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 چکیده
ی اهداا پیشرفت در رابطه بی  ادراک از سا تار کال  و ا واسطههدا پژوه  حاضر تعیی  نق  

ی و پیشرفت ترصیلی دان  آموزان شهر تهران بود. می ودتنرهیجان ترصیلی اضطراب بر یادگیری 

همبستگی بود. برای  -توصیفی ها دادهرر هدا کاربردی و از حیث گردآوری روش پژوه  از ن

ی استفاده ا یندمرحلهای تصادفی ی  وشهریگ نمونه( از روش آموز دان  666انتخاب گروه نمونه  

(، مقیا  اهداا 1338های مقیا  ادراک از سا تار کال  بلک برن  شد. ابزار پژوه  پرسشنامه

( و مقیا  AEQ  آموز دان ی ترصیلی ها جانیه(، مقیا  1336یگلی  پیشرفت  میدلتون و م

 ترم انیپابرای ارزیابی پیشرفت ترصیلی از نمره  ( بود.1337ی میلر و همکاران  می ودتنریادگیری 

ی ها یژگیوادراک یا برداشتی که دان  آموزان از  نشان داد که ها افتهدر  ریاضی استفاده شد. ی

ی یادگیری و ها تیفعالجهت مشارکت در  ها آناعی کال  دارند بر نگرش اجتم –مختلف روانی 

ی ترصیلی، ها تیموقعی هدفی در ریگ جهت ازآنجاکهاست،  رگذاریتأث شرفتشانیپانتخاب نوع هدا 

ی هیجانی او را در ها پاس و  ها کن ی فرد از ترصیل است و به همی  دلیل تمایالت،  زهیانگمبی  

ی ترصیلی اضطراب در ها جانیهی ریگ شکلو منجر به  دهد یمقرار  ریتأث، ترت ی یادگیریها تیموقع

معناداری با منابع شنا تی و راهبردهای  طور به« اضطراب»هیجان  گرید عبارت ؛ بهشوند یمدان  آموزان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانشگاه تهران ،یتیو علوم ترب شناسی رواندانشکده  ،یآموزش قاتیارشد تحق یکارشناس . 

z.yonespour2019@gmail.com 

 مسئول سندهیدانشگاه تهران، نو ،شناسی روانو  یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب شناسی روانگروه  اریدانش. 

ehejazi@ut.ac.ir 
 دانشگاه تهران ،یتیو علوم ترب شناسی رواندانشکده  ،یزشآمو یزیگروه برنامه ر اریدانش. 



 

 

 

 

 

 

 

 11 3131 بهار، 31 شماره، چهارم سال(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیپ تخصصی  – علمی فصلنامه  ـــــــــ      

ی شخصیتی دان  آموزان رابطه دارد و عمیقًا بر افکار و اعمال ایشان ها یژگیوو  می ودتنربادگیری 

 .گذارند یم ریأثت

 یریادگیاضطراب،  یلیترص جانیه شرفت،یادراک از سا تار کال ، اهداا پ :واژگان کلیدی

 .یلیترص شرفتیپ م،ی ودتنر
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 مقدمه
یا سهم مشارکت هر  گذارد یم ریتأثیه عواملی بر پیشرفت و موفقیت ترصیلی دان  آموزان  که  یا

پژوهشگران و روان شناسان تربیتی بوده است.  دعالقهموری ها طهیحعامل یه اندازه است، همواره از 

ی پیشرفت ترصیلی را شناسایی کرده و با  کنندهی نیب  یپو  مؤثرتا عوامل  کنند یمهمواره تالش  ها آن

بر پیشرفت  ها آنی ارتباط ای  متغیرها با یکدیگر و اثرگذاری  نروهبررسی مدل روابط بی  متغیرها، 

با اطمینان گفت که متغیرهای  توان یمبر اسا  ترقیقات صورت گرفته، ترصیلی را تعیی  کنند. 

که توسط  اند یلیترصبر پیشرفت  اثرگذارمتغیرهای   یتر مهمی  ازجملهانگیزشی و شنا تی و هیجانی 

 (.1939ی نیز هستند  هاشمی، کار دستمعلم قابل 

، شود یمنگیزشی و هیجانی ادراک تعاملی بی  فرایندهای شنا تی، ا عنوان بهاگر یادگیری ضرورتاً 

را نشان دهد،  ها آناست که ای  فرایندهای مرتبط و تعامالت میان  ازیموردنی یندبعدرویکردی 

، تجربه سو کتفاوت در سرشت، تعامالت پیچیده و نزدیک میان ای  فرایندها وجود دارد، از ی باوجود

و انگیزشی را شامل می شنا تی  ارزیابی( میان فرایندهای عاطفی، یندگانههیجانی  ودش، تعامالت 

ی پیچیده به ا گونه بهی هیجانی دان  آموزان ها تجربهی یادگیری، ها تیفعال، در گرید عبارت بهشود؛ 

برای مثال اراده(؛ اما   شود یممرتبط  ها آناهداا یادگیری دان  آموزان و رفتار کنترلی فعالیت 

، وقتی ما به شوند یماشنا تی و شنا تی دان  آموزان مرتبط به استراتژی و دان  فر ها آنهمچنی  

مختلف در  مؤلفهی ها ستمیس، واضح است که ما باید تا حد ممک  میکن یم ود هیجانات تمرکز 

 (.2616، 1ارتباط با یکدیگر را مطالعه کنیم  کنوتسون، اسمیت، والرت و پرووست

 اصی را شناسایی کرد که به یادگیری،  یها جانیه (،1983، به نقل از نیکدل، 1332پکران  

معرفی « یادگیری یها جانیه»عنوان  را به ها جانیآموزش و پیشرفت ترصیلی مربوط است. وی ای  ه

طور  ناامیدی و  ستگی به شرم، اضطراب، آرام ، امیدواری، غرور، ؛ هیجاناتی یون لذت،کند یم

شخصیتی  یها یژگیپیشرفت ترصیلی و و و گیریراهبردهای یاد منابع شنا تی، معناداری با انگیزش،

، به نقل از 2667پکران  . گذارند یم ریبر افکار و اعمال ایشان تأث قاً یوزان رابطه دارد و عممدان  آ

دهد که بر اسا  های ترصیلی فرد را پیشنهاد میهیجان یریگ مدلی از یگونگی شکل(، 1983نیکدل، 

به مجموعه یکسانی از عوامل وابسته باشد، ای  عوامل  اندتو یهای ترصیلی فرد مآن رشد هیجان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Knutson, Smith, Wallert, & Provost 
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بر اسا   ؛شنا تی، یادگیری فردی و پیشرفت ترصیلی یها یابیاند از: پیشایندهای موقعیتی، ارز عبارت

روابط بی  تجارب هیجانی و ابعاد مریطی را با  تواند یذهنی م یها ای  مدل، کنترل ذهنی و ارزش

انترارات  -9در برابر کنترل  یحمایت از  ودمختار -2یطی از توانایی مر یها تیحما -1توجه به 

ای  ؛ ارتباطات اجتماعی تعدیل کند -5نتایج پیشرفت و باز ورد، -1پیشرفت و سا تارهای هدا،

ترصیلی را در دان   یها جانیه توانند یاجتماعی م یها طیکه آموزش کال  و مر دهد یمدل نشان م

دان  آموزان نیز ممک  است در آموزش، مریط و رفتار  یها جانیر مقابل، هآموزان برانگیزانند؛ د

 .بگذارد ریمربوط به دیگران تأث

  یتر مهم ازجمله(، اهداا پیشرفت دان  آموزان 2667  با توجه به مدل پیشنهادی پکران

ی ها تیقعموبر عاطفه، شنا ت و رفتار دان  آموزان در  حال  یدرعهستند که  ها جانیهپیشایندهای 

(، معتقدند اهداا 2663، به نقل از موراتیدی  و همکاران، 1388 هستند. دوئک  رگذاریتأثترصیلی 

با توجه به آن یاریوب نتایج یادگیری و پیشرفت  ود را تفسیر  آموز دان که  سازند یمیهاریوبی 

به پیشرفت دان  آموزان  افکار و اعمال مربوط توانند یمبنابرای ، اهداا ؛ دهد یمکرده و واکن  نشان 

اهدافی که دان  آموزان در ی دان  آموزان شوند، ها جانیهی ریگ شکلرا تنریم کنند و منجر به 

در ادبیات انگیزش پیشرفت دارای یک اثر  یا طور گسترده به کنند یشرایط مربوط به ارزیابی دنبال م

، 1381 2، نیکلز1336، الیوت 1387 1کئ دو باشد یبر انگیزش و اکتساب عملکرد مداوم م تیبااهم

، باشند یدارای اهمیتی حیاتی برای یادگیری و عملکرد م نیز هیجانات پیشرفت؛ (2663نقل از پکران، 

های شباهت رغم ی، عل ی(. باوجودا2663، نقل از پکران، 1338، 1، زیدنر2666و پکران،  9 اسچاتز

 یها ای  دو سازه معمو ً در سنت ی ارهکارکردی اهداا و هیجانات پیشرفت، پژوه  تجربی درب

یک کمبود  ؛از دان  را تولید نموده است یا جداگانه یها پژوهشی جداگانه انجام شده و بدنه

اثر و  ارتباطات متقابل بی  اهداا پیشرفت و هیجانات پیشرفت است:ادراک ای  موارد  زیانگ شگفت

ی شنا تی پیامدهای ممک  ها ییبازنمایشرفت ؛ اهداا پمشترک اهداا و هیجانات بر اکتساب عملکرد

؛ هیجانات پیشرفت در کنند یمی شامل هیجانات پیشرفت را فرا وانی شنا ت روانی ندهایفراهستند که 

ی با ریناپذ ییجدا طور بهو بنابرای   شوند یمطول آمادگی برای تکلیف و درگیری در تکلیف تجربه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dweck 

2. Nickolls 

3. Schutz 

4. Zeidner 
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بدی  ترتی ، اهداا پیشرفت  ت در عملکرد مرتبط هستند؛موفقی ازجملهپیامدهای مربوط به پیشرفت 

هیجانات پیشرفت  که یدرحال( بر عملکرد هستند میرمستقی غکه دارای یک اثر دور  شود یمفرض 

یی فرض ها یگر واسطه عنوان به، هیجانات پیشرفت درواقع ؛باشند یمی بر عملکرد تر میمستقدارای اثر 

دو رویکرد  اگریه؛ مؤثرنداهداا پیشرفت بر اکتساب عملکرد  یگونه دهند یمکه توضیح  شوند یم

ی اصلی ها سازه عنوان بهمتغیرهای متفاوت را   نرریات انگیزش پیشرفت و نرریات هیجان پیشرفت(

مانعه الجمع  دوجانبه صورت بهبی  از اینکه  ها آناهداا در برابر هیجانات(،   دهد یمقرار  دیتأکمورد 

 (.2663پکران،  هستند باشند مکمل یکدیگر 

 منشأکه اهداا پیشرفت ریشه در باورهای فرد درباره  دارد یمهم نرریه و هم ترقیق بیان 

شایستگی و ارزیابی شخصی دارند و به دلیل اینکه شایستگی را در ارتباط با دیگران یا  ود شخص 

(. در 2663است  دوئک،  شده میتقساهداا عملکردی و تبرری  دودستهبه  کنند یمتعریف 

تا مهارت و پیشرفت و موفقیت را در یک موضوع جدید،  کنند یمی تبرری، افراد سعی ریگ جهت

تا مربوبیت و مطلوب بودن از سوی  اند تالشی عملکردی، افراد در ریگ جهتتجربه کنند، اما در 

(. 2668، 1مالمبرگ  نسبت به  ود اجتناب ورزند زیانتقادآمدیگران را جل  کنند و از قضاوت 

 شده مشخصو  اند پردا تهی در یادگیری می ودتنری متعددی به بررسی رابطه انگیزش و ها پژوه 

ی منفی و بی  ا رابطهی می ودتنر بیرونی( و یادگیری  ی هدفی عملکردیریگ جهتاست که بی  

ی مثبت وجود دارد،  مانند ا رابطهی می ودتنری هدفی تبرری  درونی( و یادگیری ریگ جهت

 درآمد  یپ عنوان به ی ادراک از سا تار کال طورکل به(. 1986، نقل از کارشکی، 1333تریچ،پین

ی بر انگیزش و تر کینزد ریتأث شود یمو تصور  شود یمی هدفی دان  آموزان در نرر گرفته ریگ جهت

و ، گری  1337؛ روزر، میگلی و اردن، 2661؛ یرچ و همکاران، 2661اردن،  الگوهای پیشرفت دارد 

(. وقتی دان  آموزان مدرسه یا 1986، نقل از قادری زفره، 1336، لوی  و ها داینا، 2661همکاران، 

بیشتری اهداا تبرری را انتخاب  احتمال به کنند یمبر تالش و فهم درک  دیتأک منزله بهکالسشان را 

ی اجتماعی ها سهیامقبر رقابت برای نمره و  دیتأک منزله بهزمانی که مریط کال   برعک ، کنند یم

 می ، آندرم  و آندرم ،  شود یماهداا عملکرد مرور اتخاذ  ادیز احتمال به شود یمتوانایی درک 

2667.) 
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1. Malemberg 
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عامل   یتر مهم(، مریط کال  و کیفیت آن 2667  که در مدل پیشنهادی پکران گونه همان

ف است. فرینزل، پکران و ی مختلها جانیهتجربه  جهیدرنتو  آموز دان ی ذهنی ها یابیارزی ریگ شکل

که ادراک از  اند کردهآشکار ثابت  طور بهکند. مطالعات زیادی می دییتأ( نیز ای  فرضیه را 2666گوئتز  

( و همچنی  1363و مو ، 1؛ مک رابی1331مریط یادگیری با پیشرفت دان  آموزان  فراسر،

ادبیات موجود در مورد  (،1332ایمز  همچنی   ی هیجانی و اجتماعی دان  آموزان ارتباط دارد.امدهایپ

ی جامع مرور و بازبینی کرد و نتیجه ا گونه بهالگوهای انگیزشی را  و 2رابطه بی  سا تارهای کالسی

و شکل واگذاری  1ارزشیابی وهیش 9ی تکلیفها یژگیوگرفت که سا تارهای کالسی همچون 

(؛ و نیز جرج و 1986ر است،  کارشکی، اثرگذا آموز دان  ودتنریمی  تاًینهاانگیزش و  در 5مس ولیت

پیشرفت  اهداا به بررسی نق  ادراکات مریط کالسی، (1986، به نقل از کارشکی، 2661همکاران  

که ادراکات مریطی در پذیرش  اند کردهو گزارش  اند پردا ته انگیزش( و پیشرفت ترصیلی 

 است. اثرگذاری هدفی و نهایتاً انگیزش و پیشرفت ریگ جهت

و اسا  نیرومندی برای تعامل و اجتناب و  کنند یمی کالسی کمک ها تجربهجانات به تعریف هی 

ی میان فردی معلمان در ها مهارت؛ آورد یمیادگیری فراهم  –ی یاد دهی ها فرصتحتی رها کردن 

مشخص کردن و حمایت کردن از احساسات دان  آموزان و نیز فهم درون فردی و بیان هیجانات 

. متأسفانه، علی رغم حضور (2661. هارگریوز، 1335گولم ،  نق  دارد  مؤثرآموزش  معلمان در

ی آموزشی، کارهای تخصصی و آموزش ها پژوه دائمی و نیرویشان، هیجانات به بیشتری  مقدار، در 

( ارتباط بی  1932معلمان نادیده گرفته شده است  اقدسی، کیامن ، مهدوی زاده و صفر انی، 

اک از مریط کال  و هیجانات مربوط به آزمون دان  آموزان راهنمایی و متوسطه شامل ی ادررهایمتغ

ی باز وردها؛ اشتیاق درک شده معلم و کند یمناامیدی و شرم را بررسی   شم، اضطراب، لذت،

مثبتی با  طور به بعد از شکست( حمایت حمایتی مربوط به پیشرفت او  مثل تشویق برای موفقیت،

نهایتاً جاکوب گزارش ( 98/6و  13/6 همبستگی پیرسون بی   راد رابطه داشته استلذت ترصیلی اف

 مثبتی با اضطراب و لذت رابطه دارد. طور به ها یکالسکه رقابت درک شده در بی  هم  کند یم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mc Robbie 
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 یساز ، فعالزشیبرانگ ریدارای تأث  یین هیجانات، هم(، 2667با توجه به مدل پیشنهادی پکران  

 باشد یپیامدهای پیشرفت م جهیی، انتخاب راهبردهای شنا تی و فرا شنا تی و درنتمنابع یادگیر

مثبت،  ی ، برای عاطفه2662، پکران و دیگران 2661، پری و دیگران،گوئتز، پکران، 2661، گوئتز 

، 2، برای اضطراب امتران، ساراسون و ماندلو2662، تیتز و پری گوئتز، پکران، 1338 1آسیینگ وال

 (.2666، به نقل از گوئتز و همکاران، 1338یدنر ، ز1352

در مطالعه حاضر هیجان اضطراب در در  ریاضی انتخاب شده است. ای  هیجان به دو دلیل 

یادگیری و پیشرفت دارند، در  نهیدرزمانتخاب شدند: او ً ای  نوع از هیجان بیشتری  فراوانی را 

در ارتباط با پیشرفت در  شده تجربههیجان   یتر نفراوامطالعات اکتشافی لذت و اضطراب به عنوان 

 ؛2662پری،  تیتزو ،گوتز  پکران، اند شده گزارشدان  آموزان مدار  راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه 

هیجانی را بسنجیم که به لراظ مفهومی متمایز هستند، ما انتخاب  می واست یم(. دوم ما 2661، تیتز

ی و ارزش هستند ساز فعالدارای  الذکر فوقکه طبق ابعاد  میدقراردا ود را بر اسا  هیجانی 

ی قرار ندادیم موردبررسساز را  رفعالیغ(. ما هیجانات مثبت 1385، 9واتسون و تلگان  اضطراب( 

که مربوط به هیجانات ترصیلی  اند بودهدر مطالعاتی  ندرت به ها آنمانند آسودگی و آرمیدگی( زیرا  

پکران و دیگران   اند داشتهی دیگر در ادبیات پژوهشی کارایی کمتری  طبقه سهبوده است و نسبت به 

b2002 ای  هیجان بی  از اینکه در حی  شرایط ترصیلی تجربه شوند پ  از عالوه به(. 1385، واینر ،

متغیرهای پژوه ، یک  تر قیبرای بررسی دق. همچنی  ندیآ یمشرایط پیشرفت ترصیلی به وجود 

 در نرر گرفته شد. ریاضیال  در  کال   اص یعنی ک

حاضر تبیی  الگوی روابط میان ادراک مریط کال ،  وهایف  پژوه بنابرای  مس له اصلی 

تبرری، عملکردی(، هیجانات  ، اهداا پیشرفت (انگیزشی، حمایت  ود مختارانه و ارزشیابی تبرری

 ی و پیشرفت ریاضی است.می ودتنرترصیلی اضطراب، یادگیری 
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 پژوهش حاضر شنهادشدهیپ: الگوی تلی 1نمودار 

 ی بی  متغیرها فرضیه زیر قابل تدوی  است:با نرر به آنچه گفته شد و مدل پیشنهادی رابطه

ی  باواسطهی تبرری( ابیارزش  ود مختارانه، تیحما ی  وهایف انگیزشی،سا تار کالسادراک از  

ی و پیشرفت می ودتنری( و هیجان ترصیلی اضطراب بر یادگیری عملکردو اهداا پیشرفت  تبرری 

 دارد. میرمستقیغترصیلی اثر 

 روش پژوهش
باشد. همبستگی می -های توصیفیروش پژوه  از نرر هدا کاربردی و از حیث گردآوری داده

شهر تهران  فیزیک –جامعه آماری ای  مطالعه را کلیه دان  آموزان سال دوم دبیرستان رشته ریاضی 

، 31 – 36شهر تهران در سال ترصیلی  وپرورش آموزش. ای  تعداد به گزارش سازمان دهد یمتشکیل 

ی یند مرحله از ریگ نمونهنفر است. برای استخراج نمونه از جامعه آماری با استفاده از روش  96669

از جنوب تهران،  16، منطقه ازمرکز تهران 11از شمال تهران، منطقه  1منطقه پنج حوزه جغرافیایی میان 

تصادفی انتخاب شدند، سی  از هر  صورت بهاز غرب تهران  5از شرق تهران و منطقه  11منطقه 

تصادفی انتخاب شدند و از هر دبیرستان  طور بهمنطقه یهار دبیرستان د ترانه و یهار دبیرستان پسرانه 

 18ند. در آ ر از هر کال ، تصادفی انتخاب شد صورت بهی دوم متوسطه  هیپایک کال  از 

 تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه پاس  دادند. طور به آموز دان 

 اهداا پیشرفت

هیجان ترصیلی 

 اضطراب

یادگیری  ود 

 تنریمی

ادراک از سا تار 

 کال 

پیشرفت 

 ترصیلی
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 هاابزارهای گردآوری داده

ی مقیا  ادراک از سا تار کال ، از پرسشنامه بلک ریگ اندازهبرای  مقیاس ادراک از ساختار تالس:

یف انگیزشی، حمایت  ودمختارانه و ( استفاده شده است که دارای سه  رده مقیا  وها1338 برن 

گویه  5گویه، مقیا  حمایت  ود مختارانه با  8. مقیا  وهایف انگیزشی با باشد یمارزشیابی تبرری 

. میزان باشد یممثبت  سؤا تجهت همه  و شود یمی ریگ اندازهگویه  5و مقیا  ارزشیابی تبرری با 

( برای وهایف انگیزشی 1338 توسط بلک برن  در مطالعه انجام شده آمده دست بهآلفای کرونباخ 

است که  ذکر قابلاست.  86/6و برای ارزشیابی تبرری  75/6، برای حمایت  ود مختارانه 85/6

به  ضری  قابلیت اعتماد پرسشنامه وهایف انگیزشی، حمایت  ود مختارانه و ارزشیابی تبرری مربوط

و ضری  قابلیت  قرارگرفته مورداستفاده( 1986 ادراک از سا تار کال  توسط حجازی و نق  

 78/6و  78/6، 61/6اعتماد ای  مقیا  با استفاده از روش آلفای کرونباخ مراسبه و به ترتی  اعداد 

است. پایایی ای  ابزار در پژوه  حاضر با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ انجام شد و  آمده دست به

و  81/6، 69/6 ودمختارانه، وهایف انگیزشی به ترتی  ی ارزشیابی تبرری، حمایت ها مؤلفهبرای 

ی سازه ادراک از سا تار کال ، اعتبار ریگ اندازهعاملی  دییتأشناسایی و  منرور بهآمد.  به دست 68/6

ی مورد آزمون قرار گرفت که مقادیر پارامتر استاندارد دییتأسازه ای  پرسشنامه با انجام ترلیل عامل 

متناهر همه عوامل مربوط به هر سه مقیا  ادراک از  t، نشان داد که مقدار برای هر یک از عوامل

 2از  تر بزرگسا تار کال  یعنی وهایف انگیزشی، حمایت  ود مختارانه و ارزشیابی تبرری 

 .باشد یمی متغیر نهفته مربوط ریگ اندازه، لذا بیانگر سهم معنادار هر یک از عوامل در باشند یم

در ای  ترقیق از دو  رده مقیا  اهداا تبرری و اهداا عملکردی که  فت:مقیاس اهداف پیشر

، استفاده شده است. مقیا  اند شده هیته( 1336 برای حیطه ریاضی توسط میدلتون و میگلی  ا تصاصاً

دان  آموزان بر رشد و مهارت و تسلط بر تکالیف و ارزش درونی  دیتأکاهداا تبرری معرا 

بر عملکرد  آموز دان  دیتأکو مقیا  اهداا عملکردی نیز معرا  گویه است 5یادگیری است و دارای 

 گویه مورد آزمون قرار گرفته است. 1و با   ود در مقایسه با دیگران و زرنگ به نرر رسیدن است

ی اهداا پیشرفت در مطالعه صورت گرفته توسط میدلتون و ها ا یمققابلیت اعتماد  رده   یضر

گزارش شده است.  81/6تفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر دو مقیا  ( با اس1336 میدگلی 

( در یک نمونه در دستر  از دان  آموزان کال  1986 همچنی  ای  مقیا  توسط حجازی و نق  
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فیزیک و با استفاده از روش آلفای کرونباخ مراسبه گردیده است و  –سوم دبیرستان رشته ریاضی 

 66/6و برای مقیا  اهداا عملکردی  77/6برای مقیا  اهداا تبرری  آمده دست بهمیزان آلفای 

است. پایایی ای  ابزار در پژوه  حاضر با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ انجام شد و  آمده دست به

آمد. اعتبار سازه  به دست 86/6و  81/6ی اهداا عملکردی و اهداا تبرری به ترتی  ها مؤلفهبرای 

در سطح قابل قبولی بود و مدل با  ها شا صی نیکویی برازش متغیر، تمامی ها شا ص بر اسا نیز 

 برازش مناسبی دارد. ها داده

 –ای  پرسشنامه از نوع  ود گزارشی و مداد  (:AEQ) آموز دانشی تحصیلی ها جانیهمقیاس 

ال ، ی کها جانیهشامل بخ  مربوط به  ها قسمتاست. ای   شده هیتهکاغذی است که در سه قسمت 

زیر مقیا  وجود  8ی مربوط به امتران است. در هر قسمت ها جانیهی مربوط به یادگیری و ها جانیه

ی ریگ اندازهاست و هشت هیجان زیر را  سؤال 86که شامل  ی مربوط به کال ها ا یمقدارد. زیر 

ی ها جانیه: لذت از کال ، امیدواری، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، آرام  و ناامیدی. کند یم

است؛ لذت از یادگیری، امیدواری، غرور، عصبانیت، شرم،  سؤال 65که شامل  مربوط به یادگیری

ی ا گونه به(، 2665 . باید توجه داشت که پکران و همکاران کند یمی ریگ اندازهناامیدی و  ستگی را 

. سنجد یملف ی هیجانی را در سه موقعیت مختها تجربهرا طراحی کرده است که هر قسمت  سؤا ت

قبل،  شده تجربهی ها جانیهمربوط به  سؤا تبرای مثال، هیجانات مربوط به کال ، شامل سه دسته از 

که آلفای کرونباخ  دهد یم( نشان 2662ی بعد از کال  است. پکران  ها جانیهو  ی حی ها جانیه

پایایی  دهنده نشاناست که  آمده دست به 35/6تا  65/6ی پرسشنامه از ها ا یمقبرای  رده  شده مراسبه

ی ها جانیهی ها ا یمق(، نیز پایایی 1988 ای  ابزار است. کدیور، فرزاد، کاوسیان و نیکدل  قبول قابل

، اضطراب، 65/6: لذت از کال ، اند نمودهترصیلی مربوط به کال  ای  پرسشنامه را ینی  گزارش 

زیر مقیا   شم  موردنرره اهداا . در ای  پژوه  با توجه ب61/6و کسلی  69/6،  شم، 68/6

قرار گرفت. در ای  پرسشنامه دان  آموزان تجربیات هیجانی  ود را در یک مقیا   مورداستفاده

 سؤا تو جهت همه  کنند یمی بند درجه( 5 موافقم  کامالً( تا 1 مخالفم  کامالًی از ا درجه 5کیکرتی 

گیرد و ضری  پایایی آن در  قرار می وردسنج م« اضطراب». در ای  پژوه  فقط مؤلفه باشد یممثبت 

 آمد. به دست 85/6ضری  آلفای کرونباخ  بر اسا ای  پژوه  
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توسط میلر و  شده هیتهی از مقیا  می ودتنربرای سنج  یادگیری  مقیاس یادگیری خودتنظیمی:

العه و  ود ی مطها تالشی ده سازمانی و زیر برنامه( استفاده شد. ای  مقیا  شامل 1337 همکاران 

 کامالً  "گویه بود و در طیف لیکرت از  6نرارتی دان  آموزان در در  ریاضی است و دارای 

( 1337 و همکاران  لریم مثبت است. سؤا تتهیه شده است. جهت همه  "مخالفم کامالً"تا  "موافقم

 ضمناً. اند آورده به دست 8/6ضری  قابلیت اعتماد ای  مقیا  را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

به  و قرارگرفته مورداستفاده( نیز 1986نق    ی وو حجاز( 1981 ای  مقیا  توسط مرس  پور 

ضری   بر اسا است. ضری  پایایی ابزار در ای  پژوه   شده گزارش 62/6و  68/6 ترتی  آلفای

پارامتر استاندارد  نتایج ترلیل عاملی حجازی نشان داد که مقادیرآمد.  به دست 61/6آلفای کرونباخ 

 t > 2روی متغیر نهفته مربوط بوده که مقدار  ها آنبار عاملی  دهنده نشانبرای هر یک از عوامل، 

بنابرای  بر اسا  ؛ دهد یمی متغیر نهفته را نشان ریگ اندازهدر  ها آننیز معناداری سهم  ها آنمتناهر 

دارای نق  مهم و  سؤا تکه هر یک از عنوان کرد  توان یم سؤالبرای هر  آمده دست به tمقدار 

 ی هستند.می ودتنری عامل یادگیری ریگ اندازهمعنادار در 

–برای سنج  پیشرفت ریاضی دان  آموزان پایه دوم دبیرستان رشته ریاضی پیشرفت تحصیلی:

 ، نیم سال اول استفاده شد.ترم انیپافیزیک از امتران 

 روش اجرای تحقیق

در  36ی دولتی د ترانه و پسرانه شهر تهران در سال ترصیلی ها رستانیدبه ابتدا اطالعات مربوط ب

انتخاب گردید. سی  با کس  مجوز از اداره کل  موردنرری آماری ها نمونهمناطق آموزشی، 

 موردنرری ها رستانیدب، به 16و  11، 11، 5، 1شهر تهران و تأیید هر یک از مناطق  وپرورش آموزش

قبل از اجرای پرسشنامه توضیرات  ی اجرا گردید.ا یندمرحلهی ریگ نمونهجه به مراجعه کرده و با تو

قرار  دیتأکمورد  سؤا تیی به گو پاس و اهمیت دقت و صداقت در   زم در  صوص هدا ترقیق

را با توجه به کال  در  ریاضی پاس  دهند. همچنی   سؤا تگرفت و از دان  آموزان  واسته شد 

و  شود یمی آور جمع موردنررمینان داده شد که ای  اطالعات صرفاً برای پژوه  به دان  آموزان اط

 26تا  15بی   معمو ًیی نامردود بود، اما گو پاس  زمان مدتاثر نخواهد داشت.  ها آندر نمره ترصیلی 

 ماهه سهی پرسشنامه در اجرارا تکمیل و ترویل دهند.  ها پرسشنامه ها یآزمودنتا  دیکش ینمدقیقه طول 
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شد و با استفاده از  SPSS افزار نرموارد  آمده دست بهی ها دادهصورت گرفت و  1936زمستان سال 

 لیزرل مورد ترلیل قرار گرفت. افزار نرمو  ادشدهی افزار نرم

ها در سطح توصیفی از میانگی ، انرراا استاندارد، کجی و کشیدگی، کمتری  داده لیوترل هیتجزبرای 

 افزار نرماز طریق  ها دادهو در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه از ترلیل  استفاده شدو بیشتری  نمره 

 لیزرل صورت گرفته است.

 هایافته
در هر یک از متغیرهای مطالعه  ها یآزمودناطالع از متوسط عملکرد و پراکندگی نمرات  منرور به

نمره(   یو کمتر  یشتریب ،یدگیکش ،یانرراا استاندارد، کج  ،یانگی م یفیتوص یها آماره( 1  جدول

 .شودمیرا گزارش 

 ی توصیفی نمونهها شاخص: 1جدول 

 بیشترین نمره تمترین نمره تشیدگی تجی انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 20 10 -90/0 -99/0 22/2 36/17 پیشرفت تحصیلی

 35 7 74/0 -69/0 92/4 77/25 یمیخودتنظ

 60 12 -55/0 25/0 88/9 83/30 اضطراب

 25 5 83/0 -88/0 04/4 94/18 اهداف تبحری

 20 4 58/0 -/77 58/3 29/15 اهداف عملکردی

 49 1 83/0 -50/0 17/7 60/33 وظایف انگیزشی

 25 4 -64/0 -18/0 10/5 65/14 حمایت خودمختارانه

 46 10 -42/0 -20/0 67/6 32/28 ارزشیابی تبحری

 ی استنباطیها افتهی

 برازندگی مدلی ها شاخص
اما هر یه قدر ای  مقادیر به  ،ندارد وجود GFI, AGFIمقدار ثابتی برای مطلوب بودن دو شا ص 

 ی دارد.تر مناس مدل برازش  ،باشند تر کینزد 1عدد 
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که  باشد یمکمتر است. آ ری  شا ص 65/6ی  وب از ها مدلنیز برای  RMSEAشا ص 

 دهنده نشانو عدم معناداری آن  کند یمی ریگ اندازهو برآورد شده را  شده مشاهدهی  میزان تفاوت ماتر

اما با توجه به حساسیت ای  شا ص به حجم نمونه و انرراا از فرض ؛ باشد یمبرازش مناس  مدل 

در موارد معناداری آن به شا ص دیگر مثل نسبت مجذور کای به درجه  ،نرمال بودن یند متغیره

نیکویی برازش و یا شا ص ریشه  شده لیتعدشا ص  ،شه میانگی  مجذورات باقیماندهری ،آزادی

که در  ی برازش مدل مسیرها شا ص . به همی  دلیلشود یم طای میانگی  مجذورات تقری  مراجعه 

 است. شده داده( نمای  2جدول  

 ی برازش مدلها شاخص. 2جدول 

 GFI AGFI RMSEA  df ρ شا ص

 665/6 1 51/1 61/6 33/6 1 برآورد

 

. بنابرای  ماتری  باشد یمماتری  همبستگی  ،ی علیها مدل لیوترل هیتجزمبنای  ازآنجاکه

از ضری   آمده دست به( ارائه شده است. نتایج 9ی در جدول  موردبررسهمبستگی متغیرهای 

ی با دار یمعن( و 6221ی منفی   هرابطو  شم  که متغیرهای کسلی دهد یمهمبستگی پیرسون نشان 

ی معنی ندارد. همچنی   رابطهپیشرفت ترصیلی دارند، در ای  گروه از هیجان اضطراب با پیشرفت 

 یابیارزش( و 6216(، حمایت  6215(، وهایف  6229(، تبرری  6216متغیرهای اهداا عملکردی  

 ی دارند.دار یمعنی مثبت و  رابطه( با پیشرفت ترصیلی 6216 

 موردمطالعه: ماتریس همبستگی متغیرهای 3جدول 

 متغیرها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 پیشرفت ریاضی 1         

        1 
10/0

* 
 یمیخودتنظ

       1 
15/0-

** 
 اضطراب -03/0

   1 
49/0

** 
30/0-

** 
39/0-

** 
28/0- 

53/0*

* 
23/0

* 
 اهداف تبحری

  1 
15/0

** 
22/0

** 
01/0 05/0- 

08/0-

* 
18/0*

* 
10/0

* 
 اهداف عملکردی

 1 32/0

** 
26/0

** 
47/0

** 
45/0-

** 
46/0*

* 
25/0-

* 
35/0*

* 
15/0

** 
 وظایف انگیزشی
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1 71/0

** 
64/0

** 
23/0

** 
46/0

** 
39/0-

** 
42/0*

* 
20/0-

** 
33/0*

* 
10/0

* 

حمایت خود 

 مختارانه

67/0

** 
60/0

** 
11/0

** 
21/0

** 
43/0

** 
29/0-

** 
32/0*

* 
18/0-

** 
26/0*

* 
17/0

** 
 ارزشیابی تبحری

P<01/0** & p<05/0* 

ی ابیارزش  ود مختارانه، تیحما ی  وهایف انگیزشی،سا تار کالسی پژوه : ادراک از فرضیه

ی( و هیجان ترصیلی اضطراب بر یادگیری و عملکردی اهداا پیشرفت  تبرری  باواسطهتبرری( 

 دارد. میرمستقیغ ود تنریمی و پیشرفت ترصیلی اثر 

مربوط به   ییتب  یو کل به همراه ضر میرمستقیغ م،یاستاندارد شده مستق  یضرا (1  جدول در

توسط  پیشرفت ترصیلی راتییدرصد از تغ 12داده شده است. مطابق با جدول،   ینما ریهر متغ

 ود مختارانه  تی، حمایزشیانگ فیوها ی، اضطراب، اهداا تبرری، عملکردی،می ودتنری رهایمتغ

 شده است.  ییتب یتبرر یابیارزش و

 تل مدل و اثرات: ضرایب استاندارد شده اثرات مستقیم، اثرات غیرمستقیم 4جدول 

 مسیرها اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم اثرات تل واریانس تبیین شده

 به روی پیشرفت از:    12/6

 یمی ودتنر -65/6(-61/1  - -65/6(-61/1  

 اضطراب -29/6(-72/5  -61/6(-13/6  -29/6(-71/5  

 اهداا تبرری 16/6(66/9  69/6(27/1  26/6(88/1  

  12/1)67/6 
 

 15/9-)61/6- 
 اهداا عملکردی 63/6(99/2 

 وهایف انگیزشی 67/6(65/1  66/6(69/9  19/6(12/2  

 حمایت  ود مختارانه -12/6(-33/1  69/6(92/1  -16/6(-13/1  

 یابی تبرریارزش 15/6(15/2  62/6(98/1  15/6(63/2  

 ی از:میخودتنظبه روی یادگیری     32/6

 اضطراب 62/6(56/6  - 62/6(56/6  

 اهداا تبرری 15/6(96/12  -61/6(-57/6  11/6(13/12  

 اهداا عملکردی 66/6(11/2  61/6(57/6  68/6(22/2  

 وهایف انگیزشی 19/6(75/2  68/6(82/2  21/6(67/9  

 حمایت  ود مختارانه 11/6(51/2  61/6(57/1  18/6(33/2  

 ارزشیابی تبرری -61/6(-67/6  69/6(65/1  -61/6(-13/6  
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 به روی اضطراب از:    14/6

 اهداا تبرری -22/6(-72/5  - -22/6(-72/5  

 اهداا عملکردی 11/6(58/9  - 11/6(58/9  

 وهایف انگیزشی -15/6(-61/2  -65/6(-66/2  -26/6(-15/9  

 حمایت  ود مختارانه -67/6(-31/6  -62/6(-15/1  -68/6(-13/1  

 ارزشیابی تبرری -69/6(-71/6  61/6(55/6  -69/6(-17/6  

 به روی اهداف تبحری از:    61/6

 وهایف انگیزشی 13/6(27/9  - 13/6(27/9  

 حمایت  ود مختارانه 16/6(76/1  - 16/6(76/1  

 تبرری ارزشیابی 61/6(62/6  - 61/6(62/6  

 به روی اهداف عملکردی از:    61/6

 وهایف انگیزشی -61/6(-75/6  - -61/6(-75/6  

 حمایت  ود مختارانه 62/6(96/6  - 62/6(96/6  

 ارزشیابی تبرری 12/6(21/2  - 12/6(21/2  

مستقیم اثر  صورت بهی و وهایف انگیزشی می ودتنرکه یادگیری  دهد یم( نشان 1نتایج جدول  

(. اهداا تبرری، عملکردی و ارزشیابی تبرری p<65/6بر روی پیشرفت ترصیلی ندارد   یدار یعنم

( با پیشرفت دارند که اهداا تبرری بیشتری  اثر و ارزشیابی p<61/6ی  دار یمعنمثبت و مستقیم  اثر

 یدار یمعنتبرری کمتری  اثر را دارد و اضطراب و حمایت  ودمختارانه اثر منفی و مستقیم 

 61/6>p  با پیشرفت دارند که در ای  رابطه نیز اضطراب بیشتری  اثر و حمایت  ودمختارانه کمتری )

 اثر را دارد.

ی اضطراب؛ حمایت  واسطه بهی  ودتنریمی؛ اهداا تبرری  واسطه بهاضطراب  میرمستقیغاثرات 

ی  واسطه بهی تبرری ی اهداا تبرری، عملکری و اضطراب؛ و همچنی  ارزشیاب واسطه به ودمختارانه 

(. p<65/6ندارد  ی با پیشرفت ترصیلی دار یمعنی  رابطهاهداا عملکردی، تبرری و اضطراب 

ی اهداا عملکردی و تبرری  واسطه بهی اضطراب؛ حمایت  ودمختارانه  واسطه بهاهداا عملکردی 

 (.p<61/6دارد  ی با پیشرفت ترصیلی دار یمعنو  میرمستقیغاثر 

ی رهایآن توسط متغ راتییدرصد از تغ 6292 یمی ودتنررسی تبیی  واریان  همچنی  برای بر

 یتبرر یابیارزش و ود مختارانه  تی، حمایزشیانگ فیوها اضطراب، اهداا تبرری، عملکردی،

ی دار یمعناضطراب و ارزشیابی تبرری اثر مستقیم و  دهد یمنتایج نشان  که یطور به شده است.  ییتب
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و حمایت  ودمختارانه  (. اهداا تبرری، عملکردی، وهایف انگیزشیp<65/6  با  ودتنریمی ندارد

 ( با  ودتنریمی دارد.p<61/6ی  دار یمعناثر مستقیم و 

ی اضطراب؛ حمایت  ودمختارانه و  واسطه بهاهداا تبرری، عملکردی  میرمستقیغدر بی  اثرات 

( p<65/6  یدار یمعننریمی اثر ی اهداا پیشرفت و اضطراب بر  ودت واسطه بهارزشیابی تبرری 

ی اهداا پیشرفت و  واسطه بهی ادراک از سا تار کال  تنها وهایف انگیزشی ها مؤلفهندارد. در بی  

 ( با  ودتنریمی دارد.p<61/6  یدار یمعنو  میرمستقیغی اثر می ودتنراضطراب با 

 

 

 ترصیلی و عملکردی می ودتنری نیب  یپمدل  یمسیر برآورد پارامترها. 2شکل 

در نموداری اطالعات مهم مربوط به مدل را  توان یم شده، ارائهبا توجه به مجموع جداول 

بر پیشرفت ترصیلی و  ودتنریمی به شکلی  الصه ارائه نمود. به همی   ریتأثتفکیکی برای  صورت به

 ( آورده شده است.2منرور نمودار مسیر در شکل  

 میرمستقیغی روابط  دهنده نشان  یی نقطهی ها  طو  غیر معناداری روابط دهنده نشانممتد ی ها  ط

 بی  متغیرها هستند. دار یمعن

 وظایف انگیزشی

 حمایت خودمختارانه 

 ارزشیابی تبحری

 خود تنظیمی اضطراب پیشرفت تحصیلی

  اهداف عملکردی

 اهداف تبحری
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 یریگ جهینتبحث و 
ی اهداا پیشرفت در رابطه بی  ادراک از سا تار ا واسطههدا از انجام پژوه  حاضر تعیی  نق  

ی و پیشرفت ترصیلی دان  آموزان سال می ودتنرکال  و هیجان ترصیلی اضطراب بر یادگیری 

ی ادراک از سا تار کال  تنها وهایف انگیزشی ها مؤلفهها نشان داد که در بی  دوم متوسطه بود. یافته

ی دار یمعنو  میرمستقیغی اثر می ودتنری اهداا تبرری و عملکردی و هیجان اضطراب بر  واسطه به

که وهایف انگیزشی و حمایت  دهد یماول نشان دارد. همچنی  بررسی اثرات مستقیم در مدل 

(، 2616  1ی ادیت و جویتها افتهکه با ی ی با  ودتنریمی دارددار یمعناثر مستقیم و   ودمختارانه

 ریتأث. اهداا تبرری و عملکردی نیز باشد یم( همخوان 1932( و نیک دل و همکاران  2663  2پلگ

ی متعددی به بررسی ها پژوه دارد. باید توجه داشت که  یمی ودتنری با یادگیری دار یمعنمستقیم و 

ی ریگ جهتاست که بی   شده مشخصو  اند پردا تهی در یادگیری می ودتنررابطه اهداا پیشرفت و 

و یادگیری  ی هدفی تبرریریگ جهتی منفی و بی  ا رابطهی می ودتنرهدفی عملکردی و یادگیری 

در ای  زمینه هماهنگ نیست و به  ها افتهاما ی؛ (1333ینتریچ، ی مثبت دارد  مانند پا رابطهی می ودتنر

متفاوت باشد. همچنی  مدل حاضر بی  هیجان  تواند یمبا توجه به بافت پژوه  روابط  رسد یمنرر 

و نیز نشان داد که اثرات مستقیم اهداا  ی نشان ندادا رابطهی می ودتنرترصیلی اضطراب و یادگیری 

اهداا  دهد یم، نشان 1337ولترز  که پژوه  طور همانمنفی است.  تبرری بر هیجان اضطراب

. در مدل حاضر دهد یمی منفی نسبتاً ضعیفی نشان تبرری یا با اضطراب همبستگی ندارند و یا رابطه

 اضطراب داشت. جانیهمستقیم و مثبت معناداری با  ریتأثاهداا عملکردی 

تا  کند یممریط، افراد را وادار  راتیتأثاست که  ( معتقد2661، به نقل از دیوی ، 1398مورای   

ی متفاوتی ها صورتی متفاوتی را به کار ببرند و به ها روشبرای رسیدن به نتایج و پیامدهای متفاوت، 

عمل کنند. ای  در حالی است که تجارب هیجانی دان  آموزان عالوه بر پیشرفت ترصیلی از عوامل 

ی ترصیلی که ها طیمربنابرای  ما باید ؛ شود یمان نیز مرسوب بسیار مهم در بهزیستی دان  آموز

ی منفی مانند ها جانیهطراحی کنیم و  دهد یمهیجانات مثبت از قبیل لذت، امید و غرور را پرورش 

اضطراب را در دان  آموزان به حداقل برسانیم. ادراک از کال  بر هیجان لذت اثر مثبت و بر 

با نتایج مطالعات قبلی  گوئتز و همکاران،  ها افتهمنفی دارد. ای  ی اضطراب( اثر ی منفی ها جانیه
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که  کند یم( همخوان است. مدل پکران فرض 1382فراسر و فیشر،  2666؛ فرینزل و همکاران، 2667

. وقتی ارزیابی دهد یمی ارزش را شکل ها یابیارزاحترام همسا ن، احترام معلم و کیفیت آموزش، 

ی مثبت تجربه  واهد شد. تنبیه از جان  معلم برای شکست احتمالی ها جانیهارزش با  باشد، 

تجربه  جهیدرنتباعث با  رفت  ارزش شکست و تمرکز توجه بر عدم کنترل شکست و  آموز دان 

( نیز در ترقیقی عنوان کرد که 2666ی منفی مانند اضطراب و  شم  واهد شد. زینبر  ها جانیه

کند. مطالعات تکالیف مختل می زیآم تیموفقدگیرندگان را در جهت انجام اضطراب، پردازش کارآمد یا

ی در کار اهمالی ضعیف، رفتارهای اجتنابی و لیترصدهد که اضطراب با عملکرد متعددی نیز نشان می

 (.2666و همکاران،  1های آموزشی رابطه دارد  به نقل از دایس فعالیت

ا وشایند و اغل  مبهم دلواپسی است که با یک یا یند بسیار ن افتهی میتعماضطراب یک احسا   

، تعریق، سردردقل ،  مانند احسا   الی شدن، تنگی نف ، تی  گردد یماحسا  جسمی همراه 

ی و میل به حرکت از عالئم شایع آن است. قرار یبی ناگهانی برای دفع ادرار، اریا ت یبتمایل و 

در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در ای  بخشی از زندگی هر انسان  منزله بهاضطراب 

و مداوم  2اما اگر از ای  حد  ارج شود و جنبه مزم  گردد یمپاسخی سازش یافته تلقی  عنوان بهحد 

یی که رقابت و نه همکاری مورد ها کال . در گردد یمشکست و سازش نایافتگی تلقی  منزله بهبیابد 

، زیرا داند یماحتمال موفقیت  ود را کمتر  آموز دان اما  رود یمت با  ارزش موفقی اگریهاست  دیتأک

ی منفی از قبیل ها جانیهبنابرای ، ؛ موفقیت بر ی از دان  آموزان به شکست دیگران بستگی دارد

ی ای  پژوه  ها افته(. همچنی  ی2666فرینزل و همکاران،  تجربه  واهد شد  اضطراب و  شم

ی درگیر مباحث و آموزان دان ( که دریافتند، 2662فراسر  ی سینکلر و ها افتههمخوان است با ی

، جو کال  را مثبت ارزیابی دهند یمکه به کال  عالقه و توجه نشان  شوند یمی کالسی ها تیفعال

و همیشگی در کال  دارند و  ود را موهف  موقع به، حضوری برند یمکرده و از حضور در آن لذت 

ی افراد فراهم می ودتنری را برای ا نهیزمی وهیفه( و ریگ جهت  دانند یمسی به انجام تکالیف کال

ی در مؤثر(، بیان کردند، هیجانات مثبت نق  مهم و 2662 و پری  تیتز ،گوئتز . ینانچه پکران،کنند یم

و فعالیت منابع شنا تی در  ی، کاربرد راهبرد، انگیزشبخش نرمبا  ود  ی آموزشی دارند وها تیموقع

 مند عالقهی ها یهمکالسبا  در آموزش و وجود  تیفیباکدر کال  ریاضی  ن  آموزان رابطه دارند.دا
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 شده ادراک کیفیت ،لذا .دهند یمی مرتبط با ریاضیات را شکل ها تیفعالی مثبت ها ارزشبه موضوعات 

 بر ای ، عالوه .شود یمباعث ارتقا لذت و کاه  کسلی در ریاضیات  ها یهمکالساز آموزش و نرر 

توجه به احسا  کمک در یادگیری  با ،نندیب یم افتهی سازمانی که آموزش را روش  و آموزان دان 

کیفیت آموزش نه فقط لذت را  درک کنترل با تری دارند. ارزیابی موضوعات و احسا  شایستگی،

 .دهد یماضطراب و  شم مرتبط با موضوع را نیز کاه   بلکه ،دهد یمافزای  و کسالت را کاه  

پژوه  حاضر فقط روی دان  آموزان مدار  متوسطه و دولتی شهر تهران در پایه دوم  ازآنجاکه

به سایر  میتعم قابلهای دیگر، ریاضی و فیزیک انجام گرفته است، لذا نتایج آن مانند بسیاری از پژوه 

 ی ترصیلی نیست.ها هیپادان  آموزان، مقاطع و مدار  و 

های شود که معلمان از اهمیت جو حاکم و ویژگیای  پژوه  پیشنهاد می هایبا توجه به یافته

ی  کننده لیتسهی، شنا ت روانآموزان در کال  آگاه باشند و با ایجاد یک مریط فردی و روانی دان 

که در آن معلم با دان  آموزان و دان  آموزان با یکدیگر  فرایند یادگیری باشند. در یک مریط عاطفی

. دیگر اینکه کیفیت آموزش معلم با تر دهد یماضطراب رخ  دوراز به مؤثر، یادگیری اند فعالدر تعامل 

کیفیت مناس  کال   کند یمی ترصیلی فرض ها جانیهاجتماعی -القاء ارزش(؛ مدل شنا تی رود 

عث با جهیدرنتی کالسی ارزشمند هستند؛ ها تیفعالالقاء کند که  آموز دان ای  باور را به  تواند یم

 شود.های منفی و اضطراب کاسته میو از هیجان شود یمی مثبت در دان  آموزان ها جانیهی ریگ شکل
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