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Abstract
The aim of present study was to investigate the
relationship between the quality of classroom instruction and cognitive appraisals with academic emotions
and their motivational outcomes, based on Pekrun’s
control- value theory. The participants were 586 nine
grade students (male and female) in Tehran that selected using multistage cluster sampling method. The
participants completed five questionnaires, Academic
Emotions Questionnaire (AEQ), Academic Motivation Scale (AMS), Academic Control Scale, Cognitive
Activation Questionnaires and Perceived Teacher
Feedback, Questionnaire and four scales, task diffculty, task value, mastery evaluation and Teacher’s
Quality of Teaching Scale. The relation between
variables were examined by a structural equation
modeling and tested with path analysis method that
the model was confirmed. The results of path analysis showed that cognitive activation, task difficulty,
mastery evaluation and achievement feedback had
significant and direct effects on cognitive evaluations.
Cognitive activation and task difficulty had direct and
indirect significant effects on positive and negative
emotions and self-determined motivation, through
mediatory variables. Achievement feedback had a
significant direct effect on positive emotions and it
had indirect significant effects on negative emotions
and self-determined motivation. However teacher instruction quality had only a direct effect on negative
emotions and an indirect effect on self-determined
motivation. Also academic control and task value had
significant effects on positive and negative emotions
and self-determined motivation, and this emotions
had significant effect on self-determined motivation.
Therefore instructional quality as classroom environmental factor affect on cognitive appraisals and they
are both determinants of positive and negative emotions experienced in classroom, And these emotions
affect on self-determined motivation of students.
Keywords: academic emotions, instructional
quality, cognitive appraisals, self-determined motivation,
Pekrun’s control- value theory
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه ابعاد کیفیت
آموزشی کالس و ارزیابی های شناختی با هیجان های
–تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن بر اساس نظریه کنترل
 دانشآموز دختر۵۸۶  بدین منظور.ارزش پکران میباشد
و پسر پایه نهم متوسطه شهر تهران به روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای تصادفی انتخاب شدند و
 مقیاس انگیزش تحصیلی،پرسشنامه هیجانهای تحصیلی
 درک از بازخورد، فعالسازی شناختی،و کنترل تحصیلی
، ارزش تکلیف، و مقیاس های دشواری تکلیف،معلم
.ارزشیابی تبحری و کیفیت تدریس معلم را تکمیل کردند
ارتباط متغیرها در قالب یک مدل ساختاری بررسی و به
.روش تحلیل مسیر آزمون شده و برازش آن تائید شد
،نتایج حاصل از آزمون مدل نشان داد فعالسازیشناختی
 ارزشیابی تبحری و بازخورد پیشرفت،دشواری تکلیف
.بر ارزیابیهای شناختی اثر مستقیم و معناداری دارند
فعال سازی شناختی و دشواری تکلیف بهطور مستقیم یا
غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه بر هیجانهای مثبت
 اثر مستقیم.و منفی و انگیزش خودمختار اثر معناداری دارند
 و اثر غیرمستقیم،بازخورد پیشرفت بر هیجانهای مثبت
آن بر هیجانهای منفی و انگیزش خودمختار معنادار بوده
اما کیفیت تدریس تنها بر هیجانهای منفی اثر مستقیم و
معنادار داشته و از طریق آن برانگیزش خودمختار تأثیر
 همچنین کنترل تحصیلی و ارزش تکلیف بر هیجان.دارد
 و هیجان های،های مثبت و منفی و انگیزش خودمختار
.مثبت و منفی برانگیزش خودمختار اثر معناداری دارند
بنابراین ابعاد کیفیت آموزشی بهعنوان عاملهای محیطی
کالس بر ارزیابیهای شناختی اثر داشته و هردو از تعیین
کنندههای هیجانهای تحصیلی میباشند و این هیجانها
.برانگیزش خودمختار دانشآموزان تأثیر دارند
، کیفیت آموزشی، هیجان های تحصیلی:کلید واژه ها
ارزش پکران- نظریة کنترل،ارزیابی های شناختی
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 lمقدمه
کالس درس مکانی هیجانی است .دانشآموزان ساعتهای زیادی را صرف حضور

در کالس ،تکمیل پروژه ،امتحان و برقراری روابط اجتماعی میکنند .در این موقعیتها،

بهطور مکرر هیجاناتی از قبیل لذت ،کنجکاوی ،عالقه ،امید ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم،
دستپاچگی ،خستگی و ناکامی را تجربه میکنند که این هیجانات یادگیری و عملکرد تحصیلی
و همچنین رشد فردی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهند .علیرغم اهمیت هیجانها

در موقعیت های آموزشی ،پژوهش درباره آن در حوزه تربیتی ،بهویژه هیجان های خوشایند

تا مدتها نادیده گرفتهشده بود (پکران و لینن برینک-گارسیا2014 ،؛ پکران ،گوئتز ،تیتز و

پری .)2002 ،در چند دهة اخیر متخصصین تربیتی به بررسی سازه های هیجانی در بافت
آموزشی پرداخته و نظریات و الگوهای متعددی در این زمینه ارائه کردند .یکی از مهمترین

این نظریات« ،نظریه شناختی/اجتماعی کنترل-ارزش پکران» میباشد (پکران2006 ،2000 ،؛

پکران و همکاران .)۲۰۰۲ ،در این نظریه پکران و همکارانش ( )۲۰۰۲به تبیین پیشایندها و

پیامدهای هیجان های تحصیلی پرداخته و عامل های شناختی ،اجتماعی و انگیزشی را بهطور
یکپارچه در درک هیجانهای تحصیلی بهکاربردهاند.

واژه «هیجان های تحصیلی» 1یا «هیجان های پیشرفت» 2توسط پکران و همکارانش

( )2000،2002در حوزة تربیتی مطرح شد .این نظریهپردازان ،هیجانها را مجموعهای از
فرایندهای روانشناختی مرتبط باهم میدانند که شامل اجزای عاطفی ،شناختی ،انگیزشی ،بیانی

و فیزیولوژیکی میباشند و هیجان های تحصیلی را هیجان هایی تعریف میکنند که در بافت
آموزشی ایجادشده و مرتبط با فعالیت های تحصیلی یا پیامدهای آن می باشد (پکران و لینن

برینک-گارسیا .)2014 ،در نظریه کنترل-ارزش پکران( )2006 ،2000هیجانهای تحصیلی بر
اساس سه بعد ارزش (مثبت در مقابل منفی ،یا خوشایند در برابر ناخوشایند)؛ درجه فعالیت

(فعالساز در مقابل غیرفعال ساز) و موضوع (فعالیت در مقابل پیامد) طبقهبندیشدهاند
(پکران ،فرنتزل ،گوئتز و پری .)2007 ،بهعنوان نمونه خستگی که در طول یک سخنرانی
یکنواخت تجربه می شود ،هیجان پیشرفت منفی ،غیرفعال ساز و مرتبط با فعالیت در نظر

گرفته میشود؛ در مقابل غرور حاصل از موفقیت در حل مسئله ای چالش انگیز ،هیجان
پیشرفت مثبت ،فعالساز و مرتبط با پیامد می باشد (پکران و استفنز.)2010،
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در این نظریه ،ارزیابیهای شناختی بهعنوان عامل اصلی ایجادکننده هیجانهای تحصیلی

در نظر گرفتهشده است که شامل دو گروه ارزیابی میباشد ،نخست «کنترل ذهنی» (درک
کنترل) بر فعالیتها و پیامدهای پیشرفت است که توسط انتظارات و ادراکات شایستگی،
مانند خودکارآمدی و خودپندارشت های توانایی مشخص میشود و دیگری «ارزش ذهنی»

این فعالیتها و پیامدهاست که بیانگر اهمیت درک شده آنها بوده و میتواند درونی (برای

مثال عالقه ذاتی به ریاضی) یا بیرونی(برای مثال ارزشگذاری یک فعالیت به دلیل اینکه
موجب پاداش بیرونی میشود) باشد (پکران ،2006 ،به نقل از آرتینو ،هولمبویی ودارنینگ،
 .)2012بنابراین هیجان های تحصیلی از طریق درک کنترل و ارزش فعالیت یا پیامدهای

پیشرفت تعیین می شوند.

در «نظریه کنترل -ارزش پکران» ،عالوه بر عاملهای فردی(ارزیابیهای شناختی)،

عاملهای محیطی -اجتماعی کالس نیز از پیشایندهای هیجانهای تحصیلی در نظر گرفتهشده

است و فرض شده است که این عوامل از تعیینکنندههای ارزیابی های شناختی بوده و به

واسطه آنها بر هیجان های تحصیلی تأثیر می گذارند (پکران و همکاران .)2007 ،عامل های
پیش بین محیطی و اجتماعی کالس شامل کیفیت آموزشی (ساختار و وضوح مطالب ،انسجام

و تطابق مطالب ،فعالسازی شناختی ،مدیریت کالسی ،حمایت از خودمختاری ،انتظارات و

اهداف کالسی ،فرصتهای یادگیری و بازخورد پیشرفت) ،مهارت و شایستگی معلم (دانش،

شایستگی ،باورها و هیجانها) ،مدرسه (ج ّو کالسی) ،والدین(حمایت و ارزشها) ،همساالن
(ارتباطات و ارزشها) و نظام آموزشی میباشد (گالزر-زیکودا ،استاچلیکوا و زانیک.)2013 ،
در بین این عوامل ،کیفیت آموزشی ،به دلیل داشتن ماهیت شناختی و انگیزشی از اهمیت

خاصی برخوردار است.

یکی از ابعادکیفیت آموزشی« ،فعال سازی شناختی» است (کلیم ،پاولی و روسر.)2009،

فعال سازیشناختی به معنی فعال کردن و به چالش کشیدن فرایندهای شناختی و فراشناختی

دانش آموزان میباشد که شامل راهبردهایی از قبیل خالصه کردن ،سؤال کردن و پیشبینی
پاسخ هایی است که معلم در آموزش کالسی به کار میبرد (برگ ،لنکیت و سیزمور2015 ،؛

کلیم وهمکاران.)2009 ،

بر اساس نظریه کنترل -ارزش پکران ،کیفیت شناختی محیط های یادگیری ،بر ارزش
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دهی مطالب یادگیری و همچنین درک شایستگی و کنترل بر یادگیری دانشآموزان تأثیر میگذارد

(پکران و همکاران .)2007 ،2002 ،مطالب ساختیافته و واضح ،و تکالیف چالشانگیز

که متناسب باقابلیتهای دانش آموزان است ،در درک شایستگی و عالقه آنها مفید بوده و

بهطور مثبت بر ارزیابی ها و هیجان هایشان اثر می گذارد( .الیوت و پکران .)2007 ،یکی از
ابعاد «اهداف تبحری» کالس ،ارزشیابی تبحری است که بیانگر ميزاني است که دانش آموز

ارزشيابی و عملکردهاي شناختی کالس را خوب و مناسب مي داند و اينکه چقدر در کالس

بر يادگيری و مقايسه هاي اجتماعی و رقابتی تأکيد مي شود (بلک برن ،1998 ،به نقل از
حجازی ،نقش و سنگری .)1388 ،انتظار میرود درک از تبحری بودن ارزشیابی ها و نه رقابتی

بودن آنها ،به ایجاد اهداف تبحری و درنتیجه هیجان های سازگار با یادگیری بیانجامد.

بر اساس این نظریه ،بازخورد موفقیت و شکست در یادگیری ،روی هیجانهای پیشرفت

مرتبط با پیامد دانشآموزان تأثیر می گذارد .منظور از بازخورد ،اطالعاتی درباره قابلکنترل
بودن و ارزش عملکرد ،بهعنوانمثال ،پیام معلم درباره دالیل عملکرد دانشآموزان می باشد.
این اطالعات بهویژه برای ارزیابی های بعدی و هیجان های مربوط با عملکرد آینده مهم و
حیاتی هستند (پکران.)۲۰۰۶،

در نظریة کنترل -ارزش پکران ( ،)2006 ،2000فرض شده است که هیجان های

تجربهشده در موقعیت های آموزشی بهوسیله یکسری سازوکارهای میانجی شناختی و
انگیزشی بر یادگیری و پیشرفت اثر می گذارند (پکران و همکاران .)2007،یکی از این

متغیرهای میانجی ،انگیزش است که از عاملهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی

بوده و با هیجانها نیز ارتباط نیرومندی دارد .برخی نظریه پردازان معتقدند هیجان ها از
پیامدهای انگیزش بوده و انگیزش پیش بینی کننده شناخت ،هیجان و رفتار می باشد (دسی و
ریان 1985 ،و 2002؛ والرند .)2001 ،1997 ،درحالیکه در نظریاتی ازجمله نظریه کنترل-

ارزش پکران ،هیجان ها را برانگیزش مقدم دانسته و فرض میشود هیجان های تحصیلی با
پیامدهای مرتبط با پیشرفت ازجمله انگیزش تحصیلی ،راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی

مرتبط بوده و آنها را پیشبینی می کنند (پکران و همکاران .)2007 ،2002 ،در نظریه خود
تعیین گری (دسی و ریان )2002 ،1985 ،انگیزش بهعنوان سازه ای چندبعدی و یکپارچه

تعریفشده که شامل سه نوع «انگیزش درونی»« ،انگیزش بیرونی»و «بیانگیزگی»است( .دسی
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و ریان1991 ،؛ راتل ،گایا و والرند.)2007 ،
هیجان های تحصیلی از موضوعات مهم و جدید در حوزه تربیتی است که اخیرا ً

موردتوجه و بررسی قرارگرفته است .نتایج مطالعات حاکی از ارتباط محکم هیجان ،انگیزش
و شناخت می باشد و هیجان ها از عوامل مهم و تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان میباشند .ازاینرو الزم است عوامل مؤثر محیطی و اجتماعی کالس در ایجاد

هیجان ها و نحوه اثرگذاری آنها مشخص گردد .در پژوهش حاضر بر اساس نظریه «کنترل-
ارزش هیجان های پیشرفت پکران» ،مدلی ساختاری برای هیجان های تحصیلی طراحیشده

و هدف بررسی تأثیر ابعاد کیفیت آموزشی بهعنوان عامل های محیطی کالس بر هیجان های

تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن ،بهواسطه ارزیابی های شناختی میباشد .در این مدل ابعاد
کیفیت آموزشی کالس (شامل فعالسازی شناختی ،دشواری تکلیف ،ارزشیابی تبحری و
بازخورد پیشرفت؛ و کیفیت تدریس معلم) بهعنوان متغیرهای برونزاد ،ارزیابی های شناختی
(شامل ارزش تکلیف و کنترل تحصیلی) و هیجان های تحصیلی (هیجانهای مثبت و منفی)

متغیرهای واسطه ،و انگیزش تحصیلی (انگیزش خودمختار) بهعنوان متغیر درونزاد در نظر
گرفتهشده است (شکل .)1
کیفیت آموزشی کالس
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

ارزشیابی تبحری

بازخورد پیشرفت

ارزیابی های شناختی
کنترل ذهنی
ارزش ذهنی

هیجان های تحصیلی
هیجان مثبت
هیجان منفی

انگیزش تحصیلی

انگیزش خودمختار

کیفیت تدریس معلم

شکل .1مدل پیشنهادی پژوهش

 lروش
روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح آن از نوع همبستگی است.

در این پژوهش روابط بین متغیرها در قالب مدلی ساختاری بررسی شد« .جامعه آماری»

تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه (پایه) شهر تهران است که در سال

تحصیلی 1395در دبیرستان های شهر تهران مشغول به تحصیل می باشند .برای تعیین حجم

نمونه با توجه به اینکه تحلیل از نوع تحلیل مسیر میباشد ،بنتلر( )1993توصیه میکند حجم
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نمونه بر اساس تعداد پارامترهایی که باید برآورد شود و به نسبت حداقل پنج به یک ()5:1
محاسبه گردد (به نقل از میولر )13۸۹ ،که برای این پژوهش  410به دست آمد .روش نمونه

گیری ،خوشهای چندمرحله ای تصادفی بود .پرسشنامه ها روی کلیه دانش آموزان اجرا شد.
نمونه شامل  800دانشآموز بود که پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش ،تعداد نمونه

به 272( 586پسر و  314دختر) نفر کاهش یافت.
 lابزار

□ الف :پرسشنامه هیجانهای تحصیلی :)AEQ( 3این پرسشنامه توسط پکران

و همکارانش ( )2005، 2002ساختهشده و شامل 80سؤال در سه بخش میباشد .بخش
اول مربوط به هیجانهای کالس ،بخش دوم هیجانهای مربوط به یادگیری و بخش آخر،

هیجانهای مربوط به امتحان را شامل میشود .در هر قسمت  8زيرمقياس وجود دارد
.زيرمقياس های هر بخش شامل لذت ،اميدواري ،غرور ،عصبانيت ،اضطراب ،شرم ،خستگي

و نااميدي است .مادهها با مقیاس لیکرت پنجدرجهای نمره گذاری شده است .پکران و
همکارانش ( )2002آلفای کرونباخ محاسبهشده ،برای خرده مقیاس های پرسشنامه را  0/75تا
 0/95گزارش کردند و روایی آن به روش تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد (پکران و همکاران،
 .)2002کدیور و همکارانش ( )1388نیز ضرایب آلفای کرونباخ زیر مقیاسها را از  0/75تا

 0/86به دست آوردند و روایی آن را به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید کردند.
در پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش از هیجان های مربوط به کالس استفادهشده و

هیجان های مثبت لذت ،غرور و هیجانهای منفی عصبانیت ،اضطراب و ناامیدی برای درس

ریاضی سنجیده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای هیجان های مثبت به ترتیب  ۰/۹۲و  ۰/۸۷و
برای هیجانهای منفی  ۰/۸۹ ،۰/۸۹و  ۰/۹۳به دست آمد و روایی سازة این پرسشنامه به روش

تحلیل عامل تأییدی بررسی شد که شاخص های نیکویی برازش ،GFI=0/91،X2 /df=۳/۳
 RMSEA=0/06،AGFI=0/8۷تناسب سازه با داده های مشاهدهشده را تاییدکرد.

□ ب :مقیاس انگیزش تحصیلی :)AMS( 4این مقیاس توسط والرند و

همکارانش( )1989ساختهشده است و دارای  28ماده بوده و سه عامل انگیزش درونی،
انگیزش بیرونی و بیانگیزگی را در هفت زیرمقیاس میسنجد .نمرهگذاری مقیاس از نوع

لیکرت پنجدرجهای میباشد .والرند و همکاران ( )1992ضریب آلفای محاسبهشده برای کل
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مقیاس را معادل  0/88به دست آوردند و تحلیل عاملی سه عامل مذکور را مشخص کرد .در
مطالعه اژه ای و همکاران ( )1390میزان آلفای کرونباخ برای این خرده مقیاس ها به ترتیب

 0/67 ،0/86 ،0/84به دست آمد و روایی آن به روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید
شد .در پژوهش حاضر با توجه به هدف موردنظر ،از انگیزش خودمختار استفاده گردید که بر

اساس فرمول ارائهشده توسط گای و والرند ( )۱۹۹۷محاسبه گردید .ضرایب آلفای کرونباخ

برای زیرمقیاسهای انگیزش درونی ،بیرونی و بیانگیزگی به ترتیب  ۰/۸۵ ،۰/۸۹و  ۰/۸۴به

دست آمد و روایی سازة این مقیاس به روش تحلیل عامل تأییدی بررسی شد که شاخص
های نیکویی برازشRMSEA=0/06 ،AGFI =0/8۷ ،GFI=0/91 ، X2 /df =۳/۳ ،
تناسب سازه با داده های مشاهدهشده را تأیید کرد.

□ ج :پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری :5این پرسشنامه توسط پنتریچ،

اسمیت ،گارسیا و مککینی در سال  1991در  81ماده تنظیمشده است و شامل دو بخش

باورهای انگیزشی با  ۶خرده مقیاس و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری با  9خرده مقیاس
میباشد .اعتبار آن به روش همسانی درونی و روایی محتوایی و سازه به روش تحلیل عاملی

توسط سازندگان آن بررسی و مورد تأیید قرار گرفت (گارسیا و مک کیچی .)2005 ،سیف
و لطیفیان ( )1383اعتبار این پرسشنامه را به روش همسانی درونی محاسبه کردند و ضرایب

آلفای کرونباخ حاصله برای بخش انگیزش بین  0/56تا  0/88و برای بخش راهبردهای
یادگیری بین  0/71تا  0/77به دست آوردند .در پژوهش حاضر از خرده مقیاس ارزش
تکلیف استفاده گردید .ضریب آلفای کرونباخ برای ارزش تکلیف ۰/۸۹ ،به دست آمد و
روایی سازه آن به روش تحلیل عامل به روش مؤلفههای اصلی استفاده گردید که نتایج

نشاندهنده وجود یک عامل در کل مقیاس بود .ضریب  ۰/۸۷ ،KMOو مقدار خی دو آزمون

بارتلت  ۱۹۲۶/۱۷محاسبه شد که در سطح  ۰/۰۰۰۱معنادار بود.

□ د :مقیاس کنترل تحصیلی :6این مقیاس توسط پری ،هالدکیج ،پکران و پلیتیر ()2001

تهیهشده و  8ماده از نوع لیکرت پنجدرجهای است .پری و همکارانش ( )2001روایی و اعتبار

این ابزار را بررسی و تأیید کردند .حسینی و خیّر ( )1390نیز ضریب آلفای کرونباخ را برای

این مقیاس  0/70و ضریب باز آزمایی بافاصله سه هفته را  0/79به دست آوردند که بیانگر
اعتبار قابلقبول این مقیاس است .روایی مقیاس نیز از طریق تحلیل عاملی بررسی و تأیید
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شد .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ۰/۶۶ ،به دست آمد و روایی مقیاس به روش

تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی محاسبه شد که مقدار ضریب 0/7۱ ،KMOو مقدار

خی دو آزمون بارتلت ۷۸۰/۸۰محاسبه شد که در سطح 0/0001معنادار بود.

□ هـ :پرسشنامه فعالسازی شناختی :7این پرسشنامه توسط برنامه بینالمللی ارزیابی

دانشآموزان ( )2012ذکرشده در  ،)۲۰۱۳،OECDبهمنظور اندازهگیری فراوانی استفاده از

راهبردهای فعالسازی شناختی در درس ریاضی ،ساختهشده است که دارای  9ماده با مقیاس
 ۴درجهای لیکرت است .روایی و اعتبار این ابزار توسط سازندگان آن احرازشده است .در
پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از ترجمه معکوس ،پرسشنامه نهایی آماده شد .سپس اعتبار

آن به روش همسانی درونی بررسی شد .ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۰/۸۶

به دست آمد و روایی آن بارویش تحلیل عامل به روش مؤلفههای اصلی محاسبه شد که
مقدار ضریب  0/۹۰ ،KMOو مقدار خی آزمون بارتلت ۱۸۵۵/۵۱محاسبه شد که در سطح
 0/0001معنادار بود.

□ و :پرسشنامه انتظار -ارزش سمنان :8این پرسشنامه بر اساس نظریه انتظار – ارزش

و پژوهشهای مربوطه (ازجمله اکلز و ویگفیلد2000 ،1995 ،؛ پنتریچ و شانک )2002،توسط
حسینی ،طالع پسند و بیگدلی ( )13۸۹ساختهشده است و دارای سه خرده مقیاس ،باورهای
توانایی -انتظار ،درک دشواری تکلیف و ارزش تکلیف میباشد .در پژوهش حاضر از زیر مقیاس

درک دشواری تکلیف که شامل 7سؤال با مقیاس لیکرت  5درجهای است ،استفاده شد .اکلز و

همکاران ( )۲۰۰۳آلفای کرونباخ دشواری تکلیف را  0/80گزارش کردند (به نقل از حسینی
و همکاران  .)1389،حسینی و همکاران ( )1389ضریب اعتبار این خرده مقیاس را  0/95گزارش
کردند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۱برای این پرسشنامه به دست آمد و

روایی آن به روش تحلیل عامل با روش مؤلفههای اصلی بررسی شد که مقدار ضریب،KMO
0/۹۲و مقدارخی دو آزمون بارتلت  ۲۲۳۴/۱۱محاسبه شد که در سطح  0/0001معنادار بود.

□ ز :پرسشنامه ادراک از ساختار کالس :این پرسشنامه توسط بلک برن در سال 1998

ساختهشده است که شامل سه زیر مقیاس ،وظایف انگیزشی ،حمایت خودمختارانه و ارزشيابي

تبحري میباشد .در پژوهش حاضر از زیرمقیاس ارزشیابی تبحری استفاده شد که دارای  5ماده

بوده و با مقیاس پنجدرجهای لیکرت اندازهگیری می شود .ميزان آلفاي کرونباخ بهدستآمده
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در مطالعه انجامشده توسط بلک برن ( )1998براي ارزشيابي تبحري 0/80است .حجازی،

نقش و سنگری ( )1388ضریب آلفای  0/68را برای ارزشیابی تبحری به دست آوردند .روایی

سازه این پرسشنامه به روش تحليل عاملي تأييدي بررسی و تأیید شد .در این پژوهش ضریب

آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس ارزشیابی تبحری ۰/۶۰ ،به دست آمد و روایی این مقیاس به

روش تحلیل عاملی با روش مؤلفههای اصلی محاسبه شد که مقدار ضریب  0/۸۱ ،KMOو
مقدار خی دو آزمون بارتلت  ۱۲۲۷/۴۱محاسبه شد که در سطح  0/0001معنادار بود.

□ ح :پرسشنامه درک از بازخورد معلم :9نیکاییس و همکارانش ( )2006این پرسشنامه

را برای سنجش بازخورد معلم در درس تربیتبدنی بر اساس پرسشنامه بازخورد مربی (آلن

و هاو۱۹۹۸ ،؛ آمروس و هورن ۲۰۰۰؛ به نقل از نیکاییس و همکاران )۲۰۰۶ ،تهیه کردند

که شامل  43ماده در  1۱عامل میباشد .ماده ها روی مقیاس لیکرت  7درجهای نمرهگذاری
شده و نمرة باالتر نشاندهنده تکرار بیشتر رفتار است .نیکاییس و همکارانش ()۲۰۰۶
ضرایب آلفای کرونباخ را از  ۰/۶۰تا  ۰/۸۸برای زیرمقیاسها به دست آورده و روایی آن به

روش تحلیل عامل با روش مؤلفههای اصلی انجام شد .در پژوهش حاضر با استفاده از این

پرسشنامه ،فرم کوتاه شدهای با  ۱۰ماده و  ۴عامل (تحسین ،بدون پاسخ ،اطالعات اصالحی
و انتقاد) تهیه شد که بازخورد ادراکشده عملکرد در دروس تخصصی را میسنجد .مادهها با

مقیاس  5درجهای لیکرت درجهبندی شدند .بر اساس هدف پژوهش از عامل های تحسین و
اطالعات اصالحی بهعنوان بازخورد پیشرفت استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ این عامل

ها به ترتیب  ۰/۷۵و ۰/۶۱به دست آمد و روایی آن به روش تحلیل عامل با مؤلفههای اصلی

محاسبه شد .مقدار ضریب  0/۶۷ ،KMOو مقدار خی دو آزمون بارتلت  ۶۰۶/۷۴محاسبه
شد که در سطح  0/0001معنادار بود.

□ ط :مقیاس کیفیت تدریس معلم :10این مقیاس توسط کریاکیدز ،کمپبل و گاگاتاسیس

( )2000ساختهشده و دارای  ۱۵ماده است که با مقیاس لیکرت چهاردرجهای نمرهگذاری
شده است .این ابزار داراي دو بعد وضوح تدریس و رفتار معلم است .کرياکيدز و همکاران

( )2000روايي اين مقياس را به شيوه تحليل عاملی و اعتبار آن را با استفاده از آلفای کرونباخ

به دست آوردند (حسینی و خیر .)۱۳۸۹ ،لطيفيان و خوشبخت ( )1386روايي اين ابزار را

بهوسیله روايي سازه به روش تحلیل عاملی با روش مؤلفههای اصلی بررسي کردند که یک
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عامل کلی استخراج شد .ضریب آلفای کرونباخ نیز  ۰/۹۲به دست آمد .در پژوهش حاضر
روایی مقیاس به روش تحلیل عامل با مؤلفههای اصلی محاسبه شد که مقدار ضریب ،KMO

 ۰/۹۶و مقدار خی دو آزمون بارتلت  ،۴۷۹۳در سطح  0/0001به دست آمد و با حذف دو

گویه با بار عاملی کمتر از ۰/۳یک عامل کلی استخراج شد و ضریب آلفای کرونباخ این عامل
 ۰/۹۴به دست آمد.

 lیافته ها
بهمنظور انجام تحلیل های آماری ابتدا میانگین ،انحراف معیار و همبستگی مرتبه صفر

بین متغیرهای پژوهش محاسبه شد (جدول  .)۱نتایج نشان داد بین متغیرهای برون زا و درون
زای مدل در همبستگی های زوجی متغیرها ارتباط معنادار وجود دارد که این خود مجوزی

برای انجام تحلیل مسیر و آزمون مد ل میباشد .بر اساس نتایج جدول  ۱باالترین ضریب
همبستگی مربوط به هیجان های مثبت و ارزش تکلیف بوده ( )۰/۷۵و پایین ترین ضریب
همبستگی مربوط بهدشواری تکلیف با فعالسازی شناختی ( )-۰/۱۹است .از میان متغیرهای

پژوهش هیجان های منفی با ضریب همبستگی  ،-۰/۵۳هیجان های مثبت با ضریب ،۰/۵۰
ارزش تکلیف با ضریب ۰/۴۷و کنترل تحصیلی با ضریب  ۰/۴۵به ترتیب بیشترین همبستگی
را با انگیزش خودمختار دارند.

جدول  .1میانگین ،واریانس و همبستگی مرتبه صفر و ضریب اعتبار( )αمتغیرهای پژوهش (تعداد آزمودنیها =)586
متغیرها

1

 -1فعالسازی شناختی

1

 -2دشواری تکلیف
 -3ارزشیابی تبحری
 -4بازخورد پیشرفت
 -5کیفیت تدریس
 -6کنترل تحصیلی
 -7ارزش تکلیف

*-0/19
*0/51
*0/50
*0/60
*0/25
*0/38

2

3

4

5

6

7

۰/۸۶
1

*-0/25
*-0/20
*-0/28
*-0/54
*-0/54
*-0/52

۰/۹۱
1

*0/46
*0/61
*0/27
*0/28

۰/۶۰
1

*0/50
*0/23
*0/33
*0/44

۰/۶۷
1

*0/26
*0/33

۰/۹۴
1

*0/51
*0/51

۰/۶۶
1

*0/29
*0/37
** 0/69
-0/37* -0/26* -0/36
*
*-0/37
0/35* 0/31* 0/29

*-0/60
*0/45

*0/47

میانگین

33/33

22/54

31/82

15/29

52/12

29/54

انحراف معیار

7/29

6/29

5/86

4/23

13/20

5/32

 -8هیجانات مثبت
 -9هیجانات منفی
 -10انگیزش خودمختار

*0/42
*-0/26
*0/35

8

9

10

α

*0/75
*-0/59

۰/۸۹
۰/۹۳

1

1
*-0/52
*
-0/53
*0/50

۰/۹۶
1

۰/۸۱

22/00

66/11

72/31

12/96

5/97

16/75

28/52

13/63

p>0/01

*
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بهمنظور تحلیل استنباطی داده های پژوهش ،مدل پیشنهادی پژوهش(شکل  ،)1به روش

تحلیل مسیر توسط نرم افزار لیزرل آزمون شده و برازش دادهها با مدل تأیید شد .مدل برازش

شده شامل مسیرهای معنادار ،ضرایب استاندارد رگرسیون و واریانس تبیین نشده میباشد که

در شکل  ۲ترسیمشده است.
فعالسازی
شناختی
0/19
0/51

0/60

دشواری
تکلیف

-0/25

0/50

ارزشیابی
تبحری

0/20

0/23

0/09

0/11

0/68

-0/50

کنترل تحصیلی
-0/47

0/11

0/61
0/50

هیجانات مثبت

-0/11

0/09

0/55

0/46
-0/28

0/37

0/41

بازخورد
پیشرفت
کیفیت
تدریس
معلم

0/15

0/16
0/12

-0/24

ارزش تکلیف

0/21

هیجانات منفی

0/11
0/23
-0/30

انگیزش
خودمختار
0/62

0/41

0/62
-0/13

نشانه مسیر معنادار (ضریب رگرسیون استاندارد())β

نشانه واریانس خطا یا میزان واریانس تبیین نشده ()R2-1

نشانه همبستگی

شکل  .2مدل نهایی آزمون شده از روابط ساختاری متغیرها

شاخصهای نیکویی برازش ،بیانگر برازش مطلوب مدل میباشد ،نسبت خی دو به

درجهی آزادی برابر  ۷۱/۱به دست آمد و شاخص نکویی برازش ( ،۹۹/۰ ،)GFIنکویی

برازش تعدیلشده ( ۹۷/۰ ،)AGFIو ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (،)RMSEA
۰۳/۰محاسبه شد .بنابراین دادهها با مدل پیشنهادی پژوهش برازش داشته و مدل تأیید شد.

بر اساس نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش (شکل ،)2ضرایب اثرات مستقیم،

غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش بر متغیرهای درونزا ،و واریانس تبیین شده آنها در

جدول ۲ذکر گردیده است .این ضرایب نشان میدهد  63درصد از واریانس هیجانهای مثبت،

 59درصد از واریانس هیجانهای منفی و  38درصد از واریانس انگیزش خودمختار توسط
متغیرهای درونزا و برونزای پژوهش تبیین شده است.
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جدول  .2اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شدهی متغیرهای درونزای مدل پژوهش
مسیر

بر کنترل تحصیلی از:
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

ارزشیابی تبحری

بر ارزش تکلیف از:
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

بازخورد پیشرفت

بر هیجانات مثبت از:
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

ارزشیابی تبحری

بازخورد پیشرفت
کنترل تحصیلی
ارزش تکلیف

بر هیجانات منفی از:
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

ارزشیابی تبحری

بازخورد پیشرفت
کیفیت تدریس

کنترل تحصیلی
ارزش تکلیف

بر انگیزش خودمختار از:
فعالسازی شناختی
دشواری تکلیف

ارزشیابی تبحری

بازخورد پیشرفت
کیفیت تدریس

کنترل تحصیلی
ارزش تکلیف

هیجانات مثبت
هیجانات منفی

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

*(۰/۱۱ )2/79

--

*(۰/۱۱ )2/79

*(-۰/۵۰)-14/11
*(۰/۰۹ )2/34

---

*(۰/۲۳ )6/10

--

*(-۰/۴۷)-14/11
*(۰/۱۲)3/18

--

*(۰/۰۹)2/90
*(-۰/۱۱)-3/51

*(۰/۱۴)5/94

*(-0/31)-11/42

*(۰/۱۶)5/75
*(۰/۱۱)3/36

---

---

--

(۰/01)1/92
*(0/07)3/13

*(۰/۵۵)16/73

---

--*(۰/۴۱)12/04

*(-0/07)-4/77
*(0/22)9/44

-----

*(-۰/۱۴)4/55
*(-۰/۲۴)-7/23
*(-۰/۲۱)-6/14
*(۰/۱۵)4/00
-------

--*(۰/۱۱)2/65

--*(۰/۲۳)5/36
*(-۰/۳۰)-6/92

*(-0/02)-2/23
*(-0/02)-2/83
------*(0/08)5/31

*(-۰/۵۰)-14/11
*(۰/۰۹ )2/34
*(۰/۲۳ )6/10

*(-۰/۴۷)-14/11
*(۰/۱۲)3/18

*(-0/42)-13/15
(۰/01)1/92
*(0/23)6/43

۰/۶۳

*(-0/07)-4/77
*(0/63)20/78
*(-0/02)-2/23
*(-۰/02)-2/83
*(-0/1۴)-4/55
*(-0/۲۴)-7/23

۰/۵۹

*(-0/۲۱)-6/14
*(0/23)6/32

*(0/10)5/29
*(0/19)7/29

*(0/21)5/29
*(0/19)7/29

---

۰/۳۸

*(0/11)3/36
*(0/55)16/73

*(-۰/34)-12/61
*(0/02)2/14

---

۰/۳۲

*(0/23)6/17

*(-۰/34)-12/61
*(0/02)2/14

*(0/06)4/39
*(0/04)3/80

مقدار واریانس تبیین شده ()2^R

*(0/0۶)4/39
*(0/04)3/80

*(0/23)5/36
*(-0/30)-6/92

 -ضرایب مندرج در جدول ضرایب رگرسیون استاندارد شده( )βو مقادیر داخل پرانتز آزمون معناداری  tمی باشند.

۰/۳۸

* t ≤ ± 1.96
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 lبحث و نتیجه گیری

 oهدف از انجام پژوهش حاضر «تعیین رابطه ابعاد کیفیت آموزشی و ارزیابی های
شناختی با هیجانهای تحصیلی بهعنوان پیشایندهای محیطی و فردی آن ،و انگیزش خودمختار
بهعنوان پیامد این هیجان ها بود» .ارتباط متغیرها در قالب مدلی ساختاری بررسی و به روش
تحلیل مسیر آزمون شد که برازش دادهها با مدل تأیید شد .نتایج حاصل از آزمون مدل و
تحلیلهای واسطه ای نشان داد کلیه ابعاد کیفیت آموزشی بهطور مستقیم ،و یا غیرمستقیم به
واسطه ارزیابیهای شناختی ،بر هیجان های مثبت و منفی تحصیلی اثر داشته و از این طریق

انگیزش خودمختار را تحت تأثیر قراردادند.

 oبر اساس نتایج پژوهش در بین ابعاد «کیفیت آموزشی کالس»« ،درک دشواری
تکلیف» بیشترین تأثیر را بر هیجانهای تحصیلی و انگیزش خودمختار داشت .این یافته
همسو با مدل انتظار– ارزش ویگفیلد و اکلز ( )۲۰۰۰و پژوهشهای قبلی است (اکلز و
همکاران۱۹۸۳ ،؛ لی۲۰۰۹ ،؛ به نقل از حسینی و همکاران .)۱۳۸۹ ،منظور از «درک دشواری
تکلیف» ،قضاوت دانشآموز درباره دشواری یا پیچیدگی تکلیف و تالش صرف شده برای

انجام تکلیف میباشد (ویگفیلد و اکلز .)۲۰۰۰ ،در پژوهش حاضر درک دشواری تکلیف

بر هیجان های مثبت و انگیزش خودمختار اثر منفی ،و بر هیجان های منفی اثر مثبت داشته
و کنترل تحصیلی و ارزش تکلیف را نیز بهطور منفی پیشبینی کرد .در تبیین این یافتهها

میتوان گفت دانشآموزانی که درس خاصی را دشوار می دانند و از عهده انجام تکالیف آن

برنمیآیند ،بهتدریج احساس می کنند کنترلی بر عملکرد خود نداشته و تالش بینتیجه است؛
درنتیجه برای آن درس ارزش کمتری قائل بوده و از یادگیری آن ناامید می شوند یا اضطراب
ناشی از عدم یادگیری را تجربه می کنند .این موارد موجب میشود به لحاظ درونی تمایلی
برای یادگیری و انجام تکالیف آن درس نداشته باشند و حس خودمختاری آنها کاهش یابد.

 oیافته دیگر پژوهش اهمیت «فعالسازی شناختی» در بین ابعاد کیفیت آموزشی بود.

این متغیر بر کنترل تحصیلی ،ارزش تکلیف ،هیجان های مثبت و انگیزش خودمختار تأثیر

مثبت داشته و هیجانهای منفی را بهواسطه ارزش تکلیف بهطور منفی پیشبینی کرد .این یافته
همسو با نظریه کنترل -ارزش پکران ( )۲۰۰۶و پژوهشهای انجامشده است (کلیم و همکاران،
۲۰۰۹؛ لیپوسکی و همکاران .)۲۰۰۹ ،در پژوهش حاضر نیز نتایج مؤید آن بود که طرح
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مسائل چالشانگیز در کالس و حدس پاسخ توسط دانشآموزان ،توجه به فرایند حل مسئله،
استفاده از روشهای مختلف حل مسئله توسط دانش آموزان و تعمیم مسائل درزمینه های

جدید ،موجب فراخوانی فرایندهای شناختی و فراشناختی و پردازش عمیقتر اطالعات و
یادگیری مؤثر می شود .یادگیری موفقیتآمیز نیز موجب فراخوانی هیجان های مثبت ،افزایش
عالقه و حس کنترل بیشتر بر عملکرد شده و دانشآموز بهطور درونی برای یادگیری آن درس

برانگیخته می شود.

 oنتایج نشان داد «بازخورد پیشرفت» بهطور مستقیم ،و غیرمستقیم بهواسطه ارزش

تکلیف بر هیجانهای مثبت اثر مثبت و بر هیجان های منفی تأثیر منفی داشته و از این طریق

برانگیزش خودمختار اثر دارد .رابطه این متغیرها تاکنون در تحقیقات همبستگی بررسی نشده

است .بااینحال این یافته همسو با نتایج مطالعات آزمایشی است (باتلر۱۹۸۷ ،؛ زیدنر۱۹۹۸ ،؛

ذکرشده در پکران و همکاران .)۲۰۱۴ ،یافته پژوهش حاضر نشان می دهد نوع بازخوردی

که دانشآموزان در رابطه با عملکردشان دریافت می کنند می تواند هیجان های تجربهشده در
کالس را تعیین کند .زمانی که معلم عملکرد مثبت دانشآموز را تشویق میکند و عملکرد
منفی او را با دادن اطالعات اصالحی پاسخ میدهد ،هیجان های مثبت را در او برمی انگیزد

و با ایجاد عالقه به درس از بروز هیجان های منفی جلوگیری و انگیزه درونی و خودمختار

او را افزایش می دهد.

 oبر اساس نتایج این پژوهش «ارزشیابی تبحری» بهواسطه کنترل تحصیلی بر هیجان

های منفی تأثیر منفی داشته و از این طریق انگیزش خودمختار را بهطور مثبت پیشبینی
نمود .این یافته در راستای نتایج تحقیقات قبلی است (گرین و همکاران۲۰۰۴،؛ میلر و

بریکمن۲۰۰۴،؛ ذکرشده در حجازی ،نقش و سنگری )۱۳۸۸ ،است .بر این اساس وقتي
دانشآموزان ارزشيابي را بهعنوان بخشی از يادگيري نه وسیلهای براي مقايسه خود با ديگران
درک میکنند ،کمتر هیجان های منفی مانند اضطراب را تجربه کرده و با افزایش حس کنترل
آنها بر موضوع و اینکه با تالش می توان به پیشرفت باالتری رسید ،بهطور درونی برای

یادگیری آن درس برانگیخته می شوند.

 oیافته دیگر پژوهش حاضر تأثیر منفی «کیفیت تدریس معلم» بر هیجان های منفی بود

و این متغیر از طریق این هیجان ها انگیزش خودمختار را بهطور مثبت پیشبینی کرد .رابطه
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این متغیر با هیجان های مثبت معنادار نشد .علت عدم معناداری این رابطه به لحاظ آماری،
میتواند تأثیر همزمان متغیرهای برونزاد باشد .این یافته در راستای نظریه کنترل-ارزش
پکران ( )۲۰۰۶و تحقیقات قبلی است (پکران و استفنز۲۰۱۰ ،؛ حسینی و خیر .)۱۳۸۹ ،بر
اساس این یافته ،تدریس واضح مطالب ،معنادار کردن مفاهیم جدید با ایجاد ارتباط با مطالب

قبلی و کاربرد آنها در زندگی ،رسیدگی و اطمینان از یادگیری کلیه دانش آموزان ،موجب

تجربه هیجان های مثبت و افزایش انگیزش درونی آنها می شود.

 oبر اساس نتایج این پژوهش «ارزیابی های شناختی» شامل ارزش تکلیف و کنترل

تحصیلی بر هیجانهای مثبت اثر مثبت و بر هیجان های منفی تأثیر منفی داشته و بهواسطه آنها
انگیزش خودمختار را بهطور مثبت پیشبینی کردند .این یافته ها با مبانی نظری (ویگفیلد و اکلز،

۲۰۰۰؛ پکران )۲۰۰۶،و مطالعات قبلی (پکران و همکاران )2010 ،2004 ،همسو می باشد.

 oحاصل این پژوهش یک مدل شناختی ،هیجانی ،انگیزشی است که می تواند توسط

معلمان ،مربیان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت بهعنوان راهکارهای عملی برای ایجاد

محیطهای یادگیری مطلوب به لحاظ هیجانی مورداستفاده قرار گیرد.
یادداشت ها

2. achievement emotions
1. academic emotions
)4. Academic Motivation Scale (AMS
)3. Academic Emotions Questionnaire (AEQ
6. Academic Control Scale
5. Motivated Strategies for Learning
)8. Semnan Expectancy-Value Questionniare (SEVQ
)Questionnaire (MSLQ
10. Teacher's Quality of Teaching Scale
7. Cognitive Activation Questionnaire
)9. Perceived Teacher Feedback Questionnaire (PCFQ
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