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  چکیده
و  یعاطفی هاي اجتماعمهارت نیب يروابط ساختاربررسی  پژوهش حاضر با هدف

انجام شد. در  یلیتحص زشیگر انگجیمیاننقش ی با توجه به لیعملکرد تحص
 ۀجامعاز بین  حاضر، يساختارهاي معادله مدل با یهمبستگ یفیتوصمطالعۀ 
 یلیتحص سال در تهران هرش ساله 18 تا 16 دختر نوجوانان همۀ شامل يآمار

ي اچندمرحله ياخوشهنفر به روش  350، نمونۀ آماري به تعداد 1399-1398
ی و لیتحص زشیانگی، لیتحص عملکردهاي هنامپرسشانتخاب شدند و با 

 و هیتجز يرای مورد ارزیابی قرار گرفتند. بجانیه - اجتماعی یستگیشا ۀنامپرسش
گین، انحراف استاندارد، چولگی و کشیدگی یانمی (فیتوص آمار از اطالعات لیتحل
 به وسیلۀ ی (ضریب همبستگی پیرسون و معادالت ساختاري)استنباط و و...)
ها نشان داد که استفاده شد. نتایج تحلیل داده AMOS و SPSS يآمار افزارنرم
گر جیمیاننقش ی با توجه لیو عملکرد تحص یعاطفی اجتماع يهامهارت نیب
هاي رابطۀ معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، بین مهارت یلیتحص زشیانگ

) و p>01/0اجتماعی عاطفی با عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیم وجود دارد (
کند میگري جیمیانانگیزش تحصیلی، این ارتباط را به صورت معنادار 

)01/0<p .( شود از نتایج پژوهش حاضر به عنوان چارچوبی براي میپیشنهاد
آموزان استفاده هاي آموزشی در جهت تقویت عملکرد تحصیلی دانشراحی برنامهط

  شود.
  

  کلیدي گانواژ
عاطفی،  هاي اجتماعیتحصیلی، مهارت تحصیلی، عملکرد انگیزش

 .گريجیمیان
 

Abstract 
The aim of this study was modeling the productivity aca-
demic performance based on impulsivity, delayed reward 
discounting, and social-emotional skills mediated by aca-
demic motivation. In a descriptive study of correlation 
with the present structural equation model,  among the 
statistical population including all adolescent girls aged 16 
to 18 years in Tehran in the academic year 2019-2020, a 
statistical sample of 350 people were selected by multi-
stage cluster sampling method and by academic perfor-
mance, academic motivation and emotional-social compe-
tency questionnaires were assessed. The descriptive statis-
tics (Mean, standard deviation, skewness and elongation, 
etc.) and inferential statistics (Pearson correlation coeffi-
cient and structural equations) were used to analyze the 
data by using SPSS and AMOS statistical software. The 
results of data analysis showed that there is a direct rela-
tionship between social  emotional skills and academic 
performance (p<0.01) and academic motivation mediates 
this relationship significantly (p<0.01). The results of the 
present study can be used as a framework for designing 
educational programs to enhance students' academic per-
formance. 
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  مقدمه
 پرورش، و آموزش نظام هر در یاساس و مهم اهداف از یکی

 تعمق موجب تا است آموزاندانش مطلوب یلیتحص عملکرد
 به توجه با. شود آنها در مطلوب يرفتارها بروز و يریادگی
 يهامالك از یکی یلیتحص افت و شرفتیپ انمیز نکهیا

 يرهایمتغ یبررس و کشف است، یآموزش نظام ییکارا
 ینیبشیپ و بهتر شناخت به ،یلیتحص عملکرد بر رگذاریثأت

 یبررس نیبنابرا جامد؛انیم یآموزش نظام در مؤثر يرهایمتغ
 دارد، رابطه یلیتحص تیموفق و شرفتیپ با هک ییرهایمتغ
. است یآموزش نظام در قیتحق یاساس موضوعات از یکی

 در مهم يهاشاخص از یکی آموزان،دانش یلیتحص تیموفق
 و هاکوشش تمام و است یآموزش يهانظام یابیارز

 به عمل جامه پوشاندن يبرادرواقع  نظام، نیا يهاکشش
 يهانظام ژهیوطور به و جامعه ،یعبارت به. است امر نیا

 زمیآتیموفق تکامل و رشد فرد، سرنوشت به نسبت ،یآموزش
 انتظار و است نگران ومند عالقه جامعه، در او گاهیجا و يو

 کسب و یشناخت ابعاد از اعم گوناگون جوانب در فرد دارند
ي رفتار و یعاطف ،یتیشخص ابعاد در زین و ییتوانا و مهارت

 ).1394 فان،یشری را داشته باشد (پیشرفت مطلوب
 تربیت و انسانی منابع و اجتماعی ۀتوسع در آموزش،

 وپرورشآموزش رونیازا و دارد ياعمده نقش کاردان افراد
 اساسی یاهمیت انسانی، نیروي ۀتوسع فرایند در کشور هر

 شکیب ).1393، یمصطفائ ی ووسفیآقا، این يصفاردارند (
تواند از ابعاد میي که احوزهآیندة هر کشوري در هر 

است،  کردهلیتحصپیشرفت محسوب شود در دستان قشر 
ي که حتی با مرور تاریخ نیز متوجه اکردهقشر تحصیل

در دستان  هاشرفتیپ، تحوالت و هاانقالبشویم تمام می
این گروه از جامعه بر کسی پوشیده  اهمیتاین قشر است، 

و عملکرد این افراد تحصیل ین را از ).1395 زارع،نیست (
هاي بینیتواند به ما در پیشمیکرده بسیار مهم است و 

وپرورش همانند گذشته، مختلفی کمک کند. امروزه آموزش
تنها ارائۀ مطالب و خروجی یادگیرندگان را هدف قرار 

ي واالتر نیز مورد هاارزش، بلکه عواملی فراتر و دهدمین
در  توانمیم این اهداف را توجه قرار گرفته است، تما

خالصه کرد، عملکرد تحصیلی نه تنها  1عملکرد تحصیلی
بلکه  ،بینی کندتواند پیشمیموفقیت شغلی و زندگی فرد را 

                                                
1. Academic Performanc 

است، عملکرد تحصیلی از  مؤثردر ساختن جامعۀ موفق نیز 
 میشروع یادگیري در مدارس ابتدایی تا باالترین مدارج عل

ه مورد توجه پژوهشگران و شمیدر سطح دانشگاهی ه
، 2متخصصان این حوزه بوده است (هونیک و برادبنت

ساز رشد و پرورش کودك در نهمی)، آموزش در واقع ز2016
ي تأثیرگذار در هامؤلفهو بدون توجه به  است هاهزمینهمه 

انتظار کاهش و همچنین افت  توانمیآموزش و رسالت آن، 
). در کشورهاي 2016، 3تحصیلی را داشت (ویلیامز و ردي

وافري به مبحث آموزش داده  اهمیتتوسعه یافته که 
هاي مختلفی براي به حداکثر رساندن بازدة شود، نظاممی

ي مددکاري و مالی گرفته هاتیحماآموزشی وجود دارد، از 
شناختی و پزشکی، تمام این اقدامات در تا مداخالت روان

)، 1392 زارع،( است هاآموزشراستاي افزایش بازده این 
که در کشوري چون ایاالت  شودمیباعث  اهمیت همین

لیاردها دالر صرف امور مربوط به آموزش میمتحده ساالنه 
شناختی مورد با انواع مداخالت روان هاپژوهشگردد و انواع 
تا به بهترین سطح عملکردي یادگیرندگان  ردیگارزیابی قرار 

گفت، شناخت و  توانمی. لذا )2008، 4برسند (سکامب
و مرتبط در عملکرد تحصیلی  مؤثرشناسی عوامل آسیب

واقع  در آموزان دارد،در ارتقاي عملکرد دانش مینقش مه
نخستین قدم در جهت ارتقا و تقویت عملکرد تحصیلی، 

(استورو و  استدر آن  مؤثرشناخت عوامل مرتبط و 
  ).2021، 5هالند

ي تحصیلی و عملکرد یکی از عواملی که در سازگار
هاي اجتماعی آموزان نقش دارد، مهارتتحصیلی دانش

ی اجتماع يهامهارت). 2017عاطفی است (گوستاوسن، 
 ییرفتارها بروز باعث که هستند ییهاییتوانا عاطفی
 نیا. گردندمی تیتقو یمنف ای مثبت صورت به که شوندمی

 و مثبت جینتا نگراید با انسان روابط در توانندمی هامهارت
، مدیریت هیجانات را در پی آورند وجود به يمیزآ تیموفق

 و مناسب ياثرگذار و شتریب يسازگار موجبات ودارند 
 با ارتباط در کودك که را جامعه افراد گرید رفتار در مطلوب

 ساندرز، ،یهارج( ندکن فراهم، کندمی یزندگ اجتماع در هانآ
) در پژوهشی تحت 2017گوستاوسن ( ).1393 کسون،ید

                                                
2. Honicke & Broadbent 
3. Williams & Reddy 
4. Secomb 
5. Stover & Holland 
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 وی اجتماعهاي مهارت نیب ی ارتباططول بررسی عنوان
 که داد نشان، تیجنس دگاهید از یلیتحص شرفتیپ

 یلیتحص شرفتیپ بر یتوجهقابل ریتأث یاجتماعهاي مهارت
 ی عاطفیاجتماع يهامهارت. دارد دختران و پسران
 به که شوندمی ییرفتارها بروز باعث که هستند ییهاییتوانا

 هامهارت نیا. گردندمی تیتقو یمنف ای مثبت صورت
 و مثبت جینتا گرانید با انسان روابط در توانندمی
، مدیریت هیجانات را در پی آورند وجود به يزمیآتیموفق

 و مناسب ياثرگذار و شتریب يسازگار موجبات ودارند 
 یاجتماع .دنکن فراهم را جامعه افراد گرید رفتار در مطلوب
 ها،مهارت هنجارها، آن یط که است يندیفرا شدن
 به ورود يبرا را او و ردیگمی شکل فرد يرفتارها و هازهیانگ

نۀ موفقیت در امر تحصیل را میو ز کندمی آماده جامعه
  ).1393 کسون،ید ساندرز، ،یهارج( کندمیفراهم 

هاي اجتماعی عاطفی با درباره تأثیر و رابطۀ بین مهارت
هاي مختلفی انجام شده است و کرد تحصیلی، پژوهشعمل

 انیدیفرد، مج انیدیمجنیز گزارش شده است.  مینتایج مه
 ریز نیب ندنشان داد ی) در پژوهش1399نسب ( يفرد و صدر

 يمناسب، برتر ی(مهارت اجتماع یهاي مهارت اجتماعمولفه
رابطه مثبت و  یلیبا عملکرد تحص رابطه با همساالن) ،یطلب
 ،یراجتماعیهاي رفتار غلفهؤم ،نیدارد. همچن ينادارمع

. دارند ارو معناد یمنف ۀرابط یلیبا عملکرد تحص يپرخاشگر
 یاجتماع يهامهارت ،یاجتماع يهامهارت نیاز ب نیهمچن

 بیبه ترت یراجتماعیمناسب، رابطه با همساالن و رفتار غ
 یبینپیشاضطراب را  راتییتغ يتوانستند به طور معنادار

مثبت موجب  یاجتماع يهاصورت که مهارت نیکنند. به ا
 ینفم یاجتماع يهاو مهارت انیکاهش اضطراب دانشجو

پور  یشود. مکمی انیاضطراب دانشجو شیموجب افزا
 يهارشد مهارت هک ندنشان داد ی) در پژوهش1399(

و به  هندرا کاهش د ییتواند احساس تنهامی یاجتماع
آموزان با نقش دانش یلیحصسطح عملکرد ت يارتقا

 ،یگرگان يمحمد کمک کند. یاجتماع يسازگار ياواسطه
که  ندنشان داد ی) در پژوهش1398( امنشیدرتاج و ک

 ۀبر روي هم هاي اجتماعی عاطفیآموزش مهارت
ریزي، هاي عملکرد تحصیلی (خودکارآمدي، برنامهمؤلفه

ثر است. تأثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش) مؤ
هاي هاي عملکرد تحصیلی، آموزش مهارتاز بین مؤلفه

عاطفی روي مؤلفه انگیزش بیشترین اثر و روي  اجتماعی

هاي اثر هیجانی و فقدان کنترل پیامد کمترین اثر را مؤلفه
شود معلمان در کنار آموزش داشته است. توصیه می

هاي آموزان به آموزش مهارتهاي شناختی به دانشمهارت
کاهش تنش و مشکالت ند. کناجتماعی نیز اقدام  عاطفی

هاي جدید، آوري و حل مسئله در محیطبین فردي، تاب
پرهیز از رفتارهاي پرخطر مانند رانندگی پرخطر، رفتارهاي 
جنسی پرخطر و مصرف مواد مخدر اشاره کرد (مورانو، 

). آجایی و 2021، 1لیپنویچ، والتون، برونس، واي و آنگیانو
هاي عزت ) در پژوهشی نشان دادند که مؤلفه2021( 2ورآزان

هاي اجتماعی نفس، ارتباط خانوادگی مثبت و مهارت
شنوا به صورت آموزان کمتواند بر عملکرد تحصیلی دانشمی

هاي اجتماعی معناداري تأثیرگذار باشد. همچنین، مهارت
عاطفی با کاهش اضطراب و افسردگی و افکار خودکشی 

، جان، سانتوس، آبراهامز و می(پانکروب، پری همراه است
  ).2020، 3دیفرویت

توان متغیرهایی را مشاهده کرد که از میاز طرف دیگر، 
جهتی با عملکرد تحصیلی رابطه دارد و همچنین در 

هاي اجتماعی عاطفی نیز دخیل است، از جمله مهارت
  ).2016، 4اوزانگیزش (

دهنده به و جهتعنوان عامل ایجاد حرکت انگیزش به 
، بیش از پیش مورد توجه مسئوالن قرار گرفته هاتیفعال

انگیزش به معنی کنش پنهان نیروي محرك  ةاست. واژ
، 5زدنا و سارکا(داخلی در روان انسان براي فعالیت اوست 

شناسان به طور کلی معتقدند که انگیزش )، روان2014
 رفتارآید و موجب وقوع نیرویی است که به فعالیت می

دهد، انگیزش داراي می شود و به آن شکل و جهتمی
، مبتنی بر انگیزشخاستگاه یا علت درونی است. در واقع 

 که به حرکت درآمده استو آرزوهاي خاصی ه نیاز، خواست
و یا آنکه فرد را براي ارضاي نیازهاي معینی به فعالیت  است
تقدند ) مع1985( 6). دسی و رایان1399(پارسا، دارد وامی

انگیزش داراي سه بعد اصلی انگیزش درونی، بیرونی و 

                                                
1. Murano, Lipnevich, Walton, Burrus, Way & Angui-
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 يهاپاداشکه انگیزش درونی سواي از  استانگیزشی بی
بخش بیرونی، انجام خود تکلیف براي فرد ارزشمند و رضایت

)، 1391، يااژهاست (به نقل از ویسانی، غالمعلی لواسانی و 
 یرونیدر پاسخ به محرکات ب یرونیب شزیدر مقابل، انگ

مجازات، امکان ارتقا در  ایمانند انتظار پاداش  افتد،میاتفاق 
اخوي ثمرین، اکبري و ( یلیاخذ مدرك تحص ایمحل کار 
شرط یادگیري است.  نیترمهمانگیزش ). 1400احمدي، 

 زشیاست. انگ 1یکی از ابعاد انگیزش، انگیزش تحصیلی
 رندگانیادگیاست که به  زشیاز انگ ینوع خاص یلیتحص

شوند که موجب  ریدرگ ییهاتیکند در فعالمیکمک 
 لیشان تسهیلیبه اهداف تحص یابیآنها و دست يریادگی

). نتایج تحقیقات در 1400 ،میاالسال خیو ش يرزادیشود (ش
تحصیلی دانشجویان  شه بیانگر این است که انگیززمیناین 

 يهانظامموفقیت در  ةکننداز جمله عوامل مهم و تعیین
درونی باال،  شوزشی است، به طوري که فراگیران با انگیزآم

 يترمطلوبعملکرد  ،فرسودگی تحصیلی کمتري و به تبع
فرج پور، . )2013، 2خواهند داشت (ژانگ، کالسن و وانگ

 ۀرابطکه  نددادنشان  ی) در پژوهش1398و جاودان ( يسماو
با  یرونیب زشینگرش نسبت به علوم و انگ ،یدرون زشیانگ
بود.  معنادارمثبت و  یدرس علوم تجرب یلیکرد تحصعمل

نسبت به علوم با  شو نگر یدرون زشیرابطه انگ ،نیهمچن
 یانجمی ریمتغ ۀبود. رابط معنادارمثبت و  زین میدرك مفهو
مثبت  یدرس علوم تجرب یلیبا عملکرد تحص میدرك مفهو

 میبا درك مفهو یرونیب زشیانگ ۀا رابطدار بود، اماو معن
) در پژوهشی به بررسی 2021( 3کاکسدار نبود. امعن

 نیدر ب یلیتحص جیو نتا انگیزش نیب یهمبستگ
یی پرداخت. نمونۀ آماري هاي روستارستانیآموزان دبدانش
هاي نهم تا دوازدهم مدارس روستایی آموزان کالسدانش

نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد  138ها بودند که از بین آن
ش از لحاظ شناختی و رفتاري با نگرش مثبت به که انگیز

مدرسه، انطباق و سازگاري و در نتیجه عملکرد تحصیلی 
استینمایر، ویدنگر،  آموزان در ارتباط است.بهتر دانش

 تمیاه) در پژوهشی با عنوان 2019( 4اسچینگر و اسپینات
 نمونهکه در  یلیتحص شرفتیپ يبرا انیدانشجو ةزیانگ

                                                
1. Academic Motivation 
2. Zhang, Klassen & Wang 
3. Cox 
4. Steinmayr, Weidinger, Schwinger & Spinath 

 آلمان در دوازدهم و یازدهم کالس موزآدانش 345 شامل
 ها،زهیانگ خودپنداره، خاص ییتوانا که ندداد نشان ،بود

 از یتوجهقابل مقدار ،يریادگی اهداف و فهیوظهاي ارزش
همچنین  کند،میعملکرد تحصیلی را تبیین  نمرات انسیوار

آموزان انگیزش ارتباط مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش
 و یلیتحص شزیانگ) در پژوهشی با عنوان 2016اوز (داشت. 

 کردیرو با سیانگل معلمان میان در یلیتحص شرفتیپ
 يدانشجو 98که با بررسی  يساختار معادالت يسازمدل

 ۀرابط يآمار نظر از که داد نشانانجام شد،  دانشگاه
 وجود یلیتحص شرفتیپ و یلیتحص شزیانگ نیب يمعنادار
 در یتوجهقابل طور به یلیتحص شزیانگ ن،یا بر افزون. دارد
 ،داشت نقش کنندگانشرکت یلیتحص شرفتیپ ینیبشیپ

) نیز در پژوهشی با عنوان 2013( 5گامبو، رودریگز و گارسیا
ی نشان دادند که لیتحص شرفتیپ و هاشزیانگ در تفاوت

انگیزش درونی و بیرونی ارتباط مثبتی با پیشرفت تحصیلی 
متغیرهاي  توانمیطرح شده داشتند. با توجه به مطالب م

کنندة عملکرد تحصیلی را تا بینیداراي ارتباط و پیش
این است که آیا  تأملحدودي زیادي نام برد، اما نکته قابل

 توانمی؟ آیا استارتباط بین این متغیرها خطی و ساده 
ي را هم مطرح کرد و بینشی اواسطهجی و میانمتغیرهاي 

یدا کرد؟ در واقع شناخت و پ تريچندبعدتر و کامل
شناسی عملکرد تحصیلی احتیاج به نگاه چند بعدي و آسیب

، چون )1399و کوشکی،  فرزاد ،راد يمهدوتر دارد (قمیع
چندانی ارائه  نشیب یک و خطی متغیرها،بهروابط یک

و همواره متغیرهاي دیگري وجود دارند که  دهدمین
قرار دهند؛ به عبارتی  این ارتباط را تحت تاثیر توانندمی

انجی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. میدیگر متغیرهاي 
پژوهش حاضر ترکیبی از این متغیرها را براي حصول به 

و  دهدمییابی به اطالعات بیشتر صورت نتایج جدید و دست
درصدد آن است تا از بررسی خطی متغیرها فراتر رود و 

تماعی عاطفی تا چه ي اجهامهارتمشخص کند که متغیر 
بینی ان عملکرد تحصیلی در دبیرستان را تببین و پیشمیز
تحقیق با  می؟ و نشان دهد که آیا مدل مفهوکندمی
ي گردآوري شده برازش مناسب دارد، همچنین این هاداده

انجی انگیزش تحصیلی نیز میپژوهش به دنبال بررسی نقش 

                                                
5. Gamboa, Rodríguez & García 
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لی در انجی انگیزش تحصیمیتا نشان دهد نقش  است
  عملکرد تحصیلی چیست؟

  
  یشناسروش

هاي همبستگی با مدل معادله پژوهش حاضر از نوع توصیفی
تا  16بود. جامعۀ آماري شامل همۀ نوجوانان دختر ساختاري 

ساله شهر تهران است که در مقطع دوم متوسطه رشتۀ  18
علوم تجربی مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 

ه تحصیل بودند که از این بین براي مشغول ب 1399-1398
برآورد حجم نمونه در تحلیل مسیر و مدل یابی معادالت 

کنندگان به تعداد ساختاري، با توجه به نسبت شرکت
گیري در نفر انتخاب شد. روش نمونه 350پارامترهاي مدل، 

اي بود؛ به این اي چندمرحلهپژوهش حاضر از نوع خوشه
از لحاظ جغرافیایی به پنج حوزة  صورت که ابتدا شهر تهران

شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد سپس از هر 
حوزه، دو منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از هر منطقه، 
دو دبیرستان دخترانه عادي دولتی به صورت تصادفی 
انتخاب شد و در مرحله آخر نیز از این مدارس دو کالس 

تخاب شد و به دلیل یازدهم تجربی به صورت تصادفی ان
ها به صورت هنامپرسشفراگیري کرونا و تعطیلی مدارس 

گوگل فرم در اختیار مشاوران مدارس قرار گرفت و به 
 اطالعات لیتحل و هیتجزآموزان ارسال شد. به منظور دانش
گین، انحراف استاندارد، چولگی، میانی (فیتوص آمار از

 افزارنرم از اري)ی (معادالت ساختاستنباط و کشیدگی و...)
  استفاده شد. AMOS و SPSS يآمار

 
  ابزارهاي پژوهش
از  ازین مورد يهاداده يآورمنظور جمعدر این پژوهش به

  :ابزارهاي زیر استفاده شد
 ۀنامپرسشفام و تیلور:  عملکرد تحصیلی ۀنامپرسش. 1

مربوط به  ةحوز پنجسؤال،  48با ) 1999( تیلورفام و 
 ۀنامپرسشدر . کندمی يریگا اندازهعملکرد تحصیلی ر
اند از: خودکارآمدي، عامل که عبارت پنج عملکرد تحصیلی،

 انگیزش، فقدان کنترل پیامد و يزیرتأثیرات هیجانی، برنامه
ان میز) 1385نور محمدیان ( اند.گرفته مورد مقایسه قرار
ه را به شرح زیر به دست نامپرسش عواملروایی هر یک از 

عامل سوم:  92/0عامل دوم:  91/0است: عامل اول: آورده 
قلتاش . 72/0عامل پنجم:  63/0عامل چهارم:  73/0

ست آوردن روایی آزمون از روایی به دنیز براي ) 1389(
 پنج د. در سنجش روایی محتوا، آزمون بهکرمحتوا استفاده 

 مینفر از متخصصان تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسال
فر از کارشناسان آموزشی سازمان ن دهمرودشت و 

 يآوروپرورش مرودشت داده شد و نظرات جمعآموزش
براي  توافق الزم وجود داشت. هاپرسش بیشتردر  ،گردید
ه از روش روایی محتوا و روایی نامپرسشروایی  محاسبۀ

شده است. روایی محتوا با استفاده از جدول  سازه استفاده
ورد تأیید قرار گرفت. براي م استادانمحتوا و هدف و نظر 

ارزیابی روایی سازه از روش تحلیل عاملی استفاده شد که 
، تأثیرات يزیرمؤید وجود پنج عامل خودکارآمدي، برنامه

هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش بود. پایایی 
ضرایب آلفاي کرونباخ  محاسبهه نیز از طریق نامپرسش

 در، 92/0ودکارآمدي خ مؤلفۀ درتعیین شد. این ضرایب 
، 93/0تأثیرات هیجانی  مؤلفۀ در، 73/0 يزیربرنامه مؤلفۀ
انگیزش  مؤلفۀ درو  64/0فقدان کنترل پیامد  مؤلفۀ در
درتاج، ( محاسبه شد 74/0کل مقیاس  نمرةو براي  73/0

ان پایایی این میز) 1385همچنین نور محمدیان ( ).1383
این تحقیق براي ده است. در کربرآورد  74/0آزمون را 

استفاده  نیز آزماییه از روش بازنامپرسشآگاهی از پایایی 
از روش باز  ییپایا يریگنیز براي اندازه) 1389شد. قلتاش (

آزمایی استفاده کرد. پس از اجراي آزمون بر روي گروه 
پس از دو هفته آزمون، به چهل نفر از ، بار دیگر نمونه

داده  آزمون شرکت داشتنداول  مرحلهکه در  هاییآزمودنی
در دو نوبت  هاآزمودنی هاينمرهشد. ضریب همبستگی بین 
دست آمد که ضریب ه ب 89/0(آزمون و آزمون مجدد) 

 .است لیقبوقابل ییپایا
 : این1-هیجانی-شایستگی اجتماعی  ۀنامپرسش. 2
رابطه و  بررسیه در دانشگاه سنگاپور جهت نامپرسش
 ) بر روي2012( 2جی و زو وسیلۀ مسئوالنه به يریگتصمیم
برگرفته از که گردیده است  اجراآموزان دبیرستانی دانش
هیجانی  - مرکز همکاري یادگیري اجتماعی  هايیافته

مولفه  5سوال و  45ه داراي نامپرسش. آموزشگاهی است
ه بر اساس طیف نامپرسشاین  يگذارنحوه نمره است.

 3تا حدي مخالفم،  2م، مخالف کامالً 1اي، درجه 6لیکرت 
                                                
1. Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ) 
2. Zhou & Ee 



 1400)، تابستان 33فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال نهم، شماره اول (پیاپی      80

است موافقم  کامالً 6موافقم و  5تا حدي موافقم،  4، مخالفم
هیجانی  - شایستگی اجتماعی ة دهندنشانو نمرات باالتر 
-شایستگی اجتماعی ة دهندنشان ترنییپاباالتر و نمرات 

). آلفاي کرونباخ کل 2012کمتر است (زو و جی، هیجانی 
، 82/0تا  66/0ي آن در دامنه اهمؤلفهو  93/0ه نامپرسش

ه تنظیم هیجان نامپرسشه با نامپرسشاین  زمانروایی هم
 شدهگزارش 59/0تا  34/0) در دامنه 2002( کراسجان و 

ه به وسیلۀ نامپرسش). در ایران این 2012است (زو و جی، 
هنجاریابی شده  )1397( کدیور و پاشا شریفی وند، امامقلی
هاي عاملی اکتشافی با روش مؤلفهیج تحلیل است. نتا

هیجانی،  -اصلی، عالوه بر عامل کلی شایستگی اجتماعی 
، آگاهی اجتماعی، خود مدیریتی، آگاهیخودعامل ( 5

ه نامپرسشگیري مسئوالنه) را براي تصمیممدیریت رابطه و 
آموزان تاییدکرد. براي هیجانی دانش - شایستگی اجتماعی 

از ضریب آلفاي کرونباخ و روش  هنامپرسشبررسی پایایی 
بازآزمایی و براي تعیین روایی عاملی آن از روش تحلیل 

ه از نامپرسشعاملی تأییدي استفاده شد. نتایج نشان داد که 
همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفاي 

 ،است 80/0تا  77/0آن بین  هايمقیاسکرونباخ در زیر 
  به دست آمد. 086/0طریق بازآزمایی  ه ازنامپرسشاعتبار 
 والرند( )AMS( تحصیلی انگیزش ۀنامپرسش. 3
انگیزش تحصیلی دانشجویان والرند  ۀنامپرسش: )1992

دسی و ریان است.  گريخودتعیین ۀبر مبناي نظری )1992(
پرسش است و سه بعد انگیزش درونی،  28این ابزار شامل 

سنجد. پاسخ این عبارات میانگیزگی را و بی بیرونی انگیزش
(کامالَ  1حالتی لیکرت تنظیم شده و از  پنجدر مقیاس 
در مطالعه ویسانی . (کامالَ موافقم) متغیر است 5مخالفم) تا 

ان آلفاي کرونباخ براي خرده میز) 1391و همکاران (
انگیزگی به ترتیب انگیزش درونی، بیرونی و بی هايمقیاس

 هايشاخص همچنین دست آمد.ه ب 67%، 86%، 84%
است. تحلیل عامل تاییدي حاکی از برازندگی کامل مدل 

 روش به ییایپا بیضر ،)1388( همکاران و انیکاوس
 زشیانگ يبرا بیترت به را) کرونباخ يآلفا( یدرون یهمسان
 يبرا و 79/0 یرونیب زشیانگ يبرا ،83/0 یدرون
کوکلی، برنارد،  .است دهکر گزارش 70/0 یزگیانگیب
) در پژوهش خود آلفاي 2001( 1نینگهام و موتیککو

                                                
1. Cokley, Bernard, Cunningham & Motoike 

گزارش کردند،  78/0تا  69/0را در دامنه ها کرونباخ مولفه
) آلفاي کرونباخ کل 2000همچنین در پژوهش کوکلی (

 56/0ه نامپرسشو روایی بازآزمون این  80/0ه نامپرسش
  گزارش شده است.

هاي دیگر شاخص RMSEAبه استثناي شاخص 
اصل از تحلیل عاملی تاییدي از برازش قابل برازندگی ح
هاي گرآوري شده حمایت ي با دادهگیراندازهقبول مدل 

، df/2c ،937/0 =CFI ،928/0 =GFI=78/2( کنندمی
894/0 =AGFI  073/0و =RMSEA اهمیت). به دلیل 

هاي اصالح شاخص RMSEA فراوان شاخص برازندگی
وواریانس بین خطاهاي ارزیابی و نتایج نشان داد با ایجاد ک

دو نشانگر خودکارآمدي و تاثیرات هیجانی متغیر مکنون 
هاي برازندگی بهبود خواهد یافت عملکرد تحصیلی شاخص

)19/3=df/2c ،937/0 =CFI، 942/0 =GFI ،903/0 =
AGFI  079/0و =RMSEA .(  

ترین بار عاملی متعلق به ي بزرگگیراندازهدر مدل 
هاي اجتماعی ) مهارتβ=810/0( خودمدیریتینشانگر 

ترین بار عاملی متعلق به نشانگر عاطفی و کوچک
) عملکرد تحصیلی بود. با توجه به β=477/0خودکارآمدي (

بود؛  32/0این که بارهاي عاملی همه نشانگرها باالتر از 
گیري متغیرهاي بنابراین همه آنها از توان الزم براي اندازه

 ودند. مکنون پژوهش حاضر برخوردار ب
  
  هاافتهی

آموز دختر مقطع دوم متوسطه دانش 350در پژوهش حاضر 
 312سال،  16درصد) از آنان  6/9نفر ( 24حضور داشتند که 

سال  18درصد)  4نفر ( 14سال و  17درصد)  89/1نفر (
کنندگان درصد) از شرکت 6نفر ( 21داشتند. معدل تحصیلی 

نفر  64و  18 تا 16درصد)  75/7نفر ( 265، 16کمتر از 
 24ان تحصیالت پدر میزبود.  18درصد) باالتر از  18/3(

نفر  183کنندگان زیر دیپلم، درصد) از شرکت 6/9نفر(
 31درصد) کارشناسی و  32نفر ( 112درصد) دیپلم،  52/3(

ان تحصیالت میزدرصد) باالتر از کارشناسی بود.  8/9نفر (
 259زیر دیپلم، کنندگان درصد) از شرکت 5/7( نفر 20مادر 
درصد) کارشناسی و  11/4نفر ( 40درصد) دیپلم،  74نفر (

 1درصد) باالتر از کارشناسی بود. جدول  8/9نفر ( 31
  دهد. می هاي توصیفی مربوط به متغیرها را نشانیافته
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در این پژوهش به منظور ارزیابی مفروضه توزیع نرمال، 
مقادیر کشیدگی و چولگی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و 

دهد مقادیر کشیدگی و نشان می 1همچنان که جدول 
قرار دارد. این  -2+ و 2متغیرها در محدوده چولگی همه 

مطلب بیانگر برقراري مفروضه توزیع نرمال در بین 
خطی بودن به کمک عامل تورم هاست. مفروضه همداده

                                                
1. Tolerance 
2. Variance Inflation Factor 

واریانس و ضریب تحمل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 
دهد که مقادیر ضریب تحمل همه می نشان 1جدول 

و مقادیر عامل تورم  1/0تر از بزرگ بینپیشمتغیرهاي 
توان می است. بر این اساس 10تر از واریانس آنها کوچک
هاي پژوهش خطی بودن در بین دادهگفت مفروضه هم

). در 2006ز، گوارینو و گامست، میرحاضر برقرار بود (رك، 
ضرایب همبستگی بین متغیرها را نشان  2ادامه جدول 

  دهد.می

  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشیافته. 1جدول 
  2تورم واریانس  1تحملضریب   کشیدگی  چولگی  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 42/1 70/0 33/0 07/0  12/3 87/12 آگاهیخود -مهارت اجتماعی/عاطفی
 90/1 53/0  - 27/0 - 09/0  95/3  51/14 آگاهی اجتماعی -مهارت اجتماعی/عاطفی
 17/2 46/0  - 31/0 - 25/0  15/4  86/14 خودمدیریتی -مهارت اجتماعی/عاطفی
  92/1 52/0 07/0 22/0  92/3 96/14 مدیریت رابطه -مهارت اجتماعی/عاطفی
  90/2  53/0 - 46/0 - 20/0  34/4  35/14 ي مسئوالنهگیرتصمیم -مهارت اجتماعی/عاطفی

  63/1  61/0  21/0  10/0 15/7  68/36  انگیزش درونی -انگیزش تحصیلی
  73/1  58/0  47/0  - 22/0  00/7 44/37  انگیزش بیرونی -انگیزش تحصیلی
  17/1  86/0  17/0  - 14/0 36/4 55/14  انگیزگیبی -انگیزش تحصیلی
  -  -  51/0  62/0  07/5  52/23  خودکارآمدي -عملکرد تحصیلی
  -  -  - 03/0  - 39/0  03/6  42/19  تاثیرات هیجانی -عملکرد تحصیلی
  -  -  - 48/0  - 40/0  40/6  42/37  ریزيبرنامه -عملکرد تحصیلی
  -  -  09/0  - 24/0  05/3 98/10  فقدان کنترل پیامد -عملکرد تحصیلی

  -  -  - 43/0  01/0  92/3  94/33  انگیزش -لکرد تحصیلیعم
هاي دو مؤلفه تأثیرات هیجانی و فقدان کنترل پیامد به صورت ۀ عملکرد تحصیلی، نمرات مربوط به گویهنامپرسشگذاري نکته: براساس دستورالعمل نمره

  اند.گذاري شدهمعکوس نمره
  ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق .2جدول 

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ي تحقیقمتغیرها
                        - آگاهیعاطفی خود-.مهارت اجتماعی1
                      - 49/0** عاطفی آگاهی اجتماعی -.مهارت اجتماعی2
                    -  59/0** 41/0** عاطفی خودمدیریتی -.مهارت اجتماعی3
                  -  60/0**  46/0**  30/0** عاطفی مدیریت رابطه -.مهارت اجتماعی4
                -  61/0**  58/0**  50/0**  29/0** مسئوالنه گیريعاطفی تصمیم - .مهارت اجتماعی5
              -  12/0*  06/0  14/0**  16/0** 15/0**  انگیزش درونی -.انگیزش تحصیلی6
            -  59/0**  14/0**  09/0  18/0**  /180**  16/0**  انگیزش بیرونی -.انگیزش تحصیلی7
          -  - 22/0**  - 30/0**  - 15/0**  - 17/0**  - 19/0**  - 22/0**  - 23/0**  انگیزگیبی -ی.انگیزش تحصیل8
        -  - 33/0**  40/0**  43/0**  02/0  02/0  08/0  08/0  18/0**  خودکارآمدي -.عملکرد تحصیلی9

      -  13/0*  - 21/0**  32/0**  37/0**  17/0**  06/0 23/0**  32/0**  14/0**  تاثیرات هیجانی -.عملکرد تحصیلی10
    -  58/0**  32/0**  - 34/0**  44/0**  40/0**  13/0*  14/0**  22/0**  27/0**  19/0**  يریزبرنامه -.عملکرد تحصیلی11
  -  54/0**  47/0** 35/0**  - 20/0**  31/0**  26/0**  06/0  06/0 14/0**  19/0**  14/0**  فقدان کنترل پیامد -.عملکرد تحصیلی12
 44/0**  39/0**  35/0**  37/0**  - 28/0**  40/0**  43/0**  08/0  14/0**  /170**  16/0**  23/0**  انگیزش -.عملکرد تحصیلی13

P** > 0/01  و P*> 0/05  
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ر جهت مورد انتظار د 2روابط بین متغیرها در جدول 
است. در این پژوهش به منظور ازریابی برقراري یا برقرار 

نبودن مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیري، از تحلیل 
و ترسیم نمودار » 1فاصله مهلنوبایس«اطالعات مربوط به 

توزیع آن استفاده شد. مقادیر چولگی و کشیدگی نمرات 
بوده و  53/0و  92/0فاصله مهلنوبایس به ترتیب برابر با 

بنابراین مفروضه نرمال بودن توزیع چند متغیري در بین 
  ها برقرار بود.داده

 
  تحلیل مدل

در مدل ساختاري پژوهش حاضر چنین فرض شده بود که 
با هم به صورت مستقیم و هم هاي اجتماعی/عاطفی مهارت
را  یلیعملکرد تحص یلیتحص زشیانگ يگرجیمیان
  ارائه شده است. 3نتایج آن در جدول  کند.میبینی پیش

دهد که ضریب مسیر کل بین می نشان 3جدول 
هاي اجتماعی/عاطفی و عملکرد تحصیلی مثبت و در مهارت
). همچنین، p ،325/0=β>01/0معنادار است ( 01/0سطح 

، p>01/0ضریب مسیر بین انگیزش تحصیلی درونی (
326/0=β) 01/0) و انگیزش تحصیلی بیرونی<p ،

                                                
1. Mahalanobisdistance (D) 

304/0=β 01/0) با عملکرد تحصیلی مثبت و در سطح P< 
انگیزگی معنادار بود. از طرف دیگر ضریب مسیر بین بی

معنادار  01/0تحصیلی و عملکرد تحصیلی منفی و در سطح 
  ). p ،230/0-=β>01/0بود (

دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین می نشان 3جدول 
، p>01/0صیلی (هاي اجتماعی/عاطفی و عملکرد تحمهارت

188/0=β این  معنادار است. بر 01/0) مثبت و در سطح
توان گفت سه متغیر انگیزش تحصیلی بیرونی، میاساس 

انگیزگی تحصیلی رابطه بین انگیزش تحصیلی درونی و بی
هاي اجتماعی/عاطفی با عملکرد تحصیلی را در مهارت
 آموزان دختر مقطع متوسطه دوم به صورت معناداردانش
کنند. با وجود این معناداري/ معنادار نبودن میگري انجیمی

انجی (انگیزش تحصیلی مینقش هر یک از سه متغیر 
انگیزگی تحصیلی) در درونی، انگیزش تحصیلی بیرونی و بی

هاي اجتماعی/عاطفی با عملکرد تحصیلی رابطۀ بین مهارت
ن دلیل به منظور تعیین معناداري/ میمعین نیست. به ه

انجی میگر هر یک از سه متغیر انجیمینادار نبودن نقش مع
، به نقل از مالنکروت و 1986( 2از فرمول بارون و کنی

  ) استفاده شد.0062، 3همکاران
                                                
2. Baron&Kenny 
3. Mallinckrodt et al 

 هاي استانداردمدل ساختاري پژوهش براساس داده .1شکل 
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استفاده از فرمول فرمول بارون و کنی نشان داد که 
هاي اجتماعی/عاطفی ضریب مسیر غیرمستقیم بین مهارت

و عملکرد تحصیلی از طریق انگیزش تحصیلی درونی 
)01/0<p ،060/0=βبیرونی  )، انگیزش تحصیلی
)01/0<p ،066/0=β01/0انگیزگی تحصیلی () و بی<p ،

062/0=β معنادار است. بدین  01/0) مثبت و در سطح
انگیزگی تحصیلی، گیري شد که بیترتیب چنین نتیجه

انگیزش تحصیلی درونی و انگیزش تحصیلی بیرونی به 
هاي صورت مثبت و معنادار رابطۀ بین مهارت

آموزان تحصیلی را در دانش اجتماعی/عاطفی و عملکرد
مدل  1کند. شکل میگري انجیمیدختر مقطع دوم متوسطه 

هاي ساختاري پژوهش در تبیین روابط بین مهارت
ی در لیعملکرد تحصبا  یلیتحص زشیانگ اجتماعی/عاطفی،

 دهد.میرا نشان  آموزان دختر مقطع دوم متوسطهدانش
  

  و بحث گیرينتیجه
 يهامهارتها نشان داد که بین داده نتایج حاصل از تحلیل

 دختر آموزاندانش یلیتحص عملکردو  یعاطف/یاجتماع
ارتباط مثبت وجود دارد؛ همچنین نتایج  دوم متوسطه مقطع

 ،یلیتحص انگیزگیبیها نشان داد که حاصل از تحلیل داده
 به یرونیب یلیتحص زشیانگ و یدرون یلیتحص زشیانگ

 یاجتماعهاي مهارت نیب ۀطراب معنادار و مثبت صورت
 مقطع دختر آموزاندانش در را یلیتحص عملکرد و یعاطف

  .کندمی يگریانجمی دوم متوسطه
 و فرد انیدیمج فرد، انیدیمج ها با مطالعاتاین یافته

 ،یگرگان يمحمد، )1399پور ( یمک ،)1399( نسب يصدر
و جاودان  يفرج پور، سماو، )1398( امنشیدرتاج و ک

 )،2021آجایی و آزانور ( ،)1396( مقتدر و يامید، )1398(
 1)، استینمایر، ویدنگر، اسچینگر و اسپینات1202کاکس (

 وانگ ن،یچ، )2017( 2تزیل باب، )2017( گوستاوسن، )2019(
)، 2009( 5یو اشی و استاکس)، 2016( 4، اوز)2017( 3چن و

 7تویال و یمالک) و 2008( 6استیدلی، اسچوراتز، لوین و لوك
  همسو است.  )2002(

هاي اجتماعی/عاطفی در در تبیین نقش معنادار مهارت
توان بدین صورت تبیین میآموزان عملکرد تحصیلی دانش

 روابط مانند یعوامل به ی و عاطفیاجتماع رشدکرد: 
 هوش گران،ید با خوب یاجتماع يسازگار همساالن،

 رهیغ و یاجتماعهاي مهارت خانواده، ساختار ،یجانیه
هاي مهارت عوامل، نیا نیب از). 2009، 8(نامکا دارد یبستگ
. است فرد کی تیموفق فقرات ستون ی عاطفیاجتماع
 گران،ید با مکالمه يبرقرار بهی عاطفی اجتماعهاي مهارت
ی، مقابله موثر با عواطف و دوست و روابط حفظ و شروع

 ،9مپسونیس و نچیل( کندمی کمک همچنین مدیریت عواطف
 با خوب روابط يبرقرار در شخص کی خوب رفتار). 2010

 تجارب کسب در را او خود نوبه به که کندمی کمک گرانید
 عملکرد بهبود يبرا خود یواقعهاي استعداد ۀتوسع و دیجد
هاي مهارت. کندمی کمک مختلفهاي هزمین در خود

                                                
1. Steinmayr, Weidinger, Schwinger & Spinath 
2. Bablitz 
3. Chen, Wang & Chen 
4. Oz 
5. Stacks, Oshio 
6. Steedly, Schwartz, Levin & Luke 
7. Malecki & Elliott 
8. Namka 
9. Lynch & Simpson 

  ضریب مسیر بین متغیرها در مدل .3جدول 
  b S.E  β  sig بینپیشمتغیر 

 009/0  183/0  301/0  826/0 انگیزش تحصیلی درونیß  هاي اجتماعی/عاطفیمسیر مهارت
 003/0 218/0 321/0 965/0 انگیزش تحصیلی بیرونیß  هاي اجتماعی/عاطفیمسیر مهارت
  001/0  - 268/0  197/0  - 738/0 انگیزگی تحصیلیبیß  هاي اجتماعی/عاطفیمسیر مهارت

  001/0 326/0  031/0  124/0 عملکرد تحصیلی ß انگیزش تحصیلی درونیمسیر 
 001/0  304/0  028/0  118/0 عملکرد تحصیلی ß نیانگیزش تحصیلی بیرومسیر 
  001/0  - 230/0  043/0 - 145/0 عملکرد تحصیلی ß انگیزگی تحصیلیبیمسیر 

  010/0  137/0  094/0 325/0 عملکرد تحصیلی ßي هاي اجتماعی/عاطفمسیر مستقیم مهارت
  001/0 188/0  112/0 324/0 عملکرد تحصیلی ß  هاي اجتماعی/عاطفیمسیر غیرمستقیم مهارت

  001/0 325/0  145/0  558/0 عملکرد تحصیلی ß هاي اجتماعی/عاطفیمسیر کل مهارت
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در جهت رسیدن به  فرد يبرا عاطفی مطلوب یاجتماع
 يریادگی با فرد است، مهم اریبس یزندگ در موفقعملکرد 

 خوب، يهاتصمیم چگونه که داندمی هامهارت نیا
 را مختلف هايموقعیت در رفتار ةنحو و خوبهاي انتخاب

 جوانان يسازآماده به یاجتماعهاي مهارت. داشته باشد
 خانواده، با ساالنبزرگ نقش در تا کندمی کمک بلوغ يبرا

 به عاطفی نیزهاي مهارت. شوند موفق عاجتما و کار محل
 و یشغل ندهیآ ی،شخص ،دانشگاهیهاي تیفعال در افراد

، وتیال و یمالک( کندمی کمک یاجتماع یزندگ در يسازگار
2002(. 

 گرانید با تعامل قیطر از يریادگاز طرف دیگر، ی
 هنگام که است مهم اریبس نوجوان يبرا. شودمی اصالح
 یخوبعاطفی  یاجتماعهاي مهارت امعهج ياعضا با تعامل
هاي اجتماعی مهارت. باشد داشته معنادار يریادگی يبرا

ساز تعامل مناسب با افراد و همچنین هزمینعاطفی در واقع 
، 1هانس و اسیال( تعامل مناسب با هیجانات خود است

2018( .  
شامل ایجاد افکار و  هاي اجتماعی عاطفیمهارت

دهد چه نوع هیجانی میافراد آگاهی  رفتارهایی است که به
آید و چگونه میدارند، چه هنگام این هیجان در آنها پدید 

 زارع، یی وخدا( ندکنابراز در روابط بین فردي باید آن را 
تواند میهاي اجتماعی عاطفی مهارت ).1398
کنندة عملکرد تحصیلی باشد، چون مواردي مانند بینیپیش

هاي راب مدرسه، همچنین چالشاضطراب امتحان، اضط
دوران نوجوانی مانند بلوغ نیازمند تواناي تعدیل هیجانات یا 

تنظیم هیجان به عنوان هاي عاطفی هستند. همان مهارت
 در عملکرد سازگارانه مینقش مه شناختیروانعامل یک 

و استفاده از راهبردهاي ناسازگارانه منجر به  کندایفا می
هاي بهزیستی پایین و حتی بیماري منفی از جمله نتایج

هاي مهارت .)1995، 2(گروس و مونوز شودمی جسمانی
هاي الزم اجتماعی عاطفی نگاهی کامل و کافی به مهارت

تنظیم هیجان و  براي بقا در جامعه و روابط مطلوب دارد.
بهزیستی دو مفهوم مرتبط هستند که از زوایاي مختلف با 

مفهوم از نواحی مغزي مشابهی  هم ارتباط دارند. این دو
شوند که در رفتار تعاملی با دیگران نقش می برانگیخته

                                                
1. Elias & Haynes 
2. Gross & Munoz 

این دو بر عملکرد بهینه و غیر بهینه،  ،عالوهه دارند. ب
شناسی روانی، انزواي اجتماعی و عالئم جسمانی تاثیر آسیب
 ینگچگو). 2011، 3، وینگرسیس و مارسل(نیکلیک دارند
 تینها در و يو یتیترب اهداف بر جامعه در نوجوان رفتار
 جادیا به او خوب رفتار. گذار استریتأث زین مدرسه تیموفق
 در را او خود نوبه به که کندمی کمک گرانید با خوب روابط
 بهبود يبرا یواقعهاي استعداد توسعه و دیجد تجارب کسب

 ی عاطفیاجتماعهاي مهارت. کندمی کمک مدرسه شرفتیپ
 سازگار خود یاجتماع یزندگ در تا کنندمی کمک فرد به

. شوند موفق یدانشگاههاي تیفعال در نیهمچن و شوند
و  هاتیفعال در آموزدانش دخالت و مدرسه فرد در عملکرد
ی اجتماع يهامهارت انمیز ریتأث تحت یدرس هايبرنامه
   .)2002، استراهان( آنهاست خوب عاطفی

ی اجتماعهاي تمهاراز طرف دیگر، براي نوجوانان، 
 به خود ساالنهم گروه درشوند که می موجب عاطفی
 در او به و ندشو سازگار گروه در یراحت به کنند، رفتار یدرست
 کمک مدرسه شرفتیپ بهبود و مدرسه با مطلوب يسازگار
 کودك به عاطفی مطلوب یاجتماعهاي مهارت. کنندمی

 یخوب ۀرابط نساالهم هايگروه با تنها نه تا کندمی کمک
 .مناسبی داشته باشد ارتباط زین معلمان با بلکه کند برقرار

 دارد، مطلوبی ی عاطفیاجتماعهاي مهارت که نوجوانی
 کنار مدرسه طیمح نیهمچن و یاجتماع طیمح با تواندمی
 یخانوادگ و یاجتماع روابط رفتار، مدرسه، عملکرد. دیایب

 تحت یدرس امهبرنهاي تیفعال در شدن ریدرگ و کودکان
 است آنها مطلوب ی عاطفیاجتماعهاي مهارت انمیز ریتأث
 جادیا در ی عاطفیاجتماعهاي مهارت .)2000، کارلتون(

 و مسئوالنه يریگتصمیم گران،ید يبرا حمایت و مراقبت
 نز،یز. (کندمی کمک زیبرانگچالش هايموقعیت ثرؤم کنترل

  ). 0042 ،4والبرگ و وانگ سبرت،یو
ن، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که انگیزش همچنی

جی معناداري دارد. میانتحصیلی در پژوهش حاضر نقش 
 نییاست که به تب يچارچوب نظر گريتعیینخود یۀنظر
. کندمیکمک  یلیو عملکرد تحص یدرون زشیانگ ۀرابط

که از خود احساس  يافراد ،گريخودتعیین هیطبق نظر
در آنها  یدرون زشیند، انگدار يشتریب يو خودمختار تیکفا

                                                
3. Nyklicek, Vingerhoests, Marcel 
4. Zins, Bloodworth, Weissberg & Walberg 
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 یدرون زشیانگ يکه دارا یآموزاناست. دانش شتریب زین
 يباالتر گاهیجا یلیلحاظ عملکرد تحص زتوانند امی هستند،

دارند  يکمتر یدرون زشیکه انگ یآموزاننسبت به دانش
همراه با  یدرون زشیتوأم با انگ يریادگی رایداشته باشند؛ ز

 یتر نسبت به موضوع درسمیقععالقه، پشتکار و تفکر 
که  یرانی). فراگ1395و جاودان،  مییابراه ،ياست (سماو

که به  ياعالقه لیهستند به دل یوندر زشیانگ يدارا
هاي تیکه از انجام فعال یلذت لیدارند و به دل یموضوع درس

 ریدرگ يریادگی يهاتیکنند، خود را در فعالمیکسب  یدرس
تواند می یژگیو نیکنند و امیتالش  شتریب يریادگی يو برا

از طرف دیگر منجر شود.  يبهتر یلیبه عملکرد تحص
 شرفتیپ يبرا یزشیانگ هايو توانایی باورهاتوان گفت: می
 نییتع به رایز ؛است يضرور اریبس آموزاندانش یلیتحص
 و تالش ،يگذارارزش ،یابیارز يبرا آموزاندانش زانمی

 مثال، عنوان به .کندمی کمک کار نیا به عالقه دادن نشان
 ریتأث رانیفراگ رفتار و زهیانگ تفکر، احساس، بر يخودکارآمد

 است، شده داده نشان قیتحق با امر نیا. گذاردمی
 از و دارند انگیزش از يشتریب درك که یآموزاندانش
 یخوب به مدرسه در کنند،می استفاده يریادگهاي یياستراتژ

 دگاهید از). 2000 الکساندر، و یمورف( دکننمی شرفتیپ
 با که است يبعد چند يساختار يدارا شزیانگ ،یآموزش

 يرهایتفس. دارد یهمبستگ یلیتحص زشیانگ و يریادگی
 آموزش،این راستا،  در. دارد وجود شزیانگ از یمختلف
 در فرد يباورها از متشکل ي است کهبعد سهاي دهیپد
 انجام در فرد اهداف و لیدال خاص، کار کی انجام ییتوانا
 .است فهیوظ انجام به مربوط یعاطف پاسخ و فهیوظ

 و یدرون زشیانگ عمده گروه دو به را انگیزش کارشناسان

 ریتأث تحت فرد کهیدرحال. اندکرده میتقس یرونیب انگیزش
 شزیانگ دهد،می انجام را یخاص تیفعالی رونیب انگیزش
. کندمی فراهم را کار کی انجام يبرا یکاف شزیانگ درونی
 با ارتباط دلیل به انگیزش که اندشده متذکر شناسانروان

 در باید جدید رفتارهاي وها استراتژي ها،توانایی یادگیري،
 پیشرفت انگیزش هانآ و شود لحاظ پرورش و آموزش
 نوع این تعریف مقدمات از یکی عنوان به را تحصیلی
 به یلیتحص شرفتیپ یزشانگ .اندکرده ارائه هاانگیزش
 شرفتیپ و يریادگی به منجر که شودمی یمنته ییرفتارها
 یلیتحص شرفتیپ انگیزش گر،ید عبارت به شوند؛می
 کی در کار کی زمیآتیموفق انجام سمت به ریفراگ شیگرا
 است خود به خود طور به عملکرد یابیارز و خاص ۀزمین

  ). 2004 همکاران، و نزیراب(
اختصاص  آموزدانشحاضر به قشر  پژوهش ۀنمون

 دیگرسنی  يهادر گروه شودمیداشت؛ بنابراین پیشنهاد 
مطالعه قرار  مورد نیز )ابتدایی و دانشگاه(مقاطع تحصیلی 

تحصیلی  عملکرد در رابطه با يترانداز مناسبگیرد تا چشم
مطالعات آینده که  گرددمیپیشنهاد همچنین فراهم گردد. 

 ةد. شیوکنه نیز توجه زمینجنسیتی در این  يهابه تفاوت
اطالعات در این پژوهش مبتنی بر  يآوراساسی جمع

ها اي در بیشتر پژوهشه بود، گرچه چنین شیوهنامپرسش
اطالعات هر متغیر با  شودمیغالب است، ولی پیشنهاد 

گردد تا نتایج  يآوراستفاده از چند روش مختلف جمع
دهی تعمیماستفاده و  بیشتر مورد اطمینانآمده با دستبه

قرار گیرد. در پایان الزم به یادآوري است که پژوهش حاضر 
باید  هاافتهیاز نوع همبستگی است و در استنباط علّی از 

  رد.جانب احتیاط را رعایت ک
  

  منابع
). 1400( نیریش ي،احمد ي؛مهد ي،اکبر ؛زهرا ،نیثمر ياخو

 يازهایبراساس ن یلیصتح زهیانگ يروابط ساختار يالگو
در  یلیتحص يکارنقش اهمال يگرجیمیانبا  یشناختروان

-46 ):1( 13، پژوهش در آموزش علوم پزشکی. انیدانشجو
56.  
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65-77.  

 اجتماعی، هايمهارت ). رابطه1396( ، لیالمقتدر ي، شیوا.،امید
 تحصیلی عملکرد با انگاريبدریخت و هیجان ابراز هايسبک
مجله رودبار،  شهرستان اول متوسطه آموزاندانش در
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در  یجانیه يهاو مهارت تیۀ کفانامپرسش ینسخۀ فارس
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)1 :(35-46.  
ذهنی فرایند و  يسازهیبررسی تأثیر شب). 1383( درتاج، فریبرز

و  در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان ساخت مینمانا
دکترا  نامهانی. پالکرد تحصیلیهنجاریابی آزمون عم
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فصلنامه راهبردهاي شناختی در . شهر بندرعباس یرستانیدب

  . 92-71): 7( 4، یادگیري
آداب ). 1400، راضیه (میشیرزادي، محمدمهدي؛ و شیخ االسال

 در رابطه یلیتحص يریدرگاي : نقش واسطهلیتحص یاخالق
فصلنامه ی. لیتحص يزیگرو آداب یلیتحص زشیانگ نیب

  . 59-51): 1( 16، اخالق در علوم و فناوري
آموزان، دانش تحصیلی پیشرفت ). سنجش1394شریفان، احمد. (

  وانیا. انتشارات: ناشر
). 1393ی (علی، صطفائ.، مرضایعلی، وسفیآقا .،دیمج، این يصفار

با  یاجتماع تیو هو یاجتماع يانگارهاي سهلرابطۀ مؤلفه
 3، مجله شناخت اجتماعی. انیدانشجو یلیعملکرد تحص

)2:(137 -123.  
). 1398فرج پور، نیلوفر؛ سماوي، عبدالوهاب؛ و جاودان، موسی (

با  یلیو عملکرد تحص یزشیانگ يرهایمتغ یرابطه علّ
 هیآموزان پسر و دختر پادر دانش میدرك مفهو يگریجمیان

  . 726-720): 51( 13، ري آموزشفصلنامه فناو. هشتم
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: )4( 1واحد تنکابن،  میشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالنروا
119  -135.  
 نسب، صدري باقر.، محمد فرد، مجیدیان جعفر.، فرد، مجیدیان

 با اجتماعیهاي مهارت بین رابطۀ ). بررسی1399( محسن
 پرستاري دانشکدة دانشجویان تحصیلی عملکرد و اضطراب

 مطالعات دوفصلنامه. سال در یاسوج پزشکی علوم دانشگاه
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