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Extended Abstract 

Abstract 

The aim of this study was to determine the mediating role of academic 

motivation in the relationship between academic identity and dimensions 

of emotional well-being in female students in the second year of 

elementary school in Kashan. The research method is essentially 

descriptive-correlative. The statistical population of the study consists of 

1531 female students of the second grade of elementary school in Kashan. 

The sample size was obtained by cluster random sampling of 200 people. 

For data collection, Walland (1982) Academic Motivation Questionnaire, 
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Waz & Isaacson (2008) Academic Identity Questionnaire and Keys and 

Magyarmo (2003) Emotional Well-Being Questionnaire were used, 

whose authenticity was confirmed by supervisors and academic experts, 

and their reliability was also confirmed by Cronbach's alpha coefficient 

test. To data analysis, the structural equation technique was used by 

means of Lisrel statistical software and Spss statistical software. Findings 

showed that academic identity is related to academic motivation and 

dimensions of students' emotional well-being. Academic motivation is 

related to students' emotional well-being. The results showed that 

academic motivation has a mediating role in the relationship between 

academic identity and dimensions of emotional well-being in female 

students in the second year of elementary school in Kashan. 

Introduction 
Motivation is a the main variable effective on the educational process, 

learning efficiency and student performance. Research psychologists have 

concluded that a set of internal and external factors, variables or 

structures motivating the Students are involved in his learning and active 

participation in the learning process. From instinct, drive, need and 

enthusiasm to interest, curiosity, attribution style, ability, expectation, 

striving for parental progress and pressure, peer pressure; all in a complex 

interaction, can influence a student's motivation system and shape his or 

her teaching, learning, and developmental behavior (Shafiee, Karami, 

2020). If there is an academic identity in a person, there is a sense of 

movement and success in various aspects of education (Tran & et al, 

2017). With this feeling, the existing obstacles to success are removed 

one after another (Gazidari, Lavasani, Ejei, 2016). Academic identity is a 

reflection of the types of competencies, autonomy, purposefulness, 

efficiency beliefs, and experiences of common emotions that adolescents 

and young adults experience in the classroom with their peers and 

teachers, and the performance quality in the academic arena is its 

characteristics. (Samimi, Dahani, Shaban, 2017). Welfare has been 

proposed as one of the important indicators of quality of life. Emotional 

well-being is a broad category of phenomena including the emotional 

responses of individuals, the realm of satisfaction, and general 

evaluations of life. This structure is often considered to have a 

multidimensional structure including cognitive, social and emotional 
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dimensions. Psychologists consider emotion regulation to be a basic skill 

for adolescents and believe its dependence on growth; meaning that a 

person should acquire this skill during development, however reasons 

such as lack of a rich environment and inappropriate learning patterns can 

make it difficult to manage their emotions. Based on this, and considering 

that students spend a lot of time in school, it can be said that emotion 

regulation is among the skills the school context can strengthen or 

weaken. (Nikkhah, Yousefi, 2021). 

Emotional well-being, life satisfaction, optimism and hope, self-

confidence, dominance and sense of control, having a purpose in life, a 

sense of belonging and personal support are the most important aspects of 

it (Abbasi & Shehni Yailagh 2017). Motivation is the most important 

condition for learning. Interest in learning is a product of factors related 

to the student's personality and ability, task characteristics, incentives, and 

environmental factors (Wright & et al, 2019). Due to the importance of 

motivation in students 'academic and social life and the need for a 

comprehensive and complete study of this structure according to its 

various aspects and the importance of academic motivation and academic 

identity in students' emotional well-being, it is important to conduct such 

research to solve Students' learning difficulties and academic 

achievement. According to the contents of this article, an attempt is made 

to answer the question whether academic motivation has a mediating role 

in the relationship between academic identity and the dimensions of 

emotional well-being in female students in the second year of primary 

school in Kashan. 

Theoretical framework 
The educational institution in each country has components and 

subdivisions and the education department is one of the most important 

subdivisions of the educational system. Planners and researchers have 

faced a variety of problems since training programs were formally 

implemented in training centers. Since the effective factors on learning 

are exhaustive, identifying of these factors is important in the education 

system to eliminate the existing problems and deficiencies (Oz, 2016). 

One of the goals and tasks of the education system is to create the 

conditions for the comprehensive development of the individual and to 
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train healthy, efficient and responsible people to play a role in individual 

and social life. Since students, as one of the basic pillars of the country's 

educational system, have a special role and position in achieving the goals 

of the educational system, paying more attention to this segment of 

society in terms of education leads to fertility and prosperity of the 

educational system as much as possible. In educational structures, 

academic motivation is the criterion for measuring the achievement of 

educational goals (Poorkarimi, Mobayen Rahni, 2018). 

Methodology 
The present study is a methodological description of correlation. The 

statistical population of this study consisted of 1531 female students of 

the second elementary school in Kashan. Nine classrooms were selected 

with a total of 200 students. The method was cluster random sampling. 

For data collection, Walrand (1982) Academic Motivation Questionnaire, 

Waz and Isaacson (2008) Academic Identity Questionnaire and Keyes 

and Magyarmo (2003) Questionnaire were used. In order to analyze the 

data collected from the test of research hypotheses, first the Kolmogorov-

Smirnov test was used to check the normality of data distribution and 

structural equations to examine the relationship between independent and 

mediating variables with dependent variables using statistic software 

LISREL8. 

Discussion and Results 
The final structural equation model has been used to assess the 

mediating role of academic motivation in the relationship between 

academic identity and dimensions of emotional well-being in female 

students in the second year of elementary school in Kashan. Since the 

root mean square of the model is approximately 0.031, the model has a 

good fit. 

Research Hypothesis: Academic motivation has a mediating role in 

the relationship between academic identity and dimensions of emotional 

well-being in female students in the second grade of elementary school in 

Kashan. In order to investigate the mediating effect of academic 

motivation in the hypothesis under discussion, the direct effect of the two 

structures with the indirect effect in the case of involving mediating 

variables should be examined so that if the effect increases, the mediating 
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effect can be considered acceptable. In the present hypothesis, the effect 

is equal to 0.41. Indirect effect in the presence of mediating variable of 

academic motivation is: 0.69 × 0.75 = 0.517. Due to the lower effect of 

direct path compared with that of indirect paths, the presence of 

mediating variable of academic motivation increases the effect, and the 

role of the mediator in the present hypothesis is confirmed. 

Conclusion 

The aim of this study was to assess the mediating role of academic 

motivation in the relationship between academic identity and dimensions 

of emotional well-being in female students in the second grade of 

elementary school in Kashan. The results of this study showed that the 

mediating role of academic motivation in the relationship between 

academic identity and the dimensions of emotional well-being is 0.41. 

Due to the smaller effect of direct path compared with that of indirect 

paths, therefore, the existence of mediator variable of academic 

motivation increases the amount of influence, and the mediating role in 

the present hypothesis is confirmed. The result is that students who put 

studying at the top of their agenda are better able to succeed in life 

because they consider planning as a tool to achieve their goals. Such 

students consider themselves much stronger and more capable than 

others, and on the other hand, they are full of energy. The results of this 

hypothesis are in line with the findings of Samari et al. (2021). In their 

research, they concluded that achievement motivation plays a mediating 

role between the variables of basic psychological needs and academic 

achievement. These basic needs are derived from students' identities and 

their perceived emotional well-being. On the other hand, such people are 

able to accurately identify the annoying problems which effects them. In 

such situations, they appreciate the deserved people and consider their 

relationship style with the outside environment as friendly and warm. 

Overall, such people feel good about what they have done and are 

satisfied with the way they have done their job. These results are also in 

line with the findings of Mahna et al. (2020). In a study, they concluded 

that there is a positive and significant relationship between academic 

identity and goal orientation with metacognitive strategies of students' 

self-regulated learning. Finally, students feel that they have an effective 

role to play and that they are able to make decisions. They increase the 
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amount of effort they put into studying because it is in such circumstances 

that they enjoy the progress of their lessons. On the other hand, because 

of the joy they get when they discover new things they have not seen 

before, they are constantly doing their homework. These results are also 

consistent with the findings of Nikkhah et al. (2021). They found in a 

study that emotional well-being can have a negative effect on academic 

failure and a positive and significant effect on students' academic 

performance and academic motivation. 

Keywords: academic motivation, academic identity, emotional well-being. 
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با ابعاد  یلیتحص تیهو نیدر رابطه ب یلیتحص زشیانگ یگرنقش واسطه

 ستانهرش ییابتدا آموزان دختر دوره دومدر دانش یجانیه یستیبهز

 کاشان

  1زهرا اطهری

 2طهماسب کاظمی

  دهیچک

ابع اد  ب ا یلیتحص  تی هو نیدر رابطه ب  یلیتحص زشیانگ یگرنقش واسطه نییتعحاضر،  قیهدف تحق

ظ لحا به قیتحق روش. است بودههر کاشان ش ییآموزان دختر دوره دوم ابتدادر دانش یجانیه یستیبهز

 ییآم وزان دخت ر دوره دوم ابت  دارا دانش قی تحق یاس ت. اامع ه آم ار یهمبس تگ-یفیتوص  ت،ی ماه

 یتص ادف یریگهب ا روش نمون  قینمونه تحق حجم. دهندیم لینفر تشک 1531به تعداد  کاشانشهرستان 

والران د  یلیتحص  زشی انگ یهانامهها از پرس شداده ینفر به دست آمد. اهت گردآور 200 یاخوشه

( اس تفاده 2003) ارمویو ماگ زییک یجانیه یستیبهز( و 2008) زاکسونیواز و ا یلیتحص تیهو(، 1982)

 ییای ر گرف ت و پاقرا دییمورد تأ ینظران دانشگاها و صاحبها توسط استاد راهنمآن ییکه روا دیگرد

ه ا از داده ی لمنظور تحلق رار گرف ت. ب ه دیی کرونباخ م ورد تأ یآلفا بیآزمون ضر قیاز طر یزها نآن

استفاده شد.  Spss یافزار آمارنرم زیو ن Lisrel یافزار آماربا استفاده از نرم یمعادالت ساختار کیتکن

آم وزان دانش یج انیه یس تیو ابع اد بهز یلیتحص زشیبا انگ یلیتحص تیهونشان داد  یقتحق هاییافته

ک ه  نش ان داد قی تحق جینت اآموزان رابطه دارد. دانش یجانیه یستیبا بهز یلیتحص زشیرابطه دارد. انگ

 آم وزان دخت ر دورهدر دانش یج انیه یس تیبا ابعاد بهز یلیتحص تیهو نیدر رابطه ب یلیتحص زشیانگ

 نقش واسطه دارد. کاشانشهرستان  ییدوم ابتدا

                                                 
 athari.bs@gmail.com یرانا یزد، یزد،دانشگاه  یتی،و علوم  ترب یشناسدانشکده روانارشد،  یکارشناس . 1

 یرانا ی،، دانشگاه خوارزم یتیو علوم ترب یدانشکده  روانشناس ی،گروه مطالعات برنامه درس.  2
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 .یجانیه یستیبهز ،یلیتحص تیهو ،یلیتحص زشیانگ :یدیکل یهاواژه

 مقدمه

 وپرورشآموزش اداره و است ییهارمجموعهیز و اازاء یدارا کشور هر در آموزش نهاد

 یآموزش یهابرنامه که یزمان از .است یآموزش نظام یهارمجموعهیز نیترمهم از یکی

 یمختلف مشکالت با محققان و زانیربرنامه درآمدند اارا به یآموزش مراکز در یرسم صورتبه

 نیا ییشناسا باشند،یم عیوس و گسترده اریبس یریادگی بر مؤثر عوامل ازآنجاکه شدند روبرو

 .(Oz, 2016)است  مهم یآموزش ستمیس در مواود یهایینارسا و مشکالت رفع در عوامل

 یهاانسان تیترب و فرد اانبههمه رشد یبرا نهیزم جادیا آموزش نظام فیوظا و اهداف از یکی

 کهییازآنجا .است یااتماع و یفرد یزندگ در نقش یفایا یبرا مسئول و کارآمد سالم،

 نظام اهداف به یابیدست در کشور، یآموزش نظام یاساس ارکان از یکی عنوانبه آموزاندانش

 ،یتیترب و یآموزش ازلحاظ اامعه از قشر نیا به تواه دارند، یاژهیو گاهیاا و نقش یآموزش

 و یتیترب یساختارها در .شودیم مواب را یآموزش نظام شتریب چه هر ییشکوفا و یبارور

 زشیانگ ،شدهگرفته نظر در یتیترب اهداف به یابیدست زانیم سنجش یبرا که یاریمع یآموزش

 یاصل یرهایمتغ از یکی زشیانگ. (Poorkarimi, Mobayen rahni, 2018) است یلیتحص

شناسان روان .گذاردیم ریتأث آموزدانش عملکرد و یریادگی بازده آموزش، ندیفرآ بر که است

 یرونیب و یدرون یهاسازه ای رهایمتغ عوامل، از یامجموعه که انددهیرس جهینت نیا به یپژوهش

 از .هستند لیدخ آموزش ندیفرا در او فعال مشارکت و یریادگی به آموزاندانش ختنیانگ در

 تالش انتظار، ،یتوانمند اسناد، سبک ،یکنجکاو عالقه، تا گرفته شوق و ازین ،سائق زه،یغر

 نظام بر دهیچیپ یتعامل در توانندیم همه ،ساالنهم یفشارها ن،یوالد فشار و شرفتیپ یبرا

 دهند شکل را او شرفتیپ و یریادگی و یآموزش رفتار و گذاشته ریتأث آموزاندانش زشیانگ

(Shafiee, Karami, 2020). 
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در  تیحرکت و موفق یبرا احساس یدر فرد نوع یلیتحص تیدر صورت واود هو

احساس موانع  نیا با. (Tran & et al, 2017) دیآیبه واود م یلیمختلف تحص یهاانبه

 ,Gazidari, Lavasani, Ejei) شودیبرداشته م یگریپس از د یکی تیمواود در راه موفق

 یباورها ،یهدفمند ،یخودمختار ها،یستگیشا انواع از یبازتاب ،یلیتحص تیهو. (2016

 با درس یهاکالس در اوانان و نواوانان که است یجیرا یهاجانیه ٔ  تجربه و یکارآمد

است  یلیتحص یهاعرصه در کردنعمل چگونه آن ٔ  مشخصه و خوددارند معلمان و همساالن

(Samimi, Dahani, Shaban, 2017). 

 یستیشده است. بهزمطرح یزندگ تیفیمهم ک یهااز شاخص یکیعنوان به یستیبهز

 یافراد، قلمرو یجانیه یهااست که پاسخ ییهادهیمشتمل از پد یعیمقوله وس یجانیه

 یسازه در اغلب موارد دارا نی. اشودیرا شامل م یاز زندگ یکل یهایابیو ارز هاتیرضا

( یجانی)ه یو عاطف ی، ااتماعیکه شامل ابعاد شناخت شودیدر نظر گرفته م یچندبعد یساختار

و  رندیگینواوانان در نظر م یبرا هیپا یهااز مهارت یکیرا  جانیه میشناسان، تنظاست. روان

مهارت را کسب کند اما به  نیرشد خود، ا یدر ط دیفرد با یعنی، دانندیآن را وابسته به رشد م

 تیریممکن است در مد ،یریادگینامناسب  یو الگوها یغن طیچون فقدان مح یلیدال

زمان آموزان مدتدانش نکهیاساس و با تواه به ا نیخود با مشکل موااه شود. بر ا یهاجانیه

ازامله  جانیه میگفت تنظ توانی، مکنندیم یاز وقت خود را در مدرسه سپر یادیز

 ,Nikkhah) کند فیتضع ایو  تیآن را تقو تواندیاست که بافت مدرسه م ییهامهارت

Yousefi, 2021) نفساعتمادبه ،یدواریام و ینیبخوش ،یزندگ از تیرضا ،یجانیه یستیبهز، 

 نیترمهم از یشخص تیحما و تعلق احساس ،یزندگ در هدف داشتن کنترل، حس و تسلط

 یریادگیشرط  نیترمهم زش،یانگ. (Abbasi & Shehni Yailagh 2017)آن هستند  یهاانبه

آموز، دانش ییو توانا تیاست که به شخص یمحصول عوامل یریادگیاست. عالقه به 

 .(Wright & et al, 2019)مربوط است  یطیها و عوامل محمشوق ف،یتکل یهایژگیو
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 یبه بررس ازیآموزان و ندانش یو ااتماع یلیتحص یدر زندگ زشیانگ تیعلت اهم به

و  یلیتحص زشیانگ تیاه به اهمسازه با تواه به ابعاد مختلف آن و با تو نیاانبه و کامل اهمه

حل  یبرا یژوهشپ نیآموزان انجام چندانش یجانیه یستیبهز زانیدر م یلیتحص تیهو

تواه به مطالب  اباست.  تیآموزان حائز اهمدانش یلیتحص شرفتیو پ یریادگیمشکالت 

 رد یلیتحص زشینگا ایسؤال پاسخ داده شود که آ نیتا به ا شودیم تالشمقاله  نیدر ا شدهانیب

 ییآموزان دختر دوره دوم ابتدادر دانش یجانیه یستیبا ابعاد بهز یلیتحص تیهو نیب رابطه

 دارد؟ یانقش واسطه کاشانشهرستان 

 پژوهش پیشینه

 یاساس یازهاین یارضا ینرابطه ب یبه بررس یامقاله( در 2021) یوسفیو  خواهیکن

 یراهبردها یگرواسطه: نقش آموزاندانش یجانیه یستیدر مدرسه و بهز یشناختروان

 یازهاین یگرفت ارضا جهینت توانیمپژوهش  یهاافتهیبر اساس پرداختند.  یجانه شناختییمتنظ

 یانطباق یاستفاده از راهبردها در هاآندر مدرسه و مهارت  آموزاندانش یشناختروان یاساس

 ,Nikkhahسازد )یمرا فراهم  هاآن یجانیه یستیموابات ارتقاء بهز جان،یه یشناختمیتنظ

Yousefi, 2021.) 
 یگمدل سرزند نیبا عنوان تدو یقی( در تحق2021) پوردل و یاصفهان یدشت صفا، یثمر

 یریو درگ یخودکارآمد زش،یخانواده، انگ یبر اساس ارتباط با مدرسه، او عاطف یلیتحص

 یمدل ساختار دهدیمنشان  جیپرداختند. نتا یو بررس لیدانش آموزان به تحل یلیتحص

 یاطفو ارتباط با مدرسه و او ع یخودکارآمد ،یلیتحص یریبر اساس درگ یلیتحص یسرزندگ

 (.SamariSafa, DashtiEsfahani, Poordel, 2021)برازش دارد  یلیتحص زشیخانواده و انگ

و  یدرون زشیانگ ،یلیتحص تیهو یبه بررس ی( در پژوهش2020) یو رستم پسندطالع مهنا،

 که داد نشان جینتاپرداختند.  قیعم یشناخت یریدرگ یهاکننده ینیبشیپ عنوانبه یخودکارآمد

 زشیانگ و یخودکارآمد بر یلیتحص تیهو ق،یعم یشناخت یریدرگ بر یلیتحص تیهو ریمس
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 اثر. بود مثبت و معنادار قیعم یشناخت یریدرگ بر یدرون زشیانگ و یخودکارآمد و یدرون

 زشیانگ و یخودکارآمد قیطر از قیعم یشناخت یریدرگ بر یلیتحص تیهو میرمستقیغ

 یهایریگاهت به دیبا یشناخت یریدرگ شیافزا یبرا ن،یبنابرا بود؛ معنادار و مثبت یلیتحص

 ,Mohana) کرد تواه انیدانشجو یخودکارآمد یباورها و یلیتحص تیهو ،یزشیانگ

TelePasand, Rostami, 2020.) 

ن و ییتب منظوربه ین مدلیتدو»عنوان با  یقی(، تحق2018) یو محقق یعرفان ی،محمود

« یلیشرفت تحصیزش پیو انگ یشناختروانن یادیبن یازهایه نیبر پا یلیشرفت تحصیپ بینییشپ

اد بود. پژوهش حاضر دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر اسدآب یآمارانجام دادند. اامعه 

 یشناختروان نیادیبن یازهاین یرهاین متغیب یاواسطهشرفت نقش یزش پیج نشان داد که انگینتا

 (.Mahmodi, Erfani, Mohagheghi, 2018) کنندیمفا یا یلیشرفت تحصیو پ

و  یعلم یتهو رابطه»ارشد خود را با عنوان  یکارشناس نامهیانپا(، 2018صحرانورد ) 

 انجام« اهدانزدر دانش آموزان متوسطه  یمجاز یهاشبکهاستفاده از  یزانبا م یلیتحص یزشانگ

 ن داد کهنشا یقتحق یجشهرستان مشهد بودند. نتا یرستانیدانش آموزان دب یآمار اامعهداد. 

 عناداریمرابطه  یمجاز یهاشبکهزان استفاده از یبا م یلیزش تحصیو انگ یت علمیهو یانم

 (.Sahranavard, 2018)واود داشت 

بر افت و عملکرد  یجانیه یستیبهز یرتأث»با عنوان  تحقیقی(، 2019و همکاران ) رایت

 یخصوص یهادانشگاهدر  یرشته پزشک یانشامل دانشجو یآمار اامعهانجام دادند.  «یلیتحص

 نتایجبود.  یاطبقه یتصادف یریگنمونهو روش  یهمبستگ-یفیتوص یقتحق روشبودند.  یوانتا

مثبت  یرتأث یلیو بر عملکرد تحص منفی ثیرتأ یلیبر افت تحص یجانیه یستینشان داد بهز یقتحق

 ,Wright, Pepper, Caserta, Wong, Brunker, Morris, & Allen) دارد یو معنادار

2019). 

 انگیزشبر  هیجانی بهزیستی ثیرتأ»با عنوان  تحقیقی(، 2019) شامیونوو  گریگوریو

 یقتحق روشمدارس هلند بودند.  آموزاندانششامل  یآمار اامعهانجام دادند.  «تحصیلی
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بر  یجانیه یستینشان داد بهز یقتحق نتایجبود.  یاخوشه یتصادف یریگنمونهو روش  یهمبستگ

 (.Grigoryeva, Shamionov, 2019)دارد  یمثبت و معنادار یرتأث یلیزش تحصیانگ

ر ب یو خودکارآمد یلیتحص یتهو یرتأث»با عنوان  تحقیقی(، 2019) دیالکومارااو و 

در  یلمشغول به تحص یانشامل دانشجو یآمار اامعهانجام دادند.  «یلیتحص یزشانگ

 یتصادف یریگنمونهو روش  یهمبستگ-یفیتوص یقتحق روشبودند.  یااسترال یهادانشگاه

 یرتأث یلیزش تحصیبر انگ یو خودکارآمد یلیت تحصینشان داد هو یقتحق نتایجبود.  یاخوشه

 (.Komarraju, Dial, 2019) دارد یمثبت و معنادار

زه ین انگیب یهمبستگ»با عنوان  پژوهشی(، 2018) راهایوو  پراباندری سوسنی، واتیستیاتوتی،

دانشگاه گادااه  یدر دانشکده پزشک یان پزشکیدر دانشجو تحصیلیت یو هو یلیتحص

به  یونزدانشگاه گادااه اند یان پزشکیشامل دانشجو آماریانجام دادند. اامعه  «یاندونز

 تایجنساده بود.  یتصادف یریگنمونهو روش  یهمبستگ یقتحق روشنفر بودند.  322تعداد 

و  ان رابطه مثبتیدر دانشجو یلیت تحصیو هو یلیزه تحصین انگینشان داد که ب یقتحق

 .(Wasityastuti, Susani, Prabandari, & Rahayu, 2019)واود دارد  یمعنادار

 پژوهش شناسی روش

را  قی تحق نی ا یاامعه آمار. است یهمبستگ نوع از یفیتوص روش، ازلحاظ حاضر قیتحق

. با توا ه دادند لینفر تشک 1531به تعداد  کاشانشهرستان  ییدختر دوره دوم ابتدا آموزاندانش

سه مدرسه انتخاب و از هر مدرسه که خ ود ش امل  یتصادف طوربه ،یاامعه آمار یبه حجم باال

ک الس  9کالس انتخاب شدند. امعاً تعداد  کی باشندمیچهارم، پنجم و ششم  هیپا هایکالس

 یتص ادف گیرینمون هنفر بوده است. روش  200 هاآندرس انتخاب شد که حجم دانش آموزان 

 است. هبود ایخوشه

 زشیانگ نامهپرسش از یلیتحص زشیانگ ریمتغ به مربوط یهاداده یگردآور اهت

 زشیانگبعد  سهو در قالب  هیگو 28 یدارا که است شدهاستفاده (1982) والراند یلیتحص
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در پژوهش  رانی. در ااست( 25-28) یزگیانگیب( و 13-24) یرونیب زشیانگ(، 1-12) یدرون

 یآلفا بیاز ضر ییروا و یی ایپا آوردندس تب ه  منظوربه (2011)و همکاران  یمحمد

 یهااسیمقخرده  78/0 یکل یخودکارآمد یبرا ییایپا بیکرونباخ استفاده شد که ضرا

 به دست آوردند. 83/0 یزگیانگیبو  78/0 یرونیب زشیانگ، 73/0 یدرون زشیانگ

 یلیتحص تیهو نامهپرسش از یلیتحص تیهو ریمتغ به مربوط یهاداده یگردآور اهت

 یلیتحص تیهوبعد  چهارو در قالب  هیگو 40 یدارا که دیگرد استفاده (2008) زاکسونیا و واز

( و 21-30) رودنباله یلیتحص تیوه(، 11-20) ررسید یلیتحص تیهو ،(1-10) سردرگم

توسط استادان رشته  نامهپرسش نیا ییایو پا یی. روااست( 31-40موفق ) یلیتحص تیهو

است  ارگرفتهقر دییأو ت یموردبررس معلمیتتربدانشگاه مشهد و  یشیو مطالعه آزما تیریمد

(karimeian, 2012). 

و  زییتوسط ک نامهپرسش از یجانیه یستیبهز ریمتغ به مربوط یهاداده یگردآور اهت

مثبت  تجانایه بعد دو قالب در و است هیگو 12 یدارا که دیگرد استفاده (2003) ارمویماگ

در بخش  یجانیه یستیبهز اسیقم ریز یدرون. اعتبار است( 7-12) یمنف جاناتیه ( و6-1)

 یبرا( 2003) ارمویماگو  زی یکبود. در مطالعه  78/0 یمنف جانیهو بخش  91/0مثبت  جانیه

ساختار  یدییأتعامل  لیتحل جینتااست.  شدهاستفاده یعامل ییروااز  اسیمق نیا ییروا یبررس

 است. کرده دییتأرا  اسیمق نیا یعاملسه 

از  ابتدا ق،یتحق یهاهیفرضاز آزمون  شدهیگردآور یهاداده لیوتحلهیتجز منظوربه

 یساختار ادالتو مع دادها عینرمال بودن توز یاهت بررس رنوفیآزمون کولموگروف اسم

 افزارمنراستفاده از  وابسته با ریمتغ اب یانجیمستقل و م یرهایمتغ رابطه زانیم یبررس منظوربه

 .شداستفاده  LISREL8 یآمار

 پژوهش یهاافتهی
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 یجانیه یستیو بهز یلیتحص تیهو ،یلیتحص زشیانگ یرهایمتغ یفیآمار توص یهامشخصه

 نشان داده شده است. 1در ادول شماره  آموزاندانش

 

 

 قیتحق یرهایمتغ یفیتوص آمار .1جدول 

ریمتغ نیانگیم  اریمع انحراف  انسیوار  یچولگ  یدگیکش   

سردرگم یلیتحص تیهو  19/3  58/0  334/0  339/0-  799/1  

ررسید یلیتحص تیهو  32/3  45/0  207/0  011/0-  775/0  

رودنباله یلیتحص تیهو  32/3  50/0  252/0  343/0  510/0  

موفق یلیتحص تیهو  31/3  48/0  232/0  544/0  925/0  

یلیتحص تیهو  29/3  33/0  110/0  216/0  107/1  

یدرون زشیانگ  20/3  57/0  328/0  344/0-  101/2  

یرونیب زشیانگ  34/3  50/0  252/0  149/0  543/0  

یزگیانگیب  30/3  68/0  471/0  029/0-  314/0  

یلیتحص زشیانگ  28/3  38/0  142/0  0577/0  315/0  

مثبت جاناتیه  33/3  64/0  412/0  394/0  576/0  

یمنف جاناتیه  32/3  60/0  362/0  035/0  198/0  

یجانیه یستیبهز  34/3  52/0  275/0  348/0  701/0  

در  کهییازآنجاو  است 3باالتر از عدد  هامؤلفه یتمام نیانگیم دهدیم( نشان 1) ادول

 ریآن متغ تیوضع بودنموافق دهندهنشان 3باالتر از  نیانگیم شدهانتخابکه  یانهیگز 5 فیط

 نیبا ا دهندگانپاسخ بودنموافق دهندهنشانعامل  نیا رونیازا. استفوق  یدر اامعه آمار

 و یلیتحص زشیانگ ،یلیتحص تیهو یهانامهپرسش اسیمق یمعنادار آماره. است مؤلفه

 2، 1) یدر نمودارها شدهمشاهده جینتااست. بر اساس  شدهارائه ریز اشکالدر  یجانیه یستیبهز
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 %5 نانیاطمدر سطح  موردمطالعهاز ابعاد  کیسنجش هر  یهاشاخص tآماره  ی(، بار عامل3 و

 .است 96/1از  تربزرگ یمقدار

 
 یلیتحص تیهو استاندارد نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادارآماره  .1 شکل
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 یلیتحص زشیانگ نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادارماره آ .2 شکل

 
 یجانیه یستیبهز نامهپرسش یدییتأ یعامل لیتحل (t-value) یمعنادار آماره .3 شکل

طه در راب یلیتحص زشیانگ یگرواسطهسنجش نقش  یبرا یینها یساختارمدل معادالت 

ن شهرستا ییم ابتدادختر دوره دو آموزاندانشدر  یجانیه یستیبا ابعاد بهز یلیتحص تیهو نیب

مدل  نیااست.  شدهارائه( 5( و )4) یهاشکلدر  پژوهش هیاست. مدل فرض شدهاستفاده کاشان

 شده است. میترس زرلیلافزار با اقتباس از برونداد نرم
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 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا .4 شکل

 

 
 قیتحق اتیفرض یساختار معادالتمدل  دیتائ جینتا (t-value) یمعنادارآماره  .5 شکل
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 یخوب یبرازندگاز  مدل 031/0برابر  بیتقرمجذورات  نیانگیم شهیرشاخص  ازآنجاکه

 در که اندهگرفت قرار بولدر بازه مورد ق زینبرازش  یکوئین یهاشاخص ریسابرخوردار است. 

 ( آمده است.2) ادول

81/2
321

04/9052


df


 

 قیتحق اتیفرض یساختاربرازش مدل  یکوئین یهاشاخص .2جدول 

 RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI یشاخص برازندگ

 0-1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 <0.1 قابل قبول ریمقاد

 94/0 98/0 92/0 96/0 93/0 031/0 محاسبه شده ریمقاد

 

 یانجیه یستیبا ابعاد بهز یلیتحص تیهو نیدر رابطه ب یلیتحص زشیانگ :پژوهش هیفرض

 نقش واسطه دارد. کاشانشهرستان  ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا

 دو میمستق ثرا یستیبا بحث، مورد هیفرض در یلیتحص زشیانگ یانجیم اثر یبررس منظوربه

 در تا دادقرار یموردبررس یانجیم یرهایمتغ ساختن لیدخ حالت در یرمستقیمغ اثر با را سازه

 41/0 بربرا اثر حاضر هیفرض در. دانست قبول قابل را یانجیم اثر بتوان اثر شیافزا صورت

 :از است عبارت یلیتحص زشیانگ یانجیم ریمتغ واود صورت در یرمستقیمغ اثر .است

0/ 69×  0/75 =0/517 

 یانجیم ریتغم واود نیبنابرا میرمستقیغ یهاریمس از میمستق ریمس اثر بودن کمتر به تواه با

 واقع ییدتأ مورد حاضر هیفرض در یانجیم نقش و دهدیم شیافزا را یرتأث یلیتحص زشیانگ

 .شودیم
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 گیری نتیجه و بحث

 یلیتحص تیهو نیدر رابطه ب یلیتحص زشیانگ یانجیسنجش نقش م باهدفحاضر  مطالعه

 شدهانجام کاشانشهرستان  ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یجانیه یستیبا ابعاد بهز

 تیهو نیب رابطه در یلیتحص زشیانگ یانجیم نقش کهمطالعه نشان داد  نیا جهینتاست. 

 ریبودن اثر مس . با تواه به کمتراست 41/0برابر  میاثر مستق یجانیه یستیبهز ابعاد با یلیتحص

ا ر ریتأث مقدار یلیتحص زشیانگ یانجیم ریواود متغ نیبنابرا میرمستقیغ یهاریاز مس میمستق

 .شودیمواقع  دییتأحاضر مورد  هیدر فرض یانجیو نقش م دهدیم شیافزا

که درس خواندن را در  یآموزاندانشکه  گرددیم نییتب صورتنیبد حاصل جهینت

 هاآن رایخود موفق شوند ز یدر زندگ توانندیم، بهتر دهندیمسرلوحه امور خود قرار 

 یآموزاندانش نی. چناندگرفتهبه اهداف خود به کار  یابیدستاهت  یرا ابزار یزیربرنامه

 جینتا. باشندیم یسرشار از انرژ یو از طرف دانندیم گرانیو توانمندتر از د یقو یلیخود را خ

در  هاآن. است( همسو 2021و همکاران ) صفایثمر قیتحق یهاافتهیبا  هیفرض نیبرخاسته از ا

 یازهاین یرهاین متغیب یاواسطهشرفت نقش یزش پیکه انگ یدندرس یجهنت ینخود به ا یقاتتحق

 یابییتهوبرگرفته از  یادینبن یازهاین این. کنندیمفا یا یلیشرفت تحصیو پ یشناختروانن یادیبن

 کهیوقت یافراد نیچن یطرف از. استآنان  شدهادراک یجانیه یستیبهز یزانو م آموزاندانش

کنند. در  ییرا شناسا کندیمرا ناراحت  هاآنکه  یامسئلهقادرند با دقت آن  شوندیمثر أمت

 طینموده و سبک روابط خود را با مح ریتقد هاآندارند از  اقتیافراد ل کهیوقت یطیشرا نیچن

 یندیاحساس خوشا یافراد نیاحساس چن رفتههمیرو. رندیگیمخارج، دوستانه و گرم در نظر 

 یراض اندکاربردهبهخود  فهیوظانجام یکه برا یدارند و از روش شدهانجام یدر مورد کارها

 یط هاآن. تسهمسو یز( ن2020مهنّا و همکاران ) قیتحق یهاافتهیبا  زین جینتا نیاهستند. 

 یهدف با راهبردها یریگاهتو  یلیت تحصین هویکه ب یدندرس یجهنت ینبه ا یقیتحق

 نهایتاً واود دارد.  یان رابطه مثبت و معناداریدانشجو یمیخودتنظ یریادگی یفراشناخت

قادر به  کنندیمند و احساس ردر کارها دا یمؤثرکه نقش  کنندیماحساس  آموزاندانش
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در  رایز برندیمس خواندن را باال رتالش خود در د زانیم هاآن. باشندیمدر امور  یریگمیتصم

به  ی. از طرفدهدیمدست  هاآنبه  شانیهادرسافتادن در  شیلذت پ است که یطیشرا نیچن

 طوربه، دهدیمدست  هاآنبه  انددهیند که قبالً یدیاد یزهایکه هنگام کشف چ یخاطر لذت

( 2021همکاران ) و خواهکین یهاافتهیبا  زین جینتا نی. ادهندیمخود را انجام  فیمستمر تکال

 ریتأث یلیبر افت تحص تواندیم یجانیه یستیکه بهز افتندیدر یقیتحق یط هاآنمطابقت دارد. 

 یمثبت و معنادار ریتأث آموزاندانش یلیتحص زشیانگ زانیو م یلیو بر عملکرد تحص یمنف

 .باشد داشته

 زشیشد که انگ مشخص پژوهش هیفرض یحاصل از بررس جیکه بر اساس نتا ییآنجا از

دختر دوره دوم  آموزاندانشدر  یجانیه یستیبا ابعاد بهز یلیتحص تیهو نیدر رابطه ب یلیتحص

تواه کم به  رغمیعلکه  گرددیم ییشنهادهایپ دارد، واسطهنقش  کاشانشهرستان  ییابتدا

 آموزاندانش یآموزش یازهایبه ن هاآن شرفتیپ زهیانگ شیافزا منظوربه دیبا یآموزش یازهاین

باال در  اریبس زهیو انگ یبه نداشتن خودکارآمد تیبا عنا نیداشت. همچن یدر مدارس تواه کاف

 یابیمثبت، ارز شرفتیپ زشی، انگنفساعتمادبه شیافزا یهاوهیش دیآموزان با از دانش یبعض

مخرب و نادرست،  طوربه گرانیخود با د سهی، عدم مقاهایتوانمندثبت در مورد  یشناخت

 نیو معلم نیدانش، توسط مشاور شیافزا هتو تالش ا یپافشار ف،یشرکت در تکال شیافزا

اتخاذ  یتیریو مد یآموزش ریتداب شودیم شنهادیپ انیالزم داده شود. در پا یهاآموزشمجرب 

بدانند که  آموزاندانش. اگر دینما ایرا مه یریگاهتنوع  نیا تیتقو یبرا ییهانهیزمگردد که 

 .کنندیم دایو مطالعه پ لیبه تحص یشتریبت بغعالقه و ر رند،یبگ ادیچگونه 

 نیح محققموارد اشاره کرد که  نیبه ا توانیمپژوهش حاضر  یهاتیمحدود ازامله

 یجانیه هیسرما ،یلی)استرس تحص یگرید یسازمان یرهایمتغ که افتیدر حاضر پژوهش یاارا

ژوهش حاضر پدر  لکناست،  مؤثر آموزاندانش یجانیه یستیبهزبر  زین( یلیتحص اقیو اشت

 یآموزش یهاسازمانبه  نامهانیپا جینتا میبه عدم تعم توانیم نیثابت فرض شده است. همچن

 .پژوهش حاضر اشاره نمود جینتا یسازادهیپ اهت هادانشگاههمچون  گرید
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