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  منفی و مثبت تحصیلی هايهیجان تحصیلی، خودپندارهرابطه 

  خودگردان یادگیري با
 

  5کاووسیان و جواد 4مهدي عربزاده، 3اله فرزادولی، 2، پروین کدیور1*فریبرز نیکدل
  

 
  28/3/91 :؛ پذیرش مقاله28/3/91: ؛ دریافت نسخه نهایی18/2/90 :دریافت مقاله

  
  چکیده

لذت، ( مثبت تحصیلی هايهیجان تحصیلی، خودپنداره رابطه تعیین حاضر  پژوهش هدف :هدف
 :روش .آموزان بودبا یادگیري خودگردان در دانش) اضطراب، عصبانیت و خستگی( و منفی) امیدواري

دولتی و هاي آموزان دختر و پسر دبیرستاندانش شامل کلیه جامعه آماري پژوهش همبستگی و روش
 به نفر 840که  بود 88 -89در سال تحصیلی  نفر 223742به تعداد  شهر تهرانغیردولتی متوسطه 

 ،مارشخودپنداره تحصیلی پرسشنامه به  ند وانتخاب شد ايچندمرحلهاي خوشهگیري روش نمونه
و پرسشنامه راهبردهاي یادگیري ) 2005( فرنزلو گواتز هاي تحصیلی پکران ، پرسشنامه هیجان1990

 به گامبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل  هاداده .پاسخ دادند 1990،گروتپینتریچ و دي
 دادماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش نشان  :هایافته .رگرسیون چندمتغیري تحلیل شدگام 

  دار وامثبت معن یريهاي مثبت مربوط به کالس با خودگردانی یادگخودپنداره تحصیلی و هیجانرابطه 
و  لذت امیدواري، ،متغیرهاي خستگی. استخودگردانی یادگیري منفی و معنادار  و هاي منفیهیجانبا 

درصد از تغییرات یادگیري خودگردان  55و در تعامل با هم  شتاضطراب با یادگیري خودگردان رابطه دا
: گیرينتیجه .یودنبینی یادگیري خودگردان اما خودپنداره تحصیلی قادر به پیش .درکرا تبیین می

ها متغیر خستگی از هستند که از میان آن یادگیري خودگردانبینی هاي تحصیلی قادر به پیشهیجان
دنبال پرورش هاي آموزشی باید بهمحیط بنابراین .را دارد کنندگیبینی باالترین قدرت پیش کالس
آموزش کیفیت بردنباالتر  از طریقآموزان شـهاي منفی در دانهاي مثبت و کاهش هیجانهیجان

   .باشد انمعلم
  

  یادگیري خودگردان هاي مثبت و منفی،هیجان ،خودپنداره تحصیلی :هاکلیدواژه
                                                

  Email: nikdelfar@yahoo.com                           ادیار دانشگاه یاسوج     است ول،ئنویسنده مس .1*
  دانشگاه خوارزمی استاد. 2
  دانشیار دانشگاه خوارزمی. 3
  تربیتی دانشگاه خوارزمی شناسیرواندانشجوي دکتري . 4
  تربیتی شناسیرواندکتري . 5
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   مقدمه
در پاسخ به این سؤال  1980از اواسط دهۀ  1در زمینۀ یادگیري خودگردان پژوهشنظریه و 

 ،2یمرمنز( ندیاب یمسلّط تخود  یندهاي یادگیريابر فر رندگانیادگطور یهکه چمطرح شد 
، 3آزویدو(ي ریادگی شبردیپدر  انریگفراي ریپذ تیمسئولي و برخودمختار اصطالح نیا ).2008
 تیهداو  )2010 ،4والترز(شده طورمستقل تا رسیدن به اهداف تعیینفعالیت به شروع، )2009

 )2011 ،5بیمبنتی( نظر  ی به اهداف موردابیدستدر  رفتارهاو افکار، احساسات  منـد نظام
دارد و  دیتأک) 2006 ،6کاسکالر و بوکارتس( ریمس نیا در یطیمح طیشرا گرفتننظردر همـراه بـا

 رونیازااست و  از آن مدرسه و خارج دانش در زیآمتیکسب موفّق يبرا یاتیح يازینشیپو 
  ).2008، 7شانک( دارد يا ژهیو تیالعمر اهممادام يریادگی يبرا
 رندگانیادگردانی به یـي خودگهامهارتوزش ـآم) 2009 نقل از بیمبنتی،، 2002( بوکارتس   

 لیتحصتنها در دوران ها نهمهارت نیابا فرد  رایزداند، یمی آموزش و پرورش اصلدف ـرا ه
دانش خود را تواند میفرد  زین التیتحصپس از اتمام  بلکه، کندمی تیهدارا  شیخوي ریادگی

ي برابر و هاتیوضع بوکارتسي خودگردان ریادگي یالگودر . دهد قیتطبزمان با دانش روز هم
  .ي فرض شده استریادگی یزشیانگخودگردانی ی و شناختخودگردانی  تعاملي برای کسانی

آموزند که در سراسر فرایند یادگیري ازجمله ابعاد شخصیتی دانش هااحساس و هاهیجان
هاي هیجان) 2006( 8پکران. گذارندثیرأتآموزان خودگردانی یادگیري دانشبر و  حضور دارند

» هاي تحصیلیهیجان«وان با عنو را شناسایی یادگیري، آموزش و پیشرفت تحصیلی  ویژه
هاي تحصیلی یا نتایج تحصیلی، گره طور مستقیم به فعالیتههاي تحصیلی بهیجان .درکمعرفی 
هاي تحصیلی نیز هیجان تحصیل هاي مرتبط باهاي وابسته به فعالیتهیجان بنابراین. اندخورده
 ها ویهاي کالسی و ناکاملذت منبعث از یادگیري، خستگی ناشی از آموزش. شوندمیتلقی 

تحصیلی  هايفعالیت با طـمرتب هايهایی از هیجاننمونه هاي ناشی از تکالیف دشوار،عصبانیت
وسیله هها بر یادگیري و پیشرفت باثر هیجان) 2006( پکران الگوي طبق .)2006 پکران،( است

شامل انگیزش براي یادگیري،  که شودتعدادي مکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی ایجاد می
 پژوهشدر  .تر از همه خودگردانی یادگیري استراهبردهاي یادگیري، منابع شناختی و مهم

                                                
1 . learning self-regulated 
2. Zimmerman 
2. Azevedo 
4. Wolters 
5. Bembenutty 
6. Boekaerts&Cascallar 
7. Shunk 
8. Pekrun 
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از پرسشنامه راهبردهاي یادگیري خودگردان پینتریچ و ديکه  )2002( 1گوئتز و پري پکران،
گیري راهبردهاي یادهاي تحصیلی و رابطه معنادار هیجان ،بوداستفاده شده ) 1990( 2گروت

یک داراي  بایدیادگیري خودگردان براي آموزان دانش ،دیگرازسوي .دخودگردانی تایید ش
مانند خودپنداره  ویژهعد شکل کلی و هم در یک بخودپنداره نسبتا ثابت و روشن هم به

و  براي کنترل عوامل بافتی الزمهاي باشند که تواناییداشته باور  نیز وباشند تحصیلی 
 زیمرمن). 2009 ،3موریس و وآنجلکی ،درمیتزاکی( فرایندهاي شناختی و انگیزشی خود را دارند

هاي خود ضروري براي خودگردانی، باورهاي مثبت درباره تواناییمعتقد است  )2008( زیمرمن
اگر افراد درك درستی از خود داشته باشند، از فرایندهاي یادگیري خودگردان بیشتر . است

  . کنند و عملکرد تحصیلی بهتري خواهند داشتاستفاده می
ا در محیط مدرسه و خارج از آموزان ربتواند عملکرد دانششرایطی که  در موردپژوهش 

تنها به دانش نو ، هم از لحاظ نظري و هم عملی، حائز اهمیت است، زیرا نهبخشدبهبود  مدرسه
بیند که در آن، را تدارك میموزشی آشود، بلکه آن نوع محیط در زمینه رفتار انسانی منجر می

مهم در  بنابراین امروزه توجه به این سازه .دشومیفراهم و تسهیل  آموزاندانشرشد  زمینه
 که بتوانند خودپنداره تحصیلی ا وههمچون هیجان متغیرهاي کشف و یادگیري یاددهی یندافر

هدف این . اي داردت ویژهـاهمیو  ضرورتو تربیت  تعلیم امر در بینی کند،پیش را متغیر این
لذت و امیدواري ( مثبت هاي تحصیلیخودپنداره و هیجانپژوهش، بررسی نقش متغیرهاي 

-به یادگیري خودگردان بینیدر پیش )اضطراب، عصبانیت و خستگی از کالس( و منفی) کالس
  .مطرح شد زیر يهاسؤال پژوهشدر این در همین راستا بود و زمان صورت هم

؟چقدر است یادگیري خودگردانبینی متغیر خودپنداره تحصیلی در پیش نقش .1
قدر هچیادگیري خودگردان  بینیپیش در )امیدواري و لذت( مثبت تحصیلی هايهیجان نقش .2

است؟ 
بینی در پیش) اضطراب، عصبانیت و خستگی از کالس( منفی تحصیلی هاينقش هیجان .3

چقدر است؟ یادگیري خودگردان
  

  روش
 هاي غیرآزمایشیي است و از جهت روش، جزء پژوهشبنیاداز نوع  هدف، لحاظ از حاضر پژوهش

آموزان دختر و پسر دانش شامل کلیه، حاضر پژوهش آماري جامعه .از نوع همبستگی است

                                                
1. Goetz & Perry 
2. Pintrich & Degroot 
3. Dermitzaki, Angeliki & Marios 
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در سال  223742تعداد به شهر تهراندولتی و غیردولتی متوسطه عمومی هاي دبیرستان
گیري با روش نمونهآزمودنی  840 اي به حجمیادشده نمونه جامعهاز  .بود 88-89تحصیلی 

: واحد مرحله اول( گیري مختلفاده از واحدهاي نمونهدر سه مرحله با استف 1ايچندمرحله
) هاي درسیکالس: مدارس هر منطقه؛ واحد مرحله سوم: مناطق شهر تهران؛ واحد مرحله دوم

منطقه شمال، جنوب،  پنجها، ابتدا شهر تهران به براي انتخاب تصادفی آزمودنی .انتخاب شد
منطقه آموزشی که  یکدر مرحله بعد، از هر منطقه جغرافیایی،  وتقسیم  و مرکز شرق ،غرب

 بود و از مرکز 6و  از غرب 5از شرق،   14از جنوب،  16از شمال،  3مناطق آموزشی شامل 
. و دو دبیرستان پسرانه انتخاب شد دو دبیرستان دخترانه یتصادف صورتسپس از هر منطقه به

   .به پرسشنامه پاسخ دادند متوسطه ، دوم و سوماولهاي کالس از پایه 2از هر مدرسه 
  

  ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه است که از مقیاس  هاییمادهاین ابزار شامل  .تحصیلی خودپندارهپرسشنامه  .۱

؛ گوئتز، هانا، آنا، 2009، 3کارولینو برنر، آلریچ (است  انتخاب شده 1990 2خودتوصیفی مارش
کند که گیري میعنوان یک سازه صفتی اندازهرا به خودپندارهو ) 2009 ،4لوتدکی و ناتهان

ویژه هاي نسبتا ثابت و معمولی فرد درباره شایستگی خود در یک حوزه درسی شامل قضاوت
در این ابزار در . ها از بخش سؤاالت مربوط به خودپنداره ریاضی انتخاب گردیدندمادهاین  .است

مختلف  هايکشور 26ساله  15آموزان دانش در مورد 5المللیآموزان بینارزیابی دانش مطالعات
 همچنین گوئتز و همکاران. دست آوردهمناسبی بقبول وقابل اجرا گردید و روایی و پایایی

آموزان در درس فیزیک چهار سؤال این ابزار براي بررسی خودپنداره تحصیلی دانشاز ، )2009(
ها، هاي خودپنداره تحصیلی و هیجانپوشی بین مقیاسمنظور اجتناب از همبه .دندکر استفاده

عد عد شناختی خودپنداره و نه بر ببر ب شده از پرسشنامه مارش منحصراًهاي انتخابماده
 کامالً"تا ) 1( "مخالفم کامالً"اي از درجه 5ها روي یک لیکرت پاسخ. کندمیعاطفی آن تمرکز 

را در  91/0تا  82/0، ضریب آلفاي )2009( گوئتز و همکاران .شودگزاري مینمره) 5( "موافقم
 کرانباخ در پژوهش حاضر ضریب آلفاي .نددست آوردهاي مختلف بههاي مربوط به کالسنمونه

، ابتدا یک متخصص زبان انگلیسی و دو نفر از هاپس از انتخاب گویه .شد 79/0پرسشنامه  این
؛ سپس دو نفر از کردندبه فارسی ترجمه  را شناسی متن اصلی پرسشنامهروان متخصصان

                                                
1. multistage sampling 
2. Marsh self-descriptive questionnaire 
3  . Brunner, Ulrich & Caroline 
4. Goetz, Hanna, Anne, Lüdtke & Nathan 
5. program for international student assessment 
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نهایی  نتیجهبر  شده را بررسی وترجمه نسخهشناسی و زبان انگلیسی سه متخصصان روان
شناسی و روان استادانتن از  دویک متخصص زبان انگلیسی دوزبانه و  ،در نهایت. نمودندتوافق 

  .  دو محتوایی پرسشنامه را تأیید کردن يعلوم تربیتی، روایی صور
هاي هیجانگیري منظور اندازهاین ابزار به .آموزتحصیلی دانشهاي پرسشنامه هیجان .۲

. شد طراحی و ساخته) 2005( 1نزلیفرگوئتز و ، آموزان توسط پکرانپیشرفت تحصیلی دانش
شامل بخش  که سه قسمت است داراي وکاغذي -این پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد

 8در هر قسمت  .کالس، مربوط به یادگیري و  مربوط به امتحان است مربوط بههاي هیجان
ان سؤال است و هشت هیج 80هاي مربوط به کالس، شامل زیرمقیاس. زیرمقیاس وجود دارد

امیدواري، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدي و  لذت از کالس، .کندگیري میزیر را اندازه
 بیانگردست آمده که هب% 95تا % 75هاي پرسشنامه از مقیاسآلفاي کرونباخ خرده. خستگی

آموزان در این پرسشنامه دانش. )2002پکران و همکاران ( قبول این ابزار است پایایی قابل
تا کامالً ) 1(درجه اي از کامالً مخالفم  5تجربیات هیجانی خود را در یک مقیاس لیکرتی 

هاي پایایی مقیاس )1388(کدیور، فرزاد، کاووسیان و نیکدل. کنندبندي میدرجه )5( مموافق
 کالس، به ؛ امیدواري75/0 لذت از کالس،را براي به کالس این پرسشنامه هاي مربوطهیجان

گزارش  84/0؛ خستگی از کالس، 74/0 کالس، از ؛ عصبانیت78/0 کالس،از  اضطراب ؛76/0
سؤال براي اندازه گیري پنج هیجان  42در این پژوهش با توجه به اهداف موردنظر از  .کردند

نتایج یعنی لذت از کالس، امیدواري، اضطراب، عصبانیت و خستگی از کالس استفاده شد و 
 88/0با ضرایب آلفاي بین  هاي تحصیلیپرسشنامه هیجاندهد می محاسبه ضریب پایایی نشان

 .قابل قبول و کافی دارد یی، پایا93/0تا 
تهیه شده  1990 گروتاین پرسشنامه توسط پینتریچ و دي .مقیاس خودگردانی یادگیري .۳

حاضر  پژوهش در .است خودگردان یادگیري راهبردهاي و نگیزشیا باورهاي و شامل دومقیاس
 ازراهبردهاي استفاده آزمونخرده دو داراي شد کهمقیاس راهبردهاي خودگردان استفاده از 

راهبردهاي فراشناخت، و ( فراشناختی و )وسازماندهی تشریح تمرین، راهبردهاي( شناختی
 5صورت لیکرت سؤال است که به 22این مقیاس داراي . است )هاي فرديمدیریت تالش

 عربزادهپایایی این آزمون را . تنظیم شده است) 5( موافق تا کامالً) 1( مخالف اي از کامالًدرجه
ترتیب ، که نتایج آلفاي کرونباخ براي راهبردهاي شناختی و فراشناختی بهکردبررسی  )1387(

منظور بررسی اعتباریابی از تحلیل عاملی تاییدي، و در پژوهش حاضر به .بود 69/0و  66/0
مقیاس خرده 3نتایج روایی و پایایی نشان داد سؤال  .فاده شدهمچنین ضرایب پایایی است

                                                
1. Goetz & Frenzel 
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در نهایت . بنابراین حذف شد ،شناختی، با کل سؤاالت پرسشنامه همبستگی کمتري دارد
هاي مقیاسفاي کرونباخ براي خردهلضرایب آو سپس  سؤال تقلیل یافت 21پرسشنامه به 

 .بود 70/0 و 87/0ترتیب بهمحاسبه شد که  شناختی و فراشناختی 
ها نخست به اي آماده شده بود که همه آزمودنیگونهها بههنگام اجرا، پرسشنامه. شیوه اجرا

و یادگیري  تحصیلی يهاهیجانهاي پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و سپس به پرسشنامه
پس . براي بررسی دقیق، کالس درس فیزیک را مورد توجه قرار دادیم .خودگردان پاسخ دادند

ها آزمودنی پرسشنامه را که ناقص تکمیل شده بود و یا 112ها، آوري پرسشنامهاز اجرا و جمع
در نهایت . گویی نداشتند، حذف کردیمعلت حجم زیاد سؤاالت، دقت کافی در پاسخبه

  .مورد تحلیل قرار گرفت 728پرسشنامه  
  

   هایافته
 356نفر در مدارس غیردولتی،  204نفر در مدارس دولتی،  524کننده، شرکت 728از تعداد 
 107نفر در رشته ریاضی ـ فیزیک،  409 . آموز پسر بودندنفر دانش 372آموز دختر و نفر دانش

  .اندنفر در پایه اول مشغول به تحصیل بوده 212تجربی و  نفر در رشته علوم
  

  )728 =تعداد( توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخصهاي .1جدول

  
آموزان در متغیر خودگردانی یادگیري دانش هاينمرهشود میانگین -ه میظکه مالحگونههمان
  .و در خودپنداره کمتر از سایر متغیرها است بیشتر

  
  
  
  
  
  

  انحراف استاندارد  انحراف معیار  میانگین  متغیر  
  20/0  5/5  72/16  خود پنداره  1
25/33  لذت  2  02/9  33/0  
 26/0 02/7 3/29  امیدواري  3
 40/0 73/10 34/31  اضطراب  4
  32/0  55/8  62/22  عصبانیت  5
  44/0  97/11  37/29  خستگی  6
  52/0  98/13 9/75  خودگردانی یادگیري  7
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  ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش. 2جدول
 خستگی عصبانیت اضطراب امیدواري لذت خود پنداره  

            1  خود پنداره
65/0**  لذت  1          

       1 73/0** 62/0**  امیدواري
      1 -40/0** -38/0** -48/0**  اضطراب
    1  67/0**  -48/0**  -54/0**  -51/0**  عصبانیت
  1  79/0**  61/0**  -52/0**  -64/0**  -51/0**  خستگی

  - 66/0**  -53/0** -38/0** 61/0**  63/0** 51/0**  دگردانیخو
P< 05/0   P< 01/0  

هاي مثبت خودپنداره تحصیلی و هیجانرابطه  دهدماتریس همبستگی نشان می 2جدول در 
 ي منفیهاهیجانرابطه  و دارالذت و امیدواري به کالس با خودگردانی یادگردانی مثبت معن

با خودگردانی یادگیري و خودپنداره تحصیلی ) به کالسخستگی، اضطراب و عصبانیت مربوط(
   .استمنفی و معنادار 

  
   هاي پیش بین  بر خودگردانی یادگیرينتایج تحلیل رگرسیون متغیر .3جدول

  
خودپنداره  دهد گام نشان میبهشیوه گامنتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره به 3جدول در 

خستگی از "مثبت و منفی بر خودگردانی یادگیري در مرحله اول متغیر  هايتحصیلی و هیجان
و در مرحله دوم متغیر  کنندگی معنادار برخوردار است بینی از بیشترین قدرت پیش "کالس

صورت معناداري را بهخودگردانی یادگیري د نتوان می "امیدواري" و "خستگی از کالس

 
  ضریب

  استاندارد
 نشده

  ضریب
  استاندارد

 شده
T 

مجموع 
  مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
مجموع 
 مجذورات

F  

گی
ست

همب
 

هم
ور 

جذ
م

ب
گی

ست
  

گام 
-77/0 خستگی اول  66/0 -  64/23 -  49/61819  1 49/61819  04/559  66/0  43/0  

گام 
-56/0 امیدواري دوم  47/0

- 

938/15
- 

031/
75409 2 516/

37704 
874/
409 73/0  53/0  

گام 
-48/0 لذت سوم  41/0

- 

531/12
- 

828/
77161 3 609/

25720 
752/
286 74/0  54/0  

گام 
-53/0 اضطراب چهارم  46/0

- 

987/11
- 

992/
77641 4 498/

19410 
713/
217 74/0  55/0  
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از  "لذت از کالس"و  "امیدواري"، "خستگی از کالس"در مرحله سوم متغیر  .دنبینی نمای پیش
گی از خست"در مرحله چهارم نیز متغیر  .ندکنندگی معناداري برخوردار بینی قدرت پیش

را خودگردانی یادگیري د نتوان می "طراب کالساض"و  "لذت از کالس"، "امیدواري"، "کالس
 هاي تحصیلیهیجانباید گفت که از میان ، ترتیباینبه.  دنبینی نمای صورت معناداري پیشبه

بینی  از باالترین قدرت پیشمتغیر امیدواري بعد و  خستگی از کالسدر این پژوهش متغیر 
  .استبرخوردار  خودگردانی یادگیريبراي 
 

  نتیجه گیريبحث و 
دهد، از بین متغیرهاي درمورد خودگردانی یادگیري نشان میگام بهج تحلیل رگرسیون گامنتای

توانند کالس می ، امیدواري، لذت و اضطرابمتغیر خستگی 4تنها ترکیب خطی از بین، پیش
 5/43که متغیر خستگی از کالس، صورتاینبه. به خودگردانی را تبیین کنند واریانس مربوط

کند که با اضافه شدن متغیر درصد از واریانس متغیر خودگردانی یادگیري را تبیین می
درصد و در نهایت  54درصد و با اضافه شدن متغیر لذت از کالس به  53امیدواري این مقدار به 
 کلدر. یابددرصد قدرت تبیین افزایش می 55بین اضطراب کالس، تا با پیوستن متغیر پیش

با خودگردانی در یادگیري رابطه مثبت  )لذت و امیدواري( هاي مثبتشان داد که هیجاننتایج ن
این . ه منفی داردـبا خودگردانی در یادگیري رابط )خستگی( هاي منفیمقابل، هیجان در ؛دارد

) 2006نقل از پکران، ، به2001( 1، تیتز)2002( هاي مطالعات پکران و همکارانهـیافته با یافت
هاي ، هیجان)2006( نقل از پکران، به2000 2هاي پژوهش ایزنبراساس یافته. همخوان است

پذیري کاربرد ساز مانند لذت از یادگیري، کاربرد راهبردهاي یادگیري خالق، انعطافمثبت فعال
  . کنندراهبردهاي شناختی و فراشناختی متناسب با اهداف و تکالیف مورد نیاز را تسهیل می

بینی واریانس خودگردانی یج نشان داد خستگی از کالس بیشترین قدرت را در پیشنتا
خودگردانی در یادگیري، فرایندي فعال است و یادگیرنده خودگردان باید فعال . یادگیري دارد

پردازي باشد خیال حاضر درس کالس در اگر حتی است، خسته که آموزيدانش تردید، بدون. باشد
برد و به هاي کالس لذت میآموزي که از فعالیتاما دانش. یادگیرنده فعالی نخواهد شدکند، می

مطالعه پکران و  .کندها امیدوار است، در فرایند یادگیري خود فعاالنه شرکت میموفقیت در آن
بسط و ( هاي مثبت با کاربرد راهبردهاي شناختینشان داد که همه هیجان) 2002( همکاران

هاي اما ارتباط برخی از هیجان. فراشناختی و تفکر انتقادي ارتباط مثبت دارند و) سازماندهی

                                                
1.Titz 
2. Isen 
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در پژوهش  ).2002، پکران و همکاران( استاي ساز مانند اضطراب بیشتر دوجانبهمنفی فعال
توان یعنی می .بینی خودگردانی یادگیري مثبت بودحاضر نیز ضریب بتاي اضطراب در پیش

ساز مانند هاي منفی فعالبرخی از هیجانکند فرض می) 2006( پکرانکه  گونهگفت همان
در مجموع  .تواند بر کاربرد راهبردهاي شناختی سطحی اثر مثبت داشته باشداضطراب نیز می

هاي مثبت مانند لذت از کالس، خودگردانی یادگیري گونه نتیجه گرفت که هیجانتوان اینمی
خودگردانی یادگیري اثر  برمانند خستگی ي منفی هایجانهکه کنن، درحالیرا تسهیل می

کنندگی معناداري براي بینینتایج نشان داد خودپنداره تحصیلی از قدرت پیش .منفی دارد
این یافته با مطالعات قبلی که رابطه . بینی خودگردانی یادگیري برخوردار نبوده استپیش

نژاد، مانند مطالعه عشور( اندري را نشان دادهمثبت و معنادار خودپنداره و خودگردانی یادگی
رغم همبستگی مثبت و بهرسد نظر میبه. همخوانی ندارد ،)2007درمیتازکی و افکلیدز،  ؛1387

هاي تحصیلی مثبت و اثر متغیرهاي هیجان ،معنادار بین خودپنداره تحصیلی و خودگردانی
) 2008(در مطالعه گوئتز و همکاران . است منفی آنچنان این ثر را کم کرده که غیرمعنادار شده

نتایج نشان . لذت از کالس درنظرگرفته شد عنوان میانجی بین موفقیت تحصیلی وخودپنداره به
گونه تبیین کردند که اثر پیشرفت بر ها اینآن. داد موفقیت تحصیلی بر لذت اثر منفی دارد

گیري از ر پژوهش حاضر براي پیشاگرچه د. وسیله خودپنداره ضعیف شده استهها بهیجان
مربوط به بعد شناختی  يهاسؤالها و خودپنداره تحصیلی، تنها پوشی بین هیجانهم

مرتبط با بعد عاطفی آن  هايسؤالخودپنداره که بر ادراك توانایی تمرکز داشت انتخاب و 
راب با مربوط به امیدواري، لذت ازکالس و اضط هايسؤالرسد نظر می، اما بهشدحذف 

  .ندشابپوشی زیادي داشتهخودپنداره تحصیلی هم
 باو  معنادار مثبت رابطههاي مثبت هیجان بانتایج نشان داد خودپنداره تحصیلی چنین هم
گوئتز و  هاي مطالعات قبلیاین یافته با یافته. دارد و معنادار منفی رابطههاي منفی هیجان

خوان هم) 2009(؛ گوئتز و همکاران )2007(1گوئتز ؛ فرینزل، تراش، پکران و)2008( همکاران
هاي شناختی اجتماعی پکران، رابطه بین خودپنداره تحصیلی و هیجان الگويبراساس . است

هاي کنترل و کند ارزیابیفرض می الگواین . لحاظ نظري قابل تبیین استمثبت و منفی از
ی مربوط به نتایج، ها به انتظارات علّارزیابیاین . هاي تحصیلی هستندکننده هیجانارزش تعیین
آموز درباره بنابراین خودپنداره تحصیلی دانش. استی و خودپنداره توانایی مربوط اسنادهاي علّ

هاي پیشرفت خود در داشتن و یا نداشتن توانایی براي اعمال کنترل بر یادگیري و فعالیت
   .کننده استتعیین هاهیجانتعیین نوع 

                                                
1. Frenzel, Thrash, Pekrun, & Goetz 
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آموزشی باید  هايرسد محیطنظر میبهدر یادگیري ها به نقش و جایگاه مهم هیجان باتوجه
 منفی هايهیجان کاهش و کالس از لذت و امیدواري یعنی مثبت هايهیجان پرورش دنبالبه

زمینه دراین .دنباش خود آموزاندانش در امتحان اضطراب و کالس از خستگی کاهش یعنی
 اجتماعی -شناختی الگوي). ارزش القاء( رود آموزش معلم باالتر کیفیت دشومی پیشنهاد
آموز القاء تواند این باور را به دانشکند کیفیت مناسب کالس میهاي تحصیلی فرض میهیجان

هاي مثبت در انـگیري هیجشکل ه باعثـارزشمندند؛ درنتیج کالسی هايفعالیت که کند
این باور است آموزش کالس روشن و آموزي که بردانشدیگر عبارتبه. شودآموزان میدانش
هاي کالسی و فعالیت یادگیري مواد که رسدمی نتیجه اینبه است مشخص ساختار داراي

برد و آموزي از کالس لذت میچنین دانش. کنترل داشته باشد هاآنتواند بر ارزشمندند و می
  .دشودچار خستگی و اضطراب نمی

 زیستیـبه و تحصیلی تـپیشرف یادگیري، در تحصیلی هايانـهیج مهم شـنق رغمهـب

 پژوهش. شده استکمتر توجه به موارد مذکور شناسی تربیتی آموزان، در مطالعات روانشـدان
هاي مربوط به مطالعه و هیجان. هاي مربوط به کالس را بررسی کردحاضر تنها نقش هیجان

د موضوع توانخود را دارند که می ویژهو پیامدهاي یادگیري و  مربوط به امتحان نیز اثرات 
کند شناختی اجتماعی پکران فرض میالگوي  کهاینبا توجه به . دار گیرهاي آینده قرپژوهش

کننده پیشرفت بینیترین متغیرهاي پیشعنوان یکی از مهمکه خودگردانی در یادگیري به
آموزان اثر بگذارد، و خودپنداره دانشها تواند بر هیجانتحصیلی یادگیرندگان است و می

  .دست یابدنتایج جالب توجهی به تواند مطالعات بعدي در این زمینه می
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  خودپنداره فیزیکپرسشنامه 
  

  : تحصیلی رشته        : تاریخ تولد       :  پایه         :  جنس      : نوع دبیرستان :      منطقه
  :ک در ترم گذشتهینمره درس فیز:                نام دبیرستان 

  

قم  سؤال
مواف

  
قم

مواف
ي 

دود
تاح

  
ارم

 ند
ري

نظ
  

تا
فم

خال
ي م

دود
ح

  
فم

خال
م

  

            .گیرمخوبی می هاينمرهدر درس فیزیک  .1
            .هاي من استفیزیک یکی از بهترین درس .2
            . فهممترین مسائل  فیزیک را  نیز میحتی سخت .3
            .امهمیشه در فیزیک عملکرد خوبی داشته .4
            .گیرمسرعت یاد میمطالب فیزیک را به .5
            .آموز خوبی در درس فیزیک نیستمدانش .6
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  از حضور در کالس هاي تحصیلی مثبت و منفی قبلپرسشنامه هیجان
لطفاً . تجربه کنید، مربوط هستند قبل از حضور در کالس فیزیکسؤاالت زیر به احساساتی که ممکن است 

  کنید؟دهید معموالً چه احساساتی قبل از حضور در کالس فیزیک تجربه می نشان

  سؤال

فق
موا

مالً
کا

  
فق

موا
نه   
ق 

مواف
نه 

لف
مخا

لف  
مخا

لف  
مخا

مالً
کا

  

            .شومزده میاز رفتن به کالس فیزیک هیجان .1
            .انتظار دارم، در این کالس زیاد یاد بگیرم .2
            .است برانگیزيهیجان کالس کالس بروم زیرا این به که هستم مصمم  .3
            .دهدمطالب را خواهم فهمید، به من انگیزه می کهایناطمینان از  .4
            .نفس دارمبه کالس اعتمادبههنگام رفتن به .5
            .سرشار از امید هستم .6
            .دهد که آماده کالس شومنفسم  به من انگیزه میبهاعتماد .7
            .دهد که تالش بیشتري کنمامید به موفقیت به من انگیزه می .8
            .   بین هستم که می توانم با مطالب درسی جلو برومخوش .9

            .خوبی در کالس داشته باشمامیدوارم مشارکت  .10
حتی قبل از کالس، نگرانم که آیا قادر به فهمیدن مطالب درسی خواهم بود  .11

            .یا نه

            .چون عصبی هستم بهتر است از کالس فرار کنم .12
            .نگرانم که آیا به اندازه کافی آماده درس هستم یا نه .13
            .باشدازاندازه نگرانم که انتظارات کالس بیش .14
            .کندفکر کردن درباره کالس مرا ناراحت می .15
            .شومکنم دچار ناراحتی میوقتی درمورد کالس فکر می .16
کالس حاضر باشم چون حضور در کالس مرا عصبانی  در نبودم مجبور کاشاي .17

            .کندمی
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  هاي تحصیلی مثبت و منفی هنگام حضور در کالسپرسشنامه هیجان

  سؤال
فق

موا
الً 

کام
  

فق
موا

  
لف

مخا
نه 

ق 
مواف

نه 
  

لف
مخا

لف  
مخا

الً 
کام

  

            .از حضور در کالس فیزیک لذت می برم  .1
            .شود که در آن شرکت کنمبرم موجب میلذتی که از این کالس می  .2
الس بنشـینم و بـه   ـهـا در کـ  تـوانم سـاعت  جالب است که می قدريبه درس .3

            .هاي معلم گوش دهمگفته

            .گیرمبرم که نیرو میقدر از مشارکت در کالس لذت میآن .4
            .فهممنفس دارم زیرا مطالب را میبهاعتماد .5
            .کنماحساس ترس می .6
            .نگرانم که دیگران بیشتر از من بفهمند .7
            .کنمدر کالس احساس تنش می .8
            .کنمدر کالس درس احساس پریشانی می .9

            .دهم چیزي نگویمترسم حرف نادرستی بزنم، لذا ترجیح میمی .10
            .  زندفهمم، قلبم تندتر میوقتی مطلب مهمی را در کالس نمی .11
            .کننده استکسل از کالس درس بیرون بروم زیرا خیلی که شوممی وسوسه .12
            .کنم گذرد مرتب به ساعتم نگاه میکندي میچون زمان به  .13
            .کنمتوانم تا پایان کالس صبر کنم، احساس نا آرامی مینمیچون   .14
            .رودام از کالس سر میحوصله  .15
            .شودشوم که هشیار بودن برایم مشکل میحوصله میآنقدر بی  .16
            .کنمروع به خمیازه کشیدن میـرود، شام در کالس سرمیهـون حوصلـچ  .17
            .کنددریس معلم مرا کسل می .18
            .رومکنم که در صندلی فرو میدر خالل کالس احساس می .19
            .شودرود، حواسم پرت میام سر میوقتی حوصله .20
            .کننده استکسل این کالس برایم کامالً .21
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  هاي تحصیلی مثبت و منفیپرسشنامه هیجانادامه  
  هنگام حضور در کالس 

قم
مواف

الً 
کام

  
    

قم
مواف

ارم  
 ند

ري
نظ

  
   

فم
خال

م
فم  
خال

الً م
کام

کننده چـه کـار   جاي نشستن در این کالس کسلکنم که بهفکر می .22
 .توانم انجام دهمدیگري می

          

            .کنمدر کالس احساس ناامیدي می .23
            کندفکرکردن در مورد کیفیت پایین درس مرا عصبانی می .24
یاد بگیـرم  اي که قرار است فکرکردن در مورد همه چیزهاي بیهوده .25

            کندمرا عصبانی می

            .کنماحساس عصبانیت می .26
            .کنمچون عصبانی هستم، احساس بیقراري می .27

  پرسشنامه هیجان هاي تحصیلی مثبت و منفی بعد از حضور در کالس
تجربه کنید، مربوط  بعد از حضور در کالس فیزیکزیر به احساساتی که ممکن است  هايسؤال

  کنید؟بعد از حضور در کالس چه احساساتی تجربه می نشان دهید معموالً لطفاً. هستند

مالً  سؤال
کا

 
فق

موا
  

فق
موا

  
لف

مخا
نه 

ق 
مواف

نه 
  

لف
مخا

  
مالً

کا
 

لف
مخا

  

            .صبرانه منتظر جلسه بعدي هستمبعد از هر جلسه این کالس، بی .1
            .  خوشحالم که مطالب درسی را فهمیدم .2
            .  خوشحالم که نتیجه خوبی از رفتن به کالس گرفتم .3
            .عصبانی هستم .4
کنم، عصبانی و دهم فکر میهرگاه به وقتی که در کالس هدر می .5

            .شومناراحت می

            .اخذه کنمؤتوانستم دبیرانم را مکاش میاي .6
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  يخودگردانی یادگیرپرسشنامه 

مالً  سؤال
کا

 
قم

مواف
  

   
قم

مواف
ارم  

 ند
ري

نظ
  

   
فم

خال
م

  
مالً

کا
 

فم
خال

م
  

کنم، مطالبی که در کالس و از کتاب مطالعه می امتحان براي کههنگامی .1
  .دهمیکدیگر ربط میام را بهآموخته

          

چه را که معلم در کالس کنم آندهم سعی میوقتی تکالیفم را انجام می .2
  .درستی پاسخ دهمخاطر بیاورم تا به سؤاالت بهگفته است به

          

خوانم، درباره برایم دشوار است تشخیص دهم موضوع کلی آنچه می .3
  .چیست

          

            .آورمکنم مطالب مهم را به زبان خودم درمیوقتی مطالعه می .4
گوید بفهمم، حتی اگر چندان کنم آنچه را که معلم میهمیشه سعی می .5

  .درك نباشدقابل
          

کنم تا آنجا که ممکن است کنم، سعی میوقتی براي امتحان مطالعه می .6
  .خاطر بسپارمام، بهچه را که خواندهآن

          

م تا در ـکنازنویسی میـهایم بکنم، از روي یادداشتالعه میـوقتی مط .7
  .سپاري مطالب به زبان خودم کمک کنمخاطربه

          

امتحان مطالعه می کنم، مطالب مهم را بارها و بارها براي وقتی براي  .8
  .خودم تکرار می کنم

          

ام، براي انجام تکالیف جدید از آنچه که از تکالیف قبلی و کتاب یاد گرفته .9
  .کنماستفاده می

          

هم ربط کنم همه چیز را بهکنم، سعی میوقتی موضوعی را مطالعه می  .10
  .دهم

          

را بارها کالس آماده کنم، مطالب آن درسی را براي این خواهممی وقتی  .11
خاطر سپردن آن به خودم کمک کنم تا در بهخودم تکرار می و بارها 

  .کنم

          

مطالب هر فصل را براي خودم ) چارچوب(براي مطالعه کتابم ، رئوس   .12
  .کنممشخص می

          

ام هاي قبلیدانستهرا به کنم آنخوانم، سعی میوقتی مطلبی را می  .13
  .ربط دهم
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  يپرسشنامه خودگردانی یادگیرادامه 
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ارم

 ند
ري

نظ
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م

فم    
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ام، از ام را خوب فهمیدهکه مطمئن شوم مطلبی که خواندهبراي آن .14
 .پرسممی خودم سؤال

          

کنم، یا فقط پوشی میآن چشموقتی موضوعی سخت است، یا از خواندن  .15
  .کنماش را مطالعه میهاي سادهقسمت

          

مربوط به آخر هر فصل کتاب را حتی وقتی مجبور  هايو سؤال هاتمرین .16
  .دهمنباشم انجام می

          

اند یا جالب کنندهکنم خستهحتی زمانی که موضوعاتی که مطالعه می .17
  .پایان برسانم را به هاآندهم تا نیستند، نیز به کارم ادامه می

          

قبل از شروع مطالعه به اقداماتی که براي یادگیري باید انجام دهم، فکر  .18
  .کنممی

          

ام، نفهیمدم درباره بارها اتفاق افتاده درسی را که براي کالس خوانده .19
  . چیست

          

کنم، و کند، به چیزهاي دیگري فکر میام وقتی معلم صحبت میفهمیده .20
  .توجه ندارم ،گویدچه که معلم میبه آن واقعاً

          

چه را که کنم و آنخوانم براي مدتی مکث میوقتی مطلبی را می .21
  .کنمام، دوره میخوانده

          

کنم تا نمره حتی وقتی درسی را دوست ندارم، براي آن تالش فراوانی می .22
  .خوبی بگیرم

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


