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 چکیده

این  بود.  فرزندان ایثارگرانمفهوم خویشتن در  بواسطۀاشتیاق تحصیلی  باپذیری تحصیلی و مسئولیت هایهیجان وابط ساختاریحاضر تعیین ر هدف پژوهش
استان آذربایجان مدارس در  79-79ان ایثارگر که در سال تحصیلیآموزان فرزنددانش همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی-از نوع توصیفی پژوهش 

ها از آوری دادهند. برای جمعانتخاب شدمرحله ای به شیوه تصادفی چند نفر به عنوان نمونه 333از این تعداد شرقی در دوره متوسطه مشغول به تحصیل بودند. 
تحصیلی، پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان و پرسشنامه مفهوم خویشتن )خودپنداره( بک استفاده  هیجان های پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، پرسشنامه

-AMOSو   SPSS-24 افزارهایفاده شد. داده ها از طریق نرم و تحلیل مسیر است رگرسیون چندگانهده ها از روش تحلیل جهت تجزیه و تحلیل دا شد. 

تحصیلی مثبت و مفهوم خویشتن رابطه مثبت های ق تحصیلی با مسولیت پذیری، هیجانو تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند بین اشتیا مورد تجزیه 24
و  تحصیلی هایواسطه متغیرهای هیجانیاق تحصیلی باز واریانس اشت %(33مچنین رابطه منفی معنادار وجود دارد.  ه ،های منفیدار و با هیجانیو معن

پذیری،  بطه بین اشتیاق تحصیلی با مسولیتشود. در نهایت تحلیل مسیر نشان داد مفهوم خویشتن به عنوان میانجی، در راپذیری پیش بینی میمسئولیت
 دارد.هیجان تحصیلی نقش 
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 مقدمه

 از یکی ان، یکی از مسائل مهم مورد توجه مسئولین ستاد شاهد و ایثارگر است. فرزندان ایثارگران کهموفقیّت تحصیلی فرزندان ایثارگر
 که است شده شناخته محیطی و شخصی عنصر چندین برگیرنده در تحصیل زمینه در شان موفقیّت باشند، می جامعه حساس قشرهای

ه اهمیت تحصیل و آموزش در جوامع مدرن و تاثیر مستقیم آن در توسعه و مدرن با توجه ب .بگذارد تاثیر آنها موفقیّت در بالقوه تواندمی

سازی جوامع، لزوم تحقیق و پژوهش در زمینه های مرتبط با آموزش به ویژه آموزش دانش آموزان که به نوعی پایه و اساس آموزش 
مرتبط با پیشرفت تحصیلی و رشد آموزشی  بزرگساالن محسوب می شود، بیش از پیش نمایان می شود. بر همین اساس مولفه های

باید مشخص شده و عوامل تاثیر گذار بر آنها نیز شناسایی شوند. یکی از این عوامل که بر اساس پیشینه و ادبیات پژوهشی می تواند 

هر فعالیتی باید  است. بدیهی است که برای شروع، تداوم و مانایی 1مرتبط و تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی باشد، اشتیاق تحصیلی
نسبت به آن شوق و اشتیاق وجود داشته باشد تا فرد را نسبت به آن فعالیت برانگیخته نماید. بنابراین اشتیاق تحصیلی را می توان از 

 عوامل کلیدی در آموزش و تحصیل در نظر گرفت. 
سرایت کننده و هیجانی شناختی اشاره اشتیاق چیزی بیش از یک وضعیّت هیجانی گذرا و خاص می باشد و به یک حالت پایای 

(. اشتیاق از سه مولفه تشکیل شده 3113، 3دارد که روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص تمرکز می شود )رودریگوئز و بوتاکیدز

تیاق است؛ اشتیاق رفتاری که به فعالیّت های یادگیری، دقّت و توجه، برخوردهای مثبت و حضور در محل تحصیل اشاره دارد. اش
عاطفی مرتبط با نگرش های اثربخش در جهت تشخیص احساس متعلق به محل تحصیل است و اشتیاق شناختی به انعطاف پذیری 

( و به رویکرد خودتنظیمی یادگیری و 3119، 3در حل مسئله، ترجیح برای کار سخت، مقابله مثبت در برابر شکست )هوگس وکو

(. پیوند رفتارهای 1371ارد )صادقی، شهری، خالقی کیا دهی، اسدیان خرم آبادی و پیرانی،استفاده از راهبردهای فراشناخت داللت د
دانش آموز )شامل سبک ها و عادات مطالعه، مشارکت با همساالن، تعامل با معلمان، زمان انجام وظیفه و انگیزش( و شرایط سازمان 

ساالن، رویکردهای آموزشی و عوامل دیگر( سبب ایجاد اشتیاق )شامل تجربه سال اول، حمایت تحصیلی، محیط مدارس، پشتیبانی هم

دارد  اجتماعی و شغلی و تحصیلی موفقیت های برای مهمی تلویحات تحصیلی در فرد و پیشرفت تحصیلی وی می شود. اشتیاق
 شاخص به عنوان ویاندانشج و دانش آموزان تحصیلی اشتیاق از ملّی زمینه یابی . مطالعات(3111 ،1اکلس و جودی )بوچی، شلبرگ،

 کوچک مقیاس در تجربی ( شمار مطالعات3119، 6گانیه و کینزی شاپ، کروس، ؛ کوه،5،3111کیفیت دانشگاهی نام برده اند )کوه

 (. 1379است )اسالمی، درتاج و سعدی پور و دالور،  افزایش و رشد حال در نیز دانش آموزان  اشتیاق درباره
آموزان در ارتباط تواند با اشتیاق تحصیلی دانشهایی که میند متاثر از عواملی باشد. یکی از مولفهتوااشتیاق تحصیلی خود نیز می

پذیری را توانایی نظم دادن به تفکرات، احساسات و رفتار همراه با اراده است. برخی از صاحب نظران مسئولیت 9باشد مسئولیت پذیری

دهد و پیامدهای فردی و اجتماعی آنها تعریف کرده اند )فرضی و هایی که انجام میعنوان مسئول انتخاب ر نظر گرفتن خود ببرای د
های شخصیتی نسبتا پایدار میان فردی و درون فردی است، فردی که دارای احساس پذیری از ویژگی(. مسئولیت1371زارعی، 

افراد پیامدهای رفتارهای خود را می پذیرند و قابل  مسئولیت باالیی است نیازهای خود را در راه نیازهای جمع فدا می کند، این قبیل

(. دانش آموزانی که اشتیاق به تحصیل دارند، در قبال کارهایشان احساس مسئولیت 1371اعتماد هستند )طباطبایی، کاکایی و محمدی،

                                                           
1-  academic engagment 
2-  Rodríguez & Boutakidis 
3- Hughes & Cao 
4- Bouchey, Shoulberg, Jodl & Eccles 
5- Kuh 
6- Cruce, Shoup, Kinzie & Gonyea 
7- responsbility 
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دانند نه معلم و والدین یا بیشتری می کنند و رضایت خاطر بیشتری به دست می آورند، هنگام موفقیت یا شکست، خود را مسئول می 
به  فعالیت (، شروع3117، 1آزویدو) یادگیری پیشبرد در فراگیران مسئولیت پذیری و برخودمختاری اشتیاق تحصیلی جامعه را.

 ردمو اهداف به دستیابی در رفتارها و احساسات افکار، هدایت نظام منـد (، و3111 ،3والترز) تعیین شده اهداف به رسیدن تا طورمستقل
 پیش نیازی دارد و ( تأکید3116 ،1وکاسکالر بوکارتس) مسیر این در محیطی شرایط بـا در نظرگرفتن (، همـراه3111، 3بیمبنتی) نظر

 دارد ویژه ای اهمیت مادام ا لعمر یادگیری از این رو برای و است آن از خارج و مدرسه آموز در دانش موفّقیت آمیز کسب برای حیاتی

 (.1371ی، نصری و بیانات)
 و هیجان ها .است 5هیجان تحصیلی باشد ارتباط در آموزان دانش تحصیلی اشتیاق با تواند به نظر می رسد می که دیگری مولفۀ

 دانش آموزان یادگیری اشتیاق بر و دارند یادگیری حضور فرایند سراسر در که دانش آموزان هستند شخصیتی ابعاد ازجمله هااحساس

 «تحصیلی هایهیجان» عنوان با و شناسایی را تحصیلی پیشرفت و آموزش یادگیری، (، هیجان های ویژه3116)6نپکرا .تأثیرگذارند
-هیجان بنابراین. گره خورده اند تحصیلی، نتایج یا تحصیلی فعالیت های به مستقیم به طور تحصیلی هیجان های. می کنند معرفی

 از ناشی خستگی یادگیری، از منبعث لذت. می شوند تحصیلی تلقی یجان هایه نیز تحصیل با مرتبط فعالیت های به وابسته های

 فعالیت های با مرتبـط هیجان های از نمونه هایی دشوار، تکالیف از ناشی و عصبانیت های ناکامی ها و کالسی آموزش های
 میانجی مکانیسم به وسیله تعدادی پیشرفت و یادگیری بر هیجان ها ( اثر3116) پکران الگوی (. طبق3116 پکران،) تحصیلی است

اشتیاق  همه از مهم تر و شناختی منابع یادگیری، یادگیری، راهبردهای برای انگیزش شامل که می شود ایجاد انگیزشی و شناختی

وت دی گر و پینتریچ خودگردان یادگیری راهبردهای پرسشنامه از (،که3113پری ) و گوئتز، تیتز پژوهش پکران، در. است تحصیلی
. تحقیقات نشان داده است هیجان شد یادگیری خودگردانی تایید راهبردهای و تحصیلی هیجان های معنادار رابطه بود، شده استفاده

هایی  که دانش آموزان در موقعیت های آموزشی تجربه می کنند بر ادراک و رفتار آنها تاثیر داشته و به طور معناداری با انگیزش، 

)پکران،گوتز، تیتز آموزان مرتبط است منابع شناختی، خودتنظیمی، خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش راهبردهای یادگیری،
ثر (. عالوه بر آن هیجان ها بر عالقه، درگیری و رشد شخصیت دانش آموزان مو9،3113؛ والینت، سوانسون و اینزبرنبرگ9،3113و پری
 (. 11،3116ایر و ترنر؛ م7،3115)آینلی، کوریگان و ریچاردسوناست 

 در هم و کلی به شکل هم روشن و ثابت نسبتا یک خودپنداره دارای باید خودگردان یادگیری برای دانش آموزان از سوی دیگر،
 و فرایندهای بافتی عوامل کنترل برای الزم توانایی های که باشند داشته باور نیز و باشند خودپنداره تحصیلی مانند ویژه یک بعد
خودگردانی از جمله  برای است (؛ معتقد 3119) 13(. زیمرمن3117 ،11موریس و آنجلکیو درمیتزاکی،) دارند را خود انگیزشی و شناختی

 فرایندهای از باشند، داشته خود از درستی درک افراد اگر. ضروری است خود توانایی های درباره مثبت باورهای اشتیاق تحصیلی،
 داشت. خواهند بهتری تحصیلی عملکرد و کنندمی بیشتر استفاده خودگردان یادگیری

                                                           
1- Azevedo 
2- Wolters 
3- Bembenutty 
4- Boekaerts & Cascallar 
5- academic emotion 
6- Pekrun 
7- Goetz, Titz & Perry 
8- Valiente, Swanson & Eisenberg 
9- Ainley, Corrigan & Richardson 
10-Meyer & Turner 
11- Dermitzaki, Angeliki & Marios 
12 -Zimmerman 
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کمابیش از رابطه مستقیم مسئولیت پذیری و هیجان تحصیلی با  (،3113) 1کینگ، مک لیرنی و واتکینزبرخی از پژوهش ها مثل 
ی خود بر اشتیاق اشتیاق تحصیلی حکایت داشته اند اما سوالی که مطرح بود این بود که آیا این دو متغیر به واسطه ویژگی های ذات

تحصیلی تاثیر میگذارند یا به واسطه و میانجی گری یک متغیر دیگر این تاثیر را دارند. یکی از متغیرهایی که فرض شد در رابطه این 

 است. 3سه متغیر می تواند نقش میانجی را داشته باشد مفهوم خویشتن
 عنوانب و می کنند تفسیر و سازماندهی را خودشان درونی دنیای افراد که است شیوه ای عنوان به پنداره مفهوم خویشتن یا خود

 به مربوط حقیقت آن شخص هر در که است و عقایدی نگرش ها  شده، آموخته باورهای از پویا سیستم و یافته پیچیده، سازمان کلیت

(، دانـش آمـوزان با خود 3111) 1زیمـرمن و کیتسانتاس عقیـده به (.3111 ،3می کند )نگوان، بگانا و دینکا حفظ را خودش وجود
برخی پژوهش ها از رابطه بین  .یابنـد دسـت خـود یادگیری اهداف به بتوانند تا دارند فعال مشارکتی یادگیری، فرایند در پنداره باال،

 پذیری هیجان تقویت (، معتقدند که با1376) بگیان مرزکوله و پیرانی عباسی، خودپنداره و اشتیاق تحصیلی حمایت کرده اند. مومنی،

یابد. زاهدبابالن  افزایش آموزان دانش تحصیلی اشتیاق که دارد وجود احتمال این خانوادگی سازنده و مثبت عاطفی جو ارتقای و مثبت
(، نیز در پژوهش های 1391(، حسن زاده، حسینی، مرادی)3111) 6(، برایان و همکاران3111)5(، پرنس و نوریس1376و همکاران )

 کرده عنوان خود پژوهش در( 3115) 9ان دادند که خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی کودکان اثر مستقیم دارد. دوگانخود نش

 .شود می شناختی اشتیاق باالی سطوح به منجر آموزان دانش هیجانی خودکارآمدی بخصوص و خودکارآمدی باالی سطوح که است
-سازه با اشتیاق مطالعات اغلب در. کند نمی آموزش کشورمان حمایت نظام در مطلوب تحصیلی اشتیاق وجود از ها پژوهش و آمارها

که  متعددی های پژوهش نتایج از می شود. تحصیل، احساس بیگانگی و مخالفت همراه کناره گیری از اشتیاق، عدم نظیر متضاد های

 آموزشی نظام متولیان روی اصلی، پیش اولویت یک عنوان به تحصیلی اشتیاق که گرفت نتیجه می توان شده انجام کشور داخل در
 دامن گیر تحصیلی، اشتیاق مقابل نقطه عنوان به تحصیلی فرسودگی تحصیلی و افت وجود جمله از مهمی چالش های و دارد قرار
 است. کشورشده آموزشی نظام

 و است بوده اشتیاق شغلی بیشتر بر آن رکزتم و بوده کشور از خارج در ،اشتیاق حوزه در شدهانجام هایپژوهش عمده ،طور کلیب
هایی هم که تاکنون به مسئله اشتیاق تحصیلی وعوامل مرتبط با آن پژوهش. است محدود و نوپا جدید، ایران در پدیده این بررسی

کمک به تحصیل و مسئله همچنان باقی است، در نهایت نظر به اینکه  مسئله اشتیاق تحصیلی راحل کنند اندنتوانسته اندپرداخته
وساالنه مبالغ بیشتری به این عنوان اعم از شهریه وکالسهای تقویتی وتدریس خصوصی های دولت بوده رگران از اولویتفرزندان ایثا

که گاها نیزبه نتیجه مطلوبی نمی رسد و ازطرفی ممکن است  فرزندان ایثارگران و جانبازان بخاطر  و...برای این قشرهزینه می شود

 مشکالتی ازجمله مشکالت تحصیلی باشند. لذا دچار (،PTSDی بلندمدت جنگ، مانند اختالل فشارروانی پس ازسانحه )پیامدها
برجمعیت دانش آموزان ایثارگران که به لحاظ خانوادگی دارای مشکالت مضاعفی نسبت به دانش  ،خاص پژوهش حاضر به طور

 زییبرنامه ر کیبه  لیفرزندان شاهد برای ن یو علم یو موانع رشد فرهنگمشکالت  ییشناسااموزان عادی هستند،متمرکزشده است. 

اندک جهت ارج نهادن به مقام شامخ پدران آنها و  اریبس یتالش دیضرورت و شا کی تیو ترب میتعل یو متناسب با اهداف عال حیصح
 جانیه یبر مبنا یلیتحص اقیاشت ینیبشیبه پ یقبل یپژوهش، بر خالف پژوهش ها نای.است یحفظ دستاوردهای انقالب اسالم

را  ریو سهم هر متغکرده  یرا به طور همزمان بررس ثارگرانیفرزندان ا شتنیمفهوم خو یگریانجیبا م یریپذتیلو مسئو یلیتحص
                                                           

1 -King, McInerney & Watkins 
2 -self - concept 
3 - Negvan, Bagana & Dinca 
4 -Zimmerman1 
5 -Prince & Paula S. Nurius 
6 -Brian, Galla, Jeffrry, Wood, Eli, Tsukayama, Kim, & Angela 
7 -Dogan 
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 پذیری بابه همین دلیل در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا هیجان تحصیلی و مسئولیت وده است ؛نم نییمشخص و تب
 بینی کند؟گری مفهوم خویشتن می تواند اشتیاق تحصیلی فرزندان ایثارگران را پیشمیانجی

 

 پژوهشروش 
ان ایثارگر ان که در سال دانش آموزان فرزند عبارت بود از تمامی جامعه پژوهشطرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

وره اول و دوم متوسطه مشغول به تحصیل بودند. تعداد این دانش آموزان استان آذربایجان شرقی در دمدارس در  79-79تحصیلی

 فرمول از استفاده با نفر بود. تعداد نمونه 1191براساس استعالم انجام گرفته از بنیاد جانبازان و ایثارگران استان آذربایجان شرقی 
جهت نمونه گیری ابتداپنج منطقه وناحیه  .ندنتخاب شداای تصادفی چندمرحلهبه روش بود که نفر  391 مورگان، نمونه حجم محاسبه

مناطق عبارت بودند:از بخش مرکزی استان ناحیه سه  )این نواحی و منطقه وناحیه به صورت تصادفی انتخاب شدند37از مجموع 

وب غربی استان تبریز، ازشمال شرقی استان منطقه اهر،ازشمال غربی استان منطقه مرند،ازجنوب شرقی استان منطقه سراب،ازجن
که از ول متوسطه و یک مدرسه دوم متوسطه یک مدرسه ا مدرسه،3 ناحیه به تفکیک جنسیت منطقه بناب( سپس از هرمنطقه و

که دارای  نفر17، مدرسه هر مدرسه متوسطه دوم واز5مدرسه متوسطه اول و 5 مدرسه به تفکیک جنسیت،11مجموع مناطق پنجگانه

نفر به طور تصادفی انتخاب شدندکه نمونه نهایی با توجه به مخدوش بودن برخی 391مدرسه و 31موعهای ورودی بودند در مجمالک
و میانگین سنی دختران  17/5با انحراف معیار  39/11دختر( بود. میانگین سنی پسران  193پسر و 161نفر ) 333از پرسشنامه ها 

 بود. 69/5با انحراف معیار  9/11

 

 ابزارهاي پژوهش
 

 15 دارای که ساخته شده ،(3111) 1پاریس بلومنفیلد، فردریکز، توسط تحصیلی اشتیاق مقیاسامه اشتیاق تحصیلي: پرسشن-0

. کند می گیری اندازه دانشجویان و دانش آموزان  میان در را شناختی و عاطفی رفتاری، مقیاس خرده سه ها؛ گویه این که است گویه

 است ذکر قابل. شود می شامل را( 5=زیاد خیلی تا 1= کم خیلی) از که باشد می پنج تا کی نمرات دارای ها گویه از کدام هر پاسخ
 فردریکز)اند  کرده گزارش 96/1  را مقیاس این پایایی ضریب همکاران و است. فردریکز نظر مورد تحصیلی اشتیاق مقیاس کل نمره

 در چنین هم. آمد دستب 66/1 کرونباخ آلفای روش به ،(1379)همکاران و عباسی پژوهش در پرسشنامه پایایی(. 3111همکاران،  و

 . است آمده دست به 96/1 پرسشنامه کل برای کرونباخ آلفای روش به پایایی میزان حاضر پژوهش

 توسط دانش آموزان تحصیلی هیجان های پیشرفت اندازه گیری به منظور ابزار این : تحصیلي هايهیجان پرسشنامه -2

 که است قسمت سه دارای و کاغذی-مداد و خودگزارشی نوع از پرسشنامه این .شد ساخته و ( طراحی3115) 3رینزلف و گوئتز پکران،
 آلفای. دارد وجود زیرمقیاس 9 قسمت هر در. است امتحان به مربوط و یادگیری به مربوط کالس، به مربوط بخش هیجان های شامل

 همکاران و پکران) است ابزار این قبول قابل بیانگر پایایی که آمده به دست1/ 75 تا 1/ 95 از پرسشنامه خرده مقیاس های کرونباخ
نیکدل،  .می شود ( درجه بندی 5) کامالً موافقم ( تا 1) مخالفم کامالً از ای درجه 5 لیکرتی مقیاس یک (. نمره گذاری در3113
 کالس، از لذت برای را پرسشنامه این کالس مربوط به یمقیاس های هیجان ها ( پایایی1371)عرب زاده و کاووسیان  فرزاد، کدیور،

 . گزارش کردند 91/1 کالس، از خستگی ؛91/1 کالس، از عصبانیت ؛99/1 کالس، از اضطراب ؛96/1کالس، به امیدواری ؛95/1

 آیتم است استفاده شده است. 91الزم به توضیح است که در پژوهش حاضر فقط از قسمت مربوط به کالس که دارای 

                                                           
1 -Fredricks, Blumfeld, & Paris 
2 -Pekrun, Goetz, & Frenzel 
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توسط کردلو سـاخته شـده اسـت کـه دارای  1397ایـن پرسشـنامه در سـال آموزان: پذيري دانشپرسشنامه مسئولیت -3

ی، تعهـد بیرونی، احساس امنیت، عزت نفـس در مدرسـه و احسـاس تعلـق ( اسـت. روش زیـر مقیـاس )تعهـد درون 5ارت و عبـ 56
مخالفم -3امتیاز(،  3موافقم ) -3امتیاز(،  1کامالً موافقم )-1یکرت مـی باشـد، کـه در آن نمـره گـذاری ایـن پرسشنامه به صورت ل

امتیاز( دارد. برای سؤاالت منفی عکس نمـرات فـوق در نظر گرفته می شود. اعتبار این آزمون برابر با  1کامالً مخالفم )-1امتیاز(،  3)
به دست آمده اسـت  79/1نـین روایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ است که نمایانگر اعتبـار بـاالیی اسـت. همچ 97/1

 (.1397)کردلـو، 

 محورهای. دارد گزینه 5 سئوال هر و است سئوال 36 دارای آزمون اینپرسشنامه مفهوم خويشتن )خودپنداره( بک:   -0

 تا 35 از نمرات کل. است اجتماعی روابط و کاری کفایت اخالقی، مسایل فیزیکی، جذابیت درجه ی ذهنی، توانایی: از عبارتند آزمون

 کرونباخ آلفای ضریب مبنای بر مقیاس اعتبار (.1393 ارسطویی،) است نشان دهنده خودپنداره مثبت باال نمرات. است متغیر 135
 میانگین بین تی زمونآ انجام طریق از نیز آزمون روایی. می دهد نشان را خوبی نسبتا درونی همبستگی که گردید گزارش 95/1

(. 1393 ارسطویی،) آمد دست به معنی داری تفاوت موارد، تمام در که شده تحلیل و تجزیه سئوال هر در افسرده و عادی افراد نمرات

 روانسنجی های ویژگی بررسی در نیز (1397؛ به نقل از رضاپور، ریحانی، خباز و ابوترابی، 1771براون ) و اپستاین استیر، بک،
 نمودند.  گزارش 93/1 پایایی ضریب مذکور شنامهپرس

 

 

 هايافته
  SPSS- 24 و  تحلیل مسیر استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزارهای رگرسیون چندگانهتحلیل از  جهت تجزیه و تحلیل داده ها

 نشان داده شده است.آماره های توصیفی متغیرهای پژوهشی  1در جدول  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. AMOS-24 و
 

 هاي توصیفي متغیرهاي پژوهشآماره (0)جدول 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد

 مسئولیت پذيري 333 71 335 95/196 31/35

 هیجان مثبت 333 31 139 16/99 11/39

 هیجان منفي 333 61 351 96/139 63/39

 نمفهوم خويشت 333 61 111 13/99 11/11

 اشتیاق تحصیلي 333 37 63 13/15 17/6
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 مشاهده می شود.  3جهت بررسی همبستگی بین متعیرهای پژوهش از آزمون معناداری همبستگی استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 
 خالصه نتايج آزمون همبستگي پیرسون (2)جدول 

 اشتیاق تحصیلي متغیر

 35/1 ضریب همبستگی مسئولیت پذیری

 111/1 داریح معنیسط

 39/1 ضریب همبستگی هیجان مثبت

 111/1 داریمعنیسطح 

 -31/1 ضریب همبستگی هیجان منفی

 111/1 داریمعنیسطح 

 37/1 ضریب همبستگی مفهوم خویشتن

 111/1 داریمعنیسطح 

 
و همبستگی معنادار آماری وجود دارد نشان داده شده است بین مسولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی رابطه  3همانطورکه در جدول 

(11/1>p  35/1؛ =r همچنین بین هیجان تحصیلی مثبت و مفهوم خویشتن با اشتیاق تحصیلی نیز رابطه و همبستگی معنادار .)

ود (. اما بین هیجان منفی و اشتیاق تحصیلی رابطه منفی وجr= 37/1؛  p<11/1؛  r= 39/1؛  p<11/1آماری وجود دارد )به ترتیب: 

 (.r=  -31/1؛  p<11/1دارد )
 (.1و  3در ادامه جهت بررسی بیشتر از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد )جداول 

 
 رگرسیون چندگانه تحلیلخالصه نتايج  (3)جدول 

دوربین  خطاي استاندارد R 2R مدل

 واتسون

F داريسطح معني 

1 19/1 33/1 39/5 73/1 57/33 111/1 

 پذيري و مسئولیت هاي تحصیلي مالک:  اشتیاق تحصیلي                                   متغیرهاي پیش بین: هیجانمتغیر           

 

% از واریانس متغیر مالک یعنی اشتیاق تحصیلی به واسطه متغیرهای پیش بین یعنی هیجان تحصیلی 33، 3بر اساس جدول 

؛  p<11/1) استاین مقدار به لحاظ آماری معنادار   Fود. بر اساس آزمونشپذیری پیش بینی می و مسئولیت )مثبت و منفی(

57/33 =F ت شده است. همچنین آماره آزمون دهد که پیش فرض عدم همبستگی خطاها رعایواتسون نیز نشان می –(. آماره دوربین

 (.KS= 11/1؛  p=16/1ت )لموگروف اسمیرنف نشان می داد که پیش فرض نرمال بودن در متغیر مالک رعایت شده اسکا
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 ضرايب رگرسیونيآزمون  (0)جدول 

 سطح t بتا خطاي استاندارد B مدل

 داريمعني 

 VIF تولرنس

   57/11 11/3  69/1 111/1 (aثابت )

 66/1 61/1 111/1 51/5 31/1 11/1 19/1 هیجان مثبت

 65/1 61/1 13/1 -53/1 -11/1 11/1 -11/1 هیجان منفی

 11/1 79/1 111/1 79/5 37/1 11/1 19/1 مسئولیت پذیری

 
و با توجه به ضریب بتا هیجان تحصیلی مثبت نسبت به مسئولیت پذیری پیش بینی کننده قوی تری است،  1بر اساس جدول 

تحصیلی( در انحراف معیار متغیر مالک )اشتیاق  31/1به طوری که به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار هیجان تحصیلی به اندازه 

در انحراف معیار  37/1تغییر ایجاد می گردد. این در حالی است که به ازاء یک واحد تغییر در انحراف معیار مسئولیت پذیری به اندازه 
-نشان می VIFگردد. هیجان منفی در رده سوم قرار دارد. همچنین آماره تولرنس و متغیر مالک )اشتیاق تحصیلی( تغییر ایجاد می

 ش فرض همخط نبودن متغیرهای پیش بین رعایت شده است.دهند که پی
پذیری با اشتیاق تحصیلی با  در نهایت برای بررسی هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی رابطه هیجان تحصیلی و مسئولیت

(. 1مودار خویشتن، از تحلیل مسیر استفاده شد. نمودار مرتبط با این فرضیه در پایین نشان داده شده است )ن مفهوم گریمیانجی

 نشان داده شده است.  9تا  5همچنین جداول مرتبط با ضرایب رگرسیونی در جداول 

 

 
 پذيري با اشتیاق تحصیلي با میانجیگري مفهوم خويشتنرابطه هیجان تحصیلي و مسئولیت (0) نمودار
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 ضرايب غیراستاندارد تاثیر مستقیم مدل تحلیل مسیر (5)جدول 

 C.R P ضريب  

 111/1 73/6 11/1 مفهوم خويشتن  يمسئولیت پذر

 113/1 19/3 16/1 مفهوم خويشتن هیجان مثبت 

 31/1 -15/1 -13/1 مفهوم خويشتن هیجان منفي 

 111/1 36/5 19/1 اشتیاق مفهوم خويشتن 

 111/1 77/3 15/1 اشتیاق مسئولیت پذري 

 111/1 13/6 19/1 اشتیاق هیجان مثبت 

 11/1 -93/1 -11/1 اشتیاق هیجان منفي 

 
 

( تمامی ضرایب مسیرهای رگرسیونی معنادار می CRنشان داده شده است و با توجه به مقدار نسبت بحرانی ) 5همانطور که در جدول 

 باشد به جز مسیر هیجان منفی به مفهوم خویشتن .
 ضرایب استاندارد رگرسیونی تاثیر های مستقیم ارائه شده است. 1-11در جدول 

 
 ضرايب استاندارد تاثیر مستقیم مدل تحلیل مسیر (6)جدول 

 اشتیاق مفهوم خويشتن    

 19/1 35/1 مسئولیت پذري

 31/1 16/1 هیجان مثبت

 -19/1 -16/1 هیجان منفي

 39/1 --- مفهوم خويشتن

 
)که بزرگترین  35/1ضریب اثر مسئولیت پذیری بر مفهوم خویشتن برابر با  ،نشان داده شده است 6همانطور که در جدول 

می باشد. ضریب اثر هیجان تحصیلی مثبت بر مفهوم  19/1ضریب اثر در کل تحلیل مسیر است( و بر اشتیاق تحصیلی برابر با 
و  -16/1. ضریب اثر هیجان تحصیلی منفی بر مفهوم خویشتن برابر با است 31/1و بر اشتیاق تحصیلی برابر با  16/1خویشتن برابر با 

 می باشد.  39/1می باشد.در نهایت ضریب اثر مفهوم خویشتن بر اشتیاق تحصیلی برابر با  -19/1حصیلی برابر با بر اشتیاق ت

 ضرايب استاندارد تاثیر غیرمستقیم و کل مدل ساختاري (0)جدول 

 ضريب مسیر 

 اثر غیرمستقیم 

 11/1 مسئولیت پذیری بر اشتیاق بواسطه مفهوم خویشتن

 -13/1 ر اشتیاق بواسطه مفهوم خویشتنهیجان تحصیلی منفی ب

 11/1 هیجان تحصیلی مثبت بر اشتیاق بواسطه مفهوم خویشتن
 

 اثر کل 
 39/1 مسئولیت پذیری بر اشتیاق

 35/1 هیجان تحصیلی مثبت بر اشتیاق

 -/11 هیجان تحصیلی منفی بر اشتیاق
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و  11/1اشتیاق بواسطه و میانجیگری مفهوم خویشتن به ترتیب  ، ضریب اثر غیر مستقیم و کلی مسئولیت پذیری بر9مطابق جدول 
و ضریب اثر کلی هیجان مثبت  11/1. ضریب اثر غیر مستقیم هیجان تحصیلی مثبت بر اشتیاق بواسطه مفهوم خویشتن  است 39/1

 -13/1طه مفهوم خویشتن . همچنین ضریب اثر غیر مستقیم هیجان تحصیلی منفی بر اشتیاق بواساست 35/1تحصیلی بر اشتیاق نیز 

 است. -11/1و ضریب اثر کلی هیجان تحصیلی منفی بر اشتیاق نیز 
 

 هاي برازندگي مدل ساختاريشاخص (8)جدول 

χ مدل
2

 Df χ
2
/df GFI CFI AGFI RMSEA IFI NFI TLI 

 73/1 71/1 73/1 191/1 71/1 71/1 73/1 19/59 3 35/169 مدل نهایی

 

χد، مقدار شاخص دهنشان می 9چنانچه جدول 
2
/df  است که نشانگر تناسب داده ها با مدل نهایی است. در تحلیل  19/59برابر

تر باشند نشانگر برازش خوب مدل هستند. به طور کلی مقادیر باالتر از معادالت ساختاری، شاخص ها هر چقدر به عدد یک نزدیک

و برازش 73/1( GFIمشاهده می شود شاخصهای نیکویی برازش ) حاکی از برازش خوب مدل است. همانطور که در جدول باال 71/1
دهد الگوی نهایی از برازش است که نشان می 71/1( برابر AGFو شاخص نیکویی برازش تطبیقی ) 71/1( برابر CFIتطبیقی )

 1ون و کودک( بر اساس نظر براRMSEAخیلی خوبی برخوردار است. مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد )

باشد. در این پژوهش این مقدار  19/1( هرچه به صفر نزدیک تر باشد، حاکی از برازش خوب است، ولی مقدار آن نباید باالتر از 1773)
بونت و برازش  –ها در مدل نهایی است، در نهایت سه شاخص برازش نرمال بنتلر است نشانگر برازش نسبتا خوب داده 19/1برابر با 

 یس نیز نشانگر برازش خوب مدل است. لوئ-تاکر

 

 بحث و نتیجه گیري
بین هیجان منفی با اشتیاق رابطه منفی  طه مثبت ونشان دادند بین هیجان تحصیلی مثبت و اشتیاق تحصیلی راب یافته های پژوهش

موزان، اشتیاق تحصیلی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان هیجان تحصیلی مثبت و کاهش هیجان های منفی در دانش آ

ها هر یک به  بر اساس دانش ما پژوهش مشابهی در این زمینه صورت نگرفته است اما برخی از پژوهشآنها افزایش پیدا می کند. 
بر همین اساس یافته های پژوهش حاضر را می توان همسو با پژوهش های نکاوند و همکاران  .ابعادی از این موضوع پرداخته اند

 ( در نظر گرفت. 1371( و شکری )1373(، زغیبی قناد )1376ومنی و همکاران )(، م1379)

 
های هایی که دانش آموزان در موقعیتتوان به چند نکته اشاره کرد. تحقیقات نشان می دهد هیجانها میدر تبیین این یافته

آموزشی تجربه می کنند بر ادراک و رفتار آنها تاثیر داشته و به طور معناداری با انگیزش، راهبردهای یادگیری، منابع شناختی، 

باال  می رسد نظر به(. 3113خودتنظیمی، خودپنداره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرتبط می باشد )پکران و همکاران، 
 باعث افزایش اشتیاق ا برانگیختن امید به زندگی و احساس اعتماد به نفس و حس توانمندی در فردبودن هیجان های مثبت ب

دانش آموزان باشد.  در تحصیلی اشتیاق یکی از عوامل افزایش عنوان به ممکن است منفی، هیجانات تخلیه تحصیلی می شود و نیز

 را مناسبی هیجانات زندگی روند از بخشی به عنوان مدرسه به همچنین دانش آموزی که هیجان های تحصیلی مثبتی دارد، نسبت

                                                           
1 - Brown & Cudeck 
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 اما کرد؛ خواهد مدرسه تکالیف در وقف را دانش آموزان مدرسه، و به تحصیل نسبت مثبت عواطف .داشتن این کند تجربه می

 (. 1375ضایی، می شود )ر دانش آموز تحصیلی اشتیاق کاهش نهایتاً و فرد اجتناب و عاطفی شدن دور باعث منفی هیجانات

یافته بعدی نشان داد بین مسولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی رابطه و همبستگی معنادار آماری وجود دارد. یعنی دانش آموزانی 
که در انجام تکالیف درسی، حضور و غیاب، تعهد و احساس تعلق، مسئولیت پذیری باالیی دارند اشتیاق تحصیلی بیشتری را نیز تجربه  

وری بر ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان می دهد که پژوهش های کمی مستقیما به این موضوع پرداخته اند. یکی از می کنند. مر

( با عنوان نقش اهداف اجتماعی بر اشتیاق تحصیلی انجام گرفته 3113معدود پژوهش ها در این زمینه توسط کینگ و همکاران )
ن یکی از ابعاد اشتیاق تحصیلی در نظر گرفته شده است. این تحقیق نشان داد که است. در پژوهش آنها، مسئولیت پذیری به عنوا

بنابراین می توان یافته های پژوهش حاضر را همسو با یافته های  مسئولیت پذیری می تواند اشتیاق تحصیلی را پیش بینی کند.

 ( دانست. 3113کینگ و همکاران )
 اصلی عامل را خود مسئولیت پذیری باالتری دارند،اشاره نمود: دانش آموزانی که در تبیین این یافته می توان به موارد زیر 

 به جای افراد این. می کنند مسئولیت احساس رفتارشان نسـبت به ( و1371)حاتمی،  می داننـد می دهد، رخ آنها برای که هاییاتفاق

به نظر می رسد در (. 3111 ،1الم) دارند خود کنترل تحت حدی تا و حداقل را بیرونی بدانند، وقایع بیرونی رخدادهای اسیر را خود اینکه
نخست اینکه رفتار مسئوالنه در  محیط های آموزشی احساس مسئولیت و تعهد به آن از دو طریق در پیشرفت تحصیلی اثر می گذارد:

ترتیب امکان یادگیری مؤثر فراهم می شود. فراگیران باعث می شود تا بین آنها و همکالسی ها و معلم تعامل مثبت برقرار شود؛ بدین 

دوم احساس تعهد و مسئولیت در فراگیر سبب رشد انگیزه درونی شده، لذا باعث افزایش فرایند یادگیری می شود. به این ترتیب، اگر 
متناسب با پیشرفت یک  معلم بر اثر یک یا دو بار شکست دانش آموز، او را کودن تلقی کند، انتظار خود از پیشرفت این دانش آموز را

دانش آموز کودن پایین آورده است؛ در این صورت، دانش آموز نیز با درک انتظار معلم، رفتارش را با آن انتظار هماهنگ خواهد کرد و 

 (.1376؛ به نقل از حیدری، 1373لذا ممکن است عملکرد تحصیلی وی در حد پایین تر از توانایی واقعی اش باشد )شریفی، 
یک تبیین احتمالی دیگر برای این یافته می تواند این موضوع باشد که زمانی که دانش آموزی مسئولیت پذیری باالیی  همچنین

دارد یعنی تکالیف مدرسه و خانه را به خوبی و به موقع انجام میدهد، تعهد درونی و بیرونی باالیی دارد، احساس تعلق بیشتری نسبت 

در کالس حاضر می شود و اعتماد به نفس خوبی دارد، بدیهی است که تالش بیشتری نیز انجام  به مدرسه و تحصیل دارد، سر موقع
می دهد و نمرات بهتری و عملکرد بهتری نیز دارد و به تبع آن احتماال اشتیاق تحصیلی باالتری نیز خواهد داشت. پژوهش ها نشان 

تواند پیش بینی کننده خوبی برای اشتیاق تحصیلی باال و فرسودگی نمرات باال در تکالیف و دروس می داده اند موفقیت تحصیلی و 

  (.3117، 3؛ پالوش، ماربکوتو و کوستیا3117پایین باشد )وانگ، تیان و هوبنر، 

یافته سوم پژوهش نشان داد بین مفهوم خویشتن و اشتیاق تحصیلی رابطه و همبستگی معنادار آماری وجود دارد. به عبارت 
در متغیر مفهوم خویشتن نمرات بیشتری کسب کرده اند، اشتیاق بیشتری نیز برای تحصیل نشان داده اند. ادبیات  دیگری افرادی که

پژوهشی در این زمینه بر مفهوم خویشتن یا خود پنداره و مولفه های مشابه مثل خودکارآمدی و عزت نفس به عنوان عوامل موثر بر 
(، 3111) کیتزاتز و راستا یافته های پژوهش حاضر را می توان همسو با یافته های زیمرمناشتیاق تحصیلی تاکید داشته اند. در همین 

(، دانست که در پژوهش های خود نشان دادند که خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق 3111)1(، برایان و همکاران3111)3پرنس و نوریس

 تحصیلی کودکان اثر مستقیم دارد. 
امر  در خودش از منفی یا مثبت تصورّی فرد به مرور، و گیردمی شکل به تدریج یه تحصیلاول سالهای در تحصیلی خودپندارة

 کارهای انجام در که (. افردای1371مقامی،  قنادی و می دهد )یارمحمدی، شکل تحصیلی خودپندارة عنوان تحت را تحصیل

                                                           
1 -Alam 
2 -Ramona Paloș, Laurenţiu P. Maricuţoiu, Iuliana Costea 
3 -Prince & Paula S. Nurius 
4 -Brian, Galla, Jeffry, Wood, Eli, Tsukayama, Kim, & Angela 
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 چنین بالطبع و هستند برخوردار تحصیلی باالیی پندارةخود از دیگران در مقایسه با دانندمی توانمندتر و مطمئن تر را خود تحصیلی

 در را خود وقت بیشتر دانش آموزان که (. به این دلیل1391می شود )بیابانگرد،  فرد تحصیلی پیشرفت و رشد باعث خودپنداره ای 

غیرمستقیم  چه و مستقیم چه ها ارزیابی این می شوند. ارزیابی و گرفته قرار اجتماعی معرض تعامالت در دائماً گذرانند،می مدرسه

می آورد.  دست به خود تحصیلی از وضعیت تصورّی فرد که ارزشیابی هاست این البه الی از و می گذارند شخص بر را خود تأثیرات
 وزدانش آم در را احساس این به مرور بیشتر به تبع این تعامالت دانش آموزان موفقیت بیشتری نیز به دست می آورند. موفقیتهای

 امور در و مشارکت تحصیلی فعالیتهای انجام و مدرسه در ماندن به پس اوست؛ پیشرفت برای مناسبی مدرسه مکان که می کند ایجاد

 و می شود وی تحصیلی خودپندارة بیشتر رشد طوالنی مدت باعث در اشتیاق و تمایل این می کند. پیدا اشتیاق و تمایل مدرسه
می کند  تشویق مدرسه در بیشتر سرمایه گذاری و مدرسه در ماندن به را دانش آموز که تمایل دمی کن کسب بیشتری موفقیت های

 (. 1376)زاهدبابالن و همکاران، 

دهد الگوی نهایی، از برازش خیلی خوبی برخوردار است. اگر چه برخی از پژوهش ها به بررسی عوامل تحلیل مسیر نشان می
د اما اغلب این پژوهش ها فقط اثرات مستقیم را مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی پژوهش موثر بر اشتیاق تحصیلی پرداخته ان

 های کمی در ادبیات پژوهشی وجود دارد که به روابط غیر مستقیم و نقش متغیر های میانجی پرداخته باشند. 

تیاق می باشد بلکه متغیرهای مسئولیت یافته های تحلیل مسیر نشان می دهد خودپنداره نه تنها خود از پیش بین های اش
 پذیری و نیز هیجان تحصیلی از طریق خودپنداره می توانند بر اشتیاق تاثیرگذار باشند. 

های  مدل یکی ازدر تبیین میانجیگری خودپنداره بر رابطه بین هیجان تحصیلی با اشتیاق می توان به این موارد اشاره داشت: 

صورت است که هیجانات بر موفقیت تحصیلی به معتقد( 1773شناختی پکران ) -دل انگیزشیم یعنیمهم در زمینه تاثیر هیجانات 
ها، انگیزش تحصیلی و گرترین میانجیگرهای شناختی و فراشناختی تاثیرگذار هستند. بنابراین مهمغیرمستقیم و از طریق میانجی

ها دارند. تحقیقات نشان داده انات تاثیرات متفاوتی بر این میانجیراهبردهای یادگیری، منابع شناختی و خود تنظیمی هستند. هیج

بر مبنای . است که هیجانات مثبت و فعال با افزایش کارآمدی یادگیری، هیجانات منفی و غیرفعال با کاهش یادگیری رابطه دارند
خودتنظیمی وجود دارد. این و و یادگیری بهتر اند که رابطه متقابلی بین هیجانات مثبت چنین دیدگاهی، محققان به این نتیجه رسیده

گردد، رابطه متقابل بدین صورت است که هیجانات مثبت، خودتنظیمی را تقویت کرده و این منجر به موفقیت تحصیلی بیشتر می
ر (. بر همین اساس د1376)حیات و همکاران،  گرددسپس موفقیت تحصیلی، مجدداً موجب تقویت هیجانات مثبت تحصیلی می

پژوهش حاضر نیز می توان گفت هیجانات مثبت، خودپنداره فرد را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث می شوند فرد نگرش مثبت و 

بهتری نسبت به خود داشته باشد. خودپنداره مثبت همانطور که در باال اشاره شد به واسطه تالش و کوشش بیشتر، استفاده از 
 یری بیشتر با تکالیف درسی و...  بر اشتیاق تحصیلی تاثیر می گذارد.راهبردهای حل مسئله موثرتر، درگ

از سوی دیگر در مورد رابطه بین مسئولیت پذیری و اشتیاق تحصیلی با میانجیگری خود پنداره می توان گفت که خودپنداره به 

ی خویشتن است. این قضاوت ها و باورها عنوان مولفه ای از شخصیت هر انسان تحت تاثیر قضاوت ها، به ویژه در مورد توانمندی ها
در افراد تحت تاثیر عوامل مختلف و متفاوتی می تواند باشد. به نظر می رسد مسئولیت پذیری و مولفه هایش یکی از این عوامل 

را بهتر انجام می باشند. دانش آموزی که از مسئولیت پذیری باالیی برخوردار است، باور به توانمندی خویش دارد، فعالیت ها و تکالیف 

دهد و نتایج بهتری نیز کسب می کند. نتایج بهتر و باورهای واقع بینانه در مورد توانمندی خویش منجر به ایجاد خودپنداره مثبت در 
فرد شده و خودپنداره اش را بیشتر از قبل بهبود می بخشد و به تبع آن همانطور که در فرضیه سوم مورد بحث قرار گرفت، اشتیاق 

 صیلی نیز در دانش آموزان بیشتر می شود.  تح
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به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان دادند مسئولیت پذیری و هیجان تحصیلی می توانند بر اشتیاق تحصیلی موثر واقع 
نین از را پیش بینی می کند؛همچ  شده و آن را پیش بینی بکنند. این دو متغیر عالوه بر آنکه به صورت مستقیم اشتیاق تحصیلی

 طریق میانجیگری مفهوم خویشتن یا خود پنداره می توانند به صورت غیر مستقیم اشتیاق تحصیلی را پیش بینی نمایند. 
نمونه و جامعه   .توان به این موارد اشاره کرد:کمبود پیشینه پژوهشی درمورد متغیر اشتیاق تحصیلیهای پژوهش میاز محدودیت

ه متوسطه ایثارگران بود؛بنابراین در مورد تعمیم به سایر دانش آموزان و دانشجویان باید احتیاط های آماری پژوهش شامل فرزندان دور
های خودگزارشی جمع آوری شده و ممکن است بیشتر ادراک افراد از متغیرهای اساس پرسشنامههای حاضر برالزم صورت بگیرد؛ داده

ای روانشناختی را منعکس کند ، بنابراین ممکن است دارای سوگیری باشد. بنابراین مورد بررسی و نه لزوماً وضعیت واقعی این پدیده ه

های آتی از سایر نمونه ها و سایر مقاطع تحصیلی نیز کمک گرفته شود. بهتر است در پژوهش های پیشنهاد می شود در پژوهش
لزوم، عالوه بر آزمون هایی که توسط خود فرد تکمیل  بعدی از ابزارهای دیگر به غیر از پرسشنامه نیز استفاده گردد و نیز در صورت

می گردد از پرسشنامه هایی استفاده شود که توسط اعضای خانواده نیز تکمیل می شوند. سالمتی جسمی وروانی والدین عامل اساسی 

کند. پیشنهاد آموزان ایجاد میین مشکالتی برای این قشر از دانشدررشد وتعالی دانش اموزان می باشد؛ نبود یا بیماری یکی از والد
شود معلمین با توجه به رسالت خطیرشان نقش حمایتگرانه در راستای تقویت مسئولیت پذیری،هیجان پذیری و مفهوم خویشتن می

کنار گردد در داشته باشند. براساس نتایج حاصل در راستای هدف پژوهش، به دست اندرکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد می

هایی جهت تقویت مسئولیت پذیری،هیجانات تحصیلی مثبت و خودپنداری داشته ریزی برای تحصیل فرزندان ایثارگران، برنامهبرنامه
 باشند.
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Abstract 

The purpose of the study was to determine the structural relations between academic emotions, 
responsibility and academic engagement by mediating self-concept among the warfare victims’ children. 
The research was conducted with a correlational method. The study population consisted of all students of 

the scarified families’ children who were studying in the schools of East Azarbaijan during the academic 
year of 2017-2018. Using multi-stage random sampling, 332 subjects were selected. Data were collected 
using academic engagement questionnaire, academic emotion questionnaire, responsibility questionnaire, 
and self-concept scale. Data were analyzed by multiple regression and path analysis. Data were analyzed 
using SPSS-24 and AMOS-24 software. Findings showed that there was a significant positive relationship 
between academic engagement, responsibility, academic emotion and self-concept and negative 
association with negative emotion. 23% of the variance of academic engagement was explained due to the 
variables of academic excitement and responsibility. Finally, path analysis showed that the self -concept 

could play a role as a mediator in the relationship between academic engagement, academic emotion, and 
responsibility. 
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