزان ،سااخت و ی ممکن باشااد و گرفتن

دانشآموزان فراهو آورند.

نمره پاایین نیز برای دانشآموزانی که تلاش ناچیزی میکنند ،امکان پذیر
باشااد .اکبریبورن ،و رحیمیبورن53( ،ه بیان داشااتند که هرگاه مملو،
در

را به صاااورتی ممنادار ارائه کند و ارائه ملا

ویلی فراتر یا فروتر

ملااظات اخلاقی
پیروی از اصههول اخلهاژ پژوهش این مقا ه برگرفته از رساااا ه دکترای رشاااته
روانشاناسی تربیتی نویسنده یکو در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد است که در تاریخ

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

 5302 /55/02و با کد 5110222001220305300515003به تصاوی

ارائه پاسااخهای مناس ا  ،بازووردی متبت از مملو دریافت کند ،انگیزش

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

درونی او افزایش پیدا میکند.

محرمانه ماندن ا لاعات رعایت شده است.

هماهگیری کوویااد 50-و تملیلی مادار

بود .یکی از محادودیاتهااای

اامی مالی این ملا مه بدون حمایت ما ی هیچ مؤساسه و سازمان دو تی یا وصوصی
انجام شده است.
نقش هر یک از نویسههندگان در این مقا ه نویسااانده یکو به عنوان پژوهشاااگر و

دیگر ،زیاد بودن تمداد ساؤالهای پرساشنامهها بود ( 501سؤاله که منجر

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

به انصاراب تمدادی از دانشآموزان ،که بیشاتر آنها پسر بودند ،از تکمیل

عنوان استاد مشاور نقش داشتند.
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از مهوترین محادودیاتهای این پژوهش همزمانی ملا مه با شاااروم

رسایده اسات .در

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی
تضههاد مناف

نویساااندگان اعلام میدارند که در نتایج این پژوهش ،هیچگونه تضااااد

منافمی وجود ندارد.

مهدیهسادات نادمی و همکاران
تشهکر و قدردانی بدینوسیله از شرکتکنندگان در این پژوهش و مملمانی که ما را
در این امر یاری کردند ،و همینین از استادان راهنما و مشاور به د یل همکاریهای آنها
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تشکر و ددردانی میشود.

550

مهدیهسادات نادمی و همکاران

5000  پاییز،3  شماره،2  دوره،فصلنامه سلامت روان کودک

References
1. Ameri F, Amooi N. The role of family functioning in the
extent of experienced identity crisis and differentiation
levels of adolescents. QJFR. 2016; 13(1):77-92. [Persian].
[Link]
2. Hosseini M, Amiri Sh, Ghamarani A, Sajjadian I. Identifying
the components of bullying prevention for children in the
theory of individual psychology: a qualitative study. J Child
Ment Health. 2020; 7(3):219-233. [Persian]. [Link]
3. Trigueros R, Padilla A, Aguilar-Parra JM, Lirola MJ, GarcíaLuengo AV, Rocamora-Pérez P, López-Liria R. The
influence of teachers on motivation and academic stress and
their effect on the learning strategies of university students.
Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(23), 9089: 1-11.
[Link]
4. Bahadori Khosroshahi J, Habibi Kaleybar R. The
effectiveness of communication skills training on academic
motivation and academic adjustment of high school
students. JINEV. 2017; 10(39): 151-173. [Persian]. [Link]
5. Alambeigi A, Amiri R, Sahebdel S. The role of employability
skills in agricultural student’s educational motivation in
Imam Khomeini higher education center, Iran. JAEAR.
2016; 8(37): 49-62. [Persian]. [Link]
6. Atashrouz B, Naderi F, Pasha R, Eftekhar Z, Asgari P. The
effect of expectancy-value motivation model on academic
motivation, educational engagement, and mathematic
academic performance in students. Quarterly J Child Ment
Health. 2018; 5(2): 83-94. [Persain]. [Link]
7. Bahmaei J, Mostatab R, Shomalinejad M, Maleki A,
Mobasheri F. Evaluation of academic vitality and
motivation of students based on their perception of the
learning environment in Abadan school of medical
sciences, Iran in 2018. J Health Res Commun. 2019; 5(2):
31-40. [Persian]. [Link]
8. Sivrikaya AH. The relationship between academic
motivation and academic achievement of the students.
Asian Journal of Education and Training. 2019; 5(2):309315. [Link]
9. Hamrang H, Ghanbari Pana A, Abolmaali Kh, Sepahmansour
M. relativity between creativity and adjustment academic
motivation. Quarterly Journal of Innovation and Creativity
in Human Sciences. 2020; 9(3): 25-60. [Persian]. [Link]
10. Rahiem MDH. Remaining motivated despite the
limitations: University students’ learning propensity during
the COVID-19 pandemic. Child Youth Serv Rev. 2021;
120:1-14. [Link]
11. Klootwijk CLT, Koele IJ, Hoorn J, Guroglu B,
Duijvenvoorde ACK. Parental Support and Positive Mood
Buffer Adolescents’ Academic Motivation during the
COVID-19 Pandemic. J Res Adolesc. 2021; 31(3):780–
795. [Link]

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی
12. Noroozi RA, Nosrati Hashi K, Hatami M, Mottaghi Z.
Evaluating the relationship between university atmosphere
and university students' educational motivation. (Contact
quality, cooperation quality, student-centeredness,
emotional relations) (Case Study). Culture in the Islamic
University. 2015; 5(14): 77-100. [Persian]. [Link]
13. AkbariBooreng M, RahimiBooreng H. Explanation of
academic vitality and motivation of students based on their
perception of the learning environment in Birjand
University of medical sciences. Iran J Med Educ. 2016;
16(27): 222-231. [Persian]. [Link]
14. Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry RP. Academic emotions
in students' self-regulated learning and achievement: a
program of qualitative and quantitative research.
Educational Psychologist. 2002; 37(2): 91-105. [Link]
15. Teimourifard SE, Zargham Hajebi M, Monirpour N. The
impact of training in strengthening families program in
mental health and quality of school life of teenagers aged
10-14. QJFR. 2021; 18(2):41-58. [Persian]. [Link]
16. Sakiz G. Perceived teacher affective support in relation to
emotional and motivational variables in elementary school
science classrooms in Turkey. Research in Science &
Technological Education. 2017; 35(1): 108-129. [Link]
17. Hosseini FS, Kheir M. Investigating of the role of teacher
in mathematic academic emotions and students emotion
regulation. Journal of Modern Psychological Researches
(Psychology). 2011; 5 (20): 41-63. [Persian]. [Link]
18. Shafiee N, Behroozi N, Shehni Yailagh M, Abolghasemi
M. The causal relationship between the perception of
constructivist learning environment and systematic thinking
with the tendency to lifelong learning, mediated by intrinsic
motivation of undergraduate students at Shahid Chamran
University. JEDUS. 2018; 25(2):109-130. [Persian]. [Link]
19. Ardura D, Zamora A, Pérez-Bitrián A. The role of
motivation on secondary school students’ causal
attributions to choose or abandon chemistry. Chem. Educ.
Res. Pract. 2021; 22: 43-61. [Link]
20. Sheykholeslami A, Karimiyanpour Gh. The prediction of
students' academic engagement based on academic support
and class psycho-social climate. Biquarterly Journal of
Cognitive Strategies in Learning. 2018; 6(10): 95-111.
[Persain]. [Link]
21. Wentzel KR. Peer relationships, motivation, and academic
performance at school. Handbook of Competence and
Motivation. 2017; pp: 586-603. [Link]
22. Rabbani Z, Talepasand S, Mohammadifar MA,
Rahimianboogar E. Relationship between classroom social
context and academic engagement: the mediation roles of
self-system processes, academic motivation and Emotions.
Journal
of
Developmental
Psychology
Iranian
Psychologists .2017; 14(53): 37-51. [Persian].[Link]

551

مهدیهسادات نادمی و همکاران

552

learning disabilities based on the attachment styles: the
mediating role of academic self-efficacy. J Child Ment
Health. 2021; 8(1): 1-13. [Persian]. [Link]
33. Sakiz G. Does teacher affective support matter? An
investigation of the relationship among perceived teacher
affective support, sense of belonging, academic emotions,
academic self-efficacy beliefs, and academic effort in
middle school mathematics classrooms [Doctoral
dissertation]. [Ohio State University]: Ohio State
University; 2007. [Link]
34. Patrick H, Ryan A, Kaplan A. Early adolescents'
perceptions of the classroom social environment,
motivational beliefs, and engagement. J Educ Psychol.
2007; 99(1): 83-98. [Link]
35. Vallerand RJ, Pelletier LG, Blais MR, Briere NM, Senecal
C, Vallieres EF. The academic motivation scale: A measure
of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educ
Psychol Meas. 1992; 52: 1003-1017. [Link]
36. Peterson C, Semmel A, Baeyer C, Abramson LY, Metalsky
GI, Seligman MEP. The attributional style questionnaire.
Cognit Ther Res. 1982; 6(3): 287-300. [Link]
37. Liem AD, Lau S, Nie Y. The role of self-efficacy, task
value, and achievement goals in predicting learning
strategies, task disengagement, peer relationship, and
achievement outcome Centre for Research in Pedagogy and
Practice, National Institute of Education, Nan yang
Technological University, 1 Nan yang Walk, Singapore
637616,
Singapore.
Contemporary
Educational
psychology. 2008; 33(4): 486-512. [Link]
38. Watt HMG, Eccles JS, Durik AM. The leaky mathematics
pipeline for girls: A motivational analysis of high school
enrolments in Australia and the USA. Equal Opportunities
International. 2006; 25(8), 642-659. [Link]
39. Hossaini FS, Taleh Pasand S, Bigdeli I. The role of
components expectance-value on student's chemistry
achievement. Educational Psychology. 2010; 6 (18): 39-70.
[Persian]. [Link]
40. Pekrun R, Goetz T, Perry RP. Achievement emotions
questionnaire (AEQ) - User's manual. 2005. [Link]
41. Bakhshaei Shahrbabaki M, Zeinaddiny Meymand Z,
Soltani A, Manzari Tavakoli H. Designing a social skills
model based on the role of expressive language components
through the mediation of theory of mind in children. J Child
Ment Health. 2021; 8(1): 110-125. [Persian]. [Link]

5000  پاییز،3  شماره،2  دوره،فصلنامه سلامت روان کودک

23. Mehri L, Bakhtiarpoor S, Eftekharsoadi Z, Homaie R.
Designing and testing the pattern of the effect of academic
self-steem and academic on academic performance by
considering the mediating role of academic motivation in
students. JINEV. 2020; 13(49):13-36. [Persian]. [Link]
24. Hashemicholicheh S, Hashemi Z, Naghsh Z. The mediatory
role of the achievement emotions in relationship between
attributional styles, and task value with academic burnout.
Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy. 2018;
9(34): 119-140. [Persian]. [Link]
25. Lang QC, Wong AFL, Fraser BJ. Teacher-student
interaction and gifted students' attitudes toward chemistry
in laboratory classrooms in Singapore. Journal of
Classroom Interaction, 2005; 40(1): 18-28. [Link]
26. Hashemi T, Bayrami M, Vahedi SH, Beyrami N. The
effectiveness of help-seeking strategies training in the
improvement of academic stress, performance and
motivation by the moderating role of attributional styles
among students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies
in Learning. 2017; 5(8): 139-158. [Persian]. [Link]
27. Jafari A. The prediction of internal-external motivation for
learning based on attribution styles and self-efficacy in
medical sciences students. Educ Strategy Med Sci.
2018;11(1): 9-14. [Persian]. [Link]
28. Shahraray M, Farzad V, Zara-ee A. The relationship
between attributional styles and achievement motivation
with academic achievement among students in secondary
school majoring in mathematic sciences. Journal of
Developmental Psychology (Iranian Psychologists). 2005;
1(4):1-9. [Persian]. [Link]
29. Ghodsi A, Talepasand S, Rezaei AM, Mohammadifar MA.
Academic conflict background: a model test based on
expectation-value theory. Quarterly of Educatinal
Psychology, 2019; 15(51): 231-257. [Persian]. [Link]
30. Atashrouz B, Naderi F, Pasha R, Eftekhar Z, Asgari P. The
impact of MUSIC model of motivation, educational
engagement and mathematic academic performance of
Dezfoul secondary school students. Quarterly Journal of
Educational Innovations. 2018; 17(2): 129-150. [Persian].
[Link]
31. Sakiz G, Pape SJ, Hoy AW. Does perceived teacher
affective support matter for middle school students in
mathematics classrooms?. J Sch Psychol. 2012; 50(2):235255. [Link]
32. Khoda Bakhsh M, Hashemi Razini H, Nouri Ghasemabadi
R. The structural model of social skills in children with

ا گوی علوی روابط ادراک محیط اجتماعی با انگیزش تحصیلی و هیجانات تحصیلی

