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Introduction 
The purpose of this study was to investigate the mediating role of 

academic competence and academic excitement concerning teacher and peer 

social support with academic performance and buoyancy of female high 

school students. 

 

Method 
The research method was a correlation with structured equation 

modeling. Among all the secondary school students of the eleventh grade, 

who were studying in Tehran in 2017-18, 500 students were selected through 

multistage cluster random sampling. FAM and Taylor's (1999) academic 

performance, Martin and Marsh (2006) academic buoyancy, Diperna and 

Elliott's (1999) academic competency assessment, Pekran, Goetz, Titz and 

Perry's (2005) academic excitement, social support of peers Biodery, Sharp 

and Otis (2008) and the social support of peers Persido and Heller (1983) 

were administered on students. 

 
Results 

Based on the model presented, the teacher's social support and  
 

buoyancy were mediated by competency and academic excitement. But this 

relationship was not approved for peer support. Peer support was directly 
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related to academic buoyancy. However, the academic performance variable 

was explained as R2=65% and the buoyancy variable as R2=30%. Direct, 

indirect coefficients and the total effect of the variables showed that the 

teacher's social support had the greatest total effect (0.60), student's academic 

competence (0.47) effect on student's academic performance; negative 

academic excitement (0.44) affects academic performance; positive academic 

performance; positive academic emotions showed the least effect (0.15) on 

academic performance. Students' academic competence has the greatest effect 

on students' buoyancy (-0.54), academic competence (0.30), peer social 

support (0.27), positive emotions (0.26), and negative emotions (0.22). 

Teacher social support showed the least impact (0.07) on students' buoyancy. 

In other words, increasing academic competence or academic excitement, or 

social support of the teacher towards its standard deviation causes a direct 

effect of 0.65 on students' academic performance. Increasing academic 

competence, academic excitement, teacher social support and peer social 

support, academic competence, or student's academic excitement relative to its 

standard deviation causes a direct effect of 0.30 on students' buoyancy.  
 

Conclusion 
Based on the findings of this research, the promotion of students' 

competence and teachers' social support should be considered as important 

variables affecting educational performance and academic buoyancy.  
 

Keywords: Academic performance, Academic buoyancy, Teacher and peer 

social support, Academic competence, Academic excitement 
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 چکیده
رابطه با حمايت  های تحصيلی درای شايستگی تحصيلی و هيجانهدف پژوهش بررسی نقش واسطه

آموزان دختر دبيرستانی بود. روش سرزندگی تحصيلی دانش عملکرد و با اجتماعی معلم و همساالن
دختر متوسطه  آموزانساختاری بود. جامعه پژوهش حاضر کليه دانشتحقيق همبستگی از نوع معادالت 

 000تعداد  در شهر تهران مشغول به تحصيل بودند، 19-19دوره دوم رشته تجربی پايه دوم که در سال 
عملکرد  هایپرسشنامهکنندگان ای انتخاب شدند. شرکت ای چندمرحلهنفر به شيوه تصادفی خوشه

 دبيرنا و اليوت،ی ليتحص یستگيشا یابيارز ،مارتين و مارشزندگی تحصيلی سر، تحصيلی فام و تيلور
حمايت اجتماعی  ر و همکاران وپليتمعلم حمايت اجتماعی پکران و همکاران، های تحصيلی هيجان

های آماری همبستگی ها از روشوتحليل داده منظور تجزيه تکميل کردند. به را پرسيدانو و هلرهمساالن 
در اين مطالعه حمايت  شده ارائهاساس مدل  يابی معادالت ساختاری استفاده شد. بردلپيرسون و م

رابطه  های تحصيلیگری شايستگی و هيجانواسطه بااجتماعی معلم بر عملکرد تحصيلی و سرزندگی 
مستقيم بر  صورت بهيد نگشت. حمايت همساالن تنها تائاما اين رابطه برای حمايت همساالن ؛ نشان داد
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 0 (1 ي شماره ،1041 ستانبهار و تاب ،29 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست

50/0R اندازه بهاين مطالعه متغير عملکرد تحصيلی  سرزندگی تحصيلی رابطه نشان داد. همچنين در
2
= 

30/0R اندازه بهمتغير سرزندگی 
2
با توجه به نتايج اين پژوهش، ارتقاء شايستگی تحصيلی  تبيين گشت. =

کرد تحصيلی و عنوان متغيرهای مهم و تأثيرگذار بر عمل آموزان و حمايت اجتماعی معلم بهدانش
 قرار گيرد. پرورش و  آموزش های تربيتیدر اولويت آموزاندانش سرزندگی تحصيلی

 
 

عملکرد تحصيلی، سرزندگی تحصيلی، حمايت اجتماعی معلم و همسال، شايستگی  :واژگان کلید
 تحصيلی، درگيری تحصيلی

 

 مقدمه
 یشناخت روان بنيادين هایيازن اذعان دارند،پژوهشگران زيادی  9بر اساس نظريه تعيين گری

 چگونه دهدمی توضيح که است انگيزشی کليدی سيستم يکمانند استقالل، ارتباط و شايستگی، 

آموز در محيط های دانشی درگيریتمام یعني 2عملکرد تحصيلی بر درونی و محيطی عوامل

و انگيزش است  ريزی، کنترل پيامدهيجانی، برنامه راتيتأثخودکارآمدی،  رندهيدربرگمدرسه که 

سازگاری  که موجب يادگيرندگان استعدادهای و ها توانايی از يکی عنوان به 3سرزندگی تحصيلیو 

 ,Pekrun, Goetz) گذارندیم تأثير ،شود می تحصيلی حيطه در فشارها و تهديدها فرد در برابر

Titz, & Perry, 2002; Zhen, Liu, Ding, Wang, Liu, & Xu, 2017; Hopkins, Ommundsen, 

& Halvari 2012; Ryan & Deci 2020 .)در يک  تأييد خوداحساسی از اراده و گری، تعيين

شامل تجربه توجه و  0همبستگی و در برخورد با محيطتجربه مؤثر بودن ، 0شايستگی ،فعاليت

پاسخ به  طبق اين ديدگاه مجموع در(. Mansournejad, 2019) ارتباط متقابل با ديگران است

گردد شناختی سازنده عملکرد تحصيلی و توليدکننده سرزندگی قلمداد میزهای بنيادين رواننيا

(Ryan & Deci 2020 .) 

ی است. شناخت روانياز به ايجاد ارتباط با افراد مهم در زندگی روزانه از نيازهای بنيادين ن

ر اساس اين نظريه، گذارد. برفتار معلم بر سرزندگی و عملکرد تحصيلی يادگيرندگان تأثير می

آموزان، يعنی شناختی دانش تواند از طريق حمايت يا مخالفت با نيازهای بنيادين روانمعلم می

آموزان تأثير گذارد. حمايت نياز به استقالل، شايستگی و ارتباط، بر نوع عملکرد تحصيلی دانش
                                                           
1-  autonomy 
2-  academic performance 
3-  academic Buoyancy 
4-  competence 
5-  independence 



 5 … بطه حمایت اجتماعی معلم و سازي معادالت ساختاري در بررسی را مدل

باعث  ايت از شايستگیآورد. حمآموزان به وجود میاز استقالل، سرزندگی بيشتری را در دانش

ميزان ارتباط( ) که به تعامل کمی شود و در نهايت، حمايت ارتباطیعملکرد بهتر تحصيلی می

آموزان شود باعث سرزندگی دانشچگونگی ارتباط( بين معلم و يادگيرنده مربوط می) و کيفی

گان از زمانی يادگيرند(. Van den Berghe et al., 2013; Woolfolk, 2012خواهد شد )

به معنی از  ينو اکنند که معلمان پاسخگوی نيازهای آنان نيستند  یممشارکت با معلم امتناع 

توانند که باور دارند می يادگيرندگانیبر اين اساس  .استدست دادن انگيزه درونی آنان 

آميزی داشته باشند، احتمال بيشتری دارد که برای دستيابی به  عملکرد تحصيلی موفقيت

به انتظار موفقيت بيشتر  9اش یليتحصشان تالش کنند، بنابراين ادراک فرد از شايستگی اهداف

عدم توجه،  شده پايين، آموزان با شايستگی ادراکدانش (.Quiroga et al., 2013) انجامد می

شوند لذا درماندگی بيشتری در زمينه عملکرد نظارت و ارزش کمتری برای فعاليت قائل می

دهند. در نتيجه اين ادراک منفی از شايستگی تحصيلی منجر به د بروز میتحصيلی از خو

ی گرنييتعنظريه  گردد. های آموزشی و کاهش عملکرد تحصيلی میکاهش درگيری در فعاليت

های فرهنگی های همساالن يا گروهنتوانسته مشخص کند که نيازهای بنيادين در گروه تاکنون

 .دارند باهمتفاوتی ارزشی چه  ازنظرنظير معلمان 

تحليل  و تبيين ارزش در -کنترل شناختی، نظريهبا الهام از ديدگاه نيازهای بنيادين روان

و  يکپارچه چارچوب تحصيلی، هایدر زمينه شده تجربه یاه هيجان پسايندهای و پيشايندها

 Pekrun, Goetz, and اساس، اين (. برPekrun et al., 2002کند )می پيشنهاد را ای شده تلفيق

Perry (2005) کنند  می توصيف مرتبط باهم شناختی روان فرايندهای از ای مجموعه را ها جانيه

فيزيولوژيکی  های و واکنش شناختی روان انگيزشی، هایمؤلفه و شناخت عواطف، شامل که

-عصبانيت و ها ناکامی و کالسی های آموزش ناشی از خستگی يادگيری، از منبعث لذت است.

هستند.  تحصيلی های فعاليت با مرتبط های از هيجان هايی نمونه دشوار، تکاليف از ناشی یها

در داشتن عملکرد  هيجان، عامل مهمی کنترل دهد ینشان می شناخت مطالعات روان بررسی

 (.Noor Ali et al., 2018است ) موفق در تعامالت اجتماعی

  بينیپيش را آموزاندانش تحصيلی انگيزگی یتواند بمی همساالن با تعامل تحصيلی، زمينۀ در
 

                                                           
1- academic enablers 
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ای را تجويزی منابع تغذيه صورت بهی شناخت روانطبق اين ديدگاه، نيازهای بنيادين  کند.

شناختی نمو روان نظر ازکند که محيط اجتماعی بايد برای افراد فراهم نمايد تا آنان مشخص می

ی، شرايطی را توصيف گرنييتعنظريه  رو نيا ازپيدا کنند و به سرزندگی تحصيلی نائل گردند. 

-های اجتماعی خاص مانند مدارس و دوستیهای مختلف رشدی و زمينهنمايد که در دورهمی

تواند مشخص کند که است. اين نظريه نمی کننده سرزندگی و عملکرد تحصيلیها تسهيل

 باهمارزشی چه تفاوتی  نظر ازهای اجتماعی يا فرهنگی ها، گروهنيازهای بنيادين در خانواده

های فرهنگی سازد که عقيم گذاشتن اين نيازها در همه زمينهدارند، اما اين نکته را روشن می

در مبانی نظری شکاف بين  تأملاندکی  با شناختی منجر گردد.تواند به پيامد روانمی

مل محيطی، از عوامل درونی يادگيرنده يا عوا ی سرزندگی و عملکرد تحصيلیريرپذيتأث

پرداختن به  در های اجتماعیی سهم گروهگذار ارزشهمچنين عدم پاسخگويی نظريه به 

آموزان، ضرورت طراحی مدل ساختاری پژوهش عملکرد تحصيلی و سرزندگی تحصيلی دانش

متغير درونی  عنوان بهای شايستگی و هيجان تحصيلی شناسايی نقش واسطه هدف باحاضر را 

سرزندگی  عملکرد و عنوان متغير محيطی، با به اجتماعی معلم و همساالن رابطه با حمايت در

است از: مدل   پژوهش عبارت فرضيه را ايجاد نمود.آموزان دختر دبيرستانی تحصيلی دانش

-ساختاری حمايت اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی تحصيلی با نقش واسطه

 آموزان از برازش مناسبی برخوردار است.دانش شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی ای

 

  روش

 گیريجامعه آماري، نمونه و روش نمونه

مطالعه حاضر يک تحقيق همبستگی از نوع معادالت ساختاری است که در آن به بررسی 

رابطه با حمايت اجتماعی معلم و  های تحصيلی درای شايستگی تحصيلی و هيجاننقش واسطه

آموزان دختر دبيرستانی پرداخته است. جامعه سرزندگی تحصيلی دانش و عملکرد با همساالن

دختر متوسطه دوره دوم رشته تجربی پايه يازدهم که  آموزانآماری اين پژوهش را کليه دانش

تشکيل داد. حجم مناسب برای  در شهر تهران مشغول به تحصيل بودند، 19-19در سال 

در مدل  شده استفادهنمونه به ازای هر متغير آشکار  20ا ت 90معادالت ساختاری برابر با تعداد 

متغير در  29در مطالعه حاضر  (.Barbara et al., Translated by Izanloo et al., 2016است )
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يرستانی نمونه پژوهش حاضر را دختر دب آموز نفر دانش 000لذا قرار گرفت،  استفاده موردمدل 

ای بود. بعد از تخمين و انتخاب مرحله ایی خوشهتصادف يریگ نمونهتشکيل دادند. روش 

 تکميل کردند.های پژوهش را پرسشنامهکنندگان حجم نمونه، شرکت
 

 ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه سنجش عملکرد  Qaltash (2009)بر اساس مطالعه پرسشنامه عملکرد تحصیلی: 

ماده، پنج حوزه  Pham and Taylor 1999 ،09های  آموزان اقتباسی از پژوهشدانش تحصيلی

-براساس طيف ليکرت پنجی گذار نمرهنمايد. گيری می مربوط به عملکرد تحصيلی را اندازه

 به 90/0و پايايی پرسشنامه با آلفای کرونباخ است  (،0خيلی زياد ) تا (9هيچ ) ازای  درجه

های نيکويی برازش پژوهش حاضر کليه شاخص دست آمد. نتايج تحليل عاملی تأييدی

 کند.پرسشنامه را تأييد می

پرسشنامه سرزندگی   Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012)پرسشنامه سرزندگی:

، (Martin & Marsh, 2006)ماده با الگوگيری از مقياس سرزندگی تحصيلی  1تحصيلی را با 

ا خيلی ( ت0ای و از خيلی موافقم ) درجهاساس طيف ليکرت پنج بری گذار نمره توسعه دادند.

در  بود. 9/0آمده با حذف يک ماده برابر با  دست ضريب آلفای کرونباخ به ( است.9) مخالفم

 است. نتايج تحليل عاملی تأييدی 12/0 پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

 .دست آورد توان از روايی سازه اطمينان الزم را بهاين است که می مؤيد

 ه وشد ساخته Pekrun et al. (2005)توسط  پرسشنامه اين یلی:هاي تحصپرسشنامه هیجان

( تا کامالً 9کامالً مخالفم ) ای ازدرجهدر يک مقياس ليکرت پنج گذاری نمره .استماده  03دارای 

 را آلفای کرونباخ ضريب Kadivar, Farzad, Kavousian, and Nikdel (2008)( است. 0موافقم )

کالس  از کالس، عصبانيت از اضطراب کالس، به اميدواری کالس، زا لذت های مقياسبرای خرده

 گزارش کردند. نتايج تحليل عاملی تأييدی 90/0، 95/0، 99/0، 90/0، 90/0و خستگی به ترتيب 

 کند های نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میپژوهش حاضر کليه شاخص

 Diperna and Elliott (1999) توسط  مقياس اين تحصیلی: شایستگی ارزیابی پرسشنامه

9تحصيلیهای تحصيلی و توانمندسازهایعامل مهارت و دو ساخته شد
 کند. درمی گيریاندازه را 

                                                           
1-  academic enablers 
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-درجهپنج ليکرت طيف گذاری درماده است و نمره 59دارای  که آموزدانش نسخه حاضر پژوهش

کرونباخ توسط  آلفای بضري .(، مورداستفاده قرار گرفت0) تقريباً هميشه تا (9هرگز ) از ای

Diperna and Elliott (1999)10/0فردی  بين های مهارت ،19/0های تحصيلی  ، برای مهارت، 

شده است. نتايج  گزارش 12/0و برای مشارکت  10/0مطالعه  های مهارت ،19/0 تحصيلی انگيزش

 .کنديد میهای نيکويی برازش پرسشنامه را تأيپژوهش حاضر کليه شاخص تحليل عاملی تأييدی

 ,Plitter, Bioderyمعلم  اجتماعی يتحما پرسشنامهپرسشنامه حمایت اجتماعی معلم: 

Sharp, and Otis (2008)، پنج در ليکرت ياسمقگذاری بر اساس نمره است. ماده 92 بر مشتمل 

 93/0آلفای کرونباخ پرسشنامه حمايت اجتماعی معلم  ( است.0) يشهتا هم (9) وقت هيچ طيف

اين  در پژوهش حاضر، مؤيد نتايج تحليل عاملی تأييدی (،Maziari et al., 2014ت آمد )به دس

 کند.های نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میاست که ساختار پرسشنامه کليه شاخص

، Procidano and Heller (1983)پرسشنامه حمايت همساالن پرسشنامه حمایت همساالن: 

ا ( ت9ذاری اين پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت  کامالً مخالف )گماده هست. نمره 20دارای 

گزارش  10/0تا  90/0، ضريب آلفای Sepah Mansour et al., (2015) ( است.5کامالً موافق )

است. نتايج تحليل  99/0 نمودند. در پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

 کند.نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد می هایعاملی تأييدی ساختار پرسشنامه کليه شاخص

های آماری همبستگی پيرسون و مدل معادالت ها، از روشوتحليل داده منظور تجزيه به

 ساختاری استفاده شد.
 

 ها یافته

شهر  در مناطقآموزان منطقه شهر تهران، بر اساس فراوانی دانش 0يری اين مطالعه از گ نمونه

(، نفر 922پانزده )منطقه  و (نفر 905پنج )(، منطقه نفر 90)0منطقه (، نفر 90)9منطقه تهران، 

 یسنآموز دختر دبيرستانی ساکن شهر تهران با متوسط دانش 000بود. اين مطالعه بر روی 

 انتخاب شدند. سال از رشته تجربی 9±99

 شده دادهنمايش  پژوهش متغيرهای یدرون یهمبستگ و معيار انحراف يانگين،م 9در جدول 

 حمايت اجتماعی توصيفی متغيرهای سرزندگی تحصيلی، حمايت اجتماعی معلم، ازنظراست. 

 تحصيلی با عملکرد تحصيلی دارای همبستگی است. عالوه جانيو ههمسال، شايستگی تحصيلی 
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Table 1. 

Mean, standard deviation and internal correlation of research variables 

Items 1 2 3 4 5 6 

academic performance 1      

academic buoyancy 0.10* 1     

peer social support 0.19** 0.22** 1    

teacher social support 0.45** 0.06 0.18*** 1   

academic competence 0.59** 0.08 0.26** 0.49** 1  

academic excitement 0.66** 0.21** 0.23** 0.51** 0.68** 1 

Mean  3.98  4.21  4.24  3.13  4.45  4.00 

SD 0.62 1.22 0.68 0.75 0.60 0.75 

 

و بر آن متغيرهای حمايت اجتماعی معلم، با حمايت اجتماعی همسال، شايستگی تحصيلی 

ی تحصيلی، هيجان تحصيلی سرزندگتحصيلی رابطه دارد. حمايت اجتماعی همسال با  جانيه

دارند.  دار یمعنو هيجان تحصيلی رابطه متقابل  دارای همبستگی است. شايستگی تحصيلی

؛ ايت اجتماعی معلم و شايستگی تحصيلی رابطه نشان نداده استحمايت اجتماعی همسال با حم

 حمايت اجتماعی همسال، حمايت اجتماعی معلم، سرزندگی تحصيلی، عملکرد تحصيلی يزانم و

با توجه به برازش مناسب  .است يانگينباالتر از مشايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی  و

 یها از صحت دستگاه يریگ اندازه یها تگاهدس در موجود پنهان متغيرهای تک تک يتشاخص کفا

 یها دستگاه صحت از ينان؛ و پس از اطمگرديد حاصل اطمينان اوليه یمدل نظر يریگ اندازه

 و يمآمده پژوهش حاضر، ترس دست به یها داده اساس بر شده ارائه مدل يه،مدل اول يریگ اندازه

 ضرايب بررسی و مدل کفايت برای بولق قابل مقادير و آمده دست به یها شاخص شد داده برازش

های منظور اطمينان از مفروضه به .يدارائه گرد 2و جدول  9 شکل در نهايی مدل شده برازش

ونيم انحراف معيار باالتر و يا  ها بيشتر از دودر اين مطالعه افرادی که نمره آن آماری: روش

اشته شدند. ناهمسانی واريانس در اين کنار گذ تر از متغيرهای وابسته بود از تحليل مسيرپايين

 مطالعه وجود نداشت. بين متغيرهای مدل حاضر هم خطی چندگانه وجود نداشت.

 اديزبه دليل  است. درآمدهبه نمايش  9شکل در  Amosافزار های برازش شده در نرممدل

مقتصد های برازش در مدل و زياد بودن درجه آزادی از شاخص استفاده موردمتغيرهای  بودن

برای کفايت مدل  قبول قابلو مقادير  آمده دست بهی ها شاخصگرديد. با توجه به  استفاده

 بودن مدل اطمينان حاصل نمود. قبول قابلتوان از  یم
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Figure 1. Fitting the final model 

 
Table 2. 

Adequacy indicators of the initial model and the final research model 

index Description 
Amounts 

acceptable 

Amounts 

primitive 

Amounts obtained 
after modifying the 

model 

RMSEA 
Root Mean Squared Error 
of Approximation Less than 0.08 0.09 0.08 

PCFI 
Parsimonious Goodness 
comparative of fit index More than 0.06 0.67 0.71 

PNFI 
Parsimonious Normed fit 
index More than 0.06 0.64 0.68 

PGFI 
Parsimonious Goodness of 
fit index More than 0.06 0.62 0.66 

 

، حمايت اجتماعی همساالن متغيرهای کلی تأثير و غيرمستقيم مستقيم، يرتأث ،3جدول در 

 سرزندگیو  عملکرد تحصيلیبر  تحصيلی و هيجان تحصيلی يستگی، شاحمايت اجتماعی معلم

 شده است.  ارائهآموزان  دانش تحصيلی

و تأثير کلی متغيرهای حمايت  ، ضرايب مستقيم، غيرمستقيم3جدول های بر اساس يافته

 و (09/0آموزان ) دانششايستگی تحصيلی آن  از  پس(، 50/0کل )يشترين اثر ب اجتماعی معلم

( را بر ميزان 90/0کمترين اثر ) ی تحصيلی مثبتها جانيه و (00/0) منفی هيجان تحصيلی

 آموزان( دانشی تحصيلیتوانمندسازهاشايستگی تحصيلی ) عملکرد تحصيلی نشان داد.

(، حمايت 30/0ها( به ميزان )شايستگی تحصيلی )مهارت آن از  پس (،-00/0بيشترين اثر )

، حمايت (22/0) یفمنهای ( و هيجان25/0مثبت )های (، هيجان29/0اجتماعی همسال )

 نشان داد. آموزان دانش یسرزندگ( را بر 09/0) ريتأثميزان  نيمعلم کمتراجتماعی 
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Table 3. 
Direct, indirect and total effect of variables: teacher social support, peer social support, 
academic competence, academic excitement on students' academic performance and 
academic buoyancy 

variables 
Academic Buoyancy 30%=R2        Academic Performance 65%=R2 

                Direct      indirect total Direct indirect total 

teacher social support 0 0.07 0.07 0 0.60 0.60 

peer social support 0.27 0 0.27 .0 0 0 

Academic competence 

(empowering academic instruments) 
-0.54 0 -0.54 0.47 0 0.47 

Academic competence (skills) 0.30 0 0.30 0 0 0 

Academic excitement (positive) 0.26 0 0.26 0.15 0 0.15 

Academic excitement (negative) 0.22 0 0.22 0.44 0 0.44 

 

 گیري جهبحث و نتی
رابطه با  های تحصيلی درای شايستگی و هيجانپژوهش حاضر بررسی نقش واسطه هدف

آموزان دختر دبيرستانی سرزندگی تحصيلی دانش عملکرد و با حمايت اجتماعی معلم و همساالن

نتايج نشان داد که مدل ساختاری حمايت اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی  .بود

آموزان از برازش مناسبی شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی دانش گریا ميانجیتحصيلی ب

ها نيز همسو که با نتايج ساير پژوهش گری استنظريه تعيين حاضر همسو با افتهي برخوردار است.

(. Pekrun et al., 2002; Zhen et al., 2017; Hopkins et al., 2012; Ryan & Deci 2020بود )

 تأثير عملکرد انسان بر درونی و محيطی عوامل چگونه دهدمی توضيح یشناخت روان ادينبني يازهاین

اهدافی که پاسخ نيازهای درونی مانند استقالل، ارتباط و شايستگی باشد، بيشتر توليد  .گذارندیم

مثبت با سرزندگی و  صورت بهکنند. ارتباط و احساسات مربوط به عوامل اجتماعی، سرزندگی می

 .داردرد تحصيلی رابطه عملک

توان بيان می ،ميذکر نمودهای پژوهش حاضر و همسويی آن با نظر محققانی که با توجه به يافته

است  رگذاريتأثداشت احساس شايستگی و هيجان تحصيلی که بر سرزندگی و عملکرد تحصيلی 

-می نشان خاطر اهميت نيازهای بنيادين روانی فردی را در کنار عوامل اجتماعی روی سرزندگی

 ريتأثآموزان دختر دبيرستانی توان دريافت متغير عملکرد تحصيلی دانشمی تأملی کم باسازد. 

پذيرد و عوامل فردی آنان نظير شايستگی و هيجان تحصيلی می های درونیاز ويژگی مستقيم

حمايت  بر عملکرد تحصيلی آنان دارد. ميرمستقيغاجتماعی نظير حمايت اجتماعی معلمان اثر 
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که  یحال درآموزان نشان داد، داری بر سرزندگی تحصيلی دانشمعنی يرمستقيمغير تأثهمساالن نيز 

در خصوص تأثير هيجان مثبت بر عملکرد تحصيلی و ير ندارد. تأثعملکرد تحصيلی آنان  بر

اليل و شامل د تنها نهيد دارند يادگيری تأک کهاست محققينی های نتايج پژوهشبا  سرزندگی همسو

شود، بلکه شامل عاطفه وسوسه شدن که شناخت گرم ناميده  یمناميده  حل مسئله که شناخت سرد

 & Miller, 1993; Pentrich, 1993; Marker & Boyle, 1993; Alexanderگيرد )شود قرار می یم

Murphy, 1998; Cowley & Underwood, 1992; Lezberg & Hora, 1992; cited by Woolfolk, 

يرند و به خاطر بگ ياد آموزان به موضوعاتی توجه نشان دهند،(. احتمال بيشتری دارد که دانش2012

يان انواع ب بامهار،  -مدل ارزش در کند. یمتحريک  ها آنی هيجانی مناسبی را در ها پاسخبسپارند که 

يد تأکی های تحصيلی بر درگيری تحصيلی و سرزندگی تحصيلهای تحصيلی بر نقش هيجانهيجان

يی به تنها بهين مدل، ادعا شده است ارضای نياز به استقالل در ا (.Pekrun et al., 2011شده است )

هايی مانند لذت از يادگيری الزم است. برای مثال شود و نياز به هيجاندرگيری تحصيلی منجر نمی

فرد م يا اضطراب شود، های منفی مثل خشاگر نياز به استقالل عمل برآورده، ولی باعث بروز هيجان

بعد ) یليتحصشايستگی  دار یمعن ريتأثعدم در خصوص  Pekrun (2006)کند. يری را آغاز نمیدرگ

جزئيات اغواکننده  دريافت که وجود ،Woolfolk (2012) همگام با یليعملکرد تحصها( بر مهارت

 هايی یکار دستد يا ی نيستنو مرکزی که در آموزش اساسی ا کنندهجزئی مشغول  قطعات يا همان

آموزان اين تواند مانع يادگيری شود. دانش یم کند ینميماً موضوع يادگيری را حمايت مستق که

در کالس درس،  آورند. یمهای آموزشی که بايد بدهند به خاطر  ينههز عنوان بهرا  اغواکنندهجزئيات 

ب افزايش يابد و عملکرد يد شود، ممکن است اضطراتأکيز آم رقابتهای  يسهمقازمانی که روی 

 آموز منجر به احساس عدم شايستگی تحصيلی گردد. تحصيلی دانش

استفاده از پرسشنامه به  های ميدانی متضمنطورکلی پژوهش ی پژوهش، بهها تيمحدودازجمله 

 انجام شيوه خودگزارشی است در تعميم نتايج به جامعه آماری ديگر جانب احتياط رعايت شود.

 ريتأثچرايی عدم مطالعه  شود.شابه در ساير شهرهای ايران و جامعه پسران توصيه میهای مپژوهش

گردد. شناسايی ساير متغيرهای  حمايت همساالن بر عملکرد تحصيلی به محققان بعدی توصيه می

 بر سرزندگی تحصيلی موضوع مناسبی برای پژوهش محققان در آينده است. رگذاريتأث

 

مرضيه آقاميرلی پژوهشگر و نويسنده مسئول؛ پروين کديور استاد راهنما، سوزان  سهم مشارکت نویسندگان:
 .اند بررسی قرار داده و تائيد نموده پور استاد مشاور؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد امامی
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کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين   نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه سپاسگزاري:
 دارند. اند اعالم می هش مؤثر بودهپژو

اين  .کنند که در مقاله حاضر هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد نويسندگان اذعان می تضاد منافع:
شناسی تربيتی دانشگاه آزاد  مقاله پژوهشی و با همکاری مرضيه آقاميرلی دانشجوی دکترای روان

  .شده است  تهران مرکزی انجام

 .اله با هزينه شخصی محقق صورت پذيرفتاين مق :منابع مالی
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