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 چکيده

احساس تعلق به کالس، حمایت معلم، آموزان از کالس )ادراک دانش رابطةهدف پژوهش حاضر، بررسی 

، با آموزان )رفتاری، شناختی و عاطفی(درگیری تحصیلی دانش وگیری تکلیف( همکاری، تحقیق، عدالت و جهت

آماری پژوهش حاضر را تمام  ةجامعادالت ساختاری بود. مع یابیقالب مدل گری انگیزش تحصیلی درواسطه

مشغول به تحصیل  1394-1395در سال تحصیلی  دادند کهآموزان مقطع دوم متوسطه شهر قائمیه تشکیل میدانش

گیری دختر( دورة متوسطه دوم شهر قائمیه به روش نمونه 200پسر 100آموز )دانش 300بدین منظور  بودند.

های ادراک از بافت کالسی فراسر و مک روبین و فیشر، درگیری تحصیلی نامهپرسشانتخاب و به ای تصادفی خوشه

خصوصیات  ها از نظرنامهپرسش .زرنگ، و مقیاس انگیزش موقعیتی گای ، والرند و بالنچارت پاسخ دادند

معادالت  یابیها از مدلو همگی دارای روایی و پایایی مناسبی بودند. برای تحلیل داده شدندسنجی بررسی روان

خوبی گیری نشان داد که متغیرهای آشکار بهاستفاده شد. نتایج مدل اندازهافزار لیزرل ساختاری با استفاده از نرم

گیری نیز از برازش مطلوبی برخوردار است. نتایج مدل ساختاری کنند و مدل اندازهگیری میمتغیرهای نهان را اندازه

بر  ،انگیزش تحصیلی ةبه واسط ،به طور غیرمستقیمطور مستقیم و هم اک از کالس درس هم بهادرنیز نشان داد که 

های برازش کلی مدل نیز نشان داد که مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار درگیری تحصیلی اثر دارد. شاخص

ادراک از کالس و درگیری بین  ةتواند سازوکار رابططور خالصه نتایج حاکی از آن بود که انگیزش میهاست. ب

های آموزشی تکلیف محور، تحقیق محور، گفتگو گیری از شیوهتوانند با بهرهتحصیلی را روشن کند و معلمان می

درونی را فراهم آورند؛ در  ةافزایش سطح انگیزه خودتعیین یا همان انگیز ةکننده زمینمحور، همکارانه و حمایت

دهند. در مجموع، با توجه به نتایج درونی درگیری تحصیلی بیشتری را نشان می نتیجه فراگیران با افزایش انگیزش

محور در کالس را سرلوحه کار خود شود حمایت از شاگردان و آموزش عدالتاین پژوهش به معلمان توصیه می

از خود نشان های آموزشی و تحصیلی مشارکت بیشتری تر شوند و در فعالیتآموزان با انگیزهقرار دهند تا دانش

 دهند.
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 مقدمه

و کیفیت آموزش به  ،آموزان در کلمرتبط با پیشاارفت تحصاایلی دانشهای مهم یکی از سااازه

ای است که برای اولین بار جهت تبیین درگیری تحصیلی سازهاست.  1طور ویژه، درگیری تحصیلی

ش سی برای تالشافت و  سا شد و به عنوان پایه و ا صیلی مطرح  ست تح صالحک گرایانه در های ا

پاریس ةحوز لد و  فت )فردریکس، بالمنف مدنظر قرار گر یت  فد2004، 2تعلیم و ترب و ریسااای ؛ 

سکالویک صیلی تعریف  ).2014، 3ا صیلی به طور عام، به عنوان تعامل فرد با محیط تح درگیری تح

شناخت یادگیرنده  ترشده و به طور خاص ستنی و مبتنی بر  سازنده، مشتاقانه، خوا شامل مشارکت 

 5مارچند و مارتال ،(. مارتال، نلسااون 2009، 4در تکالیف یادگیری اساات )اسااکینر، کیندرمن و فرر

صیلی را به عنوان میزان زمانی2003) ست ( درگیری تح شده ا صورت هآموزان بکه دانش تعریف 

سازههافعاالنه در فعالیت ای چند بعدی و متشکل از ی یادگیری مشارکت دارند. درگیری تحصیلی 

شااناختی، به اراده و خواساات  ة(. مؤلف1989، 6شااناختی، عاطفی و رفتاری اساات )فین هایمؤلفه

آموزان در مورد انجام تکالیف و شااود. این بعد اشاااره به این دارد که دانشآموزان مربوط میدانش

ها و راهبردهای مورد نیاز برای تسلط یافتن بر تکالیف درسی، چگونه فکر هارتکارگیری مهب ةنحو

لفه دو راهبرد شناختی سطحی ؤدر ارتباط با این م .(2012، 7و جورج ااا  جکسون کنند )هوستنمی

شناختی سطحی به مرور ذهنی  ست. راهبرد  شده ا شاره و حفظ طوطی (تکرار)و عمیق مطرح  وار ا

شنا شامل مدارد و راهبرد  سازماندهی، تفکر انتقادی و یکپارچه کردن لفهؤختی عمیق  سط،  های ب

شین می ةاطالعات جدید با دانش و تجرب بیانگر  9درگیری عاطفی (.2008 ،8ورات و اورت)شود پی

عالقه یا عدم عالقه به مدرساااه، معلمان و تکالیف مدرساااه، عواطف ممبت و منفی از قبیل لذت، 

و جورج  ؛ هوستن1201 ،10اسمیت)اودونل، ریو و و یا خستگی است  کنجکاوی، اضطراب، خشم

آموزان در رفتاری، تالش، مداومت و مشااارکت دانش ةساارانجام، مؤلف (.2012، اااااا جکسااون

 و های یادگیری، عدم غیبت در مدرسااه، انجام تکالیف مدرسااه و اتمام آن، کسااب اعتبارفعالیت

 (.2003الف؛  2000، 11)پینتریچ شودینمرات کافی برای فارغ التحصیلی را شامل م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Academic engagement 
2. Fredericks, Blumenfeld, & Paris 
3. Federici & Skaalvik 
4. Skinner, Kinderman, & Furrer 
5. Martella , Nielson, Marchand & Martella 
6. Finn 
7. Houston ,George-Jackson  
8. Vrugt & Oort 
9. Affective engagement  
10. Odonnell, Reeve, & Smith 
11. Pintrich 
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ای کنندهها حاکی از آن است که پیشایندهای محیطی، شخصیتی و فردی نقش تعییننتایج پژوهش

تحولی  ةمطابق نظری (.2006، 1، فیشر و والدریپب؛ درمن2000در درگیری تحصیلی دارند )پینتریچ،

رونده پیش ةت تعامل پیچیده و چندالیتغییرات و تحوال ة( منشاء هم1998)2برنر و موریسبرونفن

ها را در بر ها تا کالن نظامها از خرده نظامکه این نظام ،های اطراف او استنیزم و نظامگامیان ار

های فرهنگی های محیطی همچون، خانواده، مدرسه، همساالن و معلمان تا ارزشگیرند. ویژگیمی

های محیطی و ( معتقدند ویژگی1991) 3. کانل و ولبورنگیرندها قرار میاین نظام ةجامعه در مقول

بر درگیری تحصیلی اثر گذار هستند. ساختار خانواده، کالس و مدرسه  خود، فرایندهای نظام

های رفتاری، انگیزشی و شخصیتی افراد جزء فرایندهای نظام های محیطی هستند. خصوصیتلفهؤم

 ة( با توجه به نظری2014) 4ینر، پیتزر و برول( و اسک2009) و همکاران خود هستند. اسکینر

را معرفی  6( مدل تحول انگیزش1991( و مدل کانل و ولبورن )1985) 5خودتعیینی دسی و ریان

خود  ةکنند که در آن متغیرهای محیطی همچون حمایت از خودپیروی و ساختارمندی به واسطمی

اثرگذار باشند. در این پژوهش  درگیری تحصیلیتوانند بر هایی مانند خودپیروی و انگیزش میادراکی

  با توجه به مدل ذکر شده به دو متغیر ادراک از کالس و انگیزش پرداخته شده است. 

شناختی های اجتماعی، روان( محیط کالس را به صورت بافت1996) 7و فیشر  روبین، مکفراسر

گذارد تعریف آموز تأثیر مییشرفت دانشها و پدهد و بر نگرشو آموزشی که در آنها یادگیری رخ می

های مختلف آموزان از ویژگیاند. ادراک از محیط کالس، ادراک یا برداشتی است که دانشکرده

اجتماعی کالس خود دارند. محیط یادگیری کالس به فضا و موقعیتی اشاره دارد که فراگیران -روانی

شاگرد، -معلم ین تعامالت سطوح چندگانة تعامالتا. پردازندو معلمان درآن با یکدیگر به تعامل می

آموز و همچنین خلق کلی کالس درس را شامل دانش-آموزمعلم، تعامالت دانش-تعامالت شاگرد

و سیستم  10، رشد شخصی9ادراک از کالس درس شامل سه بعد ارتباطی (.2006 ،8گازل)شود می

بط شخصی درون کالس درس را نشان است. بعد ارتباطی، ماهیت و شدت روا 11نگهداری و تغییر

 فراسر،)و درگیری است  13، حمایت معلم12آموزانانسجام دانش ةلفؤاین بعد دارای سه م. دهدمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dorman, Fisher & Waldrip 
2. Bronfennbrener & Morris 
3. Connell & Wellborn 
4. Pitzer &Brule  
5. Deci & Ryan 
6. model of motivational development 
7. Fraser, McRobbien, & Fisher   
8. Gazelle    
9.  relationship dimension   
10. personal growth 
11. system maintenance and change 
12. student cohesiveness   
13. teacher support 
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شخصی شامل عملکردهای خاص محیط کالس و پتانسیل آن برای رشد و پیشرفت  بعد رشد (.1998

، تحقیق و 1ری تکلیفگیکند. جهتگیری و رقابت در محیط را ارزیابی میشخصی است و جهت

سومین و آخرین بعد ادراک از  (.1390قدیری،)گیرد رشد شخصی جای می ةهمکاری در مقول

آموزان میزانی که دانش. شودرا شامل می( عدالت)کالس، بعد نگهداری و تغییر است که انصاف 

  گذاری شده است.انصاف نام ةلفؤم ،شودکنند با آنها یکسان برخورد میاحساس 

ثر از بافت محیطی أهمچنین مت، گذاردکی دیگر از متغیرهایی که بر درگیری تحصیلی اثر میی

مدل ؛ 1991)کانل و ولبورن،  طور اخص است انگیزش تحصیلی استهو ادراک کالس ب ،طور اعمهب

خود تعیینی خود انگیزش را  ة( در نظری1985. دسی و ریان )(2014، 2009، و همکاران اسکینر

قرار دارد که در  2انگیزشیگیرند. در ابتدای این پیوستار حالت بییک پیوستار در نظر می صورتبه

دسی و )شوند آن افراد برای انجام فعالیت هیچ رغبتی ندارند و برای آن فعالیت ارزشی قائل نمی

و  ؛ وانگ2012، 2009، 3؛ ریو1985؛ دسی و ریان، 1390 البرزی و رضویه، ، به نقل از2001ریان، 

انگیزشی، چهار نوع انگیزش بیرونی متمایز قرار دارد. در سطح تنظیم . در ادامة بی(2013، 4اکلز

شوند. بعد از تنظیم بیرونی، ، افراد برای کسب پیامد مطلوب و اجتناب از تنبیه برانگیخته می5بیرونی

ه فرد احساس کند باید است. اگر دلیل انجام عمل یا فعالیتی بر این اساس باشد ک 6فکنیتنظیم درون

شود، در سطح تنظیم این فعالیت را انجام دهد و انجام ندادن آن باعث احساس گناه و ترس می

(. 2000است )ریان و دسی،  7فکنی قرار دارد. سومین نوع انگیزش بیرونی، تنظیم همانند شدهدرون

رفتارهایی که بدین . این طیف، انگیزش بیرونی بیشتر به سمت درونی شدن تغییریافته است در

در  .داندشخصی را در آن دخیل می ةهایی هستند که فرد هشیارانه عالقشوند آنصورت درونی می

است. در این حالت انگیزشی، فرد فعالیت را  8یکپارچهترین انگیزش بیرونی، تنظیم نهایت درونی

 نگیزش درونی شبیه استگرچه تنظیم یکپارچه خیلی به ا. نمایدطور کامل درون خود جذب میهب

چراکه فرد باز انجام تکلیف را به دلیل رسیدن به . شوداما هنوز یک انگیزش بیرونی محسوب می

 9، الف(. در آخر پیوستار انگیزش درونی2008 )دسی و ریان، دهدیک پیامد یا ارزش ابزاری انجام می

 گسترش و یادگیری اکتشاف، برای تیذا تمایل درونی انگیزش( 1985) ریان و دسی نظر ازقرار دارد. 

 و شایستگی به ارگانیزم نیاز از که است برانگیزچالش و نو هایپدیدهی جستجو و هاتوانایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. task-orientation 
2. amotivation 
3. Reeve  
4. Wang & Eccles 
5. external regulation  
6. introjected regulation 
7. identified regulation 
8 integrated regulation 
9. intrinsic motivation 
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 در ریشه درونی انگیزش (2003) 1و گرانت  . از نظر باتمن(2013ریو، )گیرد می نشئت خودتعیینی

 درانگیزش  مهم نقش دلیلبه ر ممبت دارد.است که بر رفتار اث بیولوژیک آن ءمنشا و دارد فرد درون

 بر اثرگذار عوامل انددهکر تالش زیادی محققان لذت کسب و تحصیلی درگیری ،معنی دار یادگیری

 .کنند شناسایی را انگیزش

، 2وولی و بووناند که ادراک از کالس بر درگیری و انگیزش اثر دارد )ها نشان دادهپژوهش

آموزان، دانش بعضی در بین شدن و امتیاز قائل شان داد که رفتار نامساوی( ن2000) 3(. استلینر2007

ادراک ( 1391از رافعی، ، به نقل 1998)برطبق روسر و همکاران  شود.می حسادت ایجاد حس باعث

منفی از رفتار متفاوت معلمان با توجه به جنس و نژاد، انگیزش تحصیلی نوجوانان را کاهش  و تنش 

سازی معلم، رفتارهای خودناتوان ةادراک رفتار ناعادالندهد. همچنین، یش میهیجانی را افزا

کالس درس و . (2013 ،4تالیس و فالمر)کند بینی میپیشرا  آموزان در ریاضی دورة دبیرستان دانش

بر عملکردهای تحصیلی و  انکارناپذیریآموزشی معلم، اثرات  ةمدرسه و شیو ةمدرسه، نظام ادار

 (.1997، 5آندرمن و میگلی)ویژه خودتنظیمی و باورهای انگیزش دارند شناختی بهفرآیندهای 

دار، لذت بردن از ( دریافتند که بین عوامل محیط یادگیری )هدف جهت2015)6رادووان و مکووک

آموزش و پرورش، درک سودمندی موضوعات مورد مطالعه، احساس استقالل، و پشتیبانی معلم( و 

گر ( نیز مشاهده کردند که محیط حمایت1395رابطه وجود دارد. بردبار و یوسفی )های انگیزش لفهؤم

ممبت  ة( به رابط2015) 7کوسترلیگلو و کوسترلیگلوو مساعدگر اثر ممبت بر درگیری تحصیلی دارد. 

 اند.آموزان از کالس و کیفیت زندگی و انگیزش تحصیلی اشاره کردهبین ادراک دانش

آموزان، حمایت معلم، اند ادراک از کالس )وابستگی دانشکه نشان دادههایی در کنار پژوهش

بینی طور ممبت، انگیزش درونی و درگیری تحصیلی را پیشهگیری تکلیف و انصاف( بتحقیق، جهت

حجازی،  ؛2015 ریو، و 9نئو؛ چ2014 ،؛ چی2009اسکینر و همکاران، ؛ 2012، 8آسورکند )نظیر می

قدیری، ؛ 1394نیا، فوالدچنگ و حسن؛ 2009، 10سانجر و گانگورن1394، ؛ لواسانیصالح نجفی و 

محمدی باغمالیی  ؛2015، 11؛ کیمر، گراشنز، پهمر و سایدل2015کوسترلیگلو و کوسترلیگلو ، ؛ 1390

صورت ممبت و ههای دیگری گزارش شده است که انگیزش درونی ب(، یافته1397و یوسفی، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bateman & Crant 
2. Woolley & Bowen 

3.  Astleiner 
4. Tulis & Fulmer 
5. Anderman & Midgley 
6. Radovan & Makovec 
7.  Kosterrelioglu & Kosterrelioglu 
8. Assor 
9. Cheon 
10. Sunger, & Gunggorn 
11. Kiemer, Groschner, Pehmer, & Seidel 
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؛ 2009، 1کند )سئو و طهربایبینی میگیری تحصیلی را پیشصورت منفی درهانگیزشی ببی

ثر از محیط تحصیلی أانگیزش مت همچنین ،(2006؛ هوانگ و کیم، 2015؛ کازان، 2013 فردریکسون،

 (.  1390الف؛ ملتفت،2006 ریان و دسی،است) 

برنر و برونفن ةپژوهش حاضر بر مبنای این متون پژوهشی شکل گرفته و در آن با توجه به نظری

همچنین ( و 2009اسکینر و همکاران )( و 1991( و مدل پژوهشی کانل و ولبورن )1998موریس )

ثر از شرایط أکنند عملکرد بهینه متب( که بیان می 2008خودتعیینی دسی و ریان ) ةبا توجه به نظری

از کالس شناختی است؛ شرایط محیطی به عنوان ادراک محیطی و انگیزش و ارضای نیازهای روان

شده است. لحاظ در نظر گرفته شده است و درگیری تحصیلی نیز به عنوان شاخص عملکرد بهینه 

ادراک از کالس، انگیزش تحصیلی  ةدر پی آزمودن رابطمدل مفهومی  ةبنابراین، پژوهش حاضر با ارائ

گری انجیمی ادراک از کالس و درگیری تحصیلی با ةرابطبا درگیری تحصیلی است، با این هدف که 

مدل مفهومی پژوهش آورده شده است که در آن ادراک  1در شکل تحصیلی بررسی شود. انگیزش 

 کند.بینی میزاد از طریق انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی را پیشاز کالس به عنوان متغیر برون

دانش مربوط به درگیری تحصیلی دارد: اول اینکه در  ةپژوهش حاضر سهم اساسی در بدن

های ادراک از استقالل معلم یا مشارکت معلم بررسی شده بود که در های قبلی شاخصوهشپژ

تر اینکه پژوهش حاضر مدل پژوهش حاضر ادراک از کالس مورد توجه قرار گرفته است. دوم و مهم

دنبال بررسی شواهد تجربی مدل نظام انگیزشی ممبت هدهد و بخودتعیینی را در بوته آزمایش قرار می

 ست. ا

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 
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1. Seo & Taherbbai 

ادراک از 

 کالس

انگیزش 

 تحصیلی

درگیری 

 تحصیلی
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 های پژوهش حاضرعبارتند از: فرضیه

لت و  -1 عدا کاری، تحقیق،  یت معلم، هم ما به کالس، ح ادراک از کالس )احساااااس تعلق 

 صورت ممبت بر درگیری تحصیلی اثر دارد.گیری تکلیف( بهجهت

کا -2 یت معلم، هم ما به کالس، ح لت و ادراک از کالس )احساااااس تعلق  عدا ری، تحقیق، 

 صورت ممبت اثر دارد.گیری تکلیف( بر انگیزش تحصیلی بهجهت

 ای دارد. بین ادراک از کالس و درگیری تحصیلی نقش واسطه ةانگیزش تحصیلی در رابط -3
 

 روش پژوهش

یابی معادالت ساختاری روابط بین پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که به روش مدل    

 .کندمینون مدل پیشنهادی را بررسی متغیرهای مک

 کنندگان پژوهششرکت

استان فارس بود که  ةدوم شهر قائمی ةمتوسط ةآموزان دوردانش آماری پژوهش شامل تمام ةجامع    

اساس گزارش سازمان  بر کل آنها تعداد .اندمشغول به تحصیل بوده1394 -1395در سال تحصیلی 

از روش  استفاده نفر با 320ر بود که براساس جدول مورگان نف 900آموزش و پرورش شهر قائمیه

روش کار به این صورت . مورد مطالعه انتخاب شدند ةای، به عنوان نمونگیری تصادفی خوشهنمونه

چهار مدرسه )دوم شهر قائمیه، شش دبیرستان  ةبود که ابتدا، به صورت تصادفی از مدارس متوسط

در هر مدرسه نیز دو کالس پایه دوازدهم به صورت  .تخاب گردیدان (دخترانه و دو مدرسه پسرانه

 20 الزم به ذکر است که. شدندتصادفی انتخاب شدند و تمام اعضای کالس به عنوان نمونه بررسی 

به ( دختر 200پسر،  100)آموز دانش 300در مجموع ،بنابراین. ناقص کنار گذاشته شدند ةنامپرسش

 ش حاضر شرکت داشتند.  آماری در پژوه ةعنوان نمون

 ابزارهاي پژوهش   
 ها از ابزارهای ذیل استفاده شد: آوری دادهدر پژوهش حاضر برای جمع    

گویه دارد و  56این مقیاس (:1996روبين و فيشر، مقياس ادراک از کالس )فراسر، مک

موافق( است. این  )کامالً 5مخالف( تا  )کامالً 1ای از درجه 5گذاری آن براساس طیف لیکرت نمره

(، درگیری 16تا  9های گویة اول(، حمایت معلم )گویه 8آموزان )مقیاس هفت مؤلفة وابستگی دانش

  33های گیری تکلیف )گویه(، جهت32تا  25های (، تحقیق )گویه24تا  17های آموزان )گویهدانش
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 1الدریج .کندگیری میرا اندازه( 65تا  49های گویه)( و عدالت 48تا  41های (، همکاری )گویه40تا 

 40/0های باالی سنجد و بار عاملی گویهعامل را می 7اند که این مقیاس ( نشان داده2000و فراسر )

همچنین پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  ،بوده که نشانگر روایی این مقیاس است

نشانگر معتبر بودن این مقیاس است. نتایج  خوداین که بود؛  76/0ضرایب باالی محاسبه کردند که 

مطالعات دیگر در کشورهای مختلف نشان داده که این مقیاس از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار 

( . در داخل کشور 2013، 4، الدریج، فراسر و خاین3؛ افری2002، 2)درمن، مک روبین و فوستر است

ییدی أ( روایی آن را با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و ت1389نیز نیکدل، کدیور، فرزاد و کریمی )

 37/0سنجد و بار عاملی همه باالی ذکر شده را می ةلفؤم 7نامه بررسی کردند و نتیجه گرفتند پرسش

 اند.محاسبه نموده 90/0تا 79/0پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین  ،است. همچنین

 39/0از  باالتر دارمعنی عاملی بار هالفهؤم ةهم داد تأییدی در پژوهش حاضر نشان ملیعا تحلیل نتایج

 تحلیل مدل برازش هایشاخصدار بودند. ها معنیمان صورت پژوهش اصلی عاملدارند و به ه

( نشان داد که مدل GFI ،91/0= CFI،93/0= NFI ،94/0= IFI ،044/0 = RMSEA=92/0عاملی )

لفه دارای برازش مناسب است. برای بررسی پایایی آزمون، از ضریب ؤبا هفت مادراک از کالس 

آموزان، آموزان، حمایت معلم، درگیری دانشبرای ابعاد وابستگی دانش. آلفای کرونباخ استفاده شد

 ،95/0 ،86/0 ،84/0 به ترتیب ضرایب( انصاف)گیری تکلیف، همکاری و عدالت تحقیق، جهت

 . دست آمد که نشانگر پایایی مطلوب این ابزاراستهب 85/0 و 96/0 ،91/0 ،89/0

 گویه است 15این مقیاس شامل  :(2000، 6)گاي، والرند و بالنچارد 5مقياس انگيزش موقعيتی

موافقم( است  )کامالً  5مخالفم( تا  )کامالً  1ای از گذاری آن بر اساس طیف لیکرت پنج درجهو نمره

. کندگیری مینظیم بیرونی، تنظیم همانندشده و انگیزش درونی را اندازهانگیزشی، تبی ةکه چهار مؤلف

روایی آن را با استفاده از تحلیل عاملی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ( 2000)  گای و همکاران

حاکی از  خودشود که این درصد واریانس نیز تببین می 56سنجد و عامل را می 4ساختار مقیاس 

 77/0 پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین ،مذکور است. همچنین روا بودن مقیاس

صورت شاخص خودتعیینی یا هتواند باین عوامل می الزم به ذکر است که .اندمحاسبه نموده 95/0 تا

( انگیزش درونی با ضریب 2003) والرند 7مطابق پژوهش گای، مگیوو .انگیزش درونی نیز دیده شود

  2 انگیزشی با ضریبمنهای انگیزش بیرونی با ضریب ا و بی 1همانند شده با ضریب  تنظیمو  2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1- Aldridge 
2 Foster  

3 -Afari 

4 -Khine  
5- Situational motivational scale 
6- Guay, Vallerand, & Blanchard 
7 - Mageau 
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روایی این مقیاس را با استفاده از ( 1390) ملتفت شود.استفاده می نیز برای محاسبه خود تعیینی

ی بین بار عامل ةعامل در فرهنگ ایرانی بوده است. دامن 4تحلیل عاملی بررسی کرده که نتایج گویای 

پایایی آن را  ،دست آمده که این حکایت از روا بودن مقیاس مذکور داشت. همچنینبه 80/0تا  34/0

نیز برای  محاسبه نمود. در پژوهش حاضر 95/0تا  72/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 

 ةهم داد شانتأییدی ن عاملی تحلیل نتایجییدی استفاده گردید. أتعیین روایی از تحلیل عاملی ت

لفه بود. ؤم 4دارند و به همان صورت پژوهش اصلی مقیاس دارای  43/0از  باالتر عاملی بار هالفهؤم

 وGFI،94/0= CFI،96/0= NFI،95/0= IFI=95/0عاملی ) تحلیل مدل برازش هایشاخص

023/0 =RMSEA های ذکرلفه است که با توجه به شاخصؤم 4( نشان داد که مدل انگیزش دارای 

برای عامل . ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد برای بررسی پایایی ازشده برازش مناسب دارد. 

 ،76/0 ،72/0 انگیزشی، انگیزش درونی، تنظیم همانندشده و انگیزش بیرونی به ترتیب، ضرایببی

 دست آمد که حاکی از مطلوب بودن پایایی این ابزار است. هب 71/0 و 70/0

گذاری آن بر است. نمرهای هگوی 38: این مقیاس (1391لی زرنگ )مقياس درگيري تحصي

( است. مقیاس حاضر سه مؤلفه 5( تا درست )1ای از نادرست )اساس طیف لیکرت پنج درجه

گیری گویه(، را اندازه 9گویه( و درگیری رفتاری ) 10گویه(، درگیری عاطفی )19درگیری شناختی )

روایی سازه این مقیاس را بررسی کرده و از روش تحلیل عاملی  با استفاده ( 1391زرنگ ). کندمی

گیرد و دارای سه عامل است؛ که بار درصد واریانس را اندازه می 56نتیجه گرفت که ساختار مقیاس 

 90/0 پایایی کل را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،همچنیندار بوده است. یعاملی همه معن

 نتایجییدی استفاده گردید. أحاضر برای تعیین روایی از تحلیل عاملی تحاسبه نمود. در پژوهش م

دارند و دارای سه عامل است.  49/0از  باالتر عاملی بار هالفهؤم ةهم داد تأییدی نشان عاملی تحلیل

  وGFI ،96/0= CFI،97/0= NFI ،96/0= IFI=97/0عاملی ) تحلیل مدل برازش هایشاخص

029/0 =RMSEA برای تعیین پایایی آزمون،  ذکر شده برازش مناسبی دارند. ةلفؤم 3که ( نشان داد

برای درگیری شناختی، درگیری عاطفی و درگیری رفتاری به . از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

محاسبه شد که  93/0 کل مقیاس، ةدست آمد و پایایی نمرهب 88/0 و 90/0 ،91/0 ترتیب ضرایب،

 .  است ن ابزارنشانگر پایایی مطلوب ای

 هايافته

های ها در دو قسمت ارائه شده است. در قسمت اول یافتهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

های کجی و کشیدگی آورده شده است. در توصیفی )میانگین، انحراف معیار( به همراه شاخص

ری با استفاده از یابی معادالت ساختاقسمت دوم ماتریس همبستگی و نتایج حاصل از تحلیل مدل

 آورده شده و در ادامه نیز نمودار مسیر آمده است.  8افزار لیزرل ویرایش نرم
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 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهششاخص -1جدول 

 ميانگين متغير
انحراف 

 معيار
 کشيدگی کجی

 48/0 0/ 16 14/10 74/33 درگيري شناختی -1

 23/0 0/ 07 87/5 71/18 درگيري عاطفی -2

 95/0 0/ 06 99/4 01/15 ي رفتاريدرگير -3

 35/0 14/0 71/4 7/15 آموزانوابستگی دانش -4

 01/0 08/0 94/5 08/18 حمايت معلم-5

 63/0 13/0 99/5 5/18 آموزاندرگيري دانش -6

 42/0 54/0 42/6 53/18 تحقيق-7

 13/0 19/0 2/5 93/13 گيري تکليفجهت-8

 34/0 79/0 32/6 35/17 همکاري -9

 11/0 13/0 85/5 86/14 عدالت )انصاف(-10

 0/ 64 06/0 71/4 29/12 انگيزشیبی -6

 42/0 04/0 17/3 33/7 انگيزش درونی -7

 29/0 07/0 01/3 95/6 تنظيم همانند شده -8

 32/0 01/0 38/2 91/5 انگيزش بيرونی -9

 

کجی و کشیدگی استفاده  هایتوان از شاخصها میجهت بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع نمره    

 1+ باشد توزیع نرمال است. با توجه به جدول 1تا  -1کرد. زمانی که مقدار این دو آماره بین 

بنابراین استفاده از معادالت ساختاری بالمانع است. با  ،متغیرهای پژوهش دارای توزیع نرمال هستند

علّی است، ماتریس همبستگی  هایتوجه به اینکه ماتریس همبستگی مبنای تجزیه و تحلیل مدل

 آورده شده است. 2در جدول  شده متغیرهای بررسی
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 ماتريس همبستگی متغيرهاي پژوهش -2جدول 

  13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

              1 وابستگی-1

             1 51/0** حمايت-2

             1 71/0** 52/0** مشارکت-3

           1 66/0** 63/0** 53/0** قتحقي-4

          1 63/0** 48/0** 46/0** 42/0** گيري تکليفجهت-5

         1 57/0** 62/0** 55/0** 53/0** 52/0** همکاري-6

        1 44/0** 52/0** 53/0** 56/0** 54/0** 39/0** عدالت )انصاف(-7

       1 44/0** 59/0** 56/0** 66/0** 52/0** 47/0** 38/0** شناختی-8

      1 80/0** 43/0** 53/0** 66/0** 61/0** 47/0** 45/0** 38/0** عاطفی-8

     1 73/0** 81/0** 45/0** 55/0** 59/0** 62/0** 51/0** 43/0** 40/0** رفتاري -9

31/0** -29/0** -26/0** -32/0** -23/0** بی انگيزشی-10

- 

*22/0- **23/0

- 

*17/0- 03/0- **55/0- 1    

/27** 47/0** 47/0** 46/0** 41/0** 35/0** 49/0** 48/0** 43/0** 46/0** 38/0** انگيزش درونی -11

0 

1    

تنظيم همانند -12

 شده

**25/0 **34/0 **23/

0 

**29/0  **24/0 **24/0 **34/0 **32/0 **31/0 **33/0 **63/

0 

**63/

0 

1   

/55** 10/0* 30/0** 26/0** 28/0** 27/0** 25/0** 36/0** 30/0** 23/0* 37/0** 24/0** انگيزش بيرونی -13

0 

**53/

0 

1 1 

 **P<0/01                *P<0/05 

. 
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 انگيزش تحصيلی گريادراک از کالس با درگيري تحصيلی با واسطه ةمدل نهايی رابط -2شکل 

 

و درگیری تحصیلی در  انگیزش تحصیلی ادراک از کالس،ساختاری مدل معادالت  2شکل 

دهد که متغیرهای مشاهده نشان می گیریدهد. نتایج مدل اندازهحالت برآورد استاندارد را نشان می

اثرات مستقیم  3جدول  گیرند. در ارتباط با مدل ساختاریخوبی متغیر مکنون را اندازه میهشده ب

 دهد. در مدل را نشان می متغیرهای مکنون موجود

 

 

درگیری 

 یاطفع

 

درگیری 

 رفتاری

درگیری 

 شناختی

درگیری 

 تحصیلی

**77/0 

**61/0  

**60/0  

0/37 

وابستگی 

 آموزاندانش

گیری جهت

 تکلیف
 

 تحقیق
 

 همکاری

انگیزش 

 تحصیلی

ادراک از 

کالس 

 درس

**62/0  

 مشارکت

آموزان دانش

ده

 حمایت معلم

 

**45/0  

**15/0  

**61/0  

**54/0  

**65/0  

**64/0  

**58/0  

**42/0  

**95/0  

**75/0  

 عدالت
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 . اثرات مستقیم متغیرهای مکنون در مدل3جدول

 >Β S.E. t P  روابط متغيرها

032/0 59/0  ادراک از کالس بر انگیزش  28/5  001/0  

13/0 65/0  ادراک از کالس بر در گیری تحصیلی  14/4  001/0  

38/0 42/0  انگیزش بر درگیری تحصیلی  16/3  001/0  

دهد ضرایب مستقیم به همراه ضرایب مسیر در نمودار نشان می  3که نتایج جدول  طور همان

 p ،65/0 < 001/0) ( و بر درگیری تحصیلیp ،59/0  = β < 001/0ادراک از کالس بر انگیزش )

 = β انگیزش تحصیلیاست و مسیر  دارمعنی( به صورت ممبت و ( 42/0بر درگیری تحصیلی  =β )

درصد از واریانس درگیری تحصیلی را تبیین  63است. این مدل  دارمعنیو  نیز به صورت ممبت

انگیزش تحصیلی، اثر  ةدیگر نتایج حاکی از آن بود که ادراک از کالس به واسط ،کند. همچنینمی

بر درگیری  (29/0و حد باالی  13/0، با حد پایین p ،25/0  =β=  002/0) دارمعنیغیرمستقیم و 

توان بیان نمود ادراک از کالس هم با توجه به نتایج جداول و مدل می ،مجموع تحصیلی دارد. در

باورهای انگیزش بر درگیری تحصیلی رابطه دارد. در ارتباط با  ةطور مستقیم و هم به واسطهب

است. شاخص تطبیقی  58/0( dF/2Xهای برازش، نسبت مجذور خی به درجه آزادی )شاخص

TLI  دهد که به معنی توان مدل در فاصله گرفتن از یک مدل استقالل و ن میرا نشا 45/0باالتر از

نزدیک شدن به مدل اشباع شده بر اساس معیارهای تعریف شده است، شاخص برازش عمده دیگر، 

دهد که هرچه این ( را نشان می028/0)( RMSEA)میانگین مجذور خطای تقریب  ةریشیعنی 

، (GFI) نیکویی برازششاخص  .تری برخورداراستبشاخص کمتر باشد، مدل از برازش مناس

به ترتیب  (AGFI)( و شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته NFI) شاخص استاندارد شده برازش

 .ها بیانگر برازش مطلوب مدل استدست آمد که این شاخصهب 97/0و  95/0، 93/0ضرایب 

 گيريبحث و نتيجه
میان ادراک از کالس  ةای انگیزش تحصیلی در رابطپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه    

های اسکینر و پژوهشی و پژوهش ةو درگیری تحصیلی انجام گرفت. بدین منظور با توجه به پیشین

( یک مدل مفهومی 1998) برنر و موریس( و برونفن1991) (، کانل و ولبورن2014، 2009) همکاران

الت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج در دو بخش یابی معادپیشنهاد شد و با استفاده از مدل

گیری حاکی از آن بود که متغیرهای . نتایج مدل اندازهشدگیری و ضرایب ساختاری بررسی مدل اندازه

اول  ةخوبی بیانگر متغیر مکنون است. در ارتباط با مدل ساختاری و در ارتباط با فرضیگر بهمشاهده

 تحصیلی اثر ممبت دارد. این یافته با مبانی نظری کانل از کالس بر درگیری نتایج نشان داد که ادراک

های پژوهش با ،همچنین (  مطابقت دارد.2013) ریو ( و2014) و همکاران  اسکینر (،1991) ولبورن و
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 ( 2006) (؛ درمن، فیشر و والدریپ2014) ریو و چئون (؛2014) چی (؛ 2013اکلز، ) و وانگ

 .دارد خوانیهم

توان بیان نمود کالسی که در آن های ادراک از کالس، در تبیین این یافته میلفهؤبا توجه به م    

تکلیف محوری، پژوهش محوری، مشارکت و حمایت معلم در کنار همکاری و عدالت وجود داشته 

ف معلمان بایستی در کالس درس، فضای تکلی ،باشد اثر زیادی بر درگیری تحصیلی دارد. بنابراین

محوری و پژوهش محوری را در کنار حمایت و همکاری و عدالت فراهم آورند. وقتی که معلمان 

راهم ها فکنند و فرصت پژوهش را برای آنمیآموزان را به تحقیق در مورد مسائل ترغیب دانش

. کنندیادگیری نیز ترغیب می ن را به درگیری و داشتن نقش فعال درآموزاآورند؛ در واقع دانشمی

 به گوییپاسخ طریق محور، مشارکت محور و تعلق ازادراک کالس به عنوان کالس عدالت ،بنابراین

 انتخاب فرصت دادن با کالسی کند. چنینآموزان ایجاد میممبت در دانش حس آموزان،دانش عالئق

 ایدبه عق دادن گوش های همچونیادگیری و فرصت لذت بردن از تکلیف و فعالیت هایدر فعالیت

آموزان ها، فراهم کردن بازخوردها، زمینه مشارکت و درگیری دانشنقد پذیرش دیگران، هایایده و

 (. 2012کند )آسور، های یادگیری را فراهم میدر فعالیت

طور ممبت بر انگیزش تحصیلی هدوم، نتایج حاکی از آن بود که ادراک از کالس ب ةدر ارتباط با فرضی

(، کیمر و 2014(، اسکینر و همکاران )2009ته با مطالعات سانجر و گانگورن )ثیر دارد. این یافأت

اند ساختار ( همسو است که همگی نشان داده2015( و کوسترلیگو و کوسترلیگو )2015همکاران )

 ةتوان از نگاه پژوهشگران نظریفوق می ةکالس یا گفتمان معلم بر انگیزش اثرگذار است. درتبیین یافت

؛( نیز سود 2005؛ دسی و مولر، 2000ب؛ دسی و ریان، 1992الف، 1992)از قبیل ایمز،  خودتعیینی

کننده و برانگیزنده نیاز ه انگیزش فعال شود به محیط حمایتک. از نظر این پژوهشگران برای اینبرد

های پژوهش محوری، حمایت و همکاری بر درگیری لفهؤاست. این یافته که ادراک از کالس با م

 خود تعیینی هماهنگ است.  ةهای نظریی اثر دارد با چارچوب گزارهتحصیل

، نتایج حاکی از آن بود گریپژوهش یعنی فرضیه مربوط به واسطه ةدر ارتباط با سومین فرضی      

نماید. ای ایفا میبین ادراک از کالس و درگیری تحصیلی نقش واسطه ةکه انگیزش تحصیلی در رابط

( 1393( و مرادی و چراغی )2015(، کازان )2014، 2009های اسکینر و همکاران )تهاین یافته با یاف

برنر و مدل رفتار بین فردی معلم، بینش ما را برونفننگری همسو است و هماهنگ با رویکرد بافت

بخشد. شان در محیط مدرسه ارتقاء میاز بافت کالس و ادراک نوجوان از کالس و درگیری تحصیلی

ها بیشتر دخیل کنند، آنها الگوی گیریآموزان را در تصمیمبه این نتایج، هر چه معلمان، دانشتوجه با 

تری با درس و مدرسه بروز خواهند داد. بر این اساس معلمانی که به انگیزشی ممبت و سازگارانه

توانند یاد یافراد م ةکنند که همدهند، این ایده، فکر و پیام را منتقل مییادگیری و فهم اهمیت می
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 مربخش و رویارویی با تکالیف ث ةبگیرند. چنین ساختاری سبب رشد مطلوب، ایجاد انگیز

شود. لی میبرانگیز، نظردهی راجع به امور کالسی، کسب مهارت و در نهایت درگیری تحصیچالش

گیرد، ولی چگونگی های معلم شکل میقابل ذکر است که ساختار کالس بر اساس اهداف و ارزش

آموزان از این ساختار آموزان به چگونگی ادراک دانشتأثیر آن بر انگیزش و درگیری تحصیلی دانش

 بستگی دارد. 

الف، 2006ریان و دسی ) خودتعیینی ةتوان به نظریای انگیزش تحصیلی، میبرای تبیین اثر واسطه     

ب( اشاره کرد. مطابق با این نظریه زمانی که محیط برانگیزنده و مشوق باشد؛ انگیزش سطوح 2006

خود را بر اساس میل  هایآید. زیرا زمانی که افراد فعالیتباال و پیامدهای ممبت رفتاری به دست می

ها تمرکز بیشتری دارند و پشتکار بر آن فعالیتکنند، مشخص است که ق خود انتخاب باطنی و عالئ

عالوه افرادی که داری شوند. بهدهند و مشغول آن فعالیت میبیشتری برای انجام آن از خود نشان 

های درونی خود متکی هستند تا انجام یک فعالیت برای انگیزش باال هستند، بیشتر به قضاوت

الیت کنند. د که توجه خود را بیشتر معطوف به آن فعشوموجب می مسئلهخوشایندی دیگران، همین 

 کند. شان را تعیین میگذاری بر سطح انگیزش افراد، درگیری تحصیلیادراک از کالس با اثر

توان های این پژوهش بیانگر آن است که با مداخالتی با هدف ارتقاء انگیزش تحصیلی مییافته

های آموزشی نمود. از نها را بیشتر درگیر فعالیتآآموزان را کاهش داد و مشکالت تحصیلی دانش

جمله اینکه، معلمان با تمرکز بر رفتارهایی چون فراهم کردن فرصت انتخاب، تأکید کمتر بر رقابت، 

صورت مشارکتی و عادالنه، هتأکید بر فرایند تدریس و تشویق همکاری و فراهم کردن فضای تحقیق ب

 د. با توجه به اهمیت ابعاد آموزان فراهم آورنر دانشافزایش درگیری تحصیلی را د ةزمین

تعامل به معلمان  ةمداری، تحقیق، همکاری، عدالت و حمایت معلم از فراگیر، آموزش این شیوتکلیف

شود که فرصت تحقیق، انتخاب، مشارکت در شود. در نهایت به معلمان توصیه میتوصیه می

ثیر ممبتی بر انگیزش و درگیری أت مسئلهرند که این ها را در کالس درس فراهم آوگیریتصمیم

 تحصیلی دارد.

روش تحصیلی و  دورةسنی،  ةتوان به محدودیت دامنهای این پژوهش میدر ارتباط با محدودیت    

آموزان دبیرستانی انجام گرفته است؛ بنابراین پژوهش اشاره کرد: نخست آنکه پژوهش بر روی دانش

های سنی باید جانب احتیاط به عمل آید. دوم اینکه چون ها و گروهه سایر دورهدهی نتایج بدر تعمیم

در استنباط علّی از این نتایج باید محتاط بود. در آخر پیشنهاد  ،پژوهش حاضر از نوع همبستگی است

های آینده نقش عوامل فرهنگی، خانوادگی و همساالن به عنوان پیشایندهای شود در پژوهشمی

 صیلی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. درگیری تح
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 منابع 

 الف.فارسی

(. رابطه ادراک ازوالدین وخالقیت اجتماعی درکودکان باواسطه گری باورهای 1393البرزی، محبوبه )

 .61-81(، 67پیاپی  2) 6انگیزشی در روابط دوستانه. مطالعات آموزش و یادگیری، 

های علوم اًثیر انگیزش بیرونی بر خالقیت کودکان. تازه(. ت1390البرزی، محبوبه و رضویه، اصغر )

 . 57-66(، 2) 13شناختی، 

های تحصیلی در ای فرایندهای نظام خود و هیجان(. نقش واسطه1395بردبار، مریم و یوسفی، فریده )

شناسان ایرانی، شناسی تحولی: رواننروارابطه بین محیط حامی خودپیروی و درگیری تحصیلی. 

13(49 ،)13-28.  

بینی رابطه ادراک از محیط کالس و خوش (.1394) لواسانی، مسعود و حجازی، الهه، صالح نجفی، مهسا

 .198-188(،  74) 19، شناسیمجله روان .آموزانبا تحول ممبت دانش

آموز، درگیری دانش-ساختاری تعامل معلم ابطة(. ر1397) ی باغمالیی، حیدر و یوسفی، فریدهمحمد

 .99-75(، 2)10 ،مطالعات آموزش و یادگیریمجله . آموزان با مدرسهو سازگاری دانش تحصیلی

 تحصیلی عملکرد و اجتماعی سازگاری با کالس محیط از ادراک رابطه بررسی(. 1391) رافعی، الهام

کارشناسی ارشد، دانشگاه  . پایان نامهبیدگل و آران شهرستان راهنمایی سوم پایه آموزان دختردانش

 شناسی و علوم تربیتی.المه طباطبایی، دانشکده روانع

های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه سبک(. 1391) زرنگ، رمضانعلی

 شناسی تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.نامه کارشناسی ارشد روان. پایاندانشگاه فردوسی مشهد

بین ادراک محیط یادگیری و فرسودگی تحصیلی  ةرابط (.1394)سمیه  نیا،حسن و محبوبه فوالدچنگ،

 ،شناسان ایرانی: روانشناسی تحولیمجله روان. یابی ساختاریآگاهی: مدلگری ذهناز طریق واسطه

12(45 ،)86-93. 

گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ادراک از محیط کالس و جهت ةبررسی رابط(. 1390) قدیری، پروین

کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی،  ةنام. پایانآموزان دختر پایه سوم متوسطهریاضی در دانش

 شناسی و علوم تربیتی.دانشکدة روان

(. الگوی علّی تجربی از روابط بین ادراک از الگوهای ارتباط 1393) مرادی، مرتضی و چراغی، اعظم

لی و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان خانواده، ادراک از ساختارکالس، انگیزش و خودگردانی تحصی

 .113-140 (،2) 8مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دبیرستانی. 
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آموزان از والدین، شناختی با توجه به ادراک دانشمدلی برای بهزیستی روان ةارائ(. 1390) ملتفت، قوام

شیراز، دانشکدة دکتری، دانشگاه  ةای باورهای انگیزشی. رسالهمساالن و معلمان با نقش واسطه

 شناسی و علوم تربیتی.روان

سنجی های روان(. بررسی شاخص1389اله و کریمی، یوسف )کدیور، پروین، فرزاد، ولی نیکدل، فریبرز؛

 .53-31(، 1)1، گیری تربیتیفصلنامه اندازهنامه ادراک از محیط کالس. پرسش
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Introduction

Over the the last few decades, researchers in general, and psychologists in 

particular have become interested in the concept of academic engagement 

as a way to reduce student boredom and enhance their motivation and 

academic achievement. Fredricks (2004) described academic engagement 

as a malleable, developing, and multidimensional construct that consists 

of three broad dimensions: behavioral, cognitive, and emotional. The 

dimensions, according to the author, are not isolated but interrelate with 

each other .Behavioral engagement is a directly observable dimension of 

engagement, and the salient indicators of this dimension include truancy, 

preparation for school, attendance, participation in curricular and 

extracurricular tasks, and discipline referrals.  The cognitive engagement 

dimension refers to the students’ investment in learning and encompasses 

aspects such as willingness and thoughtfulness to expend the effort 

required to understand and master difficult tasks. Finally, emotional 

engagement refers to the same features of emotional engagement, which 

describe the students’ positive and negative emotional index towards their 

teachers, classmates, academic tasks, and school in general (Fredricks et 

al., 2004). Presence of interest and happiness and the lack of boredom, 

anxiety, and sadness are indices of emotional engagement. It is known that 

contextual factors, including perception of the classroom, is the strongest 

variable to influence academic engagement. In this regard, research 

suggests that such dimensions of the students’ perception of the classroom 

as their belonging to the classroom, support from the teacher, cooperation, 

investigation, equality, and task orientation are important factors that can 

positively predict the students’ academic engagement and success.  

In addition, research findings suggest that self-determination, especially 

intrinsic motivation, is an important variable affecting academic 

engagement. Regarding motivation, studies of self-determination suggest 

that people have different motivations for being involved in the workplace, 

school, and other places. Review of the literature about motivation 

indicates that humans have four different kinds of motivation that can be 
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considered along a continuum. External motivation is about involvement 

in activities associated with rewards and punishment when the situation 

dictates it. A type of motivation has also been characterized as the 

motivation in which people are involved in an activity due to its 

significance or even the value they attach to their own goals. Intrinsic 

motivation, which is more autonomous, refers to involvement in behavior 

for the sake of pleasure. In the end, amotivation, or absence of motivation, 

applies to a condition under which one fails to act because they do not find 

it significant. Many researchers have suggested that classroom context can 

affect the learners’ motivation, leading to positive outcomes such as 

persistence, academic engagement and academic success. Although the 

previous studies have confirmed the positive relationships between 

perception of classroom, academic motivation, and academic engagement, 

they did not clearly mention the mechanism of these relationships. 

Therefore, the main objective of the present study was to explore the effect 

of classroom perception on academic engagement, while considering the 

mediating role of academic motivation in this regard. Therefore, based on 

our research purpose, three research hypotheses were generated: 

 

1-There is a relationship between perception of classroom and academic 

engagement.  

  2- There is a relationship between perception of classroom and academic 

motivation. 

  3- Academic motivation plays a mediation role in the relationship 

between perception of classroom and academic engagement.  

 

Method 

 The research was a correlation study, using structural equation 

modeling (SEQ) as the data analysis technique. The population included 

all high school students in Ghaemieh. Of this population, a sample was 

selected of 300 high school students (100 males, 200 females) through 

random multistage cluster sampling. Having been informed of the purpose 

of the study, investigating their classroom perception, academic 

motivation, and academic engagement, the participants signed an informed 

consent form. Subsequently, they completed three questionnaires 

including classroom perception from, academic engagement inventory, 

and the situational motivational scale. SEQ was run as the statistical 

technique for analyzing the data. 

 

Results 
The results of SEQ showed that in the measurement model the indicator 

variables could measure the latent variables appropriately. In addition, the 

results suggested that the components of classroom perception (i.e. 

belonging to classroom, receiving support from the teacher, cooperation, 
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equality, and task orientation) could affect academic engagement and 

academic motivation. It was further found that academic motivation could 

have a mediating role in the relationship between classroom perception 

and academic engagement. To evaluate the model, multiple indexes of 

fitness were used which corroborated the fitness of the models for the data.  

 

Discussion 

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

academic motivation in the relationship between classroom perception and 

academic engagement. The results of SEQ suggested that the proposed 

model fits the research data quite well. The findings also showed that 

Academic motivation depends on the classroom environment and affects 

academic engagement. The components of classroom perception, namely 

belonging to the classroom, receiving support from the teacher, 

cooperation, equality, and task orientation, affected academic Motivation. 

In sum, the findings corroborated the appropriateness of the presumed 

model in accounting for the impact of the classroom environment on 

academic engagement .The results of the research could be insightful for 

teachers and educators, trying to enhance the learners’ academic 

engagement. The teachers should orient the learners to the tasks and teach 

them discovery methods to strengthen their intrinsic motivation and 

thereby improve the learners’ academic engagement. It is recommended 

that the teachers encourage cooperation, investigation, equality, and task 

orientation in the classroom and support the learners’ autonomy so as to 

enhance their intrinsic motivation and active engagement in their academic 

studies.  

 

Key words: perception from classroom, academic engagement, academic 

motivation 
 

1 Corresponding author) Assistant professor of educational psychology, Yasuj University, Iran. 

Email: moltafet@yu.ac.ir 
2 Assistant professor of educational psychology, Yasuj University, Iran. 

Email: A.taghvainia@gmail.com 
3
 M. A. student of educational psychology, Yasuj University, Iran. 

Email: Ayool@gmail.com. 
  

                                                             


