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 فتانه نجم سهیلی

 آباد خرم( س)  مریم حضرت  هنرستان   و عفت دبیرستان مشاور و بالینی روانشناسی  ارشد کارشناسی

 

 چکیده 

  ، یستگیدر مدرسه کودکان و نوجوانان شا  ند یبا  ینان در آن رشد و پرورش مکان و نوجوااست که کود  یطیمدرسه به عنوان مح

خود، حقارت و   هایو برعکس، در اثر شکست  کندی م  داینفس پ خود و اعتمادبه  هایتیانزوا، طرد و موفق  ت،یمحبوب  ت،یموفق

در برخورد با موانع و چالش ها محسوب   تیفقمو  در   ییبه عنوان توانا  یلیتحص  ی ندگسرز  نیبنابرا  د،نماییاحساس م  ی نیکـم ب

  ی انجینقش م  نیآموزش و همچن  نهیدر زم  یلیتحص  ی کالس و سرزندگ  یریادگی   طیدرک مح  یرهایمتغ  ی شود. با معرف  یم

برازش مدل    زانیم  نییپژوهش تع  نیاز ا  هدف   .کند یباز م   نهیزم  ن یدانش موجود در ا  یرا برا  ی دیجد  ریمس  یلیتحص  زهیانگ

. روش  باشدیم  یبا مدل تجرب  یلیتحص   زشیانگ  ایکالس با نقش واسطه  طیبر اساس ادراک از مح  یلیتحص  یسرزندگ  یمفهوم

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه دوم .  است   یو از نوع همبستگ  یفیتوص  روشیدر مطالعه پژوهش پ   قیتحق

آبادشهر   سال    خرم  تعداد   می  1399-1400در  که  بودند.دانش  985باشد  نمونه  آموز  نمونه  ی رگیروش  از    ی رگی استفاده 

نمونه مطابق جدول    حجم. باشدیر و پسر( مدخت  آموز)دانش  تیشامل جنس  ینمونه آمار  نکهی ا  لیاست. به دل  ای طبقه  ی تصادف

با    یکرجس  یرینمونه گ برابر  آباد   شهر   دوم  متوسطه  مقطع  آموزدانش  275و مورگان  گیری شامل سه اندازهابزار    . است  خرم 

 ( پرسشنامه انگیزش تحصیلی.3( پرسشنامه ادراک از محیط کالس 2( پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 1پرسشنامه است: 

 

 تحصیلی، مدرسه، دانش آموزانندگی سرزهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

مح شا  یطیمدرسه،  آنجا  در  نوجوان  و  کودک  که  طر  ت،یمحبوب  ت،یموفق  ،یستگیاست  موفقانزوا،  و  و    ی هاتید  خود 

نهاد    نیتری. مدرسه رسمد ینمای احساس م  ینیخود، حقارت و کـم ب  یهاکند و برعکس، در اثر شکستیم   دایپ   نفساعتمادبه

به سر   گرانیبا د  توانندیکه در مدرسه م  ی اند کودکاننشان داده  طالعاتاست. م  یو نوجوان  یکودک  نیدر سن  یو پرورش  یآموزش

 . کنند دا یپ  یبرده و سازگار

  ی زندگ  ریکه در مس  یلیتحص  هایدر برخورد با موانع و چالش  تیموفق  یبرا  رندگان یادگی   توانایی  صورتبه  ی لیتحص  یسرزندگ

ها و  به انواع چالش  یبه پاسخ مثبت، سازنده و انطباق  یلیتحص  یسرزندگ  نیاست؛ همچن  شدهفیتعرمعمول قرار دارند    یلیتحص

 (. 1395عباسی و همکاران، ) اشاره دارند شوند،یل تجربه میتحص یو جار که در عرصه مداوم موانعی

که در    یها و موانعبه انواع چالش  ی به پاسخ مثبت، سازنده و انطباق  ی سرزندگ(  2012و همکاران )  1پوتاوین   دگاه یبر اساس د

 طی. در محرندیبگ  ادیها را  غلبه بر آن  ییتوانا  دیبا  رانیکه فراگ  هاییاشاره دارد. چالش  شوندیتجربه م  ،یلیتحص  یعرصه جار

است که در آن    ییجا  قاًی کالس دق  طیمحو    رند یموردتوجه قرار بگ  دی وجود دارند که با  یادی ز  زیبرانگسؤاالت چالش  یریادگی

 یبرا  بیترت  ن ی. بدکنندیم  یسپر  طیمح  نیرا در ا  یادیزمان ز  زیو نوجوانان ن  شوندیصورت مداوم تجربه مها بهموانع و چالش

  در سطوح مختلف از  (2008)  2مارتین و مارش  نظر  اساسآن توجه کرد که بر    یندهایشایبه پ   دیبا  رانیدر فراگ  یسرزندگ  جادیا

توجه هستند. در ارتباط   مورد  یو عوامل خانوادگ  یریادگی  ندیدر فرا  یریو کالس درس، مشارکت و درگ  یریادگی  طیجمله مح

مح کمدت  یریادگی   طیبا  که  بههاست  درس  رسمی دانش  یلیتحص  تیموفق  یبرا  یاتیح  یفضا   کیان  عنوالس  به   تآموزان 

گذراندن حضور در    یو چگونگ  تیفی. کگذرانندآموزان اغلب وقت حضور در مدرسه را در کالس میاست. دانش  شده  شناخته

مدرسه تحت   اتا نسبت به تجربیان رآموزآموزان دارد و ادراک دانشدانش  یریادگیدر    کنندهنیینقش مؤثر و تع  کها یکالس

ساختار کالس،    یطراح  ی در چگونگ  ،یریادگی مؤثر در    عنوان روشیا بهگرسازنده  کردی. رو(2008)ماچراه،    دهد یقرار م  ریتأث

ا  یریادگی  هایتیو فعال  فیساختار تکال  یطراح  یچگونگ و کسب    یریادگی  ندآموزان در فرایدانش  کردیرو  نینقش دارد.  در 

  مؤثر باشد   رانیفراگ  ی درس بر سرزندگ  کالسو جذاب در    ا یپو  یطیمح  جادیدر ا  تواندیالگو م  ن یدارند و ا  ایهش نقش عمددان

   (.2015، 3)وان و ونگ 

  ح ی تصر(  2008)  4ماچراه  کهتوجه شده است. چنان  یریادگی   طیاز مح  رندگانیادگیبه ادراک    شتر یدر سطح مدرسه و مشارکت ب

شده است.  شناخته   تیبه رسم  رندگان یادگی  یلیتحص  تیموفق  یبرا  یاتیح  یعنوان فضاهاست بهمدت  یریادگی  طیمح  کند یم

شده است.  شناخته   گذارد،یم   ریکه بر افراد شرکت کننده تأث  یتیابعاد وضع  زمتشکل ا  یستمیعنوان سبه  طیمح  ا یاصطالح جو  

عنوان کرد که  (  2002)  5پیمپاریونباشند.    یو فکر  یعاطف  ،یجسم  ، یچهار عامل اجتماع   رندهیدر برگ  توانندیم   یتیابعاد وضع

است که در آموزش  یمختلف  یوجود دارد و شامل فاکتورها  ندیگرد هم آ رانیدر هر کجا و در هر زمان که فراگ یریادگی طیمح

پاداش و    ها،استیها و سبر استرس، روش  دیبا تأک  یریادگی  طینشان دادند که مح  (1985)  6پیس و استرنمؤثر سهم دارند.  

 .(1398)فخاریان و همکاران،  کنند یاطالق م  یطیکه آن را جامعه مح دشویم فیمدرسه توص ا یموجود در کالس  یارزشها
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های سالم، کارآمد و مسئول انسان  فرد و تربیت  جانبههمهیکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ایجاد زمینه برای رشد  

زند در  نقش  ایفای  است.  برای  اجتماعی  و  فردی  در    عنوانبه آموزان  دانش  کهییازآنجاگی  آموزشی کشور،  نظام  اساسی  رکن 

  ای دارند، توجه به این قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی، باروری و نقش و جایگاه ویژه  دستیابی به اهداف نظام آموزشی

 (.1374)هاشمی،  گرددب می هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موج  شکوفایی

  و   آرامش  و  امنیت  احساس  کالس  در  آموزاندانش  اگر.  دارد  یادگیری  فرآیند  در  زیادی  ریتأث  کالس  اجتماعی  محیطی  ساختار

 .(1394پردازند)شیرازی،  یادگیری امر به فشار گونهچیه بدون تواندمی  بنمایند  اعتماد

پ   رشد  یهاشاخص  نیتراز مهم  یکی  یلیتحص  زشیانگ   زش یشود. انگیکشور محسوب م  کینظام آموزش و پرورش    شرفتیو 

در  .  (1387زاده و همکاران،  )عباسشودیمحسوب م  شرفتی توسعه و پ   یموتور حرکت نظام آموزش و پرورش به سو  یلیتحص

(  1985) انیو را یدس یخودمختار هیها نظررشد کردند که از جمله آن زشیانگ نهیدر زم یگوناگون ی هاهیگذشته نظر  یهاسال

 رامون یپ   طیتوسط مح  ایوجود دارد که    یریادگیرفتار    یبرا  ی و درون  ی ذات  لیکه در انسان تما  کندیفرض م  هینظر  نیاست. ا

حما  قیتشو نظرگرددیم   فیتضع  یتوجهیب   براثر  لعکسبا  ا یو    شودیم  تیو  انگ  زشی انگ  ،یخودمختار  هی.  به  ،  ی درون  زشیرا 

ب   یرونیب انگکندیم  میستق  یزگیانگیو  ن  یمبتن  ، یدرون  زشی.  خودمختار  یستگیشا  یبرا  ی ذات  یازهای به  باعث    یو  و  است 

  تیو رضا یشنودخاطر خبه  ،یریادگی  رینظ ی تیو فعال اشدها بغلبه بر چالش یدر جستجو و تالش برا وستهیکه انسان پ  شودیم

م  یدرون انگشودیانجام  فعال   نیبد  یرونیب  زشی.  فرد  که  به   یتیمعناست  نمرا  انجام  عمل  نفس  عمل   دهد یخاطر  آن  بلکه 

رفتار و   نیباست در آن فرد    یزگیانگی ها است و قسمت سوم که بو پاداش  زی جوا  رینظ  گریبه اهداف د  دنیرس   یبرا  یاله یوس

 ینییخودتع  یهیظر(. ن2001  ان، یو را  ی )دس  پنداردیخارج از کنترل خود م  یروهایو علت رفتار را ن  ابد ی ینم  ی آن ارتباط  جینتا

بر کنترل ادراک   یدرآمد  شیرفتار و تفکر فرصت داد تا پ   ینحوه   یدرباره  یریگم یافراد، جهت تصم  یبرا  دیمعتقد است که با

افراد از ارزش   یاب یبه ارز  ،ی( خود ارزش 1988،  پکینقل است  ؛ 1984)  نگتنیبه اعتقاد کو  زین  یخود ارزش   یهیشده باشد. در نظر

است که    نیا  یخود ارزش  یهینظر  یادیبن  یعزت نفس و حرمت نفس است. مفروضه  م یو مشابه مفاه  کند یمخودشان اشاره  

   .کنند یم  الشو ت یحفظ ارزش خود سع یبرا یعیافراد به طور طب

که    به است  شده  ثابت  شا  یک یتجربه  بارزتر  نیترعیاز  تحص  نیو  پادانش  یلیمشکالت  انگ  نییآموزان   یلیتحص  زشیبودن 

شانک است و  همکارانضیعر(.  1996،  7)پینتریچ  و  که    (1386)  ی  داشتند  اظهار  سرزندگ   یرفتارهانیز  با  انگ  یمعلم    زه یو 

رابطه دارد؛ همچنین بین سرزندگی و انگیزه پیشرفت درونی دانش    شهر اصفهان  یهارستان یدانش آموزان دب  یدرون  شرفتیپ 

از مح  بیان داشتند بین  (1389)  رانهمکای و  ریقد  آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.  ی ریگکالس و جهت  طیادراک 

  ی هاپژوهش  ج ینتا  معنادار وجود داشته است.رابطه    سوم متوسطه  هیدر دانش آموزان دختر پا   ی اضیر  ی لیتحص  شرفتیهدف با پ 

  ی هاکالس  یبرا  یمناسب  یریادگی  طیبنا شده، مح  ییگراکه بر اساس اصول سازنده  یریادگی  طیاست که مح  نیا  انگریب  نیشیپ 

پ   ج یدرس است و موجب کسب نتا افزا  یلیتحص  شرفتیبهتر در  یی و  )برزگربفرو  شودیآموزش م  یکل  یاثربخش  شیو موجب 

)1392  ،نهمکارا بدری  و  بهرامی  نمودند  1396(.  اظهار  غ (  اثرات  مح  میرمستق یاندازه  از  سرزندگ   یریادگی  طی ادراک    ی بر 

فراشناخت، خودکارآمد   یانجیم  ریمتغ  قیاز طر  یلیتحص انگ  یشناخت،  اطم  95در سطح    شرفتیپ   زهیو  معنادار   نان،یدرصد 

ی انگیزش تحصیلی اادراک از محیط کالس و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه، مطالعه حاضر الگوی روابط  رون یازا  بوده است.

قرار   بررسی  مورد  را  آموزان  دانش  حال  دهد یمدر  تأث  شدهانجام  هایپژوهش  کهییازآنجا.  مح  ریبه    ی ریادگی   طیجداگانه 
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  زمان همبه طور    انگیزش تحصیلی در این میاننقش    رو کمتر به تأثی  آموزان پرداختهدر دانش  یلیتحص  یگرا بر سرزندگسازنده

ته است. آموزان صورت گرفدر جامعه دانش  یلیتحص  ی ندگسرز  رامونیپ   ی اندک  ی علم  ی هاپژوهش  کهنیتر ااند. مهمتوجه نموده 

نگیزش  اپژوهش،    نیاست که در ا  گرواسطه  ریمتغ  تی، اهمشدهواقعصورت گرفته، مورد غفلت    قاتیدر تحق  آنچه  نیعالوه بر ا

اساس،    نیتوجه شده است. بر ا  زین  ،ادراک از محیط کالس و سرزندگی تحصیلی توجه نموده است  روابط  به   تحصیلی است و 

ا از محیط کالس و سرزندگی تحصیلی  نیب  یرابطه ساختار  کیاست که    نیفرض بر  وجود دارد.   انگیزش تحصیلیبا    ادراک 

ادراک از محیط کالس و  فرض شده در مورد    یساختار  الگوی  ایاست که آ  مسئله  نیا  ی، پژوهش حاضر به دنبال بررسرون یازا

معنادار  شده نیتدو الگویدر  رهایغمت  یروابط ساختار ایآ نیبرازش دارد؟ و همچن نقش انگیزش تحصیلیبا  ، یلیتحص یسرزندگ

 هستند؟

 

 پژوهش روش  

تحق پ   قیروش  پژوهش  مطالعه  نوع همبستگ  یفیتوص  روشیدر  از  تع  یو  محقق،  و چون هدف  مدل   نییاست  برازش  میزان 

واسطه نقش  با  از محیط کالس  ادراک  اساس  بر  تحصیلی  تجربی  مفهومی سرزندگی  با مدل  انگیزش تحصیلی  است،  ای  بوده 

 ی گردآور  یروش برا  نیترآن، مناسب  تیو ماهپژوهش    هایبا توجه به هدف   است.  ده یانتخاب گرد  «ی»همبستگ  قیتحقروش  

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان   استفاده شد.  پرسشنامه  3منظور از    نیاستفاده از پرسشنامه بود و بد  از،یاطالعات مورد ن

گیری استفاده از  روش نمونه.بودندآموز  دانش  985باشد که تعداد   می  1399-1400در سال    خرم آبادشهر    متوسطه دوم  دوره

حجم نمونه    باشد. آموز دختر و پسر( میای است. به دلیل اینکه نمونه آماری شامل جنسیت )دانشگیری تصادفی طبقهنمونه

گیری ابزار اندازهاست.شهر کرمانشاه    متوسطه دوم  مقطعآموز  دانش  275مطابق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان برابر با  

 ت که در ذیل آورده شده است: شامل سه پرسشنامه اس

  9  اس یمق  نیشده است. ا  ( تدوین1392دهقانی زاده و حسین چاری )توسط    اس یمق  نیا  :سرزندگی تحصیلیپرسشنامه  

در  .  شده است  می( تنظ7  مالً موافقاک تا    1  کامالً مخالف)  کرتیاز نوع ل  یادرجه   7  فیط  یبر رو   یلیتحص  یسرزندگ  یاهیگو

 یآن را با محاسبه  ییو روا  77/0  رابربا روش آلفا کرونباخ ب  اسیمق  ییایپا  بیضر(  1392دهقانی زاده و حسین چاری )پژوهش  

 به دست آمد.    64تا  54/0 نیکل ب  یبا نمره هیهر گو یهمبستگ

  WIHICگذرد )ادراک از کالس یا محیط یادگیری(    ی م  چه  کالس   این   در  پرسشنامه:  ادراک از محیط کالسپرسشنامه  

است که تفکیک گویه    54زیرمقیاس و     7دارای  پرسشنامه   ( ساخته شده است. این  1996روبی )   مک  و  فیشر  توسط فراسر،

معلم عبارت؛    8تا    1های  آموزان عبارت  همبستگی دانش)  :از  است  عبارتگویه های هر زیرمقیاس    ؛  16تا    9های    حمایت 

تا    25های  مطالعه و پژوهش در انجام تکالیف عبارت  ؛24تا    17های  های کالسی عبارتآموزان در فعالیت  گیری ذهنی دانشرد

شیوه  (.  54تا    49های  انصاف عبارت  و عدالت/  48تا    41های  همکاری عبارت؛  40تا    33های  گیری هدفی عبارتجهت؛    32

صورت بندی (  5و همیشه=  4، اغلب=3، بعضی اوقات=2، به ندرت=1)هرگز=لیکرت    گانهبندی پنجبر درجه نمره گذاری و تفسیر

 مورد تایید قرار گرفته و مقدار ضریب آلفایتوسط اساتید    ابزار صوری این  روایی(  1396)  و همکاران  در تحقیق بای.  شده است

  0.81برای کل آزمون برابر با  و    0.86،  0.82،  0.87،  0.89،  0.85،  0.83،  0.67با    ترتیب برابر  مقیاس به  خرده  7برای  کرونباخ  

از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.  همچنین    .محاسبه شده است جهت ارزیابی پایایی این پرسشنامه، 
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رش شده است که این ضرایب نشاندهنده  گزا  0.90تا    0.79مقدار ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاس های این پرسشنامه از  

 .  (2009درمن، )از پایایی آن است مسانی درونی پرسشنامه بهعنوان شاخصی ه

تحصیلیپرسشنامه   ولرند  اسیمق  نیا:  انگیزش  همکاران  توسط  سال  و  برا(  1989)  در  کانادا    زش یانگ  یرگیاندازه  یدر 

رواساز  ی طراح  هیگو  28با    یلیتحص نسخه  یو  کاغذ  اسیمق  کی  اس یمق  نیا  ی رستانیدب  یشد.  نظر  ی بتنم  و   ی مداد   هیبر 

ا  ی و دس  انیرا  یگرن ییخودتع -1)  اس یمربوط به هفت خرده مق  هایهیآموزان را با گوموافقت دانش  زانیم  اسیمق  ن یاست. 

انگیزش درونی )برای تجربه   ؛(27-20-13-6انگیزش درونی )برای دستاورد(:)  ؛( 23-16-9-2)   انگیزش درونی )برای دانستن(:

-7( انگیزش بیرونی) تنظیم درون فکنی شده(:)24-17-10-3بیرونی )تنظیم منسجم(:)گیزش  .ان2  ؛ (25-18-11-4تحریک(:)

هفت    کرتیل  کی( با  (26-19-12-5بی انگیزگی )  .3  ؛(22-15-8-1انگیزش بیرونی)تنظیم برون فکنی شده (:)  ؛(14-21-28

خرده    نیاعتماد ا  تیقابل  ای ( در مطالعه1388  ، یرشوانلو و حجاز  ی ؛ به نقل از تنها1992. ولرند و همکاران )سنجدیم  ایدرجه

 اند. گزارش داده 85/0، 85/0، 84/0، 62/0،  86/0، 85/0، 84/0 بیکرونباخ به ترت  یرا با روش آلفا هااسیمق

استفاده خواهد شد. همچنین جهت ترسیم الگوی مورد نظر از نرم افزار    21نسخه    SPSSدر این پژوهش از نرم افزار آماری  

 استفاده خواهد شد.  Pls-Smartساختاری معادالت 

گردآور از  تجز  یپس  جهت  آنها  استخراج  و  خام  تحل  هیاطالعات  تعیی  داده  میتنظ  یبرا  ل،یو  و   ،یمرکز  هایشاخص  نها 

-هیفرض  لیو تحل  هیتجز  یو برا)میانگین و انحراف معیار(    ی فیمختلف از آمار توص  ینمودارها  میو ترس  ی پراکندگ  هایاخصش

   . دیاستفاده گرد α=05/0با ( ی پیرسون و رگرسیون چندگانههمبستگ بی)ضر یآمار استنباطش از پژوه  های

 

 یافته ها

 توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان  .1جدول  

 درصد  تعداد جنسیت 

 6/41 94 دختر 

 4/58 132 پسر

 100 226 جمع 

 

نفـر   94شود تعداد دختران برابر  دهد. مالحظه میمی  توزیع فراوانی جنسیت افراد نمونه را در پژوهش حاضر نشان  1در جدول  

 باشند.درصد( می 4/58نفر ) 132درصد( و تعداد پسران برابر  6/41)
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 های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش . شاخص2جدول    

 

شـود میـانگین و انحـراف اسـتاندارد دهد. مشاهده میهای توصیفی ابعاد متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میشاخص  2جدول  

، میانگین و انحراف استاندارد متغیر انگیزش تحصیلی به ترتیب 346/19و  43/143متغیر ادراک از محیط کالس به ترتیب برابر 

 باشد.می 746/12و  24/46و میانگین و انحراف استاندارد متغیر سرزندگی تحصیلی به ترتیب برابر  789/19و  42/152برابر 

 های استنباطی دهاد

روش   به  ساختاری  معادالت  از  پژوهش  فرضیات  بررسی  برای  با  حال  ابتدا  بخش  این  در  شد.  استفاده  خطا  مربعات  کمترین 

استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین سه متغیر اصلی پژوهش بررسی شده و سپس فرایند تحلیل معادالت  

 ساختاری انجام شده است. 

 همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش ضرایب    .3جدول  

 تحصیلی انگیزش   ادراک از محیط کالس  

  725/0** انگیزش تحصیلی

 764/0** 819/0** سرزندگی تحصیلی 

 01/0داری در سطح ** معنی

 

تگی توان مشاهده نمود که ضریب همبسـضرایب همبستگی بین سه متغیر اصلی پژوهش نشان داده شده است. می  3در جدول  

بـوده و در سـطح   764/0و    819/0ترتیـب  برابـر  بین ادراک از محیط کالس و انگیزش تحصـیلی بـا سـرزندگی تحصـیلی بـه  

 میانگین  بیشترین  کمترین  تعداد زیر مقیاس متغیر 
انحراف 

 استاندارد

ادراک از محیط  

 کالس

 471/5 15/28 40 10 226 ان آموزهمبستگی دانش

 202/6 86/30 40 8 226 حمایت معلم 

 179/6 85/26 40 10 226 درگیری ذهنی

 478/5 0/32 40 16 226 مطالعه و پژوهش 

 937/3 57/25 30 12 226 گیری هدفی جهت 

 346/19 43/143 190 91 226 نمر ه کل ادراک از محیط کالس 

 انگیزش تحصیلی

 457/9 27/66 84 18 226 انگیزش درونی

 091/9 75/66 84 14 226 انگیزش بیرونی

 976/5 40/19 28 4 226 انگیزشیبی

 789/19 42/152 196 42 226 نمره کل انگیزش تحصیلی 

 746/12 24/46 63 9 226 سرزندگی تحصیلی 
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01/0>P  باشـند. هـا در سـطح خـوب میقرار دارند لـذا شـدت آن  65/08باشند و با توجه به اینکه بیشتر از مقدار  دار میمعنی

حـال بـا   دارد.داری وجـود  رابطه مستقیم و معنـی  مستقل با متغیر وابسته پژوهش  توان نتیجه گرفت بین دو متغیربنابراین می

پرداختـه خواهـد شـد. بـه منظـور استفاده از تحلیل معادالت ساختاری به بررسی کفایت و مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش 

 75د  تدوین مدل اولیه مجموعا تعدااستفاده شد. در    3.2.8نسخه    9تحلیل مدل مفهومی پژوهش از نرم افزار اسمارت پی ال اس

گویـه بـرای متغیـر انگیـزش   28گویه برای متغیر سرزندگی تحصـیلی و    9دراک از محیط کالس،  گویه برای متغیر ا  38گویه )

آمـوزان، حمایـت معلـم، درگیـری ذهنـی، شد. متغیر ادراک از محیط کالس دارای پنج بعد همبسـتگی دانش  10تحصیلی( وارد

انگیزشـی و درونی، انگیزش بیرونـی و بیگیری هدفی، متغیر انگیزش تحصیلی دارای سه بعد انگیزش  و جهتمطالعه و پژوهش  

های مرتبط به خـود در مـدل رسـم شـدند. در بررسـی متغیر سرزندگی تحصیلی تک بعدی بوده که هر کدام با استفاده از گویه

 دل حذف گردید.مشخص و از م 5/0های با بار عاملی کمتر از اولیه مدل، گویه

 AVEمی با ضرایب مسیر استاندارد و با مقادیر . مدل ساختاری اولیه پژوهش بر اساس مدل مفهو1

عضو از نمونه انتخاب و در مدل ساختاری بکار    100و بصورت تصادفی اطالعات تعداد    SPSSافزار  تحلیل نمودار، به وسیله نرم 

 برده شد. 
شـده اسـت. عالمـت )ر( روی تغیر مکنون در آن مخفی  های هر مافزار گویهتفاده از نرمجهت وضوح بهتر و بیشتر مدل، با اس  1

 باشد.دایره متغیرهای مکنون نشان دهنده این مطلب می

)میـانگین  11AVEمدل ساختاری اولیه پژوهش بر اساس مدل مفهومی همراه بـا ضـرایب مسـیر اسـتاندارد و مقـادیر  1شکل  

بـوده امـا مقـادیر میـانگین  مسـیر در حـد مطلـوبشود که ضرایب دهد. در شکل مشاهده مییواریانس استخراجی( را نشان م

، 13فورنـل و النکـر)  5/0انگیزشی( کمتر از مقدار استاندارد  برای همه متغیرهای پژوهش )به جز متغیر بی  12واریانس استخراجی

نـدارد. لوبی قـرار گیری در سـطاز نظر مقادیر اندازه شود که مدل ساختاری اولیهنتیجه می  1-4باشد. لذا بنابر شکل  می(  1981

 ، مجددا مدل تحلیل شد.7/0های مشخص شده با بار عاملی کمتر از بنابراین با حذف گویه

 

 

 
 (.1384داشته باشند )بیابانگرد،  بینیدرصد توان پیش 40 بیشتر ازتواند ه می باشد بطوری کمی خوبدر سطح  65/0 بیشتر ازدامنه همبستگی .  8

9. Smart Partial Least Squares (PLS) 
   شودنفر را شامل می  100افزار استفاده شد که محدودیت وارد کردن نمونه به تعداد تذکر: در این پژوهش از نسخه رایگان نرم 

 
11 Average Variance Extracted 

 اعداد نمایش داده شده در وسط دایره مربوط به هر متغیر  12

13 Fornel & Larker 
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  AVE. مدل ساختاری نهایی بر اساس مدل مفهومی با مقادیر  2شکل  

 
 داری ضرایبمعنیتاری نهایی پژوهش بر اساس مدل مفهومی با ضرایب مسیر استاندارد و  مدل ساخ.  3شکل  

نمودار مدل ساختاری نهـایی پـژوهش   3-4و شکل    AVEنمودار مدل ساختاری نهایی بر اساس مدل مفهومی با مقادیر    شکل

دهنـد. همـانطور کـه مالحظـه ها را نشـان میاری آندبر اساس مدل مفهومی پژوهش با مقادیر ضرایب مسیر استاندارد و معنی
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بوده و همچنین همه ضرایب مسـیر اسـتاندارد در سـطح خطـای  5/0برای همه متغیرها بیشتر از مقدار   AVEشود مقادیر  می

05/0>P شوند.  گیری سایر نتایج نیز مشاهده میباشند. حال برای بررسی مدل اندازهدار میمعنی 

استفاده شد. در بخش پایایی الزم است که پایایی    15و روایی واگرا  14ر پایای، روایی همگرا بیرونی از سه معیاهای  در بررسی مدل

از طریق سنجش بارهای عاملی و پایایی متغیرهای مکنون از طریق در سطح معرف و متغیر مکنون بررسی شود. پایایی معرف  

باشد و به این    5/0باشد که حداقل باید  ها میدوم بارهای عاملی گویهبررسی شد. پایایی در سطح معرف، توان    16پایایی ترکیبی 

بارهای  بنابراین  است.  شده  تبیین  مکنون  متغیر  توسط  شاخص  واریانس  نصف  حداقل  که  است  از    معنی  بزرگتر    7/0عاملی 

ها  رتی که با حذف آنرا در صو  7/0و    4/0الزم است که حذف شوند. بارهای عاملی بین    0/ 4باشد و بارهای زیر  مطلوب می

( همگرا  روایی  میAVEمقدار  یابد  افزایش  استین(  برن  و  )نونالی  کرد  حذف  گویه 1994،  17توان  اینکه  به  توجه  با  های  (. 

ها تأثیر زیادی بر روایی محتوایی  باشند لذا حذف یک یا چند مورد از گویهاسی مربوط به یک حیطه میمتغیرهای مکنون انعک

 باشند. های حفظ شده دارای پایایی مطلوبی میاز آن است که گویه ندارد. نتایج حاکی

 نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا   . 4جدول  

 

مناسب   از حد  بزرگتر  متغیرها  آلفای کرونباخ همه  مقدار  اینکه  به  توجه  برخوردار میمی  7/0با  خوبی  پایایی  از  باشند.  باشد، 

تیجه بر  بوده و ن  7/0گلداشتاین( برای هر متغیر بیشتر از حد مطلوب     -همچنین مقدار ضریب پایایی ترکیبی )ضریب دیلون

ر دارد. معیار ارزیابی روایی همگرا به معنی میانگین واریانس مشترک بین متغیر مکنون و مناسب بودن پایایی ترکیبی هر متغی

 
14 Convergent Validity 
15 Divergent Validity 
16 Composite Reliability 
17 Nunnally & Bernstein 

 مقیاسزیر   متغیر 
 آلفای کرونباخ 

(7/0Alpha> ) 

پایایی 

 ترکیبی

(7/0C.R>) 

میانگین واریانس 

 استخراجی 

(5/0AVE>) 

ادراک از محیط  

 کالس

 692/0 871/0 778/0 موزان آدانش همبستگی

 585/0 875/0 824/0 حمایت معلم 

 529/0 870/0 820/0 درگیری ذهنی

 548/0 855/0 792/0 مطالعه و پژوهش 

 526/0 816/0 714/0 گیری هدفی جهت 

 514/0 840/0 759/0 نمر ه کل ادراک از محیط کالس 

 انگیزش تحصیلی

 505/0 890/0 858/0 بعد انگیزش درونی 

 521/0 883/0 847/0 انگیزش بیرونی

 722/0 912/0 881/0 انگیزشیبی

 518/0 922/0 906/0 نمره کل انگیزش تحصیلی 

 537/0 890/0 855/0 تحصیلی سرزندگی 
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(. در این مدل روایی همگرای 1394است )داوری و رضازاده،    50/0باشد و حداقل مقدار قابل قبول برای آن  هایش میمعرف

ترت به  انگیزش تحصیلی  از محیط کالس، سرزندگی تحصیلی و  ادراک  برابر  متغیرهای  بوده که   537/0و    518/0،  514/0یب 

 باشند.  همگی در سطح مناسب و قابل قبولی می

 گرا وا  ییروا  ماتریس فورنل و الرکر جهت بررسی.  5جدول  

 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها سازه

           717/0 ادراک از محیط کالس

          720/0 508/0 انگیزش تحصیلی

         850/0 200/0 453/0 انگیزشیبی

        721/0 197/0 931/0 494/0 انگیزش بیرونی

       733/0 598/0 573/0 607/0 675/0 سرزندگی تحصیلی 

      710/0 600/0 829/0 197/0 961/0 513/0 بعد انگیزش درونی 

     727/0 474/0 540/0 394/0 375/0 444/0 718/0 درگیری ذهنی

    740/0 439/0 460/0 619/0 486/0 391/0 475/0 897/0 پژوهش مطالعه و  

   765/0  371/0 281/0 359/0 609/0 422/0 387/0 396/0 362/0 حمایت معلم 

  726/0 196/0 391/0 078/0 310/0 451/0 305/0 283/0 321/0 328/0 گیری هدفی جهت 

 832/0 180/0 205/0 373/0 409/0 359/0 519/0 368/0 337/0 375/0 498/0 آموزان همبستگی دانش

 

ها  ای است که یک سازه به درستی از سایر سازهدهد. روایی واگرا، اندازهبررسی روایی واگرای مدل پژوهش را نشان می 5جدول 

برای محاسبه  شود. در سطح معرف  شود. این روایی در دو سطح معرف و متغیر مکنون محاسبه میبا معیار تجربی متمایز می

شود که الزم است بار یک معرف متناظر سازه، بیشتر از همه بارهای آن معرف روی  ، از بارهای عرضی استفاده میروایی واگرا

ها رعایت شده که البته به دلیل طوالنی بودن جدول از ارائه آن خودداری شده  ها باشد. این شرط در مورد همه معرفسایر سازه

از معیار فورنل  است. در سطح متغیر استخراج شده )ال-مکنون  واریانس  استفاده شد که ریشه دوم میانگین  (، هر  AVEرکر 

سازه سایر  با  سازه  آن  همبسگی  باالترین  از  بیشتر  باید  مکنون  واریانس  متغیر  میانگین  جذر  مقدار  یعنی  باشد،  مدل  های 

اند، از مقدار س قرار گرفتههای موجود در قطر اصلی ماتری متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه  (AVEاستخراجی )

اند بیشتر باشد. منطق این سازه این است که  های زیرین و چپ قطر اصلی ترتیب داده شدههمبستگی میان آنها که در خانه

نشان    5نتایج جدول    (.1981ها داشته باشد )فورنل و الرکر،  های خود تا سایر سازهیک سازه باید واریانس بیشتری با معرف

کمی بیدهد  ابعاد  و  تحصیلی  سرزندگی  متغیر  جهته  معلم،  حمایت  ذهنی،  درگیری  همبستگی  انگیزشی،  و  هدفی  گیری 

 گردد. باشند. حال در ادامه مدل درونی )ساختاری( پژوهش بررسی میآموزان دارای روایی واگرای قابل قبولی میدانش
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 ه اثر مدل درونی پژوهشمستقیم و غیرمستقیم و اندازخطی، اثرات  های همشاخص.  6جدول  

خطی  هم مسیر 

(VIF) 

 اثر مستقیم 
اندازه 

(2f) 
 فاصله اطمینان مقادیر 

 %  B T Sig 5/2  % 5/97 مقصد  مبدا 

ادراک از 

 محیط کالس

همبستگی 

 آموزان دانش
0/1 498/0 361/6 001/0 356/0 645/0 330/0 

ادراک از 

 محیط کالس
 150/0 544/0 213/0 001/0 988/3 362/0 0/1 حمایت معلم 

ادراک از 

 محیط کالس
 066/1 807/0 589/0 001/0 795/12 718/0 0/1 درگیری ذهنی

ادراک از 

 محیط کالس
 101/4 928/0 863/0 001/0 983/55 897/0 0/1 مطالعه و پژوهش 

ادراک از 

 محیط کالس

گیری جهت 

 هدفی 
0/1 328/0 372/4 001/0 214/0 506/0 121/0 

ادراک از 

 السمحیط ک

سرزندگی  

 تحصیلی
347/1 495/0 684/6 001/0 354/0 624/0 403/0 

ادراک از 

 محیط کالس
 347/0 640/0 357/0 001/0 835/6 508/0 0/1 انگیزش تحصیلی

انگیزش 

 تحصیلی

سرزندگی  

 تحصیلی
347/1 355/0 040/5 001/0 227/0 496/0 208/0 

انگیزش 

 تحصیلی

بعد انگیزش  

 درونی 
0/1 961/0 698/81 001/0 932/0 978/0 235/12 

انگیزش 

 تحصیلی
 505/6 962/0 893/0 001/0 427/49 931/0 0/1 انگیزش بیرونی

انگیزش 

 تحصیلی
 042/0 464/0 -273/0 288/0 063/1 200/0 0/1 انگیزشیبی

  اثر غیر مستقیم   

ادراک از 

 محیط کالس

سرزندگی  

 تحصیلی
 180/0 808/3 001/0 104/0 282/0  
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گیرد. اولین معیار برای بررسـی مـدل درونـی، ش مدل درونی، ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش مورد تحلیل قرار میدر بخ

شـود. اسـتفاده می(  VIFخطی بودن متغیرهاست که به این منظور از شاخص تحمل و عامـل تـورم واریـانس )بررسی عدم هم

 6-4باشـد کـه بـا توجـه بـه جـدول خطی بودن بین متغیرها میه هم(، نشان دهند5باالتر از    VIF)  2/0سطح تحمل کمتر از  

 خطی برای هر متغیر رعایت شده است.شود شرط عدم هممشاهده می

هـا از رویـه خـودگردان سـازی ری آنداباشند که به منظـور بررسـی معنـیدومین معیار ارزیابی مدل درونی، ضرایب مسیر می

داری و همچنـین فاصـله اطمینـان بـرای اثـرات متناظر خود، سطح معنی  Tمقدار آماره  استفاده شده که این ضرایب به همراه  

شـود ارتبـاط دو متغیـر ادراک از محـیط آورده شده است. با توجه جدول فوق مشـاهده می  6مستقیم و غیرمستقیم در جدول  

باشـد. همچنـین اثـر دار میمعنـی  P<01/0انگیزشی( با ابعاد خود در سـطح خطـای  ش تحصیلی )غیر از بعد بیکالس و انگیز

اثر مستقیم ادراک از محیط کالس بـر انگیـزش (، p ،495/0=β=001/0مستقیم ادراک از محیط کالس بر سرزندگی تحصیلی )

در سـطح ( p ،355/0=β=001/0زندگی تحصـیلی )و اثر مستقیم انگیـزش تحصـیلی بـر سـر( p ،508/0=β=001/0تحصیلی )

در ( p ،180/0=β=001/0شند و اثر غیرمستقیم ادراک از محیط کالس بر سرزندگی تحصـیلی )بادار میمعنی  P<01/0خطای  

 باشد.  دار میمعنی P<01/0سطح خطای 

( پس از حذف یک متغیر مکنون 2Rتغییر در مقدار )باشد که نشان دهنده  ( می2fسومین معیار ارزیابی مدل درونی، اندازه اثر )

را به ترتیب اثرات کوچک، متوسط و بزرگ معرفی   35/0و    15/0،  02/0( مقادیر  1988. کوهن )باشدزای معین از مدل میبرون

اندازه   (2f=403/0شود که اثر ادراک از محیط کالس بر سرزندگی تحصیلی )مشاهده می  6-4کرده است. بر اساس نتایج جدول  

ه و اثر ادراک از محیط کالس بـر انگیـزش تحصـیلی ( و انداز2f=208/0اثر بزرگ و اثر انگیزش تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی )

(347/0=2fاندازه اثر متوسط می ،)  .باشد 

 عملکرد مدل درونی پژوهش -و ماتریس اهمیت 2R  ،2Qهای  شاخص.  7جدول  

 2R 2Q متغیر 
 (IPMAعملکرد )-اهمیتماتریس  

 عملکرد  اثر کل )اهمیت( 

 870/66 675/0 - - ادراک از محیط کالس

 231/77 355/0 - - حصیلیانگیزش ت
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 پژوهش   درونی  مدل  عملکرد-اهمیت  ماتریس .  5  شکل

سازی معدالت ساختاری و واریـانس محـور مدلهای اساسی  آخرین معیار ارزیابی درونی، معیاری است که به منظور بسط یافته

(. این ماتریس اثـرات 1391باشد )آذر و همکاران،  ( میIPMAعملکرد )-گیرد که تحلیل ماتریس اهمیتمورد استفاده قرار می

را  ای پـر اهمیـت بـرای بهبـوددهد تا حوزهکل مدل درونی )اهمیت( و مقادیر متوسط متغیرهای مکنون )عملکرد( را مقابله می

 7طور کـه در جـدول  بوده و نمره باالتر به معنی عملکرد بهتر و بیشتر است. همان  100مشخص کند. مقیاس عملکرد از صفر تا  

(، عملکـرد 675/0( کمتـر نسـبت بـه ادراک از محـیط کـالس )355/0شود انگیزش تحصـیلی بـا وجـود اهمیـت )مشاهده می

 ( دارد. 870/66( باالتری نسبت به آن )231/77)

 

 نتیجه گیری 

و نقش  با  تحصیلی  سرزندگی  و  یادگیری کالس  محیط  از  ادراک  بین  رابطه  بررسی  تحقیق  این  از  انگیزش هدف  اسطه گری 

ترین باشد که در این بخش به مهمشده در این تحقیق معیار اصلی تحقیق می تحصیلی در دانش آموزان بود. فرضیه های مطرح 

پریافته تحقیق  فرضیات  به  مربوط  قرارگرفته داخته های  بررسی  و  موردبحث  و  که    اند.شده  داد  نشان  اول  فرضیه  آزمون  نتایج 

بنابراین فرضیه اول داری دارد.  معنی  مثبت ودرصد اثر  99در سطح اطمینان  ری بر سرزندگی تحصیلی  ادراک از محیط یادگی

و معنادار دارد. یافته های حاضر با نتایج  تایید می شود و ادراک از محیط یادگیری کالس بر سرزندگی تحصیلی تاثیر مثبت  

( هماهنگ و همسو می باشند. در تبیین  1394همکاران )( و میرکمالی و  1395بورنگ )بورنگ و رحیمیاکبریپژوهش های  

یافته حاضر می توان گفت: امروزه مطالعات بر این باورند عوامل بسیاری وجود دارد که پیش بینی کننده و موثر بر سرزندگی 

ه اند.  تحصیلی هستند. حتی مداخالت و آموزش های زیادی برای افزایش کیفیت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی شناسایی شد

یکی از مهم ترین این پیشایندها و عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی را ادراک یادگیرندگان از محیط یادگیری می دانند. محیط  

برا حیاتی  فضای  عنوان  به  هاست  مدت  محیط یادگیری  است.  شده  شناخته  رسمیت  به  یادگیرندگان  تحصیلی  موفقیت  ی 

، اموزشی و فرهنگی اشاره دارد که یادگیری در آن صورت می گیرد و برداشت های  یادگیری به بافت فیزیکی، اجتماعی، روانی 
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تاثیر   تحت  را  یادگیرنده  توسعه  و  رشد  یادگیری  شرایط  یادگیرنده،  یادگیری،  محیط  از  گرفته  دهد)بهرامی،  صورت  می  قرار 

 (. 1396بدری، 

با یادگیری کالس  از محیط  ادراک  آزمون فرضیه دوم نشان داد که  اطمینان  انگیزش تحصیلی    نتایج  اثر    99در سطح  درصد 

بنابراین فرضیه دوم تایید می شود و ادراک از محیط یادگیری کالس بر انگیزش تحصیلی تاثیر مثبت داری دارد.  مثبت و معنی

سو می  ( هماهنگ و هم2013)  18( و دیک و هولتزمن1393مرادی و چراغی ) دار دارد. یافته حاضر با نتایج پژوهش های  و معنا

رفتار و یادگیری است. در  باشد. در تبیین یافته حاضر می توان گفت: مفهوم انگیزش بیان کننده حقایق جالبی درباره درک 

انگیزش موجب تقویت رفتار شده و عاملی مهمی در پیشرفت تحصیلی محسوب می گردد. محیط آموزشی تاثیر به   حقیقت، 

و تحقق اهداف وی در ارتباط می باشد؛ ار این رو درک و شناخت مسائل آموزشی  با موفقیت، رضایت    سزایی بر رفتار دارد و

بیانگر   تاثیر می گذارد و  رفتار  بر  عاملی است که  بادگیری  اموزشی دارد.محیط  برنامه های  نقش مهمی در تعدیل و مدیریت 

ایی بر پیشرفت تحصیلی و موفیت ک و نگرش تاثیر بسزادراک از محیط پیرامون خود در عرصه یادگیری می باشد که این در

 (.1397وی در امر یادگیری دارد)بهمئی، مستطاب، شمالی نزاد، مالکی، مباشری، 

تحصیلی   سرزندگی  بر  تحصیلی  انگیزش  که  داد  نشان  سوم  فرضیه  آزمون  اطمینان  نتایج  سطح  و    99در  مثبت  اثر  درصد 

ش تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یافته یید می شود و انگیزبنابراین فرضیه سوم تاداری دارد.  معنی

پژوهش های   با  بهرامی و بدری )1398فخاریان و همکاران )های حاضر  (  هماهنگ و  1393( و مرادی و چراغی )1396( و 

باورهای فرد تاکید    ری بر نقش انگیزه وهمسو می باشد. در تبیین یافته حاضر می توان گفت: نظریه های جدید آموزش و یادگی

زیادی می کنند و معتقدند که نباید یادگیرنده را در برابر مطالب و مفاهیم قرار داد، بلکه باید با آموزش های الزم یادگیرندگان  

های مثبت در  را به فعالیت واداشت تا از این طریق هم باعث افزایش موفقیت تحصیلی و هم باعث ایجاد نگرش، انگیزه و باور

د. بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های امروز نظام های اموزشی بحث موفقیت در امر تحصیل است و نظام آموزشی  آنان ش

از لحاظ تحصیلی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند)آذریان، مهدیان،   زمانی موفق و کارآمد می باشد که یادگیرندگان ان 

 (. 1398جاجرمی، 

داد که ادراک از محیط کالس بر سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی در  فرضیه چهارم نشان    نتایج آزمون

(  1398فخاریان و همکاران )یافته های حاضر با پژوهش های     داری دارد. درصد اثر غیرستقیم مثبت و معنی 99سطح اطمینان 

می توان گفت: چالش های تحصیلی یکی از   تبیین یافته های حاضر( هماهنگ و همسو می باشد. در  1396و بهرامی و بدری )

زمینه هایی است که دانش آموزان با آن مواجه هستند و در صورت رویارویی موفقیت آمیز سرزندگی باالتری پیدا می کنند.  

ند و  در انجام تکالیف دار افرادی که نیازهای روانشناختی پایه آنها در سطح مطلوبی برآورده می شود، احساس تاثیرگذاری مثبت

از اینکه در روابط با دیگران دارای احترام هستند احساس رضایت دارند. بنابراین آنها خودنظم دهی بهتری داشته و در محیط  

 (. 1398تحصیلی تجارب موفقیت آمیزی خواهند داشت)ویسکرمی، میردریکوند، قره ویسیف سلیمانی، 

 

 پژوهشی  هایپیشنهاد

 کننده تعدیل متغیر عنوانبه سرزندگی تحصیلی  نقش و ادراک از محیط یادگیری اساس بر انگیزش تحصیلی بینی پیش. 1

 ادراک از محیط یادگیری  و سرزندگی تحصیلی انگیزش تحصیلی، بین در دیگر سازمانی هایمؤلفه میانجی   نقش بررسی. 2

 
18 Dyck & Holtzman 
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 یط یادگیریادراک از مح بر تحصیلی و انگیزش تحصیلیسرزندگی   هایمؤلفه از یک هر اثربخشی تعیین. 3

 

 پژوهش  هایمحدودیت

 .دارد وجود  محدودیت  اقشار سایر به نتایج تعمیم در نمونه به توجه با . 1

  بنابراین.  باشد کشور  کل در  کاملی نماینده  تواندنمی و است ایران از خاصی  بخش  به محدود صرفاً مکانی ازنظر حاضر تحقیق. 2

 . کرد رعایت را احتیاط جانب  باید آنها دادن تعمیم  با رابطه در  و باشد   جامع کامالً  آمدهدستبه  نتایج که  نمی رود انتظار

 . نداشتند را الزم  همکاری ها، پرسشنامه کردن پر  در  دهندگانپاسخ از تعدادی. 3

 های تحقیق بوده است.دیگر از محدودیتهای اداری و عدم تمایل برای همکاری نیز یکی  بوروکراسی و کاغذبازی-4
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