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رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان انگلیسی 

تحصیلی در دانش با میانجی گری تالش تحصیلی و ناامیدی 

 اوّل دبیرستان شهر اهوازآموزان پسر سال 

 
  ***حکیم سحاقی،  **منیجه شهنی ییالق،  *سیروس عالی پور

 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه علّی ادراک حمایت عاطفی معلم با عملکرد زبان : چکیده

آموزان سال اول دبیرستان انگلیسی با میانجی گری تالش تحصیلی و ناامیدی تحصیلی در دانش 

نفر از دانش آموزان  پسرسال اول دبیرستان  180شرکت کنندگان در این پژوهش  بود. شهر اهواز

ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده چند مرحله تصادفیشهر اهواز بودند، که به روش نمونه گیری 

-مقیاس(، خرده7002)عاطفی معلم و تالش تحصیلی ساکیز مقیاس حمایت در این پژوهش

بودند. ارزیابی الگوی ( 7007های پیشرفت پکران )ی هیجانناامیدی تحصیلی پرسشنامه

روش انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از  تحلیل مسیرپیشنهادی با استفاده روش 

ک متغیر برونزای درکه  استفاده شد. نتایج نشان دادند،-AMOS)  18بوت استراپ )نرم افزار

حمایت عاطفی معلم به طور مستقیم با عملکرد زبان انگلیسی رابطه ندارد اما با میانجی گری 

تالش تحصیلی با متغیر درونزای عملکرد زبان انگلیسی رابطه معنی داری دارد. سرانجام ناامیدی 

 تحصیلی با ادراک حمایت عاطفی معلم و عملکرد زبان انگلیسی رابطه معنی داری ندارد.

: ادراک حمایت عاطفی معلم، عملکرد زبان انگلیسی، ناامیدی تحصیلی، تالش هااژهکلیدو

 تحصیلی

 

 مقدمه

در مدرسه استت. مستهله ی عملکترد تحصتیلی در مقتاط        1یکی از عواملی که با موفقیت افراد رابطه زیادی دارد عملکرد تحصیلی

مختلف در چند دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محققان ومتخصصان علوم اجتماعی و روان شناسان تربیتی بوده است و اهمیتت  

خانواده هتا و دولتت    آن در سالهای اخیر به طور فزاینده ای افزایش یافته است. در این زمینه همه ساله هزینه های فراوانی از طرف

(. توجه به این مؤلفه بدین دلیل مهم است کته رشتد و بالنتدگی یتم جامعته      1982صرف می شود )یوسفی، میرجعفری و رضایی، 

مدرن مرهون نظام آموزشی آن است و توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموزان و ارتقای آن موجب پیشرفت تحصیلی آنها می شود. 

معدل تحصیلی به نوعی معرف توانایی علمی آن ها برای ورود به بتازار کتار و مقتاط  تحصتیلی بتاستر استت.        امروزه  برای فراگیران

هرچه آنها بیشتر تالش کنند و عملکرد خود را در مدرسه بیشتر ارتقا بخشند استعدادهای آنان بیشتر شکوفا متی شتود و موفقیتت    

هی می شوند که به واسطه کسب دستاوردها و عملکرد رضایت بخش ختود  های بیشتری در مدرسه کسب می کنند. آن ها افراد آگا

                                                           
 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار، دانشکده علوم تربیتی و روان  *

 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد، دانشکده علوم تربیتی و روان **

 (sahaghihakim@gmail.com)شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد روان  ***
1- academic porformance 
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در محیط آموزشی، به هدف های تحصیلی خود جامعه عمل می پوشانند. سپس، هرچه تالش شتود تتا عوامتل مترتاط بتا عملکترد       

 معه تحویل داده می  یادگیرنده در مدرسه بیشتر شناسایی شود؛ مشکالت پیش روی فرد کم تر شده و افراد موفق بیشتری به جا

شود؛ در نتیجه به ایجاد یم جامعه ی موفق و سالم کمم بیشتری می شود. سپس، جامعه و به طور ویژه نهادهتای آموزشتی بایتد    

نسات به سرنوشت تحصیلی و رشد و تعالی موفقیت آمیز افراد در جامعه توجه فراوان نمایند. یکتی از عوامتل مهتم تت گیر گتذار بتر       

(. در مطالعتات اخیتر، پژوهشتگران ت کیتد زیتادی روی      7001، 7و باستوورت  1ن از محیط تحصیلی، معلم است )فریراادراکات نوجوا

، 6، و پاتیتل 1، اوپرلتی 4، دیلتی 9اعمال، نگرش ها، و حمایت معلم از عملکرد تحصیلی، رفتاری، و روانی دانش آموز داشتته انتد )بیکتر   

م تحت چند طاقه نظیر حمایت تحصیلی، ابتزاری، حمایتت ختود مختتار، حمایتت      (. در بسیاری از این مطالعات، حمایت معل7009

بررسی شد. حمایت عاطفی معلم به رفتارها، نگرش ها و اعمتال معلتم شتامل اهمیتت دادن، احتترام  و       8و حمایت بیانگر 2اجتماعی

ت باس و گوش فترا دادن استت. اگرچته عالقته در     نگرانی و عالقه به دانش آموزان، قدردانی، بازشناسی، رفتار عادسنه، تشویق، انتظارا

حال رشد تازه ای به پویایی های هیجانی و عاطفی در روابط معلم دانش آموز وجود دارد، اما هنتوز ادبیتات در ایتن زمینته انتدک و      

کستب کتردن از    ازجمله هیجان های موگر در عملکرد تحصیلی امید وناامیدی است. امید باور داشتن به نتیجته ختوب   ناکافی است.

رویدادهاست که با انتظارات مثات در مورد وقوع آن ها در آینده  همراه است و از طریق عواطف مثاتی کته امیتد ایجتاد متی کنتد،      

استرس را در فراگیران کم می کند. اما در مقابل، ناامیدی با احساسات منفی مثل غم همراه است. فرد ناامید، روحیته و انتر ی سزم   

فعالیت های درسی را ندارد و نتیجه تحصیلی اش را منفی می انگارد. در نتیجه دانش آموزان امیدوار نمره های بهتری را  برای انجام

؛ به نقتل از  7003، 3کسب می کنند و در آزمونهای مدرسه نمره ی دانش آموزی که امید باستری دارد از فرد ناامید بهتر است )لوپز

 (.1937گلستانی نیا، 

 تحصیلی، های هیجان تعلق، احساس گری میانجی با انگلیسی زبان با عملکرد معلم عاطفی حمایت درک علّی ط با رابطهدر ارتاا

تحصیلی می توان به برخی پژوهش هایی که در این زمینه صورت گرفته  تالش تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، نااُمیدی

که با هدف بررسی نقش متغیرهای مرتاط با معلم در هیجانات تحصیلی ( درپژوهشی 1983خیر) است،اشاره کرد: سادات حسینی و

ریاضی و تنظیم هیجانی دانش آموزان انجام شد، دریافتند که متغیرکیفیت تدریس معلم می تواند هیجانات مثات ریاضی و تنظیم 

منفی ریاضی را به صورت منفی هیجانی را به صورت مثات معنی داری پیش بینی می کند و متغیرحمایت عاطفی معلم، هیجانات 

( نقش متغیر معلم را در هیجانات تحصیلی دانش 7006) 10ومعنی دار پیش بینی می کند. در پژوهشی دیگر گاتز، پکران، هال

آموزان مورد بررسی قرار داده و نشان داد که تقویت مثات معلمان ارتااط مثاتی با لذت و ارتااط منفی با اضطراب تحصیلی دارد، 

فشار تحصیلی از طرف معلمان نتیجه معکوس دارد. ارتااط بین هیجانات و حمایت از شایستگی معلم معنی دار بود. رابطه  بین اما 

لذت تحصیلی و ویژگی های معلم)روابط نزدیم( نیزتایید شده است. دانش آموزانی که معلمان ریاضی رابه صورت حمایت کننده 

ربه نمودند؛  لذا رابطه ی حمایت عاطفی معلم با لذت تحصیلی مثات ومعنی دار و با درک کردند، لذت تحصیلی بیشتری را تج

                                                           
1- Ferreira  

2- Bosworth 

3- Baker  

4- Dilly 

5 - Aupperlee 

6- Patil 

7 - social support 

8 - Represntive  support 

9- Lopez 

10- Hall  
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در چندین مطالعه مرتاط، ارتااط بین حس تعلق نوجوانان و  1(. گودی نَو7002نااُمیدی تحصیلی منفی ومعنی دار بود )ساکیز، 

الف( در مطالعه اول،رابطه بین حس عضویت  1339و ) انتظارات، ارزش ها، انگیزش، تالش و پیشرفت آن ها را بررسی کرد. گودی ن

در مدرسه، انتظار موفقیت، ارزش را بررسی کرد. نتایج نشان داد که حس عضویت مدرسه به طور معنی داری با انتظارات موفقیت 

دی نو اشاره کرد که تحصیلی و ارزش آموزشی مرتاط بود اما به طور معنی دار آماری به تالش یا رفتار تحصیلی وابسته ناود. گو

ب( رابطه بین  1339ممکن است انگیزش در ارتااط بین تالش و پیشرفت تحصیلی میانجی گری کند. درپژوهشی دیگر،گودی نو )

حمایت، انگیزش تحصیلی، تالش و پیشرفت تحصیلی نوجوانان را بررسی کرد. دانش آموزان به پرسشنامه سیاهه حیطه  -حس تعلق

ظار موفقیت و ارزش آموزشی(، احساسات تعلق، و حمایت شخصی در چهار دامنه )ریاضی، مطالعات انگیزش خاص شان )انت

اجتماعی، انگلیسی و علوم( پاسخ دادند که تعلق و حمایت کالسی به عنوان قوی ترین و معنی دارترین پیش بین ارزش های 

تاط با تالش و پیشرفت دانش آموزان، ادراکات دانش آموزشی و انتظارات موفقیت نوجوانان ظاهر شد. قوی ترین عامل واحد مر

آموزان از معلمین بر حسب عالقه، حمایت و احترام به دانش آموز معلمین بود. باتوجه به بررسی های انجام شده توسط محقق، 

یلی زبان انگلیسی را طراحی مدلی که تمام مولفه های هیجانی، انگیزشی و یادگیری را یم جا به کار گرفته تا بتواند عملکرد تحص

پیش بینی کند، مهم وضروری به نظر می رسد. این مدل به دلیل به کارگیری بسیاری از مولفه ها و نیز به دلیل عدم اجرا در ایران، 

در این پژوهش به کار گرفته شده است. مدل مورد استفاده در پژوهش حاضر از تغییر و تعدیل مدل مورد استفاده توسط ساکیز 

 مالحظه شود(.  1توان به صورت زیر ترسیم نمود )نمودار اقتااس شده است. نمودار مدل پیشنهادی را می (7002)

 

تحصیلی،  نااُمیدی گری میانجی با انگلیسی زبان با عملکرد معلم عاطفی حمایت ادراک علّی .  مدل پیشنهادی رابطه1نمودار 

 تحصیلی تالش و خودکارآمدی

 

                                                           
1- Goodenow  
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 فرضیه پژوهش

 تحصیلی تالش وتحصیلی  نااُمیدی گری میانجی با انگلیسی زبان با عملکرد معلم عاطفی حمایت ادراک علّی رابطهمدل مفروض، 

 اهواز، برازنده داده ها است. شهرستان دبیرستان اوّل سال پسر آموزان دانش در

 شناسیروش

هایی که هدف، آزمودن مدلی از روابط بین است. در پژوهشهای غیرآزمایشی و هماستگی طرح پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح

 شود. استفاده می تحلیل مسیرمتغیرها است از 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش

های شهرستان اهواز که در سال آموزان پسر سال اول دبیرستاندر این پژوهش شامل تمامی دانشجامعه آماری      

بود؛ به این ای گیری پژوهش حاضر تصادفی چندمرحلهباشد. روش نمونهودند، میمشغول به تحصیل ب 1939-1934تحصیلی

مدرسه( و در مرحله بعد، از هر مدرسه  4های شهر اهواز دو ناحیه و از هر ناحیه دو مدرسه )جمعاً صورت که ابتدا از میان دبیرستان

-گروه نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و از همه آموزان سال اوّل دبیرستان موجود در آن مدرسه،به نسات تعداد دانش

های اهواز آموزان دبیرستاننفر از دانش 180ی پژوهش حاضر استفاده شد. در مجموع های منتخب در نمونهآموزان کالسی دانش

 گیری شدند.برای آزمون مدل نمونه

 هاابزارهای گردآوری داده

 :است شده ضر از ابزارهای زیر استفادهبرای گردآوری اطالعات در پژوهش حا

 حمایت عاطفی معلم ادراکمقیاس  -1

( 7002در پژوهش حاضر برای اندازه گیری ادراک دانش آموزان از حمایت عاطفی معلم از مقیاس حمایت عاطفی معلم ساکیز)

 =  7کامال مخالفم،  = 1استفاده می شود. این مقیاس یم ابزار خودگزارشی است که  ماده های آن از نوع لیکرت  پنج درجه ای )

کامال موافقم( برمانای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است. مقیاس حمایت عاطفی  = 1موافقم،  =  4بی نظرم،  = 9مخالفم، 

می  برای مثال، معلم زبان انگلیسی ام بارها وقتی در کالس درست عمل نمی کنم مرا تشویق می کند(ماده ) 3معلم مشتمل بر

شده است. مقیاس حمایت عاطفی معلم در ایران توسط  ( بررسی و تایید7002باشد و شواهد روایی وپایایی آن به وسیله ی ساکیز)

( ترجمه و هنجاریابی شده است. آن ها به منظور بررسی پایایی این پرسشنامه از روش همسانی 1983سادات حسینی و خیر )

لوب این مقیاس محاساه گردید که بیانگر پایایی مط 23/0درونی استفاده کردند و مقدار ضریب آلفای کرونااخ برای این پرسشنامه 

می باشد. به منظور بررسی روایی آن نیز از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید. مالک استخراج عوامل، ارزش ویژه باستر از 

)شاخص  KMOیم و شیب منحنی اسکری بود. نتایج نشان دهنده وجود یم عامل عمومی در کل مقیاس است. آن ها مقدار 
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معنی داربود. همچنین در  0001/0محاساه کردند که درسطح  801/184قدار خی آزمون بارتلت را وم 30/0کفایت نمونه گیری(

 می باشد. 23/0پژوهش حاضر آلفای کرونااخ 

 (AES)مقیاس نااُمیدی تحصیلی پکران  -2

( استفاده 7002تحصیلی ساکیز ) تحصیلی دانش آموزان از مقیاس ناامیدی در پژوهش حاضر برای اندازه گیری ناامیدی

کامال  = 1می شود. این مقیاس یم این مقیاس یم ابزار خودگزارشی است که  ماده های آن از نوع لیکرت  پنج درجه ای )

کامال موافقم( برمانای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است. مقیاس  = 1موافقم،   = 4بی نظرم،   = 9مخالفم،  = 7مخالفم، 

ماده )برای مثال، من اغلب نگرانم که به خوبی آماده در س زبان انگلیسی نیستم( می باشد و 11ی تحصیلی  مشتمل برناامید

(  ضریب پایایی خرده مقیاس 7002( بررسی و تایید شده است. ساکیز )7002شواهد روایی وپایایی آن به وسیله ی ساکیز )

بدست آورد. همچنین روایی این خرده  36/0استفاده از روش آلفای کرونااخ را ناامیدی تحصیلی ازمقیاس  ناامیدی تحصیلی را با 

مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی بررسی کرد که نتایج بدست آمده نشان داد ساختار این خرده مقیاس برازش قابل 

 .می باشد 83/0قاولی با داده ها دارد. همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونااخ 

 مقیاس  تالش تحصیلی -3

( استفاده می 7002تحصیلی ساکیز ) تحصیلی دانش آموزان از مقیاس تالش در پژوهش حاضر برای اندازه گیری تالش

  7کامال مخالفم،  = 1شود. این مقیاس یم این مقیاس یم ابزار خودگزارشی است که  ماده های آن از نوع لیکرت  پنج درجه ای )

کامال موافقم( برمانای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است. مقیاس تالش  = 1موافقم،   = 4بی نظرم،   = 9مخالفم، = 

ماده )برای مثال، در زبان انگلیسی، همیشه تالش زیادی برای انجام کارهایم می کنم( می باشد و شواهد  1تحصیلی  مشتمل بر

(  ضریب پایایی خرده مقیاس تالش 7002و تایید شده است. ساکیز )( بررسی 7002روایی وپایایی آن به وسیله ی ساکیز )

بدست آورد. همچنین روایی این خرده مقیاس را با  83/0تحصیلی ازمقیاس تالش تحصیلی را با استفاده از روش آلفای کرونااخ را 

خرده مقیاس برازش قابل قاولی با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی بررسی کرد که نتایج بدست آمده نشان داد ساختار این 

 می باشد.  23/0داده ها دارد. همچنین در پژوهش حاضر آلفای کرونااخ 

نمره امتحان نوبت اول در درس زبان انگلیسی در کالس اول دبیرستان که توسط معلم ساخته شده است به عنوان  -4

 عملکرد دانش آموز در درس زبان انگلیسی مالک قرارگرفته شد.

 های پژوهشهیافت

 روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها:

اطالعات در دو سطح آمار توصیفی و استنااطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در سطح توصیفی به گزارش میانگین،     

انحراف معیار و ماتریس هماستگی متغیرهای مورد مطالعه و در سطح استنااطی به آزمون مدل های مفروض با استفاده از آزمون 
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های پژوهش میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره را در بین متغیر 1جدول  آماری تحلیل مسیر، پرداخته شده است.

 دهد.نشان می

 

هاهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی. یافته1جدول   

 

 های توصیفیشاخص

 متغیرها

 کمترین نمره انحراف معیار میانگین
بیشترین 

 نمره

 70 2 71/7 16/16 عملکرد زبان انگلیسی 

 41 3 12/6 78/91 حمایت عاطفی معلم ادراک

 11 11 07/10 71/97 ناامیدی تحصیلی

 71 1 71/4 08/18 تالش تحصیلی

N=180 

حمایت ادراک ، (71/7و ) 16/16عملکرد زبان انگلیسی  دهد، میانگین و )انحراف معیار( متغیرهاینشان می 1طور که جدول همان

 باشد.می (71/4)و   08/18تالش تحصیلی و (07/10و ) 71/97(، نااُمیدی تحصیلی12/6و ) 78/91عاطفی معلم 

ماتریس  7برای آزمون مدل ساختاری بین متغیرها، ابتدا ماتریس هماستگی بین متغیرهای مشاهده شده محاساه شد. جدول      

 دهد.شده پژوهش حاضر را نشان می هماستگی بین متغیرهای مشاهده

دار هستند. از میان متغیرهای پژوهش، معنی 01/0و  0/ 01شده در سطح آلفای های محاساهتمام هماستگی 7توجه به جدول با 

( و بیشترین هماستگی را عملکرد زبان انگلیسی با = r 078/0حمایت عاطفی معلم ) ادراککمترین هماستگی ناامیدی تحصیلی با 

 ( دارد. = r -906/0تالش تحصیلی )

 

 

 



 101-111، ص 1934،  مهر 1، جلد  4علوم انسانی اسالمی، شماره

ISSN: 9174-8792 

 http://www.joih.ir 
  

   

777 
 

 ماتریس ضرایب هماستگی بین متغیرهای پژوهش. 7جدول 

 4 3 2 1 متغیرها

درک حمایت عاطفی 

 معلم
1    

   1 301/0** تالش تحصیلی

  1 -030/0** 020/0** نا امیدی تحصیلی

عملکرد زبان 

 انگلیسی
**111/0 **303/0 **131/0- 1 

 

001/0 ≤  p , ** 01/0  ≤ p* 

 

 برازندگی الگوهای مربوط به یافته

و  18ویراست  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمبه منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی، روش تحلیل مسیر و تمامی تحلیل     

AMOS  های برازندگی مورد استفاده ها، ترکیای از شاخصو جهت تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی با داده 18ویراست

(، شاخص برازندگی CFIای )(، شاخص برازندگی مقایسههای مجذور کای )ررسی برازش مدل از شاخصبرای ب  قرار گرفت.

(، مجذور میانگین مربعات df 7X/(، نسات خی دو به درجه آزادی )CFI(، برازش تطایقی )GFI(، نیکویی برازش )IFIافزایشی )

همگی در سطح مناسب و  9( استفاده شد که با توجه به جدول AGFI)یافته ( و نیکویی برازش تعدیلRMSEAخطای تقریب )

 باشد.عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی در سطح مناسای می بینیباشند. بنابراین برازش مدل پیشقابل قاولی می
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 های برازندگی الگوی پیشنهادیشاخص. 9جدول 

 هایشاخص

 برازش متغیر
7χ GFI AGFI CFI IFI RMSEA 

 پیشنهادی الگوی

145/

12 
512/0 514/0 531/0 504/0 001/0 

 

مالحظه می شود که در مدل پیشنهادی تحقیق برای کل نمونه آزمودنی ها شاخص نسات مجذور 9با توجه به نتایج مندرج در جدول 

شاخص  ،314/0برابر  (AGFI، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )327/0برابر با  (GFIشاخص نیکویی برازش ) 143/17خی برابر با 

و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای  362/0برابر با ( CFI)شاخص برازندگی تطایقی  ، 384/0( برابر با IFIبرازندگی فزاینده )

که نشان می دهند مدل پیشنهادی از برازندگی مطلوبی برخوردار است و با داده های می باشد.  001/0( برابر با RMSEA)تقریب 

  .شود می داده گزارش متغیرها میان در مسیر ضرایب و حاضر پژوهش پیشنهادی الگوی 7 نمودار در .انطااق دارد مشاهده شده

 

 نتیجه گیری بحث و

حمایت عاطفی معلم، نااُمیدی تحصیلی و تالش  ادراکی علی در ارتااط با نقش رابطههدف پژوهش حاضر آزمون کردن مدل      

آموزان است. به این منظور یم مدل علی انتخاب شد و با استفاده تحصیلی زبان انگلیسی در دانش بینی عملکردتحصیلی در پیش

در پژوهش حاضر حمایت عاطفی معلم به طور معناداری بر عملکرد زبان انگلیسی  مورد آزمون قرار گرفت. تحلیل مسیراز روش 

کرد. اول اینکه، تنها ابزار سنجش، پرسشنامه بوده و تنها به گفته های تاگیر نداشت. در عدم تایید این فرضیه باید دسیل زیر را ذکر 
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دانش آموزان اکتفا شده است و بنابراین ممکن است برخی خودگزارشی نادرستی از خود ارائه داده اند. دوم اینکه، ممکن است نتایج 

ر همراه باشد که این امر نیاز به تحقیق و بررسی بیشتری در این گروه از نمونه ما اینگونه بوده و در جوام  و نمونه های دیگر با تغیی

دارد. در واق  می توان گفت که معلمان ت گیر عمده ای در یادگیری زبان انگلیسی در کالس درس دارند. اگر آن ها )معلمان( یم 

انگیخته نخواهد شد. اگر دانش محیط کالسی را به وجود آورندکه نابسامان و غیر حمایتی باشد، دانش آموزان را برای یادگیری بر

آموزان احساس کنند که رویه ای که معلمان در تعامل با دانش آموزان کالس در پیش می گیرند، غیرعادسنه باشد احتماسً در 

تکالیف درسی شرکت نخواهند کرد. برخی معلمان در کالس درس خود بر رقابت و توانایی های تحصیلی دانش آموزان بیش از 

ر انجام تکالیف و بهسازی تاکید دارند که این امر منجر به این می شود که دانش آموزان رفتارهای اجتناب از شکست مشارکت د

همچون عدم مشغولیت در فعالیت های کالسی درس زبان انگلیسی را نشان دهد. حمایت عاطفی معلم همسو با انتظارات ما به طور 

ی، ناامیدی تحصیلی،خودکارامدی تحصیلی و تالش تحصیلی به طور غیر مستقیم قدرتمندی با حس تعلق به مدرسه، لذت تحصیل

( و ساکیز 7007، 1332(، ونتزل )1338و همکاران ) 4(، استیپم1336) 9، آردن7، میدگلی1راسر نتایج با یافته این ارتااط داشت.

 شده یافته دار معنی مثات رابطه انگلیسی زبان عملکرد و تحصیلی تالش بین ، موجود های یافته اساس بر .است ( همسو7002)

 باس تحصیلی تالش دارای افراد که گفت توان می یافته این تایین در. است همخوان( 7002) ساکیز های یافته با نتایج این. است

 های هدف به رسیدن برای بیشتری تالش و تعهد و کنند می ماارزه تکالیف با آن از اجتناب جای به مشکل تکالیف با مواجهه در

 معنی رابطه گونه هیچ همچنین .دهند می اسناد پذیر جاران اما ناقص مهارت و نابسنده تالش بیشتر به را شکست و دارند خود

. نیست هماهنگ( 7002) ساکیز های پژوهش با یافته این. است نشده یافته انگلیسی زبان عملکرد و تحصیلی ناامیدی میان داری

 آموزان دانش های گفته به تنها و بوده پرسشنامه سنجش، ابزار تنها اینکه، اول. کرد ذکر را زیر دسیل باید فرضیه این تایید عدم در

 گروه این در نتایج است ممکن اینکه، دوم. اند داده ارائه خود از نادرستی خودگزارشی برخی است ممکن بنابراین و است شده اکتفا

 می. دارد بیشتری بررسی و تحقیق به نیاز امر این که باشد همراه تغییر با دیگر های نمونه و جوام  در و بوده اینگونه ما نمونه از

 از خوب نمره و نتایج کسب به نسات را امیدواریش او که شود می موجب فرد در یادگیری به نسات منفی باورهای که گفت توان

 سراغ به بدبینانه احساسات و ناامیدی با فرد که زمانی واق ، در. باشد داشته امید تر کم اش تحصیلی آینده به نسات و بدهد دست

 مواد فهم و درک برای امیدواریش میزان و ندارد یادگیری به مثاتی عواطف یادگیری جریان در رود، می انگلیسی زبان یادگیری

 .یابد می کاهش یادگیری

(، 7007) 1موریس که با یافته های ناامیدی تحصیلی به طور منفی از طریق اگر کاهنده خود تالش تحصیلی را پیش بینی می کند 

به طور کلی  در تایین این  همسو است.( 1984(، طهماسایان، جزایری، محمد خانی و قاضی طااطاایی )1331) 2و مییر 6مادوکس

، توان مقابله با موقعیت های فشارزای تحصیلی را ندارند و به زودی روحیه و انر ی ناامیداد نتیجه می توان گفت که در واق  افر

                                                           
1- Roeser 

2- Midgley 

3- Urdan 

4- Stipek 

5- Muris 

6- Maddux 

7- Meier  
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مقابله با این موقعیت ها را از دست می دهند. بدین ترتیب، حرکتی از جانب آن ها برای به دست آوردن جریان یادگیری صورت 

را ناتوان برای مقابله با این مشکالت ارزیابی می کند. بدین نمی گیرد. چون به واسطه افکار منفی راج  به خودکارآمدی، خود 

ترتیب احساسات دلهره، خستگی، نارضایتی، تنش، بی قراری  و از همه مهمتر ناامیدی و فرسودگی به سراغ آن ها می آید و به طور 

، 1را ندارند )ولتینگبرانگیختگی اتی مثل لذت، شادی و کلی نسات به یادگیری بدبین می شوند و تمایل به تجربه هیجان های مث

های پژوهش حاضر این بود که تنها ابزار جم  آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود که جناه از جمله محدودیت (.1333

شده یابی تحلیل مسیر استفاده گزارشی دارد. همچنین با توجه به این که برای ارزیابی برازندگی مدل پیشنهادی از روش مدلخود

های خودگزارشی از مشاهد گیری علت و معلولی باید با احتیاط صورت گیرد. عالوه بر این، به منظور ت یید مقیاساست، نتیجه

این پژوهش روی دانش آموزان پسردبیرستانی انجام های بالینی استفاده نشده است و در آخر با توجه به اینکه رفتاری و دیگر شاخص

 به دانش آموزان دختریا مقاط  پایین تر امکان پذیر نمی باشد. شده است. لذا تعمیم آن

 منابع

(.  بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش آموزان. 1983سادات حسینی، فریده، خیر، محمد )

 .1983، سال پنجم، زمستان 70، شمارهفصلنامه روانشناسی

(. اگر مستقیم و غیر مستقیم خود 1984طهماسایان، کارینه، جزایری، علیرضا، محمد خانی، پروانه و قاضی طااطاایی، محمود )

 119 -174، صص 13، شماره مجله رفاه اجتماعیاگرمندی اجتماعی در افسردگی نوجوانان. 

ای انگیزشی منفی با عملکرد تحصیلی با میانجی (. بررسی رابطه علی خودکارآمدی تحصیلی ومشوق ه1937گلستانی نیا، ندا )

گری ادراک درونی، ادراک کنترل بیرونی، ارزش تکلیف، امید وناامیدی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان  

 ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاهپایانامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتیشهرستان دزفول.   
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