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 چکیده

اکلز بود. -لدارزش ویگفی -از پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای درگیری تحصیلی بر اساس نظریه انتظارهدف 
آموز از محیط زاد؛ ادراک دانشعنوان متغیر برونبر این اساس مدلی طراحی شد که فرهنگ اجتماعی به

عنوان متغیرهای لیف بهیادگیری، سبک اسناد، حافظه هیجانی، خودپنداره تحصیلی، انتظار موفقیت، ارزش تک
آموزان نفر از دانش 146منظور آزمون مدل عنوان پیامد در نظر گرفته شد. بهمیانجی؛ و درگیری تحصیلی به

ند. گیری تصادفی انتخاب شدهای دوم و سوم متوسطه دوم رشته تجربی و ریاضی شهر قم به روش نمونهپایه
های آموز از محیط یادگیری، سبکالن، والدین، ادراک دانشهای تعامل با معلم، همساها پرسشنامههمه آن

ارزش و درگیری تحصیلی را تکمیل نمودند. روابط درونی -اسناد، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، انتظار
ها نشان داد فرهنگ اجتماعی بر آزمون شد. یافته EQS  16افزارمتغیرها با مدل معادالت ساختاری و با نرم

افظه واسطه خودپنداره و حآموز از محیط یادگیری و سبک اسناد اثر ساختاری مستقیم داشت و بهنشادراک دا
واسطه هیجانی بر انتظار موفقیت و ارزش تکلیف اثر ساختاری مثبت داشت. خودپنداره و حافظه هیجانی نیز به

ر درگیری خودپنداره ب ارزش تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری مثبت داشتند. تنها اثر ساختاری
ارزش مدل مناسبی برای درگیری تحصیلی  -معنادار نبود. نظریه انتظار واسطه انتظار موفقیتبه تحصیلی

آموزان است. نقش و سهم باورهای انگیزشی و شناختی در تبیین درگیری تحصیلی و ساخت روابط درونی دانش
 ها حائز اهمیت است.آن
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 .باورهای شناختی، باورهای انگیزشی، درگیری تحصیلیفرهنگ اجتماعی، کلیدی: واژگان 

 مقدمه

شود، های هدف محور برانگیخته و حفظ میعنوان فرایندی که توسط آن فعالیت، به4انگیزش
(. در الگوهای نظری و مفهومی انگیزش 2662، 2و میسی پینتریچ ،شود )شانکتعریف می

یشرفت های رفتار پکنندهترین تعیینترین و اصلیافراد مهمپیشرفت، باورها و انتظارات 
 ،5)واینر 1اند از نظریه اسناد( این الگوها عبارت2266، 9و اکلز شوند )ویگفیلدمحسوب می

)دسی و  1گری(، نظریه خود تعیین4332)ویگفیلد، اکلز،  0ارزش-(، نظریه انتظار4311
ن ز2666به نقل از دسی و ریان، ؛4335، 2ریا نظریه  و (4332، 3(، نظریه هدف )ایم

 (.1433 ،46خودکارآمدی )بندورا
 42( بسط مفهوم انگیزش پیشرفت2661و اکلز، 44ارزش )ویگفیلد، تونکس -نظریه انتظار

اجتماعی است که انتظار  -های شناختی ( و ازجمله مدل2662، 41است )ونگ 49اتکینسون
سزایی اند، نقش بقیت تحصیلی و ارزشی که برای تکالیف درسی قائلآموزان از موفدانش

ار بینی کننده عمده رفتدر آن دارد. در این نظریه باورهای انتظار و ارزش تکلیف دو پیش
تکلیف  کننده باورهای انتظار و ارزش ذهنیمنجر به پیشرفت هستند. باورهای انگیزشی تعیین

ض شده دهند. در این نظریه فرپیشرفت را تحت تأثیر قرار میها رفتارهای واسطه آنبوده و به
 دهند.است که فرآیندهای شناختی، باورهای انگیزشی را تحت تأثیر قرار می

                                                           
1. Motivation 

2. Schunk, Pintrich & Meece 

3. Eccles &Wigfield 

4. attribution theory 
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6. expectancy – value theory 

7. self-determination theory 

8. Deci & Ryan 
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10. Bandura 
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13. Atkinson 

14. Wong 
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عنوان شده بهترتیب، باورهای انگیزشی، انتظار موفقیت و ارزش ذهنی ادراکاینبه
د. کننفت عمل میمتغیرهای میانجی در رابطه فرایندهای شناختی و رفتارهای پیشر

لی اثرگذار عنوان منبع اصفرهنگی به –ترین الیه فرض بر آن است که محیط اجتماعی درکلی
کند. این محیط شامل الگوهای قالبی وابسته به جنس و بر فرآیندهای شناختی فرد عمل می

ریچ تفرهنگ، رفتارها و باورهای اجتماعی کنندگان، استعدادها و پیشرفت قبلی فرد است )پین
 (.4931؛ ترجمۀ شهرآرای، 2662و شانک، 

ارزش اجرا  -مطالعات متعددی در زمینه کشف روابط بین متغیرها بر اساس نظریه انتظار
( نشان دادند که ارزش تکلیف 4923شده است. برای مثال، حسینی، طالع پسند و بیگدلی )

ه درک ها گزارش کردند کبینی کند. آنتواند پیشرفت بعدی شیمی را پیشتنهایی میبه
دشواری و ارزش تکلیف در کنار مکان کنترل و پیشرفت قبلی، پیشرفت بعدی شیمی را 

( گزارش کرد که خودپنداره توانایی و انتظار موفقیت رابطه 2661) 4د. لینکننبینی میپیش
مثبتی با ارزش تکلیف دارند و بر پیشرفت ریاضی تأثیر مثبت دارند. در کل، باورهای توانایی 

 (.2662 ،و همکاران 9؛ ماتسویچ2،2664کند )بانگبینی میانتظار عملکرد باال را پیش –
واند شامل پیشرفت تحصیلی و رفتارهای معطوف به تیک سازه کلی است که می

پیشرفت )برای مثال؛ انتخاب، تالش، پافشاری، درگیری تحصیلی( باشد. یک چالش اساسی 
رفت های مختلف رفتار پیشطور متمرکز بر جنبهدر ادبیات پژوهش آن است که مطالعات به

، درگیری فت مناسب استمتمرکز نیست. برای مثال، یکی از رفتارهایی که زیربنای پیشر
که  شناختی استروان گذارییهآموزان است. درگیری تحصیلی یک سرماتحصیلی دانش

را در  آموزانطور نسبی دانشو به کندیتالش برای یادگیری در امر تحصیل را تقویت م
دهد (. شواهد اخیر نشان می2641، و همکاران 1)شاری داردیامور تحصیلی به فعالیت وام

( نشان دادند 2660) و همکاران 5آپلتونکه درگیری تحصیلی یک سازه چندبعدی است. 
تر درگیری درگیری تحصیلی یک ساختار شش عاملی است که از دو مؤلفه کلی

شاگرد، کنترل بر تکالیف مدرسه و حمایت کم از یادگیری( و  -شناختی )روابط معلم روان
تی )اهداف و آرزوهای آینده، حمایت خانواده از یادگیری و انگیزش بیرونی( تشکیل شناخ
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. در یک مطالعه مهنا و طالع پسند )زیر چاپ( ساختار شش عاملی درگیری شده است
ازه درگیری سهای برجسته مطالعه حاضر آن است که تحصیلی را تأیید کردند. یکی از جنبه

اخیر  هایو سلسله مراتبی متناسب با پیشرفتتحصیلی را با یک ساخت چندبعدی 
 دهد.کرده و مورد بررسی قرار می یسازمفهوم

 سازی بعضی از متغیرها متناسب بارسد مربوط به مفهومچالش دیگری که به نظر می
 -ه انتظارها باید در نظریشناسی تربیتی است. بعضی از سازههای اخیر در حوزه روانپیشرفت

دهد هزینه تکلیف یک سازه سازی شوند. برای مثال، شواهد نشان میارزش باز مفهوم
بعدی نیست. در مدل نظری فرض شده است هزینه تکلیف یک مؤلفه از سازه ارزش تک

عریف شده های مختلف تعنوان انگیزه برای تعامل در فعالیتتکلیف است. ارزش تکلیف به
های ه ارزش تکلیف دارای مؤلفه(. در مدل نظری فرض شده است ک2661، 4است )گائو

 5و هزینه تکلیف (1کاربرد، ارزش بیرونی )9عالقه(، ارزش درونی )2ارزش کسب )موفقیت(

، شواهد سازی شده استبعدی مفهومعنوان یک مؤلفه تککه هزینه تکلیف بهاست. درحالی
؛ 2645، و همکاران 0دهد که هزینه تکلیف یک سازه چندبعدی است )فالکاخیر نشان می

( چهار بعد را برای هزینه شناسایی 2645الف(. فالک و همکاران ) 4930 و همکاران، قدسی
، هزینه 2برای انجام تکلیف، هزینه تالش بیرونی 1اند این ابعاد شامل هزینه تالش درونیکرده

باشند. یک جنبه برجسته می 46ارزشمند و هزینه هیجانی 3های رقیباز دست دادن فرصت
عنوان یک سازه مطالعه حاضر آن است بر اساس مدل فالک هزینه تکلیف بهدیگر در 

صورت یک چندبعدی مورد بررسی قرار گرفته است و متناسب با آن، سازه ارزش تکلیف به
 سازه چندبعدی و مرتبه دوم مورد ارزیابی شده است.

رزش، ا –نتظار شده بر اساس نظریه ادهد که در اکثر مطالعات انجاممرور شواهد نشان می
ساخت روابط درونی متغیرها مبتنی بر نظریه آزمون نشده است. برای مثال، هنوز روشن نیست 

                                                           
1. Gao 
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3. intrinsic value 
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که آیا باورهای انگیزشی در رابطه فرآیندهای شناختی با رفتارهای پیشرفت نقش میانجی ایفا 
ر ند؟ اگکطور خاص، کدام مؤلفه ارزش تکلیف نقش میانجی ایفا میکنند یا خیر؟ بهمی

اخت های تجربی باید با سارزش درست باشد، بنابراین، داده -های نظریه انتظاربینیپیش
یرها ارزش در زمینه روابط درونی بین متغ -روابط درونی متغیرها برازنده باشد. در نظریه انتظار

های متعددی مطرح شده است. بر اساس مدل نظری در الیه باورهای انگیزشی، حافظه فرض
ف گیری باورهای انتظار و ارزش تکلیو خودپنداره تحصیلی نقش مؤثری بر شکلهیجانی 

دارند. حافظه هیجانی به تجارب هیجانی قبلی فرد در مورد فعالیت یا تکلیف اشاره دارد. در 
 شود حافظه هیجانی اثر ساختاری مستقیم بر ارزشمطالعه حاضر بر مبنای مدل نظری فرض می

آموز از محیط یادگیری ر مدل نظری آن است که ادراک دانشتکلیف دارد. فرض دیگر د
چ و گیری باورهای انگیزشی داشته باشد)پینتریتواند نقش مؤثری بر شکلو روش اسناد می

دهد که خود پنداره (. بعضی از شواهد نشان می4931؛ ترجمۀ شهرآرای، 2662شانک، 
 (.4922تواند تابع مکان کنترل باشد )سرمدی نیا، می

ترین الیه، فرهنگ اجتماعی است. فرض بر در مدل فرض شده در این مطالعه، بیرونی
دهد گذارد. شواهد نشان میآموز تأثیر میآن است که فرهنگ اجتماعی بر باورهای دانش

های فرهنگ اجتماعی مانند کیفیت رابطه با والدین بر انگیزه تحصیلی و که بعضی از مؤلفه
( نشان 2644) 4(. فان4935پسند، گذارد )مهنا و طالعندان تأثیر میشده فرزشایستگی ادراک

داد که تعامل با معلم از طریق باورهای توانایی بر انتظار موفقیت اثر ساختاری دارد. ربانی، 
( در پژوهشی نشان دادند بافت اجتماعی 4930طالع پسند، رحیمیان بوگر و محمدی فر )

واسطه کالس )شامل حمایت هیجانی، حمایت از استقالل و حمایت هیجانی همساالن( به
های تحصیلی و انگیزش بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری دارند. های خود، هیجاننظام

( و 4325گری دسی و ریان )( نیز بر مبنای نظریه خودتعیین2663) 2و فورر اسکینر، کیندرمن
( مدل کلی تحول انگیزشی مثبت را 4334، 9نظریه فرایندهای نظام خود )کانل و ولبورن

منسجم متغیرهای محیطی )انتخاب، ساختارمندی، حمایت از  پیشنهاد کردند. در این مدل
ها )صالحیت، ارزش تکلیف، واسطه خودادراکیخودپیروی، باورهای کنترل و غیره( به

خودپیروی، باورهای کنترل و غیره(، الگوهای درگیری و پیامدهای مثبت ناشی از آن را 
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ی تأیید های نظربینیابق با پیشدهند. گرچه این شواهد روابط بین متغیرها را مطشکل می
آورد، ولی هنوز مسیر روابط کند و شواهدی از ساخت روابط درونی متغیرها را فراهم میمی

 بین فرآیندهای شناختی، باورهای انگیزشی و پیامدهای عملکرد، آزمون نشده است.
رزش ا ارزش یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی انتظار موفقیت و –بر طبق مدل انتظار 

تکلیف، خودپنداره توانایی است. بر طبق این مدل، خودپنداره توانایی اهمیت خاصی در 
ف گذارد و انتظار نیز بر طیآموزان دارد و بر انتظار موفقیت اثر میشکل دادن رفتار دانش

وسیعی از رفتارها در کالس مانند پافشاری، کسب موفقیت و انتخاب تکلیف درسی اثر 
دیگر آن است که ادراک از ساختار کالس بر خودپنداره تحصیلی تأثیر  گذارد. فرضمی
گیزی برانگذارد. شواهد حاکی از آن است که اگر تکالیف یادگیری از ویژگی چالشمی

گذارند هایشان تأثیر میآموزان در مورد تواناییبرخوردار باشند، در قضاوت دانش
های تحصیلی و عاطفی افراد موزان از حمایتآچنین، ادراک دانش(. هم4332، 4)بلومنفیلد

و  2خودپنداره تحصیلی دارد )وانگینۀ مهم )والدین، معلم و همساالن( نقشی مؤثر در زم
های محیطی و خودآگاهی نشان دادند که حمایت( 4935(. مهنا و همکاران )2649اکلز، 

( نیز 2669) 9بارآ، گوئتز، مایرهیجانی بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم و معنادار دارد پکران، 
نشان داد بین هیجان )شادی و شوق و امیدی( و ارزش تکلیف ارتباط معنادار وجود دارد. 

( نشان داد اثر ساختاری بین حمایت هیجانی معلم و 2649وانگ و اکلز )نتایج پژوهش 
 یای ارزش درونی تکلیف بر درگیرآموزان با نقش واسطهحمایت هیجانی سایر دانش

طور مستقیم و ها به( در پژوهشی نشان داد هیجان2644) 1دار است. هانگتحصیلی معنی
آموزان، دانش اهمیت انتظارغیرمستقیم بر درگیری و پیشرفت تحصیلی تأثیر معنادار دارند. 

افت کننده بین بعنوان تعدیلها از شایستگی خویش بهارزش تکلیف، اسناد و ادراک آن
، 5ه رفتارهای پیشرفت در مطالعات متعددی نشان داده شده است )پنتریچمحیطی و اقدام ب

؛ پنتریچ و 4339، 4334، 1؛ پنتریچ و گارسیاa4336، 0؛ پنتریچ و دی گروت4333، 4323

                                                           
1. Blumenfeld 

2. Wanga 

3. Barrera &Maier 

4. Huang 

5 .Pintrich 

6. DeGroot 

7. Garcia 
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( نشان 4931هاشمی چلیپه، هاشمی و نقش ) (.4330و پنتریچ،  2؛ ولترز، یو4332، 4شرابن
صیلی های پیشرفت بر فرسودگی تحواسطه هیجانهای اسنادی و ارزش تکلیف بهدادند سبک

 .اثر ساختاری غیرمستقیم دارند

ف های مختلیک چالش اساسی این مطالعات آن است که روابط درونی متغیرها در الیه
دل کنندگی مجهت شواهدی در توان تبیین ینصورت ساختاری آزمون نشده است و از ابه

ماعی زاد فرهنگ اجتفراهم نشده است. هدف این مطالعه بررسی روابط ساختاری متغیر برون
آموز از محیط ای سبک اسناد، ادراک دانشبا درگیری تحصیلی از طریق نقش واسطه

های ر کالسد یادگیری، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، ارزش تکلیف، انتظار موفقیت
ارزش اکلز و ویگفیلد است. روابط نظری بین متغیرها در شکل  –شیمی بر اساس مدل انتظار 

عنوان متغیر سازه فرهنگ اجتماعی )به -4ارائه شده است. این مدل دارای سه بخش  4
درگیری تحصیلی  -9ای( و باورهای شناختی و انگیزشی )متغیرهای واسطه -2زاد(، برون

آموز با والدین، ، نوع تعامل دانشزاد( است. از سازه فرهنگ اجتماعی)متغیرهای درون
همساالن و سایر بزرگساالن )معلم(؛ در بخش باورهای شناختی، ادراک فرد از محیط 
یادگیری و روش اسناد؛ و در بخش باورهای انگیزشی، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، 

ت. سارزش تکلیف و انتظار موفقیت انتخاب شده است. متغیر پیامد درگیری تحصیلی ا
است که  یریگاین مدل دارای شش مدل اندازه شودیطور که در شکل مالحظه مهمان

ها دارای ساخت ها دارای ساخت روابط درونی مرتبه یکم و بعضی مدلبعضی از این مدل
 یشناساناخیر در حوزه رو هاییشرفتروابط درونی مرتبه دوم هستند. برای مثال، متناسب با پ

ت که سازه ارزش تکلیف دارای یک ساخت سلسله مراتبی مرتبه دوم تربیتی فرض شده اس
شده ارزش موفقیت، ارزش درونی، ارزش بیرونی است. در مرتبه یکم از سه نشانگر مشاهده

ائین تر دارای است که هزینه تکلیف در مرتبه پ شدهیلو یک نشانگر نهفته هزینه تکلیف تشک
 (.4چهار نشانگر آشکار است )شکل 

                                                           
1. Schrauben 

2. Wolters &Yu 
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 ارزش -مدل نظری پژوهش مبتنی بر نظریه انتظار  .1 شکل

 روش
آموزان جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش بود؛روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی 
در رشته  35-30( که در سال تحصیلی N=  5205سال دوم و سوم متوسطه شهر قم بودند )

د حجم نمونه با توجه به تعدا ریاضی و تجربی در مدارس روزانه مشغول به تحصیل بودند.
کند که نسبت حجم نمونه به تعداد ( توصیه می4339بنتلر )پارامترهای مدل برآورد شد. 

( و ترجیحاً 5: 4شود باید حداقل پنج به یک باشد. )پارامترهایی که در یک مدل برآورد می
؛ ترجمۀ 4330،های معناداری آماری درست درآیند )میولرباشند تا آزمون 56: 4یا  46: 4

 116ای به حجم پارامتر وجود دارد، در این مطالعه نمونه 50(. ازآنجاکه 4932طالع پسند، 
ای تصادفی استفاده شد. در مرحله اول از بین گیری خوشهروش نمونهاز  نفر انتخاب شد.
صورت تصادفی )از هر ناحیه چهار کالس، از هر ناحیه هشت کالس به 92چهار ناحیه شهر 

س پسرانه و چهار کالس دخترانه( انتخاب شد که از این هشت کالس نیمی دخترانه بود. کال
پسر  954) 146های پرت های ناقص و دادهپرسشنامه اجرا شد. با حذف پرسشنامه 116تعداد 
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 1/15سال بود.  43تا  40کنندگان دختر( پرسشنامه باقی ماند. دامنه سنی شرکت 953و 
 (4درصد در پایه سوم مشغول به تحصیل بودند )جدول  9/51درصد در پایه دوم و 

 کنندگاناطالعات جمعیت شناختی شرکت .1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنس
 1/13 954 پسر

 0/56 953 دختر

 سن/ سال

40 244 1/23 

41 922 0/51 

42 33 3/49 

43 42 16/4 

 پایه تحصیلی
 1/15 921 دوم

 9/51 920 سوم

. این مقیاس  )SEI(4آموزانپرسشنامه درگیری تحصیلی دانش: گیریابزارهای اندازه
آموزان گیری درگیری تحصیلی دانش( برای اندازه2660وسیله آپلتون و همکاران )به

شناختی است درمجموع شش خرده دبیرستانی ساخته شد. دارای دو بعد شناختی و روان
اهداف و  -1حمایت خانواده  -9حمایت همساالن  -2روابط معلم شاگرد  -4مقیاس 

شود. سؤاالت در یک کنترل بر تکالیف را شامل می -0بیرونی  انگیزش -5آرزوهای آینده 
( برای هر یک از 2660شوند. آپلتون و همکاران )بندی میای درجهدرجه 5مقیاس لیکرت 

 -1حمایت همساالن  -9حمایت خانواده  -2روابط معلم شاگرد  -4های خرده مقیاس
ش بیرونی به ترتیب آلفای کرونباخ انگیز -0کنترل بر تکالیف  -5اهداف و آرزوهای آینده 

را گزارش کردند. برای بررسی روایی از تحلیل  12/6و  10/6، 12/6، 22/6، 26/6، 22/6
ند و های درگیری تحصیلی همسویی مناسبی داشتها با مؤلفهعاملی تأییدی استفاده شد. سؤال

)زیر  و همکاران مقیاس درگیری تحصیلی از برازش مناسبی برخوردار بود. در پژوهش مهنا
عاملی  تری نسبت به ساختارچاپ( ساختار عاملی مرتبه اول با شش عامل از برازندگی مناسب

فای ها بر اساس ضریب آلمرتبه دوم و سوم برخوردار بود. اعتبار آزمون برای هر یک از مؤلفه
، 24/6، حمایت همساالن 24/6، کنترل بر تکالیف مدرسه 21/6شاگرد -کرونباخ روابط معلم

                                                           
1. Student Engagement Instrument 
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به دست آمد.  21/6و انگیزش بیرونی  10/6، حمایت خانواده 21/6اهداف و آرزوهای آینده 
، حمایت 14/6شاگرد -در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای روابط معلم

، انگیزش بیرونی 21/6، اهداف و آرزوهای آینده 22/6، حمایت خانواده 22/6همساالن 
 به دست آمد. 23/6و برای کل آزمون  21/6و کنترل بر تکالیف  25/6

. پرسشنامه توسط سوئینی و سورنسن و 4(PES_HSپرسشنامه ادراک محیط یادگیری )
آموزان مقطع سؤال بود و ادراک دانش 11( ساخته شد. این پرسشنامه دارای 4331) 2کمیز

گیری زهندامتوسطه از درگیری، عضویت، اعتبار، مالکیت و حمایت در محیط یادگیری را ا
شوند. سوئینی و همکاران بندی میای، درجهدرجه 5کند. سؤاالت در یک مقیاس لیکرت می

، مالکیت 22/6، اصالت 36/6، عضویت 11/6( اعتبار درونی برای عامل درگیری 4331)
گزارش کردند. صفایی، رضایی، خسروی، مهدوی غروی و بهرامیان.  09/6و حمایت  24/6

، 20/6، اصالت 23/6، عضویت 11/6ی کرونباخ برای مقیاس درگیری ( ضریب آلفا4934)
گزارش کرد. در پژوهش حاضر ضریب اعتبار آزمون با روش  21/6و حمایت  12/6مالکیت 

، 20/6، اصالت 34/6، عضویت 25/6های درگیری آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
 به دست آمد. 25/6و حمایت  22/6مالکیت 

را  پرسشنامه ( این4339) و همکاران 1وبلز :(QTI) 9آموزو دانش معلم تعامل پرسشنامه
آموزان از رفتارهای معلم در ( ساختند. این پرسشنامه ادراک دانش4351لری ) مدل بر اساس

سؤال دارد. روایی سازه با استفاده از روش  12کند. این پرسشنامه گیری میکالس را اندازه
ز و ه کل و روایی تفکیکی )گروه باال و پایین( بررسی شد )وبلتحلیل عامل، همبستگی با نمر

(. 4921 به نقل از خوشبخت، ؛2660 ؛ وبروک،4331، و همکاران ؛ فیشر4334لوی، 
گزارش نمود. در  22/6( اعتبار این پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ را 4921خوشبخت )

، رفتار 16/6متغیر کمک و یاری  پژوهش حاضر اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ برای
، سرزنش کردن 22/6، عدم اطمینان 11/6، درک و فهم 21/6، رهبری 05/6سختگیرانه 

 به دست آمد. 15/6و عدم رضایت  02/6

                                                           
1. The Partners In Education Survey – High School Level 

2. Sweeney, Sorensen & Kemis 

3. Questionnaire on Teacher Interaction 

4. Wubbels, Creton, Levy & Hooymayers 
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 2. شاخص روابط با همساالن توسط هادسون4(IPRشاخص روابط با همساالن هادسون )
منظور سنجش روابط و مشکالت با گویه تشکیل شده است که به 25( ساخته شد. از 4332)

شوند. بندی میای درجهدرجه 1صورت طیف لیکرت ها بهرود. سؤالهمساالن بکار می
گزارش کرده است. اعتبار آزمون  31/6( آلفای کرونباخ برای این مقیاس را 4332هادسون )

 مد.به دست آ 23/6در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای روابط با همساالن 
سؤال در پرسشنامه  41گیری ارزش تکلیف از پرسشنامه انتظار ارزش سمنان. برای اندازه

( استفاده شد. این خرده مقیاس 4923پسند و بیگدلی، ارزش سمنان )حسینی، طالع -انتظار
ارزش تکلیف را در سه مؤلفه اهمیت تکلیف، ارزش درونی تکلیف و ارزش بیرونی تکلیف 

شوند. اعتبار بندی میای درجهدرجه 1ها در یک مقیاس لیکرت کند. سؤالمیگیری اندازه
گزارش شده است. در پژوهش حاضر  22/6( 4923این پرسشنامه توسط حسینی و همکاران )

به دست آمد. همچنین، برای  25/6برای مقیاس ارزش تکلیف ضریب آلفای کرونباخ 
ارزش سمنان )حسینی و  -رسشنامه انتظارسؤال در پ 3گیری انتظار موفقیت از اندازه

ای است. در درجه 1گذاری در مقیاس طیف لیکرت ( استفاده شد. نمره4923همکاران،
آمده است. دستبه 32/6پژوهش حسینی و همکاران برای متغیر انتظار موفقیت ضریب اعتبار 

 آمد.به دست  32/6در پژوهش حاضر برای متغیر انتظار موفقیت آلفای کرونباخ 
گیری هزینه تکلیف از مقیاس هزینه تکلیف (. برای اندازهTCS) 9مقیاس هزینه تکلیف

سؤال است. فالک و همکاران  21( استفاده شد. این مقیاس دارای 2645فالک و همکاران )
یک ساختار چهار عاملی را برای این پرسشنامه گزارش کردند. در ایران قدسی و همکاران 

شنامه را رواسازی کردند. تحلیل عاملی تأییدی، برازندگی یک ساختار الف( این پرس 4930)
های رقیب، هزینه هیجانی و چهار عاملی )هزینه تالش درونی، هزینه از دست دادن فرصت

الف( آلفای  4930هزینه تالش بیرونی( با سازۀ هزینه تکلیف را نشان داد. قدسی و همکاران )
، هزینه از 21/6برای خرده مقیاس هزینه تالش درونی  و 31/6کرونباخ برای کل مقیاس را 

گزارش  39/6و هزینه تالش بیرونی  34/6، هزینه هیجانی 36/6های رقیب دست دادن فرصت
، هزینه تالش 20/6کردند. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ برای هزینه تالش درونی 

                                                           
1. Index of Peer Relations 

2. Hudson 

3. Task Cost Scale 
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و برای کل  23/6هزینه هیجانی ، 22/6های رقیب ، هزینه از دست دادن فرصت32/6بیرونی 
 به دست آمد. 35/6مقیاس 

د  های اسنادیفرم تجدیدنظر شده پرسشنامه سبک. :(ASQ)  4پرسشنامه سبک اسنا

موقعیت فرضی )شش  42( ارائه شد. این پرسشنامه شامل 4322توسط سلیگمن و سینگ )
ن آزمون از فرد سؤال دارد. در راهنمای ای 12موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی( است و 

شود که تصور کند در آن موقعیت قرار دارد و درباره علت اصلی آن موقعیت خواسته می
پترسون و همکاران  .ای پاسخ دهددرجهتصمیم بگیرد و سپس به سؤاالت در یک طیف هفت

های هسته علیت، ثبات و عمومیت را با استفاده از فرمول آلفای ( ثبات درونی مقیاس4322)
( رابطه معناداری بین 4313گزارش کردند. سلیگمن و همکاران ) 03/6تا  11/6اخ کرونب

اسنادهای درونی، باثبات و عمومی برای وقایع منفی با افسردگی پیدا کردند. در پژوهش 
 به دست آمد. 12/6و برای اسناد کلی  02/6حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای اسناد درونی 

توسط  این پرسشنامه :(PCRS) 2فرزند فاین و همکاران -لدپرسشنامه ارزیابی روابط وا
شده است. این پرسشنامه دو فرم گویه تشکیل 21شده است که از ( ساخته4329) 9اسچووبل

ه فرزند گیری رابطگیری رابطه فرزند با مادر و دیگری برای اندازهدارد که یکی برای اندازه
 –کسان است. سازندگان اعتبار مقیاس رابطه والد با پدر است. هر دو فرم برای پدر و مادر ی

های مربوط به پدر و نیز آلفای برای خرده مقیاس 31/6تا  23/6فرزندی با ضرایب آلفای 
های مربوط به برای خرده مقیاس 31/6)همانندسازی( تا  04/6و ضرایب آلفای  30/6کلی 

( 4924) یرا گزارش کردند. پرهیزگار، محمود نیا و محمد 30/6مادر و نیز آلفای کلی 
گزارش کرد. در  32/6و برای فرم مادر را  39/6شنامه فرم پدر را ضریب اعتبار برای پرس

و برای تعامل با پدر  34/6پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر تعامل با مادر 
 به دست آمد. 32/6

( ساخته شده است. 4919این پرسشنامه توسط دالور ) :پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
بندی درجه یااز جمالت در یک طیف لیکرت چهاردرجهسؤال است که هریک  16دارای 

را گزارش کرد.  21/6( برای این پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ 4923شود. سابوته )می

                                                           
1. Attribution Style Questionnaire 

2. Parent-Child Relationship Survey 

3. Schwebel 



 241                                             ارزش -انتظار هینظر اساس بر یمدل آزمون: یلیتحص یریدرگ یندهایشایپ

 

 

 

 

به دست  11/6در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودپنداره تحصیلی 
 آمد.

اس توسط تیتورث، کواینلن این مقی :(CESتیتورث و همکاران ) 4مقیاس هیجان کالسی
گیری حافظه هیجانی در کالس ساخته شد. این پرسشنامه دارای ( برای اندازه2646) 2و مازر

( یک ساختار سه عاملی را برای این پرسشنامه 2646سؤال است. تیتورث، کواینلن و مازر ) 49
مه و ب( ترج 4930)و همکاران  گزارش کردند. در ایران این پرسشنامه توسط قدسی

رواسازی شد. تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که یک ساختار سه عاملی شامل حمایت 
هیجانی، تقالی هیجانی و ظرفیت هیجانی با سازۀ هیجان کالسی برازنده هستند. آلفای 

، تقالی 13/6های حمایت هیجانی ، برای خرده مقیاس14/6کرونباخ برای کل مقیاس 
به دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای  24/6و ظرفیت هیجانی  52/6هیجانی 

، تقالی 15/6های حمایت هیجانی ، برای خرده مقیاس12/6کرونباخ برای کل مقیاس 
 به دست آمد. 12/6و ظرفیت هیجانی  52/6هیجانی 

های درس صورت گروهی در کالسها بهپرسشنامهروش اجرا به این صورت بود که 
دقیقه، در یک نشست  56شد. متوسط زمان تکمیل آموزان تکمیل شیمی توسط دانش

آذر  46ها طی دو ماه از آوری دادهکالسی و توسط پژوهشگر اول اجرا شد. بازه زمانی جمع
رتیب صورت تصادفی متغیر بود تا اثر تها در زمان اجرا بهبهمن ماه بود. ترتیب پرسشنامه 25تا 

 و خستگی خنثی شود.
های گرایش مرکزی مانند میانگین، انحراف از شاخصها جهت تجزیه و تحلیل داده

ها و از نمرات استاندارد برای شناسایی مقادیر پرت استفاده شد. استاندارد برای توصیف داده
برای تعیین برازندگی مدل و برآورد ضرایب اثر ساختاری  9از مدل یابی معادالت ساختاری

تحلیل شد. برای بررسی  0.4EQSافزار نرمها با مستقیم و غیرمستقیم استفاده شد داده
، ریشه استاندارد 1های برازندگی ریشه واریانس خطای تقریببرازندگی مدل از شاخص

                                                           
1. Classroom Emotions Scale 

2. Titsworth, Quinlan, & Mazer 

3. Structural Equation Modeling 

4. Root Mean Square Error of Approximation 
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دواریانس پس ی، شاخص برازندگی مقایسه4مان ش2ا و شاخص   9، شاخص نیکویی براز
 های متعددیهای برازندگی برشاستفاده شد. برای شاخص  1شدهنیکویی برازش تعدیل

برای ریشه  65/6شده است برای مثال مقدار مساوی یا کمتر از  توسط متخصصان مطرح
ای، مقدار با شاخص برازندگی مقایسه 30/6واریانس خطای تقریب، مقدار مساوی یا باالتر از 

 دهنده برازندگی کافیماند، نشانبرای ریشه استاندارد واریانس پس 61/6تر از مساوی یا کم
از طرف  .(4935، نقل از اکبری بلوطبنگان و طالع پسند، 2669سکاگ، مدل است )جور

یکویی ای، نیکویی برازش و نهای برازندگی مقایسهدیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخص
های ریشه واریانس خطای تقریب و ریشه و شاخص 36/6تر از شده بزرگبرازش تعدیل
بر  4/6تر از ش بسیار مطلوب و کوچکباشد براز 65/6تر از ماند کوچکواریانس پس

های پرت تک متغیری توسط نمودار داده .(4336برازش مطلوب داللت دارد )برکلر، 
های پرت چند متغیری با فاصله ماهاالنوبیس بررسی شد. ای و نمرات استاندارد و دادهجعبه

 ها بود.نتایج بیانگر عدم وجود داده پرت در مجموعه داده

 هایافته
گزارش شده  2های توصیفی میانگین، انحراف معیار، کجی و کشیدگی در جدول شاخص

نده نرمال دهها نشان داد کجی و کشیدگی متغیرها کمتر از یک است که نشاناست. یافته
(. همبستگی دو متغیری صفر مرتبه در 5،2661بودن توزیع متغیرها است )تاباچینک و فیدل

های درگیری ش شده است. همبستگی بین خرده مقیاس)انتهای مقاله( گزار 2جدول 
 .بود 92/6تا  42/6و با خودپنداره تحصیلی بین  94/6تا  49/6تحصیلی با انتظار موفقیت 

بیشترین همبستگی با خودپنداره و انتظار موفقیت مربوط به متغیر حمایت خانواده بود. ارتباط 
 -رهای ارزش تکلیف )ارزش کسبشناختی با متغیمتغیرهای درگیری شناختی و روان

بود و بیشترین میزان همبستگی  95/6تا  45/6اهمیت، ارزش بیرونی، ارزش درونی( بین 
 مربوط به ارزش کسب )اهمیت( بود.

                                                           
1. Standardized Root Mean Squre Residual 

2. Comparative Fix Index 

3. Goodness of Fit Index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Tabachnick &Fidell 
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شد.  ها بررسیخطی بودن روابط متغیرها از طریق نمودار پراکنش متغیرها و باقیمانده
های ودن رابطه متغیرها بود. شاخصدهنده خطی بشکل بودند که نشاننمودارها بیضی

دهنده برازندگی نامناسب بودند. در ها نشانبرازندگی مدل اولیه بررسی شد. برخی شاخص
استاندارد مناسب بودند. هیچ پارامتری  یتمام پارامترها معنادار و خطاها یریگاندازه یهامدل

ابط ساختاری متغیرها، مسیر عالمت مغایر با نظریه نداشت. در رو یریگاندازه یهادر مدل
انتظار موفقیت به درگیری تحصیلی معنادار نبود که در مدل نهایی حذف شد. پس از اصالح 

 (.9ها با مدل از برازندگی مناسبی برخوردار شد )جدول این مسیر، داده

 (n=  017های برازندگی مدل اولیه و نهایی )شاخص .3جدول 

 X CFI IFI NFI RMSEA RMSEA*2 مدل
CI 90% RMR GFI 

 21/6 12/1 620/6,632/6 653/6 215/6 221/6 229/6 44/5 اولیه
 22/6 11/1 615/6,699/6 616/6 215/6 315/6 316/6 13/9 نهایی

 مجذور کای به روش بیشینه درست نمایی *

 

 
راک اد. مدل نهایی روابط ساختاری بین فرهنگ اجتماعی و درگیری تحصیلی با نقش واسطه 1شکل 

 محیط یادگیری، اسناد، خودپنداره تحصیلی، حافظه هیجانی، ارزش تکلیف و انتظار موفقیت
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 (n=017اثر مستقیم، غیرمستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرهای مکنون ) .4جدول 

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم مسیر
    آموز از محیط یادگیری ازبه ادراک دانش

14/6 
 01/6** --- 01/6** فرهنگ اجتماعی

    آموز ازبه روی اسناد دانش
43/6 

 19/6** --- 19/6** فرهنگ اجتماعی
    به روی خودپنداره تحصیلی از

42/6 
 96/6** --- 96/6** آموز از محیط یادگیریادراک دانش

 20/6**  20/6** اسناد
 96/6** 96/6** --- فرهنگ اجتماعی

    به روی حافظه هیجانی از
6665/6 

 14/6** --- 14/6** آموزاسناد دانش
  94/6**  --- فرهنگ اجتماعی

    به روی ارزش تکلیف از

664/6 

 44/6** --- 44/6** خودپنداره تحصیلی
 04/4 --- 04/4 حافظه هیجانی

 694/6** 694/6** --- آموز از محیط یادگیریادراک دانش
 52/6** 52/6** --- اجتماعی فرهنگ

 41/4** 41/4** --- اسناد
     به روی انتظار موفقیت

 91/6** --- 91/6** خودپنداره

91/6 

 93/6** --- 93/6** ارزش تکلیف
 09/6** 09/6** --- حافظه هیجانی

 42/6** 42/6** --- آموز از محیط یادگیریادراک دانش
 92/6** 92/6** --- فرهنگ اجتماعی

 55/6** 55/6**  اسناد
    به روی درگیری تحصیلی:

03/6 

 29/6** --- 29/6** ارزش تکلیف
 99/4** 99/4** --- حافظه هیجانی

 620/6** 620/6** --- آموز از محیط یادگیریادراک دانش
 19/6** 19/6** --- فرهنگ اجتماعی

 31/6** 31/6** --- اسناد
  63/6** 63/6**  خودپنداره

*P ≤ 0/05         **P ≤ 0/01 
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سازه فرهنگ اجتماعی: در این مدل فرض شد سازۀ فرهنگ : گیریهای اندازهمدل
اجتماعی یک سازه مرتبه دوم است. همچنین، فرض شد این سازه از سه مؤلفه تعامل 

شده تشکیلآموز با همساالن آموز با معلم و تعامل دانشآموز با والدین، تعامل دانشدانش
آموز با والدین دارای دو نشانگر تعامل است. در مرتبه یکم فرض شد مؤلفه تعامل دانش

( بود. هر دو نشانگر دارای بار 36/6آموز با مادر )( و تعامل دانش19/6آموز با پدر )دانش
آموز با والدین بودند. همچنین، در مرتبه یکم عاملی معناداری بر روی سازه تعامل دانش

آموز با معلم دارای هشت نشانگر است. هر هشت نشانگر دارای رض شد سازه تعامل دانشف
آموز با آموز با معلم بودند. تعامل دانشبار عاملی معناداری بر روی سازه تعامل دانش

همساالن یک سازه نهفته با تک نشانگر فرض شد. در مرتبه دوم فرض شد که تعامل 
تماعی عنوان فرهنگ اجو همساالن یک سازه نهفته مرتبه باالتر بهآموز با والدین، معلم دانش

عنوان آموز با والدین، معلم و همساالن بهدهد. بار عاملی تعامل دانشرا تشکیل می
بود و همه  51/6و  13/6، 12/6نشانگرهای سازه مرتبه دوم فرهنگ اجتماعی به ترتیب 

 زۀ موردنظر بودند.نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی سا
آموز از محیط یادگیری: در این مدل فرض شد سازۀ ادراک سازۀ ادراک دانش

نج ها نشان داد این سازۀ از پآموز از محیط یادگیری یک سازه مرتبه یکم است. یافتهدانش
عامل یا نشانگر شامل حمایت، مالکیت، اصالت، عضویت، مشغولیت تشکیل شده است. بار 

بود. همه نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی سازۀ  20/6تا  91/6ها بین عاملی نشانگر
 موردنظر بودند.

ها نشان سازۀ اسناد: در این مدل فرض شد سازۀ اسناد یک سازه مرتبه یکم است. یافته
داد این سازۀ از دو عامل یا نشانگر شامل اسناد درونی و اسناد کلی تشکیل شده است. بار 

بود. همه نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی سازۀ  59/6و  05/6شانگرها عاملی ن
 موردنظر بودند.

سازۀ حافظه هیجانی: در این مدل فرض شد سازۀ حافظه هیجانی یک سازه مرتبه یکم 
است. سازۀ حافظه هیجانی از سه نشانگر شامل حمایت هیجانی، تقالی هیجانی و ظرفیت 

بود. همه  91/6و  92/6، 05/6ست. بار عاملی نشانگرها به ترتیب هیجانی تشکیل شده ا
 نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی سازۀ موردنظر بودند.
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سازۀ ارزش تکلیف: در این مدل فرض شد سازۀ ارزش تکلیف یک سازه مرتبه دوم 
 قیت و یکاست. فرض شد این سازه از چهار مؤلفه ارزش بیرونی، ارزش درونی، ارزش موف

، 12/6 شده است. بار عاملی نشانگرها آشکار به ترتیبنشانگر مکنون هزینه تکلیف تشکیل
بود. همه نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر  -42/4و بار عاملی نشانگر مکنون  22/6، 52/6

 گیری سازۀ هزینه تکلیف ازروی سازۀ موردنظر بودند. در مرتبه یکم فرض شد مدل اندازه
های چهار نشانگر شامل هزینه تالش درونی، هزینه تالش بیرونی، هزینه از دست دادن فرصت

و  12/6، 50/6، 12/6رقیب و هزینه هیجانی تشکیل شده است. بار عاملی نشانگرها به ترتیب 
است. همه نشانگرها دارای بار عاملی معنادار بر روی سازۀ موردنظر بودند. بار عاملی  26/6

 ها باالتر بود.انی نسبت به دیگر عاملهزینه هیج

سازۀ درگیری تحصیلی: در این مدل فرض شد سازۀ درگیری تحصیلی یک سازه مرتبه 
شناختی دوم است. فرض شد این سازه از دو مؤلفه درگیری شناختی و درگیری روان

دارای بار بود. هر دو نشانگر  55/4، 32/4شده است. بار عاملی نشانگرها به ترتیب تشکیل
عاملی معنادار بر روی سازۀ موردنظر بودند در مرتبه یکم فرض شد درگیری شناختی از 
نشانگرهای اهداف و آرزوها، انگیزش بیرونی و کنترل بر تکالیف تشکیل شده است. بار 

بود. همه نشانگرها دارای بار عاملی  93/6و  25/6، 14/6عاملی نشانگرها آشکار به ترتیب 
روی سازۀ موردنظر بودند. همچنین، در رتبه یکم فرض شد سازۀ درگیری  معنادار بر

شاگرد، حمایت همساالن و حمایت خانواده تشکیل -شناختی از نشانگرهای روابط معلمروان
است. همه نشانگرها دارای بار  91/6و  13/6، 01/6شده است. بار عاملی هرکدام به ترتیب 

 ر بودند.عاملی معنادار بر روی سازۀ موردنظ
 مدل ساختاری

ها نشان داد که اثر غیرمستقیم فرهنگ اجتماعی بر درگیری تحصیلی از مسیر ادراک یافته
درگیری  ←ارزش تکلیف ←خودپنداره تحصیلی ←آموز از محیط یادگیریدانش

تحصیلی مثبت و معنادار است. همچنین، اثر غیرمستقیم فرهنگ اجتماعی بر درگیری 
حصیلی درگیری ت ←ارزش تکلیف ←حافظه هیجانی ←آموزتحصیلی از مسیر اسناد دانش

معنادار است. افزون بر آن، اثر غیرمستقیم فرهنگ اجتماعی بر درگیری تحصیلی از مسیر 
 درگیری تحصیلی مثبت و←ارزش تکلیف ←ره تحصیلیخودپندا ←آموزاسناد دانش

گزارش شده است.  1معنادار بود. ضرایب اثر ساختاری مستقیم، غیرمستقیم و کل در جدول 
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کنند. تمام درصد واریانس درگیری تحصیلی را تبیین می 03بر این اساس، این متغیرها 
 -ظارماهنگ با نظریه انتشده و همسیرهای ساختاری مبتنی بر روابط نظری از پیش تعیین

ترتیب، در این نایارزش بود. صرفاً مسیر انتظار موفقیت بر درگیری تحصیلی معنادار نبود. به
های نهفته که دارای ماهیت سلسله مراتبی و مطالعه شواهدی از روابط ساختاری بین سازه

 چندبعدی بودند به دست آمد.

 گیریو نتیجه بحث
ابط ساختاری فرهنگ اجتماعی با درگیری تحصیلی با نقش هدف این مطالعه آزمون رو

میانجی فرآیندهای شناختی و باورهای انگیزشی بود. در این مدل، سازه فرهنگ اجتماعی 
زاد، ادراک عنوان متغیر برونآموز با معلم، والدین و همساالن( به)شامل تعامل دانش

، لی، حافظه هیجانی، انتظار موفقیتآموز از محیط یادگیری، اسناد، خودپنداره تحصیدانش
زمون زاد در نظر گرفته شدند. نتایج آعنوان عوامل درونارزش تکلیف و درگیری تحصیلی به

آموز از محیط یادگیری و اسناد را مدل نشان داد که فرهنگ اجتماعی، ادراک دانش
اری داشته ر ساختها توانست بر خودپنداره و حافظه هیجانی اثواسطه آنبینی کرد و بهپیش

واسطه بینی کردند و هر دو عامل بهباشد. خودپنداره و حافظه هیجانی ارزش تکلیف را پیش
هش های از مدل فرضی پژوارزش تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری داشتند. داده

های برازندگی مدل مناسب بودند. کلیه روابط فرضی در که شاخصطوریحمایت کردند به
د شد. های نهفته تأییگیری سازههای اندازهیک اثر معنادار شد. همچنین، مدل یاستثنامدل به

ه های نهفته را تأیید کرد بلکه نشان داد کتنها ماهیت چندبعدی سازههای این مطالعه نهیافته
 ها ماهیت سلسله مراتبی دارند.در بعضی از موارد این سازه

فرهنگ اجتماعی بر درگیری تحصیلی با نقش  نخستین یافته این مطالعه نشان داد
آموز از محیط یادگیری، خود پنداره تحصیلی و ارزش تکلیف اثر ای ادراک دانشواسطه

رد. ارزش مطابقت دا-ساختاری غیرمستقیم دارد. این یافته با مدل مفهومی نظریه انتظار
االن )فرهنگ اجتماعی( ( نشان داد تعامل با معلم و همس2644همخوان با پژوهش حاضر، فان )

واسطه باورهای توانایی و ارزش درونی تکلیف بر درگیری تحصیلی اثر ساختاری دارد. به
(؛ پنتریچ و دی گروت 4323،4333برخی از پژوهشگران از جمله پنتریچ و همکاران )

(؛ ولترز و همکاران 4332(؛ پنتریچ و شرابن )4339، 4334) (؛ پنتریچ و گارسیا4336)
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اند. آموز از توانایی خویش مرتبط با درگیری شناختینشان دادند که ادراک دانش (4330)
آموز در بافت کالسی تعامل دارد احساس حمایت، نتایج این پژوهش نیز نشان داد وقتی دانش

یط آموز از محعضویت و مالکیت خواهد داشت و خودپنداره تحصیلی متأثر از ادراک دانش
راهی، همفکری و ارزشمند دانستن تکالیف تحصیلی و درگیری تحصیلی است که باعث هم

 شود.آموز میتحصیلی دانش
ای بررسی دومین مسیر نشان داد اثر فرهنگ اجتماعی بر درگیری تحصیلی با نقش واسطه

آموز، حافظه هیجانی و ارزش تکلیف اثر ساختاری غیرمستقیم دارد. همسو با اسناد دانش
( نشان دادند محیط حامی، اثر 2644(، هانگ )4935سفی )پژوهش حاضر بردبار و یو

ها( و واسطه فرایندهای نظام خود )باورهای حاصل تجربهغیرمستقیم بر درگیری تحصیلی به
ها نیز بر درگیری تحصیلی تأثیر معنادار دارند. نتایج پژوهش های تحصیلی و هیجانهیجان

 آموزان در نوع تعامل باعث کاهشبا دانشپیشین نشان دادند که عدم تطابق ساختار مدرسه 
؛ اکلز و 4323شود )اکلز و میجلی، ها و انتظارات میمعنادار انگیزش نوجوانان و افت ارزش

های دیگر از جمله وانگ و (. پژوهش4332؛ ویگفیلد و اکلز 4339؛ اکلز، 4321همکاران، 
( همسو با 4931کاران )( هاشمی چلیپه و هم2669(، پکران و همکاران )2649همکاران )

واسطه ارزش تکلیف بر درگیری پژوهش حاضر نشان دادند اسناد و حمایت هیجانی معلم به
که توان به این امر اشاره کرد وقتیتحصیلی اثر ساختاری دارند. در تبیین این یافته می

رار و تائید قآموز امکان تعامل با اطرافیان را داشته باشد اسنادهای خود را مورد آزمون دانش
های مثبت و احساس حمایت دهد و فرد دارای سبک اسنادی درونی و پایدار هیجانمی

های مثبت را تجربه کند ارزیابی آموز هیجانکه دانشهیجانی را تجربه خواهد کرد و وقتی
های درونی تکلیف )عالیق( و های هیجانی تکلیف، ارزشها، هزینهصحیحی از موقعیت

تکلیف )اهمیت( خواهد داشت و این ارزیابی صحیح باعث ایجاد انگیزه برای ارزش بیرونی 
 شود.درگیر شدن با تکالیف می

ای روش دهد فرهنگ اجتماعی بر درگیری تحصیلی با نقش واسطهمسیر سوم نشان می
های پژوهش اسناد، خود پنداره تحصیلی و ارزش تکلیف اثر ساختاری غیرمستقیم دارد. یافته

پژوهشگران متعددی نیز نشان دادند که ارتباط همخوان است. ارزش  -نظریه انتظار حاضر با
باورها با هنجارهای فرهنگی، تجارب، اسنادها و یا باورهای فردی و اسنادی با رفتارهای 

، ربانی 2661؛ اکلز، 4323؛ اکلز و همکاران، 4329پیشرفت مرتبط است )اکلز و همکاران، 
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توان به (. در تبیین یافته پژوهش حاضر می4923نی و همکاران، و حسی 4930و همکاران، 
ارزش و اسناد  -های انگیزشی شناختی اجتماعی مانند نظریه انتظاراین نکته اشاره کرد دیدگاه

با اشاره به متغیرهایی مانند تعامل با اطرافیان، اسناد و خودپنداره توانایی بهترین توجیه را برای 
 .کنندیارات فراهم مها و انتظافت ارزش

نخستین محدودیت مطالعه حاضر آن است که طرح آن از نوع همبستگی است و روابط 
صورت روابط علی تفسیر کرد. محدودیت دوم مربوط به ابزارهای توان بهآمده را نمیدستبه

گیری است. در این مطالعه از ابزارهای خودگزارشی استفاده شده است. این ابزارها اندازه
ری( گیکنندگان، خطاهای اندازهنگری شرکتهای متعددی )عدم خویشتندارای محدودیت

 های مربوط به متغیرهایها است. دادهآوری دادههستند. محدودیت دیگر مربوط به منبع جمع
اند. این روش به بعضی از آوری شدهزاد هر دو از یک نمونه جمعزاد و درونبرون

ط شود که ممکن است روابسازه )واریانس روش مشترک( منتهی می های نامرتبط بهواریانس
های شود پژوهشگران در مطالعات آتی از طرحآمده را بیش برآورد کند. پیشنهاد میدستبه

ها استفاده کنند تا بتوان شواهدی از روابط علی استخراج کرد. آوری دادهطولی برای جمع
ها استفاده شود تا شواهدی آوری دادههای جمعوششود که از سایر رهمچنین، پیشنهاد می

ها از یک روش به روش دیگر فراهم گردد. سایر متغیرهای پیامد و مرتبط با از بسط یافته
تواند در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، پافشاری، کوشش، پیشرفت می

 ات آتی بررسی شوند.تواند در مطالعانتخاب و رفتارهای مرتبط با پیشرفت می

 منابع
ساختار عاملی نسخه فارسی قربانی  (.4935پسند، سیاوش. )اکبری بلوطبنگان، افضل و طالع

، شماره 41جلد _مجله کومش ،آموزان مدارس ابتدایی شهر سمنانچندبعدی در دانش
9 

تحصیلی در ای فرایندهای خود و هیجان (. نقش واسطه4935بردبار، مریم و یوسفی، فریده. )
، مجله روان شناسان تحولی: رابطه بین محیط حامی خودپروری و درگیری تحصیلی

 .13، سال سیزدهم شماره روان شناسان ایرانی
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(. مقایسه کیفیت رابطه 4922پرهیزکار، آذردخت؛ محمودنیا، علیرضا و محمدی، شهناز. )
. ت و فاقد بحران هویتفرزند در دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای بحران هوی -والد

 .39-22(: 2، )فصلنامه روانشناسی کاربردی
ها، تحقیقات و انگیزش در تعلیم و تربیت )نظریه (.2662پنتریچ، پل و شانک، دیل. )

 (. چاپ سوم، تهران: انتشارات علم.4931؛ ترجمه شهرآرای، مهرناز )کاربردها(
های (. نقش مؤلفه4923)هلل .ایمان احسینی، فخری السادات؛ سیاوش، طالع پسند و بیگدلی، 

شماره  ،دانشگاه عالمه طباطبایی-روانشناسی تربیتی ارزش در پیشرفت شیمی، –انتظار 
 .03-93ص  0

آموزان در تبیین های دانش(. بررسی اثرات مدرسه، کالس و ویژگی4921خوشبخت، فریبا. )
مدل  اهد تجربیعملکرد ریاضی و نگرش نسبت به تحصیل در مدارس ابتدایی: شو

 اثربخشی آموزشی، شیراز: دانشگاه شیراز

(. 4930ربانی، زینب؛ طالع پسند، سیاوش؛ رحیمیان بوگر، اسحاق و محمدی فر، محمدعلی. )
ظام خود، ای فرایندهای نرابطه بافت اجتماعی کالس با درگیری تحصیلی: نقش واسطه

 نان.شناسی دانشگاه سمان؛ رساله دکتری، دانشکده روهای تحصیلیانگیزش و هیجان
 .رابطه خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی(. 4923) .سابوته، الهه

 .شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنانکارشناسی ارشد دانشکدۀ رواننامۀ یانپا
. هیبمحمد؛ خسروی، مریم؛ مهدوی غروی، مریم و بهرامیان، طصفایی، مریم؛ رضایی، علی

 شناسیمجله مطالعات روان(. هنجاریابی پرسشنامه ادراک محیط یادگیری، 4934)
 .442-496؛ ص 40، شماره 3، دوره تربیتی سیستان
 4930محمد و محمدی فر، محمدعلی. )پسند، سیاوش؛ رضایی، علیقدسی، احمد؛ طالع
انشگاه د های تربیتیگیریاندازهسنجی مقیاس ارزش تکلیف؛ های روانالف(. ویژگی

 .426-31؛ ص 22، سال هفتم، شماره عالمه طباطبایی
ب(.  4930محمد و محمدی فر، محمدعلی. )پسند، سیاوش؛ رضایی، علیقدسی، احمد؛ طالع

اه شناسی تربیتی دانشگمطالعات روانسنجی مقیاس هیجان کالسی؛ های روانویژگی
 .422-450؛ ص 23، شماره 45، دوره سیستان
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های محیطی و خودآگاهی (. رابطه بین حمایت4935طالع پسند، سیاوش. )مهنا، سعید و 
ی آموزش در ، مجله ایرانهیجانی با درگیری تحصیلی: نقش میانجی بهزیستی تحصیلی

 .12تا  94؛ ص 40شماره  .علوم پزشکی
نامه درگیری تحصیلی. پسند، سیاوش. )زیر چاپ(. رواسازی پرسشمهنا، سعید و طالع

 .گیری و ارزشیابی آموزشیلعات اندازهفصلنامۀ مطا

افزارهای های اساسی مدل یابی معادالت ساختاری معرفی نرم(. پایه4330میولر، رالف. )
lisrel, Eqs( چاپ دوم، سمنان: انتشارات دانشگاه 4932، ترجمه سیاوش طالع پسند .)

 سمنان.
پیشرفت در  هاییجانه یا(. نقش واسطه4931هاشمی چلیپه، هاشمی، زهرا و نقش، زهرا. )

رهنگ فصلنامه فاسنادی و ارزش تکلیف با فرسودگی شغلی،  یهارابطه میان سبک
 .91، سال نهم، شماره یدرمانمشاوره و روان
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 (n=146ها میانگین، انحراف معیار، همبستگی دو متغیری و ضریب آلفای کرونباخ متغیرها )تعداد آزمودنی 2جدول 
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 *P **65/6≥P≤64/6ضرایب آلفا بر روی قطر فرعی قرار دارد. 

 

 

 

 

 


