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Abstract
The aim of present research was presenting
the causal model of student’s academic
achievement based on achievement goals and
achievement emotions. The statistical
population consists of all students’ second
grade high school in Neyshabour. The sample
was 416 students (198girls and 218boys) that
were selected through multi-stage sampling
method. The data collected by Achievement
Emotions Questionnaire (Pekrun et al, 2005),
Patterns of Adaptive Learning Scale
(Midgley et al, 2000) and student’s gradepoint average. The Path Analysis method
indicated a good fitness for the model and
indicated that mastery and performanceapproach goals have Indirect significant
effects on academic achievement by the
mediation of positive emotions and the
performance-avoidance goals have indirect
negative and significant effects on
achievement only through negative emotions.
On the whole, it seems that mastery-oriented
students experience less anxiety and negative
emotions in challenging situations that has
positive effect on academic performance.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علي پیشرفت تحصیلي بر
 جامعه.حسب اهداف پیشرفت و هیجانهاي تحصیلي بود
آماري شامل تمامي دانشآموزان پایه دوم دبیرستان شهر
278  دختر و738(  نفر371  نمونهاي به حجم.نیشابور بود
. با روش نمونهگیري جند مرحلهاي انتخاب شدند،)پسر
اطالعات با استفاده از پرسشنامه هیجانهاي تحصیلي
 مقیاس الگوهاي یادگیري،)2002 ،(پکران و همکاران
-) و میانگین نمرات دانش2000 ،سازگار (میگلي و همکاران
 روش تحلیل مسیر حاکي از برازش. گردآوري شد،آموزان
خوب مدل بود و نشان داد که اهداف تبحري و اهداف
عملکرد با واسطهگري هیجانهاي مثبت اثرات غیر-رویکرد
-مستقیم معنادار بر پیشرفت تحصیلي دارد و اهداف اجتناب
عملکرد تنها از طریق هیجانهاي منفي اثرات غیر مستقیم
 بهطورکلي به نظر ميرسد.منفي و معنادار بر پیشرفت دارد
 اضطراب و هیجانهاي منفي،که افراد با اهداف تبحري
کمتري در موقعیتهاي چالشبرانگیز تجربه ميکنند که این
.بر عملکرد تحصیلي نیز تأثیرات مثبتي دارد
، پیشرفت تحصیلي، اهداف پیشرفت:واژههای کلیدی
هیجانهاي تحصیلي
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مقدمه
در ساختارهاي تربیتي و آموزشي معیاري که براي سنجش میزان دستیابي به اهداف تربیتي در نظر
گرفته شده ،پیشرفت تحصیلي است (لواساني ،حجازي و احمدیان نسب .) 7434 ،تفاوت هاي فردي دانش-
آموزان از نظر پیشرفت تحصیلي و عوامل اثرگذار بر آن از جمله مسائل مهمي است که همیشه مورد
توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است (گرین ،میلر ،کراوسون ،دیوک و آکي .)2003 ،پیشرفت
تحصیلي پدیده پیچیده اي است .بسیاري از روانشناسان و متخصصان آموزشي ،تحقیقات متعددي را
پیرامون عوامل و متغیرهایي که بر پیشرفت تحصیلي تأثیر مي گذارند انجام داده اند (حجازي ،طباطبایي،
لواساني و مرادي7434 ،؛ گول و شهزاد .) 2072 ،در حال حاضر ،پژوهش در این زمینه روي تعامل عوامل
انگیزشي و شناختي متمرکز شده است .به منظور تعیین روابط بین عوامل انگیزشي و شناخ تي ،رویکرد
شناختي -اجتماعي که به بررسي تعیین کننده هاي عمل (از لحاظ شناختي و انگیزشي) مي پردازد ،مورد
توجه قرارگرفته است (رستمي ،حجازي و لواساني .) 2077 ،یکي از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تحصیلي
دانش آموزان ،اهداف پیشرفت است (گول و شهزاد.)2072 ،
نظریه جهت گیري هدف پیشرفت ، 7در یک چارچوب شناختي -اجتماعي به درک چگونگي کسب
شایستگي 2و رشد آن در یادگیري و عملکرد توسط افراد مي پردازد (زویگ و وبستر 2003 ،؛ نقل از
آکین .) 2072 ،از نظر دوئک ،مفهوم اهداف پیشرفت اساساً ناظر بر دالیل دانش آموزان براي انجام دادن
تکالیف است .به عبا رتي دانش آموزان در ارتباط با این سؤال پاسخ مي دهند که چرا من این تکلیف را
انجام مي دهم؟ (براتن و استرامسو .) 2003 ،دوئک دو نوع هدف را مورد توجه قرار داده است :اهداف
تبحري 4و اهداف عملکردي .3دانش آموزان با اهداف تبحري بر تبحر و مهارت یافتن در تکالیف تأکید
دار ند .در مقابل دانش آموزاني که اهداف عملکردي را انتخاب مي کنند درصدد نشان دادن توانایيهاي خود
به دیگران و به دست آوردن قضاوت هاي مطلوب آنان هستند (دوئک و لگت .) 7388 ،برخي از محققان با
تقسیم اهداف عملکردي به دو بعد اهداف رویکرد -عملکرد 2و اجتناب -عملکرد ،1نظری ه اهداف دوئک را
گسترش داده و در پژوهش ها اهداف تبحري ،اهداف رویکرد -عملکرد و اهداف اجتناب -عملکرد را مدنظر
قرار داده اند (الیوت و چورچ 7331،؛ الیوت و هاراکیویکز 7331 ،؛ دوپیرات و مارین .) 2002 ،دانش آموزاني
که اهداف رویکرد -عملکرد را انتخاب مي کنند بر عملکردشان در مقایسه با دیگران توجه دارند و
یادگیري را وسیله اي براي رسیدن به هدفشان تلقي مي نمایند .آن هایي که اهداف اجتناب -عملکرد را
انتخاب مي کنند درصدد به دست آوردن قضاوت هاي مثبت از طرف دیگران و باهوش جلوه دادن خود
جهت اجتناب از تنبیه هستند (ریان و پینتریچ .) 7331،مطالعات مختلفي به بررسي روابط میان اهداف
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. achievement goal orientations theory
. competence
3
. mastery goals
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. performance goals
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. approach- performance
6
. avoidance- performance
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پیشرفت و پیشرفت تحصیلي پرداخته اند .به عنوان مثال برخي پژوهش ها نشان داده اند که اهداف تبحري
به صورت مثبت و معناداري با پیشرفت تحصیلي مرتبط است (چورچ ،الیوت و گیبل 2007،؛ ولترز ،یو و
پینتریچ 7331 ،؛ پوراس و باتمن 2001،؛ سیدریدیس 2001 ،؛ کلین ،نو و وانگ 2001 ،؛ اکبري7434 ،؛ بانشي،
صمدیه و اژه اي .) 7434 ،همچنین نتایج برخي از پژوهش ها حاکي از آن است که اهداف رویکرد-
عملکرد به صورت مثبت (الیوت و مک گریگور 2007 ،؛ هاراکیویکز وهمکاران 7331 ،و  2000؛ محسنپور،
 7483؛ رستگار )7482 ،و اهداف اجتناب -عملکرد به صورت منفي (الیوت و مک گریگور7333 ،؛ چورچ و
همکاران 2007 ،؛ الیوت و چورچ7331 ،؛ محسن پور 7483،؛ رستگار ) 7482،با پیشرفت تحصیلي مرتبط
است .برخي از پژوهش ها در زمینه روابط میان اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلي به نتایج متناقضي
دست یافته اند .به عنوان مثال ،یافته هاي تحقیقاتي هاراکیویکز و همکاران ( 7331و  ) 2000و الیوت و مک
گریگور (  ) 2007رابطه معنادار میان اهداف تبحري با پیشرفت تحصیلي را تأیید نکردند .همچنین
پژوهش هاي ولترز و پینتریچ ( ) 7331و پینتریچ ( ) 2000رابطه معنادار میان اهداف رویکرد -عملکر د با
پیشرفت تحصیلي را رد کردند .در مورد رابطه میان اهداف اجتناب -عملکرد با پیشرفت ،پژوهش ها نتایج
مشابهي را گزارش کرده اند .با توجه به نتایج متناقض پژوهش هاي انجام شده در دهه هاي اخیر در ارتباط
با روابط میان اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلي به نظر مي رسد که ا هداف پیشرفت بتواند از طریق
واسطه گري برخي متغیرهاي دیگر از جمله هیجان هاي تحصیلي بر عملکرد تحصیلي تأثیر بگذارد
(پکران 2001 ،و .)2003
نظریه کنترل -ارزش هیجان هاي تحصیلي( 7پکران 2000،2001 ،؛ پکران ،گاتز و تیتز 2002 ،آ و ب؛
نقل از کدیور و همکاران )7488 ،براي تبیی ن و تحلیل پیشایندها و پسایندهاي هیجان هایي که در زمینه-
هاي تحصیلي تجربه شده اند ،چارچوب یکپارچه و تلفیق شده اي را پیشنهاد مي کند .این نظریه ابتدا بر
مدل انتظار -ارزش در اضطراب ، 2تأکید داشت (پکران )7332 ،و سپس فرض هاي مربوط به پیشایندهاي
چندوجهي هیجان هاي ت حصیلي را مطرح کرد و در پي آن ،فرضیه هاي مرتبط با تأثیر این هیجان ها بر
تعهد تحصیلي ،خودگرداني و پیشرفت تحصیلي را مطرح نمود (پکران و همکاران .) 2002 ،نظریه کنترل-
ارزش هیجان هاي تحصیلي اصول اساسي نظریه هاي اسنادي هیجان هاي تحصیلي (واینر،)7382 ،
رویکردهاي ارزش -انتظار به هیجان ها (پکران ،) 7332،نظریه هاي کنترل ادراک شده (پاتریک ،اسکینر و
کانل ) 7334 ،و الگوهایي که دربردارنده تأثیر هیجان ها بر عملکرد و یادگیري هستند (فردریکسون2007 ،؛
پکران ،گاتز ،تیتز و پري  2002آ ،زیدنر ) 7338 ،را با هم ترکیب مي کند  .پکران و همکاران (  ،2002آ) ،در
کنار تعریف و تبیین هیجان ها ،هیجان هاي تحصیلي را مطرح مي کند و معتقد است که آن ها ،هیجان هایي
هستند که مستقیم اً با فعالیت ها یا پیامدهاي پیشرفت در ارتباط هستند .در تحقیقات گذشته ،مطالعات در
مورد هیجان هاي تحصیلي ،روي هیجان هاي مرتبط با پیامد هاي پیشرفت متمرکز بودند که هم شامل

. control-value theory of achievement emotion
. expectancy – value model of anxiety
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هیجان هاي پیامد آینده نگر 7از قبیل امید و اضطراب وابسته به موفقیت و شکست احتمالي و هم هیجان-
هاي پیامد گذشته نگر 2مانند غرور و شرم وابسته به موفقیت ها و شکست هاي قبلي مي شدند (واینر،
 7382؛ زیدنر .) 7338،تعریف ارائه شده به و سیله نظریه کنترل -ارزش اشاره مي کند که هیجان هاي فعالیت
مربوط به فعالیت هاي جاري تحصیلي نیز به عنوان هیجان هاي تحصیلي در نظر گرفته مي شوند .براي
مثال ،لذت دانش آموزان از یادگیري ،خستگي ناشي از آموزش هاي کالسي و خشم نسبت به تکالیف
خواسته شده (پکران و همکاران2070 ،؛ پکران.)2001 ،
دیدگاه هاي کنوني روان شناسي هیجان ،ارزیابي هاي مرتبط با فرد و موقعیت را به عنوان تعیین کننده-
هاي حیاتي هیجان هاي انسان ،برمي شمارند (شیرر ،اسکور و جانستون . )2007 ،پکران (  )2000،2001در
اشاره به نمونه اي از این ارزیابي ها در نظریه اش بیان مي کند که ارزیابي هاي کنترل و ارزش ،به عنوان
پیشایندهاي مهم هیجان هاي تحصیلي نقشي مؤثر در پرورش هیجان ها ایفا مي کنند .ارزیابي هاي مرتبط
با کنترل ،شامل باور افراد در مورد شایستگي هاي تحصیلي خود ،انتظارات و اسنادهاست .ارزیابيهاي
ارزشي ،به ارزش ادراک شده یک فعالیت یا پیامد اشاره دارند (مث ال ً اهمیت موفقیت) .انتظار مي رود که
قابلیت کنترل ادراک شده 4و ارزش ذهني مثبت از فعالیت هاي تحصیلي ،هیجان هاي فعالیت مثبت مانند
لذت از یادگیري را فرابخوانند و هیجان هاي فعالیت منفي مانند خشم و خستگي را کاهش دهند .در مقابل
کنترل پذیري ادراک شده پایین و ارزش ذهني منفي از پیامدهاي شکست ،هیجان هاي پیامد منفي از قبیل
اضطراب ،ناامیدي یا شرم را فرامي خوانند .براي نمونه دانش آموزي که شکست در یک امتحان مهم را
پیش بیني و در قبول شدن احساس ناتواني مي کند ،اضطراب وابسته به شکست را تجربه خواهد کرد.
درواقع نظریه اهداف پیشرفت ،اهداف پیشرفت را با هیجان هاي تحصیلي پیوند مي دهد (الیوت و
دوئک 7388،؛ الیوت و پکران 2077،؛ پکران و همکاران 2001،و  2003؛ به نقل از هوانگ.)2077 ،
همان گونه که گفته شد ،هیجان هاي تحصیلي به وسیله کنترل پذیري ادراک شده پیامده ا و فعالیت هاي
پیشرفت و نیز ارزش این فعالیت ها و پیامدها تعیین مي شود (پکران و همکاران .) 2003 ،الیوت و دوئک
(  ) 7388خاطرنشان کردند که اتخاذ اهداف تبحري با عاطفه مثبت قوي و اتخاذ اهداف عملکردي با
هیجان هاي منفي مرتبط است.
در سال هاي اخیر پژوهش ها نشان داده ان د که اهداف پیشرفت نه تنها با پیشرفت تحصیلي ،بلکه
هیجان هاي تحصیلي همبستگي دارند (پکران و همکاران 2001 ،و  .)2003اکثر
همچنین با
پژوهش هاي موجود در مورد هیجان ها و اهداف پیشرفت با استفاده از مدل دوبخشي اهداف پیشرفت و با
این فرض زیربنایي که اهداف تبحري در ت جارب هیجاني ،نقش مثبت و اهداف عملکردي زیانبخش
هستند ،اجراشده اند .همچنین اغلب این پژوهش ها به جاي تمرکز بر سازه هاي متمایز هیجانات ناپیوسته از

1

. prospective outcome emotions
. retrospective outcome emotion
3
. Perceived controllability
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مفاهیم کلي و دوبعدي عاطفه مثبت در برابر منفي استفاده کرده اند .به طورکلي نتایج این گونه تحقیقات
نشان دهنده ارتبا ط مثبت اهداف تبحري با عاطفه مثبت کلي دانش آموزان در بین گروه هاي سني (ابتدایي
تا دبیرستان) ،حیطه هاي تحصیلي (ریاضیات ،علوم) و عموم اً یادگیري در مدرسه بوده اند (کاپالن و ماهر،
 7333؛ لیننبرینک 2002،؛ میک ،بلومنفلد و هویل 7388 ،؛ نیکولز ،پاتاشنیک و نولن7382 ،؛ هاالدینا،
 7330؛ پینتریچ 2000 ،؛ روسر ،میگلي و اوردان 7331 ،؛ سیفرت 7332 ،؛ به نقل از پکران و
همکاران .)2003 ،در مقابل ،ارتباطات میان اهداف تبحري و عاطفه منفي کلي با توجه به روابط منفي
مشاهده شده در برخي تحقیقات (لیننبرینک 2002 ،و سیفرت ) 7332 ،و عدم ارتباط در مط العات دیگر
(پینتریچ ،) 2000 ،نا همسان بوده اند .درعین حال رابطه بین اهداف عملکردي و هیجان هاي تحصیلي به
نتایج مختلفي منجر شده اند .درحالي که برخي مطالعات نشان داده اند که اهداف عملکردي به صورت
ضعیفي با هیجان هاي تحصیلي منفي ،ارتباط مثبت دارند (چن و همکاران 2000 ،و هاراکیویکز و
همکاران 2002 ،؛ بانشي و همکاران .) 7434 ،پژوهش هاي دیگر هیچ رابطه معناداري را با هیجانهاي
تحصیلي منفي پیدا نکرده اند (اوردان و همکاران .) 7331 ،برعکس برخي از پژوهشگران نشان داده اند که
اهداف عملکردي ،به صورت مثبت با هیجان هاي تحصیلي مثبت ارت باط دارند (بارون و هاراکیویکز2007،
و بودمن .)2003 ،بنا به نظریه کنترل -ارزش ،هیجان ها عمیقاً مي توانند بر یادگیري و عملکرد دانش-
آموزان تأثیر داشته باشند (پکران 7332 ،و پکران .)2001،شواهد براي روابط میان هیجان هاي تحصیلي
غیر از اضطراب و عملکرد کام الً محدود ا ست .در مورد لذت از یادگیري ،همبستگي هاي مثبت با عملکرد
مشاهده شده اند (فرنزل ،تراش ،پکران و گاتز 2001 ،؛ گاتز ،فرنزل ،پکران ،هال و لودک2001 ،؛ پکران و
همکاران ،آ  ، 2002ب  2002؛ بانشي و همکاران .)7434 ،درحالي که روابط براي عاطفه مثبت کلي
ناهمسان بوده اند (لین نبرینک .) 2001 ،در مورد خشم ،شرم و هیجان هاي منفي کلي ،همبستگي هاي منفي
با عملکرد یافت شده اند (بوکارتس ) 7334 ،اگرچه نه در تمام موارد (لیننبرینک .) 2001،براي خستگي و
ناامیدي ،یافته ها نشان مي دهند که روابط میان این هیجان ها و عملکرد منفي است (پکران و
همکاران .) 2002 ،با توجه به پیشینه تحقیقاتي ذکرشده در مورد روابط میان متغیرها ،مي توان نقش
واسطه اي هیجان هاي تحصیلي را در رابطه اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلي بررسي کرد .همچنین بر
طبق رویکرد شناختي -اجتماعي دوئک و نظریه کنترل -ارزش هیجان هاي تحصیلي و نیز نتایج
پژوهش هاي قبلي که به آن اشاره شد ،به نظر مي رسد متغیرهاي مورد نظر در پژوهش حاضر سهم
تعیین کننده اي در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان داشته باشند .از نگاه دیگر شناسایي متغیرهاي مهم و
تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلي زمینه را براي جلوگیري از پدیده زیان بار افت تحصیلي و نیز بي عالقگي
دانش آموزان فراهم مي کند؛ بنابراین هدف اصلي پژوهش حاضر ،ارائه مدل علي جهت تبیین روابط بین
اهداف پیشرفت (تبحري ،رویکرد -عملکرد و اجتناب -عملکرد) ،هیجان هاي تحصیلي و پیشرفت
تحصیلي است .مطابق با آنچه ذکر شد و بر اساس ادبیات نظري و تجربي ،یک مدل مفهوم ي ،ارائه و
مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
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اهداف تبحري

اهداف رویکرد-

هیجانهاي

پیشرفت

مثبت

تحصیلي

عملکرد
هیجانهاي
اهداف اجتناب-

منفي

عملکرد

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
روش این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگي است .به علت اینکه در این مطالعه روابط میان متغیرها در
یک مدل علي مورد بحث و بررسي قرار مي گیرند .در این مدل اهداف پیشرفت ،به عنوان متغیر برونزا،
هیجان هاي تحصیلي به عنوان متغیر میانجي و پیشرفت تحصیلي به عنوان متغیر درون زا در نظر گرفته
شدند .جامعه آماري این تحقیق شامل تمامي دانش آموزان پایه دهم شهر نیشابور در سال تحصیلي -32
 37بود .علت انتخاب دانش آموزان دبیرستاني ،نقش مهم انگیزش و سازه هاي انگیزشي از جمله اهداف
پیشرفت در این دوره است (ویگفیلد ،بیرنس و اکلز 2001 ،؛ نقل از کیس و همکاران .) 2072 ،بعالوه
نمونه مطالعاتي در اکثر تح قیقاتي که به بررسي ارتباط اهداف با هیجانات تحصیلي پرداخته اند را
دانشجویان دانشگاه تشکیل داده اند (هانگ .) 2077 ،حجم نمونه (  371نفر) بر اساس فرمول کوکران
تعیین شد که به شیوه نمونه گیري چندمرحله اي برگزیده شدند .درنهایت  223دانش آموز به عنوان نمونه
این مطا لعه انتخاب شدند که از این تعداد  748پرسشنامه به دلیل تحویل ناقص از تحلیل کنار گذاشته
شدند و درنتیجه تعداد افراد نمونه به  371نفر ( 278پسر و  738دختر) رسید.
ابزار
پرسشنامه خود سنجی هیجان های تحصیلی :) AEQ( 1این ابزار به منظور اندازه گیري
هیجان هاي تحصیلي دانش آموزان توسط پکران ،گوئتز و فرنزل (  ) 2002طراحي و ساخته شده است .این
پرسشنامه از نوع خود گزارشي و مداد -کاغذي است که در سه قسمت تهیه شده است .این قسمت ها شامل
بخش مربوط به هیجانات کالس ،هیجانات مربوط به یادگیري و هیجانات مربوط به امتحان است که

1

. Academic Emotions Questionnaire
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شامل  10س ؤال است و این هفت هیجان را اندازه گیري مي کند :لذت ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم،
ناامیدي و خستگي .باید توجه داشت که پکران و همکارانش (  ) 2002به گونه اي سؤاالت را طراحي کرده-
اند که هر قسمت تجربه هاي هیجاني را در سه موقعیت مختلف مي سنجد .براي مثال ،هیجانات مربوط به
کالس ،شامل سه دسته از سؤاالت مربوط به هیجانات تجربه شده قبل ،هیجانات حین و هیجانات بعد از
کالس است .پکران ( )2002تأکید مي کند که این گونه دسته بندي هیجان ها به منظور بازیابي بهتر
خاطرات هیجاني از حافظه دانش آموزان است و با توجه به اهداف متفاوت پژوهشگران  ،دستورالعملهاي
جایگزین (اشاره شده در نسخه اصلي پرسشنامه) نیز مي تواند مورد استفاده قرار بگیرد؛ بنابراین قابل ذکر
است که با توجه به هدف پژوهش حاضر ،مجموع نمرات لذت و افتخار به عنوان هیجان هاي مثبت و
مجموع نمرات خشم ،اضطراب ،ناامیدي ،شرم و خستگي به عنوان هیجان هاي منفي در نظر گرفته شدند.
پکران و همکاران (  )2002نشان مي دهند که آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي خرده مقیاسهاي
پرسشنامه از  0/12تا  0/32به دست آمده است که بیانگر پایایي قابل قبول این ابزار است .کدیور و
همکاران (  ) 7488روایي سازه این ابزار را در ایران مورد استفاده قرار داد .نتایج تحلیل عاملي تأییدي در
پژوهش کدیور و همکاران (  ) 7488نشان داد که مقیاس هاي پرسشنامه برازش قابل قبولي با داده ها دارند.
در پژوهش حاضر ،پایایي کل این ابزار به روش آلفاي کرونباخ  0/88و پایایي خرده مقیاس هاي لذت،
افتخار ،خشم ،اضطراب  ،شرمندگي ،ناامیدي و بي حوصلگي به ترتیب ،0 /88 ، 0/32 ،0 /32 ، 0/33 ،0 /31
 ،0 /34و  0/34به دست آمد.
مقیاس الگوهای یادگیری سازگار( ) PALS( 1میگلی و همکاران  :) 0222این پرسشنامه
به منظور ارزیابي جهت گیري هدفي اقتباس شده و توسط امام جمعه (  ) 7481ترجمه و اعتبار یابي مقدماتي
شده است .داراي  73سؤال و شامل  4قسمت است :جهت گیري هدفي تبحري ،جهت گیري هدفي
رویکرد -عملکردي و درنهایت جهت گیري هدفي اجتنابي -عملکردي .این ابزار در طیف پنج درجه اي
لیکرت از " خیلي زیاد" تا " خیلي کم" تنظیم شده است .هر یک از سه قسمت این پرسشنامه به صورت
جداگانه نمره گذاري مي شوند .میگلي و همکاران (  ) 2000براي محاسبه ضریب پایایي آن از ضریب آلفاي
کرونباخ استفاده کردند .آن ها ضریب آلفاي کرونباخ را براي خرده مقیاس تبحري  ، 0 /82خرده مقیاس
رویکرد -عملکردي  0/83و براي خرده مقیاس اجتناب -عملکردي  0 /13گزارش کردها ند.
امام جمعه (  ) 7481نیز ضرایب آلفاي به دست آمده را براي هر سه مؤلفه این پرسشنامه ،این گونه گزارش
مي کند :اهداف تبحري  0 /11؛ اهداف رویکرد -عملکردي  0 /81؛ اهداف اجتناب -عملکردي  . 0 /80در
پژوهش حاضر به منظور محاسبه پایایي از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ
محاسبه شده براي خرده مقیاس هاي تبحري ،رویکرد -عملکردي و اجتناب -عملکردي به ترتیب برابر با

1

. Patterns of Adaptive Learning Scale
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 0 /87 ،0 /31و  0/13به دست آمد .روایي سازه این ابزار و نتایج تحلیل عاملي تاییدي در پژوهش
محمودي ،عیسي زادگان ،اماني و کتابي (  ) 7432نیز نشان مي دهند ساختار پرس شنامه برازش قابل قبولي
با داده ها دارد .در این پژوهش معدل نمرات دانش آموزان ،به عنوان شاخص اندازه گیري پیشرفت تحصیلي
در نظر گرفته شد.
یافتهها
این قسمت شامل یافته هاي پژوهش بر اساس شاخص هاي آمار توصیفي و تحلیل هاي استنباطي است.
جدول  7شاخص هاي توصیفي ،شامل میانگین و انحراف معیار آزمودني ها را در نمونه پژوهش نشان
ميدهد.
جدول  -1شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

متغیرها

71/34
4/41
4/30
4/34
2/17
2/20

 .7پیشرفت تحصیلي
 .2اهداف تبحري
 .4اهداف رویکرد-عملکردي
 .3اهداف اجتناب-عملکردي
 .2هیجانهاي مثبت
 .1هیجانهاي منفي

کجی

انحراف معیار

-0/03
-0/77
-0/81
-0/11
0/28
0/32

7/21
0/18
7/72
0/13
0/20
0/31

کشیدگی
-0/43
-0/82
-0/04
0/08
0/24
-0/44

با توجه به جدول شماره  7مقادیر کجي و کشیدگي تمام متغیرها تقریب اً بین  -7و  7قرار دارد؛ بنابراین
توزیع متغیرهاي پژوهش نرمال بوده و مي توان از روش تحلیل مسیر استفاده نمود .در جدول شماره 2
ماتریس همبستگي متغیرهاي پژوهش آمده است.
جدول  .0ماتریس همبستگی متقابل پیشرفت تحصیلی ،هیجانات تحصیلی و اهداف پیشرفت
1

متغیرها

0

 -7پیشرفت تحصیلي
 -2هیجانات مثبت
 -4هیجانات منفي

** 0/23
-0/37

 -3اهداف تبحري

** 0/33

**

 -2اهداف رویکرد -عملکرد
 -1اهداف اجتناب -عملکرد

** 0/78
-0/42

** 0/42
0 /02

3

5

4

** 0/24
**

-0/23

0/37

**

** 0/20
** 0/48

**

** 0/44
-0/73

** 0/32

**

حجم نمونه:P<0,02 ،** :P<371.0,07:

*

همان طور که مالحظه مي شود اهداف تبحري ،هیجان هاي منفي ،اهداف اجتناب -عملکرد و هیجان هاي
مثبت به ترتیب بیشترین ضرایب همبستگي را با پیشرفت تحصیلي داشتند .هیجان هاي مثبت و اهداف
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تبحري به صورت مثبت ولي هیجان هاي منفي و اهداف اجتناب -عملکرد به صورت منفي با پیشرفت
تحصیلي همبستگي داشتند .به منظور آزمون مدل مفروض و برازش آن با داده ها از تکنیک تحلیل مسیر با
روش بیشینه احتمال استفاده شد .نرم ا فزار مورداستفاده ایموس  78بود .در بخش شاخص هاي توصیفي
مالحظه شد که پیش فرض نرمال بودن توزیع براي تمامي متغیرها رعایت شده است .در جدول  4اثرات
مستقیم ،غیرمستقیم و کلي متغیرها همراه با سطوح معناداري آن ها ارائه خواهد شد.
جدول  .3ضرایب استاندارد مستقیم ،غیرمستقیم و کل مدل مسیر و ضرایب تبیین
مسیرها
بر روي هیجانات مثبت از:
اهداف تبحري
اهداف رویکرد -عملکرد
اهداف اجتناب -عملکرد
بر روي هیجانات منفي از:
اهداف تبحري
اهداف رویکرد -عملکرد
اهداف اجتناب -عملکرد
بر روي پیشرفت تحصیلي از:
هیجانات مثبت
هیجانات منفي
اهداف تبحري
اهداف رویکرد -عملکرد
اهداف اجتناب -عملکرد

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

ضریب تبیین

**0/44
**0/71
**-0/70

-

**0/44
**0/71
**-0/70

0/78

**-0/71
**-0/72
**0/44

-

**-0/71
**-0/72
**0/44

**0/23
**-0/32
-

**0/73
**0/03
**-0/71

**0/23
**-0/32
**0/73
**0/03
**-0/71

0/73

0/21

همان گونه که در جدول  4دیده مي شود ،در میان متغیرهاي درون زاد ،هیجان هاي منفي بیشترین اثر
مستقیم و معنادار ( ) -0/32را بر پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دارد ( .) P<0,07در میان متغیرهاي
برون زاد ،اهداف تبحري بیشترین اثر مستقیم و معنادار (  ) 0 /44را بر هیجان هاي مثبت و اهداف اجتناب-
عملکرد بیشترین اثر مستقیم و معنادار ( ) 0 /44را بر هیجان هاي منفي دارند ( .) P<0,07در میان
متغیرهاي درون زاد بیشترین اثر کلي معنادار بر روي پیشرفت تحصیلي دانشآموزا ن ،به هیجان هاي منفي
(  ) -0/32و در میان متغیرهاي برون زاد به اهداف اجتناب -عملکرد ( ) -0/71تعلق دارد .نکته قابل توجه در
مورد اثرات غیرمستقیم متغیرها روي پیشرفت تحصیلي به اهداف تبحري مربوط است .به این علت که این
متغیر مستقیما ً پیشرفت تحصیلي را تحت تأثیر قرار نمي دهد ،اگرچه اثر غیرمستقیم آن  0/03است که
معنادار نیز هست .طبق جدول ،واریانس پیش بیني شده پیشرفت تحصیلي (به وسیله متغیرهاي موجود) 21
درصد است .اثرات مستقیم هیجان هاي مثبت (  ) β=0/23و هیجان هاي منفي (  ) β= -0/32بر پیشرفت
تحصیلي معنادار است ( .) P<0,07اثرات غ یرمستقیم اهداف پیشرفت بر پیشرفت تحصیلي ازلحاظ آماري
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معنادار هستند ( .) P<0,07در زیر مدل برازش یافته پیشرفت تحصیلي و شاخص هاي برازش ارائه
مي شود.
نمودار  .0مسیرهای مدل برازش یافته با ضرایب استاندارد

اهداف تبحري

0/78
** 0/44

هیجانهاي
** -0/71

**0/71

اهداف
رویکردي

مثبت

0/78

**0/23

پیشرفت
0/21
تحصیلي

** -0/70
**-0/72

هیجانهاي

**-0/32

منفي
اهداف اجتناب

0/21

0/73

**0/44

جدول  3شاخصهاي برازش مدل مسیر را که برازش خوب مدل را با نتایج تحقیق تأیید ميکند ،نمایش ميدهد.
جدول  .4شاخصهای برازش مدل
RMSEA
0 /02

AGFI
0 /33

GFI
0 /33

CFI
7

X 2/df
2 /23

Sig
P> 0,02

df
4

X2
1 /12

نسبت مربع کاي به درجه آزادي ( ،) X2/dfشاخص برازش تطبیقي ( ،) CFIشاخص برازندگي
( ،) GFIشاخص تعدیل یافته برازندگي ( ) AGFIو ریشه دوم برآورد تغییرات خطاي تقریب
( ) RMSEAدر حد مطلوب است .بر اساس این شاخص ها مي توان نتیجه گرفت که مدل مفروض
برازش بسیار خوبي با داده ها دارد (هومن.)7488 ،
بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر ،با هدف بررسي نقش واسطه اي هیجان هاي تحصیلي در رابطه بین اهداف پیشرفت و
پیشرفت تحصیلي انجام شد .همسو با یافته هاي اخیر در مورد هیجانات تحصیلي تجربه شده دانش آموزان
(پکران و همکاران ،) 2077 ،2070 ،پژوهش ما شواهدي فراهم کرد که جنبه هاي نظریه کنترل -ارزش
هیجان هاي تحصیلي در رابطه با پیوند میان هیجان هاي تحصیلي ،اهداف پیشرفت دانش آموزان و
پیشرفت تحصیلي آن ها را تأیید ميکند .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل ارائه شده برازش خوبي با
یافته هاي پژوهش دارد .بعالوه مدل نشان داد که متغیرهاي پژوهش  21درصد از واریانس پیشرفت
تحصیلي را پیش بیني مي کنند که نشا ن مي دهد متغیرهاي دیگري وجود دارند که مي تواند در مطالعات
دیگر در نظر گرفته شود .در میان متغیرهاي درون زاد ،هیجان هاي منفي بیشترین اثر مستقیم را بر
پیشرفت تحصیلي داشتند که نشان دهنده اثرات منفي مخرب آن ها بر روي دانش آموزان است .اینکه چرا
اهداف اجتناب -عمل کرد با هیجانات منفي همراه هستند ،مي تواند با نظریه اسنادي واینر (  )7382تبیین
شود .در این نظریه واینر بیان مي دارد که هیجاناتي از قبیل غرور ،شرم ،گناه و  ...به اسنادهاي علي
دانش آموزان از پیامدهاي موفقیت و شکست مربوط است .ازآنجایي که دانش آموزان با اهداف اجتناب-
عملکرد به خاطر ترس از ارزشیابي منفي توسط دیگران از رویارویي با فعالیت هاي تحصیلي اجتناب مي-
ورزند ،هنگام مواجهه با تکالیف چالش برانگیز دچار اضطراب مي شوند و اگر عملکرد خوبي نداشته باشند،
عدم موفقیت خود را به عوامل دروني (کندذهني) نسبت مي دهند و درنتیجه احساس شرم مي کنند.
برعکس ،حتي در صورت موفقیت نیز آن را به عوامل بیروني (شانس) اسناد مي دهند( .نقل از لیچنفلد و
همکاران.)2072 ،
اثر مستقیم مثبت اهداف تبحري بر هیجان هاي مثبت و اثر غیرمستقیم مثبت آن ها بر پیشرفت
تحصیلي نشان مي دهد که اینکه دانش آموزان در محیط هاي تحصیلي ،چه هیجاني را تجربه کنند متأثر
از نوع چارچوب گذاري هدفي آن هاست .به عبارتي مطابق با نظریه کنترل -ارزش هیجان هاي تحصیلي
(پکران وهمکاران ،) 2003 ،هیجانات پیشرفت به وسیله کنترل پذیري ادراک شده پیامدها و فعالیتهاي
پیشرفت و ارزش این فعالیت ها و پ یامدها که آن ها نیز تحت تأثیر اهداف پیشرفت دانش آموزان هستند،
تعیین مي شود .با توجه به الگوي سه عاملي اهداف ،پکران و همکاران (  ،) 2003اظهار کردند که
ازآنجایي که دانش آموزان تبحرگرا عمدتا ً بر بهبود شایستگي هایشان و اکتساب دانش جدید تمرکز
مي کنند ،براي دستیاب ي به اهداف خود تالش الزم را از خود نشان مي دهند و همواره در جستجوي
موقعیت ها و چالش هایي هستند که میزان یادگیري خود را ارتقا دهند .با توجه به این که این افراد داراي
انگیزه دروني بوده و بر تسلط پیدا کردن بر یک فعالیت و ارزش مثبت آن تمرکز مي کنند بنابراین اهداف
تبحري با هیجانات پیشرفت مثبت و بازداري هیجانات پیشرفت منفي ارتباط دارند (باتلر و وین7332 ،؛ به
نقل از نقش و خواک.)7433 ،
به طور خالصه نظریه کنترل -ارزش مطرح مي کند که لذت (هیجان مثبت) از یادگیري زماني پدید مي آید
که این فعالیت ها به صورت ارزشمند و قابل کنترل تجربه شوند .براي تبیین اینکه چگونه اهداف پیشرفت
با هیجان هاي تحصیلي رابطه دارند مي توان به پژوهش دنیلز و همکاران (  ) 2008اشاره کرد که رابطه
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اهداف و هیجانات را در یک نمونه  7002نفري دانش آموزان کانادایي از پروژه انگیزش و پیشرفت
تحصیلي بررسي کردند و گز ارش دادند که اهداف تبحري با هیجان هاي مثبت ،همبستگي مثبت و با
هیجان هاي منفي همبستگي منفي دارند .از نظر دنیلز این نتیجه این گونه تبیین مي شود که زماني از یک
دانش آموز انتظار مي رود که از مطالعه کردن لذت ببرد که از تسلط بر ماده درسي یادگیري ،احساس
شایستگي ک رده و آن را جالب بپندارد (تبحر گرا).
یافته دیگر این پژوهش این بود که هیجان هاي مثبت ،اثر علي مستقیم مثبت بر روي پیشرفت
تحصیلي دارند .این یافته با مطالعات لین و همکاران ( ،) 2002ترنر و اسکالت (  ،)2007هانگ (  )2077و
پکران و همکاران ( ) 2003همسو است .این مطلب که تنها هیجان هاي مثبت ،نمرات خوب و پیشرفت
تحصیلي را پیش بیني مي کنند ،مي تواند با استفاده از دیدگاه « روانشناسي مثبت» تبیین شود .محققاني که
در این چارچوب نظري کار مي کنند بیان مي دارند که هیجان هاي مثبت نسبت به هیجان هاي منفي از
اهمیت بیشتري برخوردارند .دانش آموزي که از فعالیت هاي کالس لذت مي برد و به موفقیت در آن ها
امیدوار است ،در فرایند یادگیري خود فعاالنه شرکت مي کند (فردریکسون 2007 ،؛ سلیگمن و سیکزنت
میهالي .) 2000 ،پکران و همکارانش (  )2077نیز دفاع مي کنند که هیجانات فعال ساز مثبت مانند لذت،
امید و افتخار ،انگیزش دروني و بیروني را افزایش مي دهند ،استفاده از راهبردهاي یادگیري انعطاف پذیر را
تسهیل مي کنند ،از خودتنظیمي حمایت مي کنند و بنابراین در بیشتر شرایط بر عملکرد تحصیلي به گونه اي
مثبت تأثیر مي گذارند .این یافته ها با پژوهش هاي (آندرمن و ولترز2001 ،؛ دوئک و لگت7388 ،؛
هاراکیویکز ،بارون و الیوت 7338 ،؛ کاپالن و ماهر 2001 ،؛ کاپالن و میگلي 7331،؛ پینتریچ2000 ،؛ اوتمن،
 ) 7331همسو هستند ولي با مطالعات (الیوت و چورچ 7331 ،؛ هاراکیویکز و همکاران )7338 ،ناهم سو
هستند.
یکي دیگر از یافته هاي پژوهش حاضر اثر مثبت اهداف رویکرد -عملکرد بر هیجان هاي مثبت و
پیشرفت تحصیلي است .تبیین هاي احتمالي در خصوص چگونگي این یافته نیز مي تواند با در نظر گرفتن
شرایط سني نمونه پژوهش حاضر و انتظارات آموزشي در مقطع دبیرستان ،روشن تر شود .با توجه به تأکید
بیشتر دبیرستان ها بر نمرات و رقابت و اه میت فزاینده مقایسه هاي اجتماعي در دوره نوجواني ،گرایش به
اتخاذ اهداف رویکرد -عملکردي نیز مي تواند ضمن تأکید بر کنترل پذیري و ارزش مثبت پیامدهاي
هنجاري تجربه هیجان هاي مثبت را براي فرد به همراه آورد (دوئک 2000 ،؛ نیکولز7383 ،؛  7330؛ هانگ،
.)2077
با وجود آنکه پژوهش حاضر دستاوردهاي مهمي در حیطه تعلیم و تربیت و آموزش عالي دارد ،اما
برخي از محدودیت ها در پژوهش فعلي ،تعمیم پذیري نتایج آن را با محدودیت مواجه مي کند .اول اینکه
نتایج مطالعه حاضر مانند بسیاري از پژوهش هاي دیگر به دلیل استفاده از ابزارهاي خودگزارشي به جاي
مطالعه رفتار واقعي ممکن است مشارکت کنندگان را به استفاده از شیوه هاي مبتني بر کسب تأیید
اجتماعي و اجتناب از بدنامي مربوط به عدم کفایت فردي ترغیب کند .به بیان دیگر ،به منظور تأیید
مقیاس هاي خودگزارشي از مشاهده رفتاري و دیگر شاخص هاي بالیني استفاده نشد .دوم اینکه در پژوهش
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حاضر فقط ابعاد دو وجهي هیجان ها بصورت مثبت و منفي بررسي و تحلیل شدند .در حالیکه مطالعاتي که
به تبیین هیجان ها بصورت مجزا (لذت ،ماللت ،افتخار و غیره) و یا تفکیک هیجان هاي فعالیتي از
هیجان هاي مربوط به پیامد بپردازند ،بسیار محدود است .به ط ورکلي یافته هاي پژوهش حاضر نقش اهداف
تبحري دانش آموزان در پرورش هیجان هاي مثبت و موفقیت تحصیلي آن ها را مورد تأیید قرارداد .بنابراین
محیط آموزشي عالوه بر اینکه باید به دنبال پرورش اهداف تبحري و هیجان هاي مثبت در دانش آموزان
خود باشد ،شکست ها و موفقیت ها ر ا ارزش تلقي نکرده و میران تالش دانش آموزان و فرایند یادگیري
آن ها را مورد تأکید بیشتر قرار دهد .در همین راستا پیشنهاد مي گردد در پژوهش هاي آتي هیجانهاي
تحصیلي تجربه شده توسط دیگر افراد مرتبط در مؤسسات آموزشي ازجمله معلمان ،مدیران ،کارکنان
مدرسه و حتي والدین نیز به عنوان متغیرهاي اثرگذار در نظر گرفته شود .از سوي دیگر انجام پژوهشهاي
آزمایشي با اولویت قرار دادن آموزش فنون تنظیم هیجان (هم به دانش آموزان و هم معلمان) به بهبود
تعامالت دانش آموز و معلم ،افزایش انگیزش و اشتیاق تحصیلي نیز کمک ميکند.
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