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Objective: The love of learning includes the tendency and desire for subjects and interests that are 

consciously formed and based on which people automatically seek to satisfy their curiosity.The aim 

of this study was to investigate the relationship between perception of learning environment and love 

to learning: The mediating role of students' academic optimism. 

Materials and Methods: The research method was descriptive-correlational structural equation (SEM 

The statistical population of this study included all high school students in Karaj that 330 people were 

selected as the sample using the available sampling method. The learning environment questionnaire, 

academic optimism and love of learning were used to collect data. 

 Results: The results of data analysis showed that perception of learning environment has a direct 

effect on academic optimism, academic optimism has a direct effect on love of learning and perception 

of learning environment through academic optimism has a direct effect on love of learning.  

Discussion and Conclusion: Therefore, it can be concluded that perception of the learning 

environment and academic optimism are important variables related to the love of learning. 
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motivated. Therefore, it is important to investigate the events and factors affecting this concept. 

Karshki et al (2901) in their research have pointed to the role of perception of the learning 

environment on the love of learning. The learning environment includes all physical, 

psychological, emotional, cultural and social conditions and facilities that affect the growth and 

development of the learner in schools (Days, 2990). Therefore, it can be said that students who 

gain more diverse experiences in school learning environments, than other students who are 

less likely to be in such environments, in their learning, individuals they will be more successful 

(Sadri, Karimianpour, Jalilian, 2902).  
Another variable affecting the love of learning is academic optimism. Academic optimism is 

an individual belief that is formed under the influence of environmental factors in the individual 

and includes three components: sense of identity, trust in the teacher and academic emphasis, 

based on which students believe that with an emphasis on learning. Teachers' self-confidence 

and a sense of identity towards the school can contribute to their academic achievement 

(Tschannen-moran, Bankole, Mitchell, Moore, 2900). A review of past research shows that 

there is a correlation between the variables of perception of learning environment and academic 

optimism with love of learning, but the study of their structural relationships has been neglected. 

Therefore, this study was designed to investigate the relationship between perception of 

learning environment and love of learning: the mediating role of academic optimism among 

high school students. 
 

0. Materials and Methods 

Mean and standard deviation of perception from learning environment are equal to 020921 and 

01901, mean and standard deviation of academic optimism are 00911 and 0901, respectively, 

mean and standard deviation of love of learning are equal to 20.39 and 1923, respectively. 

Pearson correlation coefficient test for correlation between variables showed between 

perception of learning environment with love of learning (r = 9911, p≥9990), between academic 

optimism with love of learning (r = 9910, 90 p≥999) and there is a positive and significant 

relationship between perception of learning environment and academic optimism (r = 9911, 

p≥9990). 

Table 0. Table of standard coefficients and significant levels for pattern paths 

Path Direct effect Indirect effect T 

From To 

Perception learning 

environment  

Love of learning 9413 9401 3410 

Perception learning 

environment  

Academic 

optimism 

9411 - 1490 

Academic optimism Love of learning 9431  - 1410 

2. Introduction 
ove of learning is a concept that has positive consequences for students. The 

concept of love of learning is defined as having a sense of curiosity, intrinsic 

motivation, complexity of learning and self-correction, and interests. And includes 

four categories of complexity in learning, self-improvement, successful challenges 

and interest in learning (Herstad, Aslesen, Ebersberger, 2901). The love of learning 

increases students' motivation and desire to learn and makes the student and L 
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According to table 0, the direct effect of perception of learning environment on the love of 

learning with beta (9913) and (t = 3910), the direct effect of perception of learning environment 

on academic optimism with beta (9911) and (t = 1990) and the direct effect of academic 

optimism on love of learning with beta (9931) and (t = 1910) is significant. The mediating role 

of academic optimism in the relationship between perception of the learning environment and 

love of learning is also significant. Examination of the structural pattern of the research showed 

that the root mean square of the approximation error (rmsea) was equal to (9991), the cfi index 

was equal to 9901, the gfi was equal to 9901, the agfi index equal to 9902, nfi index equal to 

9903 and χ0 index on df (x2/df) equal to 0903 indicate the appropriate and desirable fit of the 

model. 

0. Discussion and Conclusion 

The results of this study showed that perception of learning environment has a positive and 

direct effect on love of learning and academic optimism and academic optimism has a positive 

and direct effect on love of learning. It can be said that students who have a positive perception 

of their learning environment seek meaningful learning and become responsible for their own 

growth and learning process and become the center of the learning process and overcome 

learning challenges and experience academic success and passion. And they get more excited 

about learning and love to learn. Therefore, it can be said that students who have a positive 

perception of their learning environment experience more love than learning. 

On the other hand, the more positively students perceive the learning environment, the more 

hopeful and optimistic they will be about their education and the more optimistic they will 

experience. In fact, the educational environment and teaching methods of teachers play an 

important role in students' academic success and lead to their academic optimism. Because a 

positive learning environment leads to better results in academic achievement and gives 

students hope and increases their optimism. 

It should also be borne in mind that academic optimism helps to create a positive environment 

and high expectations and standards are formed for students, and with the trust that is formed 

between the teacher and the student, more enthusiasm and love is created in students. Becomes 

Therefore, it is suggested that school principals and teachers, according to the standards of 

educational environments, take action to increase the standards of students 'educational 

environment and improve the conditions for their learning so that with students' positive 

perception of this environment, their love for learning more and attend school with more 

enthusiasm. 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: All applicable ethical guidelines and principles are 

considered in this study. 

Funding: No funding was received for this research from funding agencies in the public, 

commercial, or non-profit sectors 
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بین  در لیتحصی بینیخوش میانجی نقش: یادگیری به عشق با یادگیری محیط از ادراک رابطه بررسی

  آموزاندانش

 پورغفار کریمیان، 2، معصومه قائدرحمتی*1شایسته ناظری

 رانی، ازاهدان ،سیستان و بلوچستاندانشگاه ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس -1

  رانی، اتهران ،تهراندانشگاه ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،تحقیقات آموزشیارشد  یکارشناس -2

 رانی، ا اردبیل ،محقق اردبیلیدانشگاه ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،دکتری مدیریت آموزشی -3

 ی آموزش ابتدایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایرانکارشناس -4

 پژوهشی-مقالة علمی

: یادگیری به عشق با یادگیری محیط از ادراک رابطه بررسی(. 1441).معصومه، پورکریمیان، معصومه، قائدرحمتی، شایسته،ناظری د به مقاله:استنا

 1-11. 2(2.).  فصلنامه مشاوره ی مدرسهآموزانبین دانش در تحصیلی بینیخوش میانجی نقش

:22000201/jsc.020002200102202  

 
 

 21/21/2011:تاریخ دریافت
 10/1/2012:تاریخ پذیرش
 21/21/2012تاریخ انتشار:

 

ه باشد که آگاهانه شکل گرفته و بر اساس آن افراد بعشق به یادگیری شامل گرایش و تمایل به موضوعات و علایقی  می ف:اهدا

 رییادگی محیط از ادراک رابطه روند. پژوهش حاضر با هدف بررسیخودکار به دنبال ارضای جس کنجکاوی خود  میصورت 

 .آموزان انجام گرفتتحصیلی دانش بینیخوش میانجی نقش یادگیری با به عشق با

بود. جامعه آماری این ( SEMاجرای پژوهش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری ) روش :هاروشمواد و 

نفر عنوان  331آموزان مقطع دوم متوسطه شهر کرج بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، پژوهش شامل تمامی دانش

ی بینی تحصیلی و عشق به یادگیرها از پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری، خوشآوری  دادهبه نمونه انتخاب شدند. برای  جمع

 شد.استفاده 

بینی بینی تحصیلی اثر مستقیم دارد، خوشها نشان داد ادراک از محیط یادگیری بر خوشنتایج تجزیه و تحلیل  داده ها:افتهی 

ادگیری اثر غیر بینی تحصیلی بر عشق به یتحصیلی بر عشق به یادگیری اثر مستقیم دارد و ادراک از محیط یادگیری از طریق خوش

 .مستقیم دارد

یرهای مهم و مرتبط بینی تحصیلی از متغتوان نتیجه گرفت که ادراک از محیط یادگیری و خوشبنابراین  می :یریگجهینتبحث و 

 با عشق به یادگیری است.

 چکیده

  ها:کلیدواژه
ادراک از محیط یادگیری، 

ی بینعشق به یادگیری، خوش

 .تحصیلی

  نویسندة مسئول*

 شایسته ناظری

 یتیدانشکده علوم ترب ،مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد نشانی: 

  رانیا زاهدان، ،سیستان و بلوچستان دانشگاه ،یو روانشناس 

 90029200190تلفن: 

 Gmail.Com0202Shnazeri@پست الکترونیک: 
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 رد تحصیلی بینیخوش میانجی نقش: یادگیری به عشق با یادگیری محیط از ادراک ابطهر (. بررسی1001).پور، معصومهناظری،شایسته، قائدرحمتی، معصومه، کریمیان

 1-15. 2(2)آموزان.  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.بین دانش

 . مقدمه0

ثبتی ان تعلیم و تربیت باز شده است و مفاهیم مای به روی روانشناسان و متخصصهای تازهدر دهه اخیر با ظهور روانشناسی مثبت، افق

است که پیامدهای مثبتی  1از جمله این مفاهیم عشق به یادگیری(. 1331)فیضی جاریحانی، زینالی، وارد تعلیم و تربیت شده است 

ردی در داشتن استعداد و عشق به یادگیری به عنوان تفاوت ف(. 2414، 2)هرستاد، آسلسن، ایبرزبرگرآموزان به همراه دارد برای دانش

ن وند، عبدالهی )قدم پور، حسگرایش به موضوعات خاص و علایقی که به خوبی شکل گرفته و توسعه یافته است، تعریف شده است 

ته باشد که آگاهانه شکل گرفدر واقع عشق به یادگیری شامل گرایش و تمایل به موضوعات و علایقی  می (.1331مقدم، شاکرمی، 

 (.2411، 3)پنمان، الیسروند آن افراد به صورت خودکار به دنبال ارضای جس کنجکاوی خود  می و بر اساس

ی عشق به یادگیری به عنوان داشتن حس کنجکاوی، انگیزه درونی، پیچیدگی یادگیری و اصلاح خود و علایق تعریف کرده سازه

م پور، )قدباشد ی موفقیت آمیز و علاقه به یادگیری  میاست و شامل چهار مقوله پیچیدگی در یادگیری، اصلاح خود، چالش ها

 های بیرونی احساس مثبتیآموز با عشق به یادگیری بدون توجه به تقویتدر واقع دانش (.1333حسنوند، عبدالهی مقدم، شاکرمی، 

این (. 2411، 4پنمان، الیس)های تحصیلی و یادگیری مقاومت کند درباره یادگیری مطالب جدید دارد و قادر است در برابر شکست

ها کمک آورد و به آنآموز را مستقل و باانگیزه بار میآموزان به یادگیری شده و و دانشسازه موجب افزایش انگیزه و اشتیاق دانش

چی، )عابدینی بترک، رضایی زارریزی خواهد داشت های یادگیری دارای قدرت تجزیه و تحلیل بوده و برنامهکند تا در فعالیتمی

آموزان، بررسی پیشامدها و عوامل مؤثر بر این سازه از اهمیت برخوردار با توجه به پیامدهای مثبت عشق به یادگیری در دانش (.1444

 است. 

در پژوهش خود به نقش ادراک از محیط یادگیری بر عشق به یادگیری اشاره ( 1331کارشکی، غلباش قره بلاغی اینانلو، طاطاری )

د که بر رشد باشی شرایط و امکانات فیزیکی، روانی، عاطفی، عوامل فرهنگی و اجتماعی  میمحیط یادگیری شامل کلیهکرده اند. 

 تری درهای متنوعآموزانی که تجربهتوان گفت دانشبنابراین، می(. 2443، 1)دیسگذارد ی یادگیرنده در مدارس تأثیر میو توسعه

ایی پیدا هآموزان که شانس کمتری برای قرار گرفتن در چنین محیطد، نسبت به سایر دانشکننهای آموزشی مدارس کسب میمحیط

در واقع، (. 1332قوام و فرخی، پور، ابراهیمی)برزگر بفرویی، سعدیتری خواهند بود کنند، در یادگیری خود، اشخاص موفقمی

محیط یادگیری را به عنوان  7بلوم(. 2411، 6)فریزراست ترین عوامل مؤثر بر یادگیری فراگیران محیط کلاس درس یکی از مهم

کشاند تعریف کرده و آن را شامل شرایط و نیروهای فیزیکی، اجتماعی، های بیرونی که فرد را به چالش میشرایط، نیروها و محرک

پنج بعد مشغولیت )کیفیت محیط یادگیری را در ( 2441) 1(. نیومن1336)صدری، کریمیان پور، جلیلیان، داند فکری و ذهنی می

آموزان، کارکنان و معلمان تلاش فراگیران در جهت دستیابی به اهداف آموزشی(، عضویت )رابطه اجتماعی دو سویه میان دانش

 پذیری درمدرسه و هنجارهای حاکم بر مدرسه(، اصالت )دریافت حمایت از جانب همسالان و کارکنان مدرسه(، مالکیت )انعطاف

آموز( و حمایت )معنای دریافت حمایت از جانب همسالان و د تدریس و یادگیری و انتقال احساس مالکیت به دانشروش و فراین

اند که محیط یادگیری ادراک شده بیشتر از محیط یادگیری سازی کرده است. مطالعات متعدد نشان دادهکارکنان مدرسه( مفهوم

آموزان ادراک دانش توان گفت زمانی کهمی(. 1333، 3ترایگول و )پروسر دهدمی آموزان را تحت تأثیر قرارواقعی، یادگیری دانش

 اهند داشتهای خود خوهای مثبت بیشتری نسبت به آموختهآورند، عملکرد بهتر و نگرشمثبتی از محیط کلاس خود بدست می

                                                           
0. love to learning 

2.  Herstad, Aslesen, Ebersberger 

3. Benman, alies 

1. Penman, Ellis 
1. Days 

1. Fraser 
2. Bloom 
0. Newman 
0. Prosser, Trigwell 
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 1-15. 2(2)آموزان.  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.بین دانش

 

 

اجتماعی، باورهای مربوط به خود، راهبردهای آموزان از مدرسه و کلاس، بر انگیزش تحصیلی و ادراک دانش(. 2441 ،1)درمن 

)تارنر و  گذاردآنها تأثیر می طلبی، پیشرفت تحصیلی و عملکرد هیجانیهای یادگیری، رفتارهای یارییادگیری، شرکت در فعالیت

( و بخشایی 1333) (، حبیبی کلهر1333(، ارجمند و اکبری مقدم )1333(. همچنین نتایج پژوهشهای بهرامی و امیری )2442همکاران، 

 دار وجود دارد. ی معنیبینی تحصیلی رابطهنشان دادند که بین ادراک از محیط یادگیری با خوش( 2417و حجازی )

سازه (. 2414، 2)آندرسون، کوچان، کینسلر، ریمیسباشد بینی تحصیلی  مییکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر عشق به یادگیری، خوش

که شامل ابعاد (. 2413، 3)هویبینی سلیگمن مطرح شده است بینی در طی زمان و بر پایه روانشناسی انسان مدار و مفهوم خوشخوش

هوی، تارتر، هوی، 4)باشد روانشناختی، عاطفی و رفتاری بوده وحاصل تعامل بین حس کارآمدی جمعی، اعتماد و تأکید تحصیلی  می

موران، بانکول،  )شانن،گیرد ینی تحصیلی یک باور فردی است که تحت تاثیر عوامل محیطی در فرد شکل میبدر واقع خوش(. 2446

رسند که با تأکید بر یادگیری خود، اعتماد معلمان و احساس هویت آموزان به این باور میو بر اساس آن دانش(. 2411، 1میشل و مور

بینی تحصیلی تصویر خوش(. 1333)زاهد بابلان، کریمیان پور، ی خود را فراهم آورند توانند زمینه پیشرفت تحصیلنسبت به مدرسه می

)مومنی،  کندیتبیین م را از نظر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری آموزاندانش کشد که رفتاراز عاملیت انسانی را به تصویر می غنی

لفت و ا ،تعهد درگیری، دلبستگی، احساس وابستگی، )رفتارهایی همچوناحساس هویت ی و شامل سه مؤلفه (1331جلالی، باراری، 

فتگو کردن هستند، برای گ همیشه آماده کمک معلماناعتقاد دارند که  آموزانبه مدرسه )دانش اعتمادنسبت به مدرسه (،  محبت آنها

 آموزانانشدبر این اصل استوار است که )تحصیلی  تأکید( و کنندعمل می در نحوه آموزش خود خوبو  دسترس هستند به آسانی در

)اسچنن د باش(،  میرسندشود، به احتمال بیشتر به موفقیت میارائه می انگیزهای جالب توجه و چالشهایی که فعالیتمحیط در

مدی آبینی تحصیلی به ایجاد محیط مؤثر و مثبت در محیط تحصیلی کمک کرده و باعث ایجاد کار. سازه خوش(2413، 6موران

تأکید تحصیلی انتظارات بالا را ایجاد و استانداردهای بالایی را برای موفقیت تحصیلی (. 2446شود )هوی و همکاران، می آموزاندانش

ینه تحصیلی با کنترل انواع پیش بینیدهد که خوشتایج تحقیقات انجام شده نشان مین(. 2444، 7)گودارد، هوی، هوی کندمی ایجاد

مومنی مهموئی و جلالی و نتایج پژوهشهای (. 2446، 1)مکگوگان و هوی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تحصیلی آنها دارد ،آموزاندانش

به رابطه (  1331( و ذوقی )1336(، قدم پور، اداوی و روشن نیا )1337(، آزفنداک و عبدالله پور )1333(، مهدی نژاد )1331بازاری )

، یاراحمدی، بایرام نژادندگی تحصیلی اشاره داشته اند. از طرف دیگر نتایج پژوهشهای بینی تحصیلی و سرزمعنی دار بین خوش

در پژوهش خود نشان دادند که ( 1337( و الهام پور، گنجی، ایوالمعالی )1331(، آریایی پناه و صدوقی )1333احمدیان و اکبری )

 دارد. ی معنی داری وجود بین ادراک از محیط کلاس و درگیری تحصیلی رابطه

شوند و نقش بسزایی در تحول و پیشرفت و تعالی کشوری از ارکان اصلی نیروی انسانی کشور محسوب می آموزانامروزه، دانش

ای برخوردار است. پژوهشگران حوزه یادگیری بر دارند از این رو توجه به میزان یادگیری و عشق آنها به یادگیری از اهمیت ویژه

دهد و ، نیاز به یادگیری را ایجاد کرده و آنها را به سمت یادگیری فعال سوق می آموزانادگیری در دانشاین باورند که عشق به ی

رورت نام برد. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر آن ض آموزانهای یادگیری دانشکنندهترین تعیینتوان گفت از آن به عنوان یکی از مهممی

                                                           
0 . Derman 
2. Andersen, Cochan, Kinsler, Rimise 
3. Hoy 
1. Hoy, Tarter, Hoy 

1. Tschannen-Moran, Bankole, Mitchell,  Moore 
1. Tschannen-Moran 
2. Goddard, Hoy,  Hoy 
0. McGuigan, Hoy 
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نی تحصیلی بیهای گذشته نشان می دهد که بین متغیرهای ادراک از محیط یادگیری و خوشکند. از طرف دیگر مرور پژوهشپیدا می

 با عشق به یادگیری همبستگی وجود دارد اما بررسی روابط ساختاری آنها مورد غفلت قرار گرفته است. لذا این پژوهش با هدف 

 دانشگاه کارشناسی دانشجویان بین در تحصیلی بینیخوش میانجی نقش یادگیری با به عشق با یادگیری محیط از ادراک بررسی رابطه

 خوارزمی طراحی شد.

 ها. مواد و روش2

( بود. جامعه آماری شامل کلیه SEMپژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و به روش معادلات ساختاری )روش 

نفر بود. برای انتخاب نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش  24344آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرج به تعداد دانش

زان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان توزیع پرسشنامه آمونفر از دانش 331نمونه گیری در دسترس 

ک بارگذاری شد. قبل از بارگذاری لین آموزانبه صورت حضوری میسر نبود و لینک آنلاین پرسشنامه در گروههای کلاسی دانش

ه و رضایت آنها برای پاسخگویی جلب شد. برای  توجی آموزانپرسشنامه، در یک فایل صوتی ضرورت اجرای پژوهش برای دانش

ها از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد(، آمار استنباطی داده ها از پرسشنامه استفاده و برای تحلیلآوری  دادهجمع

 ستفاده شد. ا 1.1کشیدگی( و نرم افزار لیزرل نسخه -)همبستگی پیرسون، کولموگروف اسمیرنوف و آزمون چولگی

 ابزارهای پژوهش 

-14سئوال و سه بعد اعتماد ) 21( طراحی شده و دارای 2411و همکاران ) این پرسشنامه توسط شانن بینی تحصیلی:پرسشنامه خوش

درجه ای  1گذاری پرسشنامه بر اساس طیف باشد. نمره(  می21-13آموزان )( و احساس هویت دانش11-11(، تأکید تحصیلی )1

( بوده، روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته 1( و کاملا موافقم)4(، موافقم)3(، بی نظر)2(، مخالفم)1)کاملاً مخالفم) لیکرت

گزارش شده است. پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  32/4( 1333و پایایی آن توسط عارفی )

 مد.به دست آ 73/4محاسبه 

 41( طراحی شد. این پرسشنامه دارای 1332) 1پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری: این پرسشنامه توسط سوئینی، سورنسن و کمیس

ای لیکرتی گذاری پرسشنامه در یک طیف پنج درجهباشد. نمرهسئوال و پنج بعد مشغولیت، عضویت، اصالت، مالکیت، حمایت  می

باشد. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته و پایایی پرسشنامه توسط صفایی و (  می1موافقم)( تا کاملا 1از کاملا مخالفم)

 مدهبه دست آ 11/4کرونباخ  یپژوهش با استفاده از روش آلفا نیپرسشنامه در ا ییایپا گزارش شده است. 11/4( 1331همکاران )

 است.

سئوال   3( برای سنجش عشق به یادگیری طراحی شده و دارای 2443) 2مک فارلن پرسشنامه عشق به یادگیری: این پرسشنامه توسط

باشد. روایی محتوایی (  می1( تا کاملا موافقم )1ای لیکرت از کاملا مخالفم )درجه 1گذاری پرسشنامه بر اساس طیف باشد. نمرهمی

پژوهش با استفاده  نیپرسشنامه در ا ییایپاکرده است.  گزارش 13/4( تأیید شده و پایایی آن را 2443پرسشنامه توسط مک فارلن )

 است. مدهبه دست آ 16/4کرونباخ  یاز روش آلفا

 
 
 

                                                           
0. Sweeney, Sorensen, Kemis 2. Farlen 
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 هایافته. 3

بود. میانگین و انحراف  41/3و  11/17آموزان شرکت کننده در پژوهش به ترتیب برابر میانگین سنی و انحراف معیار سن دانش

ر بینی تحصیلی به ترتیب براب، میانگین و انحراف استاندارد خوش14/11و  21/173استاندارد ادراک از محیط یادگیری به ترتیب برابر 

 بود. آزمون ضریب همبستگی پیرسون  23/1و  34/23انحراف استاندارد عشق به یادگیری به ترتیب برابر  ، میانگین و14/3و  14/33

بینی تحصیلی (، بین خوشr ،41/4≥p=11/4برای همبستگی بین متغیرها نشان داد بین ادراک از محیط یادگیری با عشق به یادگیری )

( رابطة مثبت و r ،41/4≥p=41/4بینی تحصیلی )از محیط یادگیری با خوش( و بین ادراک r ،41/4≥p=41/4با عشق به یادگیری )

 داری وجود دارد. معنی

برای بررسی نرمال بودن داده از آزمونهای کولموگروف، اسمیرنوف و آزمون چولگی و کشیدگی استفاده شد. نتایج بررسی چولگی 

 باشد. +( قرار دارند که نشان از نرمال بودن داده  می2تا  -2در بازه )های به دست آمده ها نشان داد که  دادهو کشیدگی برای  داده

داری برای متغیرهای پژوهش بزرگتر از سطح آزمون همچنین نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که مقادیر سطح معنی

 KMO اخصش ازها داده  تیاعتبار و کفا یبررس یبراباشند؛ بنابراین هر سه متغیر دارای توزیع طبیعی هستند. می =α 41/4یعنی

، 13/4با  برابر ادراک از محیط یادگیریپرسشنامه  یبرا بیپژوهش به ترت نیا یهاداده  یشاخص برا نیکه مقدار ا استفاده شد

صفر تا  ی شاخص در دامنه نیبه دست آمد. ا 73/4برابر با  عشق به یادگیری، پرسشنامه 16/4برابر با  بینی تحصیلیخوشپرسشنامه 

  .است ترمناسب یعامل لیتحل یتر باشد اندازه نمونه مورد نظر براکینزد کیشاخص به  نیقرار دارد، و هر چه مقدار ا کی

امل گیری محاسبه شد. ارزیابی این الگو با استفاده از تحلیل عهای برازش برای الگوی اندازهقبل از ارزیابی الگوی ساختاری، شاخص

دهد؛ بنابراین ، برازش بسیار مناسب این الگو را نشان می1گیری در جدول های برازش الگوی اندازهتأییدی انجام شد. شاخص

 کردن متغیرهای مکنون را دارند.متغیرهای آشکارساز توانایی لازم برای عملیاتی

 های آماری برازندگی الگوی پژوهش. خلاصه شاخص0جدول 
(X2) (df) X2/df (RMSEA) (GFI) (AGFI) (CFI) (NFI) 

14/324 166 33/1 41/4 31/4 32/4 34/4 33/4 

 افزار لیزرل برای بررسی روابط بین متغیرها در شکل پایین ارائه شده است.خروجی نرم
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 : ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش0شکل شماره 

 

 

 
 پژوهشداری مدل ساختاری : اعداد معنی2شکل شماره 

 

 داری برای مسیرهای الگو. جدول ضرایب استاندارد و سطح معنی2جدول 

T مسیر اثر مستقیم اثر غیرمستقیم 

 از متغیر به متغیر

 ادراک از محیط یادگیری عشق به یادگیری 43/4 11/4 41/3

 ادراک از محیط یادگیری بینی تحصیلیخوش 44/4 - 41/1

 بینی تحصیلیخوش عشق به یادگیری 31/4 - 61/4

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
https://www.crossmark.com/


 

 

 
 

01 

Autumn 2022. Vol 2. Issue2 

 رد تحصیلی بینیخوش میانجی نقش: یادگیری به عشق با یادگیری محیط از ادراک ابطهر (. بررسی1001).پور، معصومهناظری،شایسته، قائدرحمتی، معصومه، کریمیان

 1-15. 2(2)آموزان.  فصلنامه مشاوره ی مدرسه.بین دانش

 

(، اثر مستقیم ادراک از محیط t=41/3( و )43/4، اثر مستقیم ادراک از محیط یادگیری بر عشق به یادگیری با بتای )2بر اساس جدول 

( و 31/4بینی تحصیلی بر عشق به یادگیری با بتای )( و اثر مستقیم خوشt=41/1( و )44/4بینی تحصیلی با بتای )یادگیری بر خوش

(61/4=tمعنی )بینی بر عشق به یادگیری با نقش میانجی خوش دار است. برای بررسی تأثیر غیرمستقیم ادراک از محیط یادگیری

در اثر مستقیم  بینی تحصیلیتحصیلی، باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصل ضرب اثر مستقیم ادراک از محیط یادگیری بر خوش

 11/4محاسبه شود. ضریب اثر غیرمستقیم ادراک از محیط یادگیری بر عشق به یادگیری بینی تحصیلی بر عشق به یادگیری( خوش

دار است. بینی تحصیلی در رابطة بین ادراک از محیط یادگیری و عشق به یادگیری معنیخوش دهد نقش واسطةاست که نشان می

(، 41/4( برابر با )RMSEAطای تقریب )بررسی برازش الگوی ساختاری پژوهش نشان داد شاخص ریشة میانگین مجذورات خ

یافته ، شاخص نیکویی برازش تعدیل31/4( برابر با GFI، شاخص نیکویی برازش )34/4( برابر با CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

(AGFI برابر با )32/4( شاخص شاخص برازندگی هنجارشده ،NFI برابر با )شاخص خیو  33/4( دو بر روی درجه آزادیX2/df )

 بر برازش مناسب و مطلوب الگو دلالت دارد. 33/1رابر با ب

 گیری. بحث و نتیجه4

جام شد. نتایج بینی تحصیلی انرسی رابطه ادراک از محیط یادگیری با عشق به یادگیری با نقش میانجی خوشاین پژوهش با هدف بر

ها برای بررسی فرضیه اول نشان داد که ادراک از محیط یادگیری بر عشق به یادگیری اثر مثبت و معنی داری دارد. این تحلیل  داده

 ( 1333(، بایرام نژاد و همکاران )1333(، حبیبی کلهر )1333(، مهدی نژاد )1333قدم )ارجمند و اکبری مهای نتیجه با نتایج پژوهش

توان یباشد. این یافته را ممبنی بر رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و عشق به یادگیری همسو  می( 1331و آریایی پناه و صدوقی )

آموز خود را به عنوان یک عامل فعال در یادگیری و فرآیند ن دانشبر اساس یادگیری نظریه سازنده گرا تبیین کرد که بر اساس آ

محیط  آموزاندانند. به عبارتی دیگر زمانی که دانشگیرد و فرآیند کسب دانش را مستلزم فعالیت خود میکسب دانش در نظر می

ینده خود ای محیط یادگیری را برای آشود و محتوکنند که به تقویت استقلال آنها منتهی مییادگیری را به صورت محیطی درک می

ک مثبتی از که ادرا آموزانیکند. دانشمفید دانسته و شوق و عشق بیشتری به حضور در محیط مدرسه و فرآیند یادگیری پیدا می

و فرآیند  دآموز مسئول رشکنند و دانشگر پیدا میدار بوده و معلمان نقش تسهیلمحط یادگیری خود دارند به دنبال یادگیری معنی

کنند و کنند و موفقیت تحصیلی را تجربه میشوند و بر چالشهای یادگیری غلبه مییادگیری خود شده و محور فرآیند یادگیری می

که ادراک  آموزانیتوان گفت دانشکنند. بنابراین میشور و شوق بیشتری نسبت به یادگیری پیدا کرده و به یادگیری عشق پیدا می

 کنند. یادگیری خود دارند نسبت به یادگیری عشق بیشتری را تجربه می مثبتی از محیط

دار دارد. عنیبینی تحصیلی اثر مثبت و مها برای بررسی فرضیه دوم نشان داد که ادراک از محیط یادگیری بر خوشنتایج تحلیل داده

مبنی بر رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و  (2417( و بخشایی و حجازی )1333بهرامی و امیری )های این نتیجه با نتایج پژوهش

ری ادراک از محیط یادگی آموزانتوان گفت که هرچه دانشباشد. در رابطه با تأیید این فرضیه میبینی تحصیلی همسو  میخوش

شیوه آموزشی  موزشی ومثبت تری داشته باشند به همان میزان نسبت به تحصیل خود امیدوار و خوش بین خواهند بود. در واقع محیط آ

های طمی شود. زیرا در محی آموزانبینی تحصیلی دانشداشته و منجر به خوش آموزانمعلمان نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دانش

با ادراک  آموزانشود و دانشهای درسی هدفمند و جذاب ارائه و محیطی ایمن و آرام برای آنها فراهم میمثبت یادگیری برنامه

که بر اساس اصول سازنده گرایی  کنند. زیرا محیط یادگیری مثبتبینی بیشتری تجربه میاین محیط امیدوارتر شده و خوش مثبت از
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را  آموزانشوند محیط های مناسبی برای کلاس بوده و موجب کسب نتایج بهتر در پیشرفت تحصیلی شده و دانشبنیاد نهاده می

 الا می برد.امیدوار کرده و میزان خوشبینی او را ب

دار دارد. این نتیجه بینی تحصیلی بر عشق به یادگیری اثر مثبت و معنیها برای بررسی فرضیه سوم نشان داد که خوشنتایج تحلیل داده

بینی تحصیلی و عشق به یادگیری همسو  مبنی بر رابطه بین خوش( 1331( و ذوقی )1337های آزفنداک و عبدالله پور )با نتایج پژوهش

بینی تحصیلی به ایجاد محیط مثبت کمک کرده و انتظارات و استانداردهای باشد. در این رابطه می توان گفت که سازه خوشمی

ری در گیرد با شور و شوق و عشق بیشتآموز شکل میگیرد و با اعتمادی که در بین معلم و دانشدر نظر می آموزانبالایی برای دانش

گذارد، ها تاثیر میبر میزان پیشرفت تحصیلی آن آموزانبینی تحصیلی با کنترل پیشینه دانشخوش شوند. در واقعکلاس حاضر می

های درونی محیط آموزشی در راه رسیدن به پیشرفت ها و ظرفیتبینی تحصیلی شامل جمعی از باورهای مرتبط با قوتزیرا خوش

اد محیط آموزشی کند. ایجعتماد، محیط مثبتی برای آنها ایجاد میباشد و با ترکیب تأکید تحصیلی، خودکارآمدی و اتحصیلی  می

 ها به یادگیری را بالا می برد.شده و در نهایت عشق آن آموزانبینی و امیدواری دانشمثبت منجر به خوش

بینی تحصیلی در رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و عشق به یادگیری نقش نتیجه تحلیل فرضیه چهارم نیز نشان داد که خوش

توان کند. در تبیین نقش میانجی خوش بینی تحصیلی در رابطه بین ادراک از محیط یادگیری و عشق به یادگیری میمیانجی ایفا می

آموزان را نسبت به محیط یادگیری و فعالیتهای یادگیری خوشبین و امیدوار کرده و آن ری دانشگفت ادراک مثبت از محیط یادگی

ا بالا می برد. در واقع هبییند که به مرور میزان اشتیاق، شیفتگی و عشق به یادگیری را در آنرا محیطی مناسب برای فعالیت و کار می

جربه کلاسی شور و شوق بیشتری داشته و عشق بیشتری نسبت به یادگیری ت دانش اموزان خوشبین نسبت به یادگیری و فعالیتهای

 یز تاثیر پذیرد و بر عشق به یادگیری نآموزان از محیط یادگیری تاثیر میجا که خوش بینی تحصیلی از ادارک دانشکنند. از آنمی

ه یادگیری بین ادارک از محیط یادگیری و عشق ب یتوان گفت که نقش میانجی متغیر خوش بینی تحصیلی در رابطهمستقیم دارد، می

 موزشی، های آشود که مدیران مدارس و معلمان با توجه به استانداردهای محیطدار است. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میمعنی

هتر کنند تا با ادراک ب آموزاندر جهت افزایش استاندارهای محیط آموزشی مدارس اقدام نموده و شرایط را برای یادگیری دانش

از این محیط، عشق آنها به یادگیری بیشتر شده و با شور و شوق بیشتری در مدرسه حاضر شوند. همچنین لازم به  آموزانمثبت دانش

موزان آدختر شهر کرج انجام شده است و باید در تعمیم نتایج آن به سایر دانش آموزانذکر است که این پژوهش در بین دانش

 لازم به خرج داد. احتیاط

 .ملاحظات اخلاقی5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. شرکت اصول اخلاقی تماماً در این مقاله رعایت شده است؛

 ها محرمانه نگه داشته شد. کنندگان در جریان روند پژوهش بودند و اطلاعات آنهمچنین همه شرکت

 حامی مالی:

 های عمومی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.های تأمین مالی در بخشاز سازمان این تحقیق هیچگونه کمک مالی

 ن:مشارکت نویسندگا

 اند.تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشته

 تعارض منافع:

 مقاله تعارض منافع ندارد. نیا سندهیبنابراظهار نو
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 منابع

ت هنری بر علاقه به درس هنر و عشق (. بررسی تأثیر آموزش هنر با رویکرد تربی1444ملوکه. ) ،رضایی زارچی ،میمنت ،عابدینی بلترک

 :Doi 299099090902311001901999019199191. 146-127(: 64)16ی. مطالعات برنامه درس. یادگیریبه

آموزان بررسی رابطه میان جو عاطفی خانواده و ادراک از محیط مدرسه با اشتیاق تحصیلی دانش (.1331)ارجمند نورا، کاظمیان مقدم کبری.
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