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Abstract  Article Info 

Introduction: Self-efficacy as a motivating factor leads to increased academic 

performance and stress reduction. The identification of factors affecting self-efficacy 

has a significant impact on academic achievement. The purpose of this study was to 

determine the relationship between school-social-emotional atmosphere and academic 

motivation with high school girl student self-efficacy. 

Methods: The research method was correlational and the community included 1402 

high school students. 300 girl high school students of Abbas-abad high schools, Iran 

were selected by stratified random sampling in 2016 academic year. The socio-

emotional school questionnaire, prepared by Bangalor University, Vallerand et al 

(1992) Educational Motivation Questionnaire and Jery Jing and Morgan (1991) Self-

efficacy scale, were used to collect information. Data analysis was done by multiple 

stepwise regression analysis. 

Results: Results showed that there is a positive and significant relationship between 

the socio-emotional atmosphere of the school and the student's academic self-efficacy. 

There is a positive and significant relationship between academic motivation of 

students (external and internal motivation) and academic self-efficacy and there is a 

negative and significant relationship between lack of motivation and self-efficacy. 

Conclusion: The socio-emotional atmosphere of school and academic motivation 

were able to significantly predict the academic self-efficacy of female students. 
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 جو عاطفی اجتماعی مدرسه و انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی   بین رابطۀ 

 

 1سبینی ، شهربانو سلیمانی*1، سمیه محمدی تیله نویی1، مریم رستم نژاد1زربخشمحمدرضا 
 

 ران یواحد تنکابن، تنکابن، ا یدانشگاه آزاد اسالم  ، یگروه روانشناس 1
 
 
 

 
 clinic.mohamadi@gmail.com: لی می. ارانیواحد تنکابن، تنکابن، ا یدانشگاه آزاد اسالم ، یگروه روانشناس  ، یینو لهی ت یمحمد هی سممسوول:  سندهی*نو

 ده کی چ

استرس    : مقدمه کاهش  و  تحصیلی  عملکرد  افزایش  به  منجر  انگیزشی،  عامل  یک  عنوان  به  بر  شومی خودکارآمدی  مؤثر  عوامل  شناسایی  د. 

عاطفی جو  رابطۀ  تعیین  حاضر  پژوهش  هدف  دارد.  سزایی  به  تاثیر  تحصیلی  موفقیت  در  با -خودکارآمدی  تحصیلی  انگیزش  و  مدرسه  اجتماعی 
 دختر متوسطۀ بود.  آموزاندانش خودکارآمدی تحصیلی 

دختر مشغول به تحصیل  آموزاندانش نفر از  300متوسطه بودند.  زانآمودانش نفر از  1402روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه شامل  ها: روش

تحصیلی   سال  نمونهدبیرستان  93-94متوسطۀ،  شیوۀ  به  آباد  عباس  شهرستان  طبقه های  تصادفی  گردآوری  گیری  منظور  به  شدند.  انتخاب  ای 
از پرسشنامۀ جو عاطفی بنگلور هند    -اطالعات  دانشگاه  و همکاران اجتماعی مدرسه که توسط  والرند  و پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی  ساخته شده 

( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها، به روش تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام  1991( و مقیاس خودکارآمدی جری جینگ و مورگان )1992)
 انجام شد.

و   : هایافته مدرسه  اجتماعی  عاطفی  جو  بین  داد،  نشان  همبستگی  ضریب  دارد  نتایج  وجود  رابطه  تحصیلی  آمدی  خودکار  با  تحصیلی  انگیزش 

(058 /0r=). عاطفی جو  تحصیلی  -بین  خودکارآمدی  با  مدرسه  تحصیلی    آموزاندانش اجتماعی  انگیزش  بین  دارد.  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطۀ 
انگیزشی و خودکارآمدی  (=058/0r))انگیزش بیرونی و درونی( با خودکارآمدی تحصیلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد  آموزان دانش  ، و بین بی 

 .(=058/0P) رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد 

دختر را پیش بینی   آموزانش دان اجتماعی مدرسه و انگیزش تحصیلی توانستند به طور معناداری خودکارآمدی تحصیلی  -جو عاطفی : یریگجه ینت

 نمایند. 
 دانش آموز  ،یلیتحص  یخودکارآمد ،یلیتحص  زشیمدرسه، انگ  یاجتماع -یجو عاطف : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
آن   آموزشی  نظام  مرهون  ای  جامعه  هر  بالندگی  و  رشد 

از در این اساس کشورها مبالغ قابل توجهی  آمد جامعه است. بر 
می پرورش  و  آموزش  صرف  را  عوامل خود  از  بعضی  اما  کنند. 

وجود دارند که موجب هدر رفتن بخشی از این سرمایه گذاری ها  
در بررسی علل این پدیده، تحقیقات نشان داده که   . ]1[دشومی

برای شناخت این مشکل عالوه بر عوامل آموزشی و مدیریتی و  
آموزان از جمله نیازها،  باید به بعد روانی اجتماعی دانش   ساختاری

ای خاص آنها نیز توجه  ها، نگرش ها، تمایالت و استعدادهزه انگی
تواند در جریان یادگیری، هم نقش علت و هم نقش  گردد که می

که   مفهومی  نتیجه  در  نماید.  ایفا  را  از    آموزاندانش معلول 
های خود دارند ی خود در پیشرفت ها و جریان کوشش هاتوانایی 

 . ]2[ نامندخودکارآمدی می

بندورا    قضاوت یا باورها به   ، ]3[خودکارآمدی طبق نظریه 

 ها مسئولیت وظایف و انجام در خود های توانایی به فرد های

 با افراد که دشومی بیان چنین این مفهوم چارچوب در دارد. اشاره

های به  قوی باورهای  به که افرادی به  نسبت خود  توانایی 

و   کوشش تکالیف انجام در دارند، تردید خود هایتوانایی 
 آنها عملکرد نتیجه در و دهندمی نشان خود از بیشتری پافشاری

 های جنبه  در  خودکارآمدی  .]4[است بیشتر تکالیف انجام در
زندگی تحصیلی،   محیط  در.  دارند  بسیاری  تأثیر  گوناگون 

دهندۀ  خودکارآمدی   توانایی  دربارۀ،  آموزاندانش   باورهای  نشان 
افراد  .]5[  است   محوله   درسی   تکالیف  انجام واقع   دارای  در 

 اهداف اند، مطلع خود قوت و ضعف نقاط از باال خودکارآمدی

از   و دارند معقولی انتظارات خود از و ند،کنمی انتخاب بینانه واقع
 مقابله مقابل در مشکل، بر متمرکز مقابله از استفاده مزایای

 باال خودکارآمدی دارای افرادهستند.   آگاه هیجان بر متمرکز

جراتمنداند،  واجتماعی  بسیار   و  دارند باالیی نفس عزت اند 

همچنین]6[  دارند شانزندگی بر بیشتری کنترل همچنین  .  
می   ،]7[  شانک خودکارآمدیبیان    از   یادگیری  فرآیند  بر  کند 
گزینش  هاییجنبه   تالش،   میزان  گیری،تصمیم  اهداف   چون 

پشتکار دنبال   به.  است  تأثیرگذار  تکالیف  در  استمرار  و   کوشش، 
نهایتاً   و   یادگیری  در  شایستگی  عقاید  روی   بر  اهداف،   انواع  آن،

 گذارد.می تأثیر بیشتر یلیتحص  انگیزش سطوح به دستیابی
می  گفته  درونی  فرایندهای  به  تحصیلی  که  انگیزش  شود 

ای  کنند و با هدف دستیابی به دستاوردهفعالیت ها را تحریک می
  و   است  یادگیری  اساس  یابند. انگیزشتحصیلی خاص تداوم می 

تعیین  مهمترین  از   یکی   موفقیت  و  شکست  یکنندهعوامل 
اساس    .]8[شود  می  محسوب  مدرسه  در  آموزاندانش  این  بر 

ریان و  تعیین  ،]9[  دسی  خود  نظریه  معتقدند    براساس  گری 
مهم   سازه  سه  گرفتن  نظر  در  مستلزم  تحصیلی  یعنی  انگیزش 

بی و  بیرونی  انگیزش  به طوری  انگیزش درونی،  است.  انگیزشی 
ای اشاره دارد که افراد را به صورت  که انگیزش درونی به انگیزه

خودجوش و درونی به سمت انجام تکلیفی خاص صرف نظر از  
دارد. اما در انگیزش بیرونی  پاداش های بیرونی به حرکت وا می 

های بیرونی مجبور به انجام یک  ت ها و تقویافراد به دلیل پاداش
تکلیف هستند. در نهایت افراد فاقد انگیزش، افرادی هستند که 

کنند و در های خود دریافت نمیای برای فعالیتهیچ گونه انگیزه
 . ]10[ کنندنتیجه از انجام آنها اجتناب می 

را   الزم تحرک تحصیلی، انگیزش با آموزاندانش  بنابراین
 دستیابی یا هدف به رسیدن تکلیف، یک رساندن اتمامبه   برای

درجۀ  در تا کنند می پیدا خود کار  در شایستگی از معینی به 

بتوانند  موفقیت به تحصیلی پیشرفت و یادگیری امر در نهایت 

 عوامل از دهد یکیها نشان می نتایج پژوهش  .]11[  الزم برسند 

 تشکیل دهنده عناصر و مدرسه تحصیلی، انگیزش ایجاد  در مؤثر

می  اجتماعی عاطفی جو که است آن نامیده  جومدرسه   شود. 

 از سرشار جوی اندتومی کالس بر چیره اجتماعی روانی

 فضایی گرا، تکلیف و منضبط جوی همبستگی، یا یکپارچگی

 رقابت و آوردی هم از آکنده جوی یا پر اصطکاک و پربرخورد

 . ]12[ باشد
-  یعاطف  حمایت تأمین کننده انندتومی که محیطی عوامل

دانش   و معلمان شامل باشند مدرسه در آموزاجتماعی 

توجه هاستهمکالسی   معلمان نقش  به بیشتر پژوهشگران اما 

پژوهشهای است  بوده معطوف  زمینه این در  .]13 [بسیاری و 

 در نیز همساالن درسمی نظر به که در حالی است گرفته انجام

 اساسی نیازهای ارضای در انندتومییکدیگر   با تعامل

همچنین داشته مؤثری نقش  آموزاندانش  روانشناختی  باشند. 

 کهنه تنها داد نشان ،]14[  دیجیک و استویچکف  هایپژوهش

بر جو از آموزاندانش ادراک  تحصیلی، انگیزش  کالس 

 تأثیر تحصیلی فرسودگی و پیشرفت  یادگیری، راهبردهای

 یادگیری، روی کالس بر جو  و یادگیری محیط بلکه گذارد  می

خودکارآمدی   و درس به عالقه افزایش فردی، مشکالت حل
تأثیر مذکور،  مستقیمی تحصیلی  مطالب  به  توجه  با  لذا  دارد. 

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ جو عاطفی اجتماعی مدرسه  
 است.  آموزاندانشو انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی 

 هاش رو
توص  نیا نوع  از  روش،  لحاظ  به  همبستگی    و  ی فیپژوهش 
آموزان  دانش جامعۀ آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیۀ   بود.

های شهرستان عباس آباد در  دبیرستان   1و2دختر دورۀ متوسطۀ  
  نفر است. با   1402بودند که تعداد آن ها    93-94سال تحصیلی  

  و  کرجسی  جدول  براساس  و  آماری  جامعه  کل  تعداد  توجه
  تعیین   برای  روش  بهترین  که  و فرمول کوکران،  (1970)  مورگان

دانش    300تعداد    ، ]15[  است  غیرآزمایشی  طرح  در  نمونه   حجم
متوسطۀ   مقطع  دختر  خوشه   1و2آموز  روش  تصادفی  به  ای 
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شده بدینانتخاب    متوسطه  مدارس  بین  از  ابتدا   منظور  اند. 
آباد،  شهرستان   و  انتخاب   تصادفی  صورت  به   مدرسه  6  عباس 

  . شد  انتخاب  تصادفی  طور  به  آموز  دانش   50  مدرسه  هر   از  سپس
این پژوهش کامالً   به ذکر است که مالحظات اخالقی در  الزم 

ب  شد،  گونه رعایت  رضایته  گرفتن  از  بعد  که  از  ای  نامه 
اطمینان  شرکت اطالعات،  ماندن  محرمانه  زمینه  در  کنندگان 

ها را در محیطی  آنها با رعایت کامل، پرسشنامه  خاطر داده شد و 
ابزار   کردند.  تکمیل  شده  کدگذاری  و  نام  ذکر  بدون  و  آرام 
گردآوری اطالعات شامل پرسشنامۀ جو عاطفی مدرسه، ساخت  
و   والرند  تحصیلی  انگیزش  پرسشنامۀ  هند،  بنگلور  دانشگاه 

 باشد. پرسشنامۀ خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینگز می 
 اجتماعی مدرسه -نامۀ جو عاطفیپرسش

این پرسشنامه در کشور هند ساخته، در ایران توسط کرمی و  
سال   در  امیری  پاشا  و  شده  ترجمه  را     1388بدرخانی  آن 

دارای   توسط    6شد که  بامیآیتم    65هنجاریابی کرد.  سؤال آن 
سؤال باقی مانده است. این    59آموزش و پرورش حذف شده و  

سؤال کاهش پیدا کرده که در   44پرسشنامه بعد از هنجاریابی به  
فرم   پژوهش  را    44این  آیتم  هر  است.  شده  استفاده  سؤالی 

بلی یا خیر   به صورت  بنا به نظر و عقیدۀ خود  شرکت کنندگان 
مؤلفه است که عبارتند    4ن پرسشنامه دارای  ای  ند.کنمی ارزیابی  

استقالل. ساختار،  حمایت،  پذیرش،  نمره  از:  این روش  گذاری 
باشد. به این صورت که به  می پرسشنامه به صورت صفر و یک  

آموز از جو مدرسه باشد، یک و  ای که نشانگر رضایت دانشگزینه
پایایی از    ی آزمون: برایگیرد. پایایتعلق می به گزینۀ دیگر، صفر  

به دست    68/0آزمایی استفاده شد که برای کل مقیاس  روش باز
سطح در  که  همسانی    =0a/  0  1 معناداری آمد  بود.  معنادار 

استفاده شده که مقدار    ]15[ریچاردسون  -درونی، از روش کودر
است. روایی پرسشنامه: جهت به دست آوردن روایی، از   81/0آن 

روایی   و  صوری  محتوایی  روایی  روایی  و  افتراقی  همگرا،  سازۀ 
جهت به دست آوردن روایی همگرا از آزمون    عاملی استفاده شد.

. روش استخراج    r=68/0عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد و  
ها با  لی: در این روش همبستگی همۀ سؤالهای اصتحلیل مؤلفه 
باال و نشان از قابل قبول بودن روایی آزمون    35/0نمرۀ کل از  

تفکیکی)افتراقی(:است.   سازۀ  با    روایی  در    45پرسشنامه  سؤال 
مستقل با    tقرار گرفت و با استفاده از آزمون    آموزاندانشاختیار  

نظر گر واریانس در  آزمون  فتن تساوی  از طریق   ( های دو گروه 
آزمون  این  معناداری  ضریب  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  لوین( 

 شد. بامی 002/0
انگیزش تحصیل والرند مخصوص    AMSی  پرسشنامۀ 

 دانش آموز 

سال   در  پرسشنامه  به    1992این  و همکاران،  والرند  توسط 
تحصیلی   انگیزش  نوع  تشخیص  شده    آموزاندانش منظور  تهیه 

انگیزش   درونی،  انگیزش  یعنی  انگیزش،  اصلی  بعد  سه  است. 

زیر    7رای  دهد. دای انگیزشی را مورد بررسی قرار می بیرونی و ب
که   است  آن  3مقیاس  درونی تای  انگیزش  بعد  به  مربوط    ها 

ها  تای آن3ت پیشرفت و تجربۀ محرک(،  )دانستن، حرکت در جه 
بیرونی انگیزش  بعد  به  درونن)همسا  مربوط  و کردن،  فکنی 

بیرونی بی (  2تنظیم  بعد  به  مربوط  مقیاس،  زیر  یک  انگیزشی  و 
دارای   تحصیلی  انگیزش  مقیاس  و    28است.  است    4عبارت 

هر   به  ابزار عبارت  یک  آزمون  این  دارد.  اختصاص  مقیاس  زیر 
درجه    7خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت  

و به    1ای) از اصالً تا کامالً( مشخص سازد که اصالً دارای نمرۀ  
نمرۀ  ت کامالً،  تا  می 7رتیب  تعلق  عبارت ،  از  یک  هر  های  گیرد. 

دلیل حد  چه  تا  شده،  به  رفت ذکر  آموز  دانش  بیان  ن  را  مدرسه 
و دانشجویان    آموزاندانش دارند. این پرسشنامه دارای دو فرم  می

دانش فرم  از  پژوهش  این  در  که  پایایی است  شد.  استفاده  آموز 
کرونباخ آلفای  والرند ضریب  مقیاس پرسشنامه:  آزمون  زیر  های 

گزارش داده است. میزان انگیزش   86/0  و  83/0تحصیلی را بین  
هم   پایایی  می  62/0بیرونی  ضریب  روش باشد.  از  حاصل 

مقیاس زیر  فاصلۀ  بازآزمایی  در  تحصیلی  انگیزش  آزمون  های 
گزارش شده است. اعتبار: نتایج   83/0تا    71/0یک ماه نیز، بین  

عامل مقیاس را به اثبات رسانده    7تحلیل عاملی تاییدی ساختار  
انگیزش تحصیلی است.   مقیاس  اعتبار سازۀ مطلوب  از  و حاکی 

خودکارآمدیپ )رسشنامۀ  پرسشنامۀ   :MJSES  و جینگ  جری   )
دارای1991)  مورگان است  30  (  بهره  .]15[  گویه  از با  گیری 

است و    82/0تحلیل عوامل ضریب اعتماد حاصل از این گویه ها  
ترتیب   به  مقیاس  استعداد،    78/0زیر  و    70/0برای  بافت  برای 

بود  66/0 اعتماد  قابل  ضرایب  داراری  کوشش،  این  برای  ند. 
ای  چهارگزینه  پاسخ  صورت  به  لیکرت  مقیاس  از  پرسشنامه 
موافقم،   حدودی  تا  مخالفم،  حدودی  تا  مخالفم،  کامالً  شامل: 

ترتیب دارای نمرات   به  ،  1کامالً موافقم، طراحی شده است که 
برایبامی  4و    3،  2   که  توصیفی   درآمار  ها  داده  تحلیل  شند. 

  میانگین، )  های  شاخص  از  پردازد،  می  هاداده  توصیف  به  معموالً
  آزمون   برای  استنباطی  آمار  در   و(  نمودار  استاندارد،  انحراف 
کلیۀ مراحل  .  شد  استفاده  رگرسیون  گام به گام  تحلیل  از  فرضیه

 شد.  انجام SPSS-19تجزیه و تحلیل با نرم افزار

 نتایج
شماره   جدول  می   1نتایج  های نشان  همبستگی  کل  دهد 

سطح   در  مولفه 99/0متقابل  بین  از  معناداراست  جو  درصد  های 
اختار ، پذیرش ، حمایت (  عاطفی اجتماعی مدرسه )استقالل ، س

مولفه با  و  مدرسه  اجتماعی  عاطفی  جو  آمدی  خودکارهای 
های انگیزش تحصیلی دارند، و از مولفه  تحصیلی رابطه مستقیم

مستقیم و     آمدی تحصیلی رابطهمولفه )درونی، بیرونی( با خودکار
عکوس دارد. جهت  آمدی تحصیلی رابطه مبی انگیزشی با خودکار
پیش بهترین  بین بینی تعیین  از  تحصیلی  خودکارآمدی  کننده 
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متغیرهای پیش بینی کننده از مدل رگرسیون با روش گام به گام  
 استفاده شده است.  

محاسبه شده متغیر    Fچون    2شماره  ا توجه به نتایج جدول  ب

)01/0سطح  در  استقالل =  p   ،262/22  <01/0معناداراست 
با    ()1fو298) می   99بنابراین  نتیجه  اطمینان  که یگیردرصد  م 

رابطه وجود دارد و  خودکارآمدی تحصیلی    با استقالل  بین متغیر  
پیش  استقاللمتغیر   مالک  قدرت  متغیر  خودکارآمدی  بینی 

داردتحصیلی   دیده    و  .را  همانطورکه  دوم  مدل   Fد  شومیدر 
متغیربد آمده    است.  دارمعنی  01/0سطح    در  حمایت  ست 

(01/0>p  ،708/17  ( با    f)(  2و297=   درصد    99بنابراین 
با  استقالل، حمایت    گیریم که بین متغیرهایاطمینان نتیجه می 

تحصیلی    متغیر متغیرهای  خودکارآمدی  و  دارد  وجود  رابطه 
حمایت  کننده  بینیپیش پیشاستقالل،  قدرت  متغیر نیز  بینی 

تحصیلی  مالک   وخودکارآمدی  دارند.  مدل    را  وم سدر 
استقالل، حمایت،    بدست آمده متغیر  Fد  شومیهمانطورکه دیده  

)    دارمعنی 0/  01سطح    دردرونی   =   p  ،160/13  <01/0است. 
با    f)(  3و296) می 99بنابراین  نتیجه  اطمینان  که درصد  گیریم 

متغیرهای   درونی  بین  حمایت،  متغیراستقالل،  خودکارآمدی   با 
استقالل، کننده  بینیطه وجود دارد و متغیرهای پیشبراتحصیلی  

درونی   پیشحمایت،  قدرت  مالک  نیز  متغیر  خودکارآمدی بینی 
  Fد  شومیهمانطورکه دیده    چهارمدر مدل    . ورا دارندتحصیلی  

متغیر آمده  پ  بدست  درونی،  انگیزش  حمایت،    ذیرش استقالل، 

)01/0درسطح   داراست.  )p  ،345/12  <01/0معنی    f)(4و295= 
گیریم که بین متغیرهای درصد اطمینان نتیجه می  99بنابراین با  

خودکارآمدی   با متغیر استقالل، حمایت، انگیزش درونی ، پذیرش
استقالل،  کننده  بینیرا بطه وجود دارد و متغیرهای پیشتحصیلی  

پذیرش   درونی،  انگیزش  پیشحمایت،  قدرت  متغیر نیز  بینی 
 را دارند. خودکارآمدی تحصیلی مالک 

جدول   می   3نتایج  متغیری  نشان  اولین  استقالل  که  دهد 
حدود   است  توانسته  و  شده  رگرسیون  مدل  وارد  که    26است 

را تبیین   تحصیلی  درصد از تغییرات مربوط به متغیر خودکارآمدی
(. متغیر حمایت نیز در گام دوم وارد  =226/22fو    >005/0pکند)

حدود  توانست  استقالل  متغیر  همراه  به  و  شد  رگرسیون  معادله 
32  ( کند  تبیین  را  مالک  متغیر  واریانس  از  و  >p 005/0درصد 

708/17f= انگیزش معادله    (. متغیر  وارد  گام سوم  نیز در  درونی 
مایت توانست حدود رگرسیون شد و به همراه متغیر استقالل و ح

35  ( کند  تبیین  را  مالک  متغیر  واریانس  از  و  >p 005/0درصد 
545/14f=  معادله وارد  چهارم  گام  در  نیز  پذیرش  متغیر   .)

حمایت استقالل،  متغیر  همراه  به  و  شد    انگیزش   و  رگرسیون 
درصد از واریانس متغیر مالک را تبیین    37درونی توانست حدود  

 (.=345/12fو >p 005/0کند )

 ی لیتحص یآمد خودکار  ، ی لیتحص  زشی انگ ،   مدرسه یاجتماع یعاطف  جو یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر .1 جدول

 r p تحصیلی  آمدی  خودکار متغیر

 استقالل 
 ساختار 
 پذیرش
 حمایت

 مدرسه  اجتماعی عاطفی جو کل نمره
 درونی   انگیزش
 بیرونی  انگیزش

 انگیزشی  بی
 تحصیلی انگیزش کل نمره

 **264/0 
 ***228/0 
 **229/0 
 **233/0 
***162/0 
 **237/0 
 **221/0 
 **189/0- 
 **206/0 

0005/0 
0005/0 
0005/0 
0005/0 
005/0 
0005/0 
0005/0 
0005/0 
0005/0 

** 01/0 p<   * 05/0 p< 

 تحصیلی در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی  انگیزش و مدرسه اجتماعی عاطفی تحلیل رگرسیون گام به گام جو .2جدول 

 سطح معنی داری Fنسبت  میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منبع متغیر پیش بین

 استقالل

 346/2069 346/2069 1 رگرسیون 

 955/89 601/27700 298 باقیمانده 0/ 0005 262/22

  947/29769 299 کل

 حمایتاستقالل و 

 864/1585 727/3171 2 رگرسون 

 653/87 220/2698 297 باقیمانده 0/ 0005 708/17

  947/29769 299 کل

 استقالل، حمایت و انگیزش
 درونی

 0/ 0005 545/14 879/1274 637/3824 3 رگرسیون 

   653/87 310/25945 296 باقیمانده

    947/29769 299 کل

  انگیزشاستقالل، حمایت،  
 درونی و پذیرش

 0/ 0005 345/12 183/1067 731/4268 4 رگرسیون 

   445/86 216/25501 295 باقیمانده
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 ا ه داده خطی هم و برآورد  استاندارد خطای تعیین،   ضریب رگرسیون،  ضرایب چندگانه،  همبستگی ضریب .3جدول 

 گام ها
متغیرهای پیش  

 بین

ضریب بتا استاندارد  

 (Beta)شده 
t معنی داری ضریب 

ضریب 

همبستگی  

 R چندگانه

مجذور ضریب 

 همبستگی چندگانه
2R 

مجذور ضریب 

همبستگی چندگانه 

 تعدیل شده 

خطای استاندارد  

 برآورد 

 64/9 06/0 07/0 26/0 001/0 71/4 26/0 استقالل 1

2 
 استقالل
 حمایت

23/0 
19/0 

15/4 
5/3 

001/0 
001/0 

32/0 107/0 101/0 46/9 

3 
 استقالل
 حمایت

 درونی  انگیزش

17/0 
19/0 
15/0 

02/3 
44/3 
72/2 

003/0 
001/0 
007/0 

35/0 128/0 12/0 36/9 

4 

 استقالل
 حمایت

 درونی  انگیزش
 پذیرش

15/0 
15/0 
14./0 
13/0 

57/2 
81/2 
56/2 
26/2 

01/0 
005/0 
01/0 
02/0 

37/0 143/0 132/0 29/2 

 بحث 
عاطفی جو  رابطۀ  که  پژوهش  و -این  مدرسه  اجتماعی 

بررسی قرار   با خودکارآمدی تحصیلی مورد  را  انگیزش تحصیلی 
اجتماعی مدرسه به عنوان یک –داد، از آن جهت که جو عاطفی

با   مرتبط  به  بامی   آموزاندانش موضوع  است.  اهمیت  حائز  شد، 
-های فردیکاش در مورد مسائل مدرسه و مؤلفه د کنرسمی نظر 

تواند به عنوان بستری  میای است که  اجتماعی آن قلمروی تازه
پژوهشی به حساب آید. نتایج به دست -های علمیجهت تالش

اس از آن  پژوهش حاکی  این  احساسات،  آمده در  ت که سنجش 
پیرامون وضعیت اجتماعی و    آموزاندانشهای  عواطف و نگرش 

عاطفی مدرسه با استفاده از ابزارهای مبتنی بر گزارش شخصی  
روانشناختی تومی فضای  از  اعتمادی  قابل  نسبت  به  تصویر  اند 

عاطفی جو  بین  دهد.  دست  به  و  -مدرسه  مدرسه  اجتماعی 
انگیزش تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه وجود دارد. کل  

متقا سطح  همبستگی  در  بین    99/0بل  از  است.  معنادار  درصد 
)استقاللمؤلفه مدرسه  اجتماعی  عاطفی  جو  ساختار،  های   ،

مؤلفه  و  حمایت(  )انگیزش  پذیرش،  تحصیلی  انگیزش  های 
درونی، بیرونی( با خودکارآمدی تحصیلی رابطۀ مستقیم دارند. از  

انگیزش تحصیلی، مؤلفۀ بیلفهمؤ انگیزشی با خودکارآمدی  های 
دارد.تح معکوس  رابطۀ  پیش  صیلی  بهترین  تعیین  ی  بینجهت 

پیش متغیرهای  بین  از  خودکارآمدی  مدل  کنندۀ  از  کننده،  بینی 
گام به گام استفاده شده است که با اضافه شدن متغیر حمایت به 

شدن   اضافه  باعث  استقالل  واریانس  درصد  4متغیر  ی 
گیزش  کارآمدی تحصیلی شده است. با اضافه شدن متغیر انخود

حمایت   استقالل،  به  خودکارآمدی   2درونی  واریانس  درصد 
پذیرش  متغیر  شدن  اضافه  با  است.  داده  افزایش  را  تحصیلی 

توجیه    2/13حدود را  تحصیلی  خودکارآمدی  واریانس  درصد 
بنابراین با  کنمی درصد اطمینان نتیجه می گیریم که بین    99د. 

پ و  درونی  انگیزش  حمایت،  استقالل،  های  با  متغیر  ذیرش 
طور   به  متغیر  این  و  دارد  وجود  رابطه  تحصیلی  خودکارآمدی 

خودکارآمدی   یعنی  مالک  متغیر  بینی  پیش  قدرت  معناداری 
تحصیلی را داشتند. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از  

های استقالل،  رسه با مؤلفه اجتماعی مد-آن است که جو عاطفی
انگیزش نیز  از   ساختار، پذیرش، حمایت و  با دو مؤلفه  تحصیلی 

بر  مثبت  و  مستقیم  رابطۀ  بیرونی(  و  درونی  مؤلفه)  سه 
بینی  آموزان و نقش مهمی در پیشدانشخودکارآمدی تحصیلی  

های  های این پژوهش با یافتهند. یافتهخودکارآمدی تحصیلی دار
و کریم موفقیت   ]14[محسنی  زاده  به  آموزگار  دادن  اهمیت  که 

مهم عوامل  از  ب  تحصیلی  افزایش  مربوط  در  تحصیلی  بافت  ه 
ن در بحث  همچنی  .شود  همسو استمیآمدی محسوب  خودکار

خودکار و  تحصیلی  وانگیزه  روحی  پژوهش  نتایج  با   آمدی 

حمایتهم  ]16[همکاران   افزایش  با  دارد.  محیطی خوانی  های 
 .  ]17[ ان خودکارآمدی تحصیلی را افزایش دادتومی در مدرسه 

است که تجارب عملکردی  بیانگر این    ]18[  پژوهش بندورا
قوی همچنین  گذشته،  هستند.  خودکارآمدی  منبع  و  ترین  الن 

آمیز در گذشته  اذعان داشتند که عملکرد موفقیت   ]19[  همکاران
خودکارآمدی   انتظار  سطح  رفتن  باال  از  شومیباعث  یکی  د. 

به   مربوط  های  پژوهش  در  فراوان  اهمیت  علیرغم  که  عواملی 
عاطفی جو  آموزشی  مورد  -مسائل  که  است  مدرسه  اجتماعی 

  ]20[، گالی و پانگ  غفلت قرار می گیرد. در رابطه با جو مدرسه
ن عضو کلیدی مدارس مؤثر ند که جو مدرسه به عنواکنمی   بیان

های قوی و نیرومندی در رابطه با  شود و دارای داللتتعریف می
ط از  است.  جوانان  شناختی  و  اجتماعی  دیگر، رشد    رف 

چون  صاحب می   ]21[کافمن  نظرانی  یک    کننداظهار  که 
نظر  دانش  به  بنابراین  است.  خودگردان  موفق،  که  رسمی آموز  د 

با   تحصیلی  انگیزش  و  مدرسه  جو  بین  مستقیم  رابطۀ  یک 
ضیح سایی و چانگ چنگ نیز توتی. تینخودکارآمدی وجود دارد

فتارهای افراد و دهند که جو سازمان، متغیر مهمی است که رمی
مییاد قرار  تاثیر  تحت  را  ایشان  می گیری  نتیجه  در  توان  دهد. 

چرخه  واقع  در  که  خودکارآمدی  گفت  آن  از خالل  که  است  ای 
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موجود،   جو  تاثیر  تحت  یابدتومی افراد،  افزایش  یا  کاهش    اند 
یافته  ]22[ با  به  که  توجه  با  دارد.  همخوانی  پژوهش  این  های 

م آمده  دست  به  بر  نتایج  مستقیم  طور  به  استقالل  تغیر 
ات  تغییر  264/0خودکارآمدی تحصیلی اثر دارد و متغیر استقالل  

را پیش افزایش کنمیبینی  متغیر مالک خودکارآمدی  با  د، یعنی 
یابد. همچنین متغیر استقالل، خودکارآمدی تحصیلی افزایش می 

و   دارد  اثر  تحصیلی  خودکارآمدی  بر  مستقیم  طور  به  حمایت 
حمایت   خو  195/0متغیر  مالک  متغیر  دکارآمدی  تغییرات 
د. به این معنا که با افزایش حمایت، کنمیبینی  تحصیلی را پیش 

پیدا   افزایش  تحصیلی  نتایج کنمیخودکارآمدی  اساس  بر  د. 
خودکارآمدی   بر  مستقیم  طور  به  درونی  انگیزش  متغیر  حاصل 

متغیر    ییراتتغ  158/0تحصیلی اثر دارد و متغیر انگیزش درونی  
پیش  را  تحصیلی  با  کنمی بینی  خودکارآمدی  که  معنا  بدین  د. 

یابد. همچنین، افزایش درونی، خودکارآمدی تحصیلی افزایش می 
ر  تغییرات متغی  131/0متغیر پذیرش به طور مستقیم اثر داشته و  

را پیش به   د.کنمیبینی  مالک خودکارآمدی تحصیلی  عنایت  با 
محا رابطۀ  با  معنادار شدن  شده  گرفته    99/0سبه  نتیجه  احتمال 

عاطفیشومی جو  بین  اینکه  بر  مبتنی  پژوهش  فرضیۀ  که  -د 
تحصیلی  خودکارآمدی  با  تحصیلی  انگیزش  و  مدرسه  اجتماعی 

های جو گیرد. از بین مؤلفه ه وجود دارد، مورد تایید قرار می رابط
و -عاطفی حمایت  استقالل،  های  مؤلفه  مدرسه،  اجتماعی 

ترین تاثیر را بر خودکارآمدی تحصیلی دارند، که با پذیرش، بیش
مبنی بر اهمیت نقش    ]23[نتایج پژوهش خواجه و حسین چاری 

و–عاطفی   جو مدرسه  بینی    اجتماعی  پیش  در  آن  ابعاد 
ه مؤلفه خودکارآمدی  بین  از  نیز  و  دارد.  انگیزش  مخوانی  های 

بر   را  تاثیر  بیشترین  درونی،  انگیزش  مؤلفۀ  تحصیلی، 
 آمدی تحصیلی دارد. خودکار

 نتیجه گیری
  به  باید  آموزاندانش   تحصیلی  خودکارآمدی  سطح  ارتقای  در

 چرا.  شود  ویژه  توجه  تحصیلی  انگیزش  و  مدرسه  جو  عامل  دو  هر
  هم  با  درس  کالس  و   مدرسه  آموزاندانش  پیشرفت  مسیر  در  که

  مدرسه   مدیر  و  معلمان.   ندکنمی   ایفا  پیشبرنده  و  مکمل  نقش 
  برای  الزم  زمینه   هم  دست  در  دست   و   همدلی  و  همکاری  با  باید

  کالس  و  مدرسه  در  آموزاندانش  تحصیلی  خودکارآمدی  ارتقای
  بین  تعاملی  بافت  و  مدرسه  جو  بنابراین  آورند.  فراهم  درس

  باورهای   و  احساس  که  باشد  شکلی  به  باید  مدرسه  اعضای
  این آموزاندانش  به و گردد  نیرومند آموزاندانش در خودکارآمدی

دارند و    را  کار  انجام  قابلیت  و  انندتومی  که  کند  تحمیل  را  باورها
  گروهی   روحیه   ابعاد  آن   در  که   باشد  بسته  جو  یک  مدرسه   جو   اگر

 میزان  در  اندتومی  امر  این  باشد  پایینی   سطح  در   صمیمیت  و
  مدرسه   جو   قدر  چه   هر   مقابل  در.  باشد  گذار  تاثیر  خودکارآمدی

  گرفتن   نظر  در  با  و  بیشتر  عمل  آزادی  با  اندتومی  معلم  باشد  بازتر
  افزایش  در  ،آموزاندانش   شخصیتی  و  علمی  هایویژگی

طرفی  .باشد  موثر  آنها  خودکارآمدی   با   که  عواملی  جمله  از  از 
 آنهاست پیشرفت انگیزه دارد همسویی آموزاندانش خودکارآمدی

  زیرا   د؛کنمی   ایجاد  هدف   به  رسیدن   جهت   در  مضاعف  که نیروی 
فراوان    اشتیاق  با  درس  کالس  در  انندتومی  انگیزه  با  آموزاندانش 

  لذت  آنها  برای  پشتکار  و  تالش   کنند،  توجه  معلم  آموزش  به
  دهند   انجام  منزل  در  را   خود  درسی  تکالیف  عالقه   با  باشد،   بخش 

برای بگیرند  در  مناسبی   وقت  دیگر  سرگرمی  و   همچنین.  نظر 
داشتن    از.  است  مهم  برایشان والدین  رضایت  و جامعه  در  موفقیت

  برای  و  ندکنمی   پیدا  خوبی  احساس  خود  معلم  با  یصمیم  رابطه
تا    می گیرند  کار  به  را  خود  تالش   و  سعی  نهایت  او  رضایت  جلب
 آوردند. دست  به  درسی مفاهیم از کاملی درک

 قی حظات اخالمال
خانم   کارشناسی ارشد  پایان نامهبرگرفته از  ی حاضر  مطالعه

اخالقبا    یمانیسل  شهربانو کلیه .  است  15920705932008  کد 
نویسندگان متعهد بودند که در نگارش و اجرای پژوهش تمامی  

  .مالحظات و استانداردهای اخالقی را رعایت نمایند

 تضاد منافع 
انجام  .  تسهم تمامی نویسندگان در این مطالعه یکسان اس

منافع   با  آن  از  و پژوهشی حاصل  امتیازات علمی  و  تحقیق  این 
تعارض   در  نهادی  و  گروهی  هیچ  و  هیچکس  معنوی  و  مادی 
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