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 چکیده
بر اساس  یاضیدر درس ر میخودتنظ یریادگی یمفروض راهبردها یالگو یبررس باهدفپژوهش  نیا

نفر از  935الگو تعداد  نیآزمون ا یانجام شد. برا یلیتحص یهاجانیه یگرو واسطه یزشیعوامل انگ

انتخاب شدند و  یاچندمرحله یاخوشه یریگروش نمونه به زیگانه تبرپنج یآموزان پسر نواحدانش

 یها با استفاده از روش آمارنمودند. داده لیرا تکم شرفتیپ یهاجانیو ه میتنظخود یریادگیپرسشنامه 

 یمبتن یبا راهبردها فیکه ارزش تکل دهدینشان م ریمس لیحاصل از تحل جیشدند. نتا یبررس ریمس لیتحل

و  قیعم یریادگی یبا راهبردها یمدخودکارآ یدارد. رابطه یداریارتباط معن یو سطح قیعم یریادگیبر 

 یهاجانیبا ه یداریمثبت و معن یرابطه یو خودکارآمد فیو مثبت است. ارزش تکل داریمعن ،یسطح

 یهاجانیاز آن هستند که ه یحاک هاافتهیدارند.  یمنف یهاجانیبا ه یداریو معن یمنف یمثبت و رابطه

 یمنف یهاجانیه نیب یداریمعن یرابطه یول ندارند؛ قیعم یریادگی یبا راهبردها یداریمعن یرابطه یمنف

 شیمثبت با گرا یهاجانیکه ه دهدیپژوهش نشان م جینتا تیدرنها. شودیمشاهده م یسطح یریادگیو 

 مرتبط هستند. یو سطح قیعم یریادگی یبه استفاده از راهبردها رانیفراگ

 یلیصتح یهاجانیه ،یخودکارآمد ،یریادگی یمیخودتنظ ف،یارزش تکل کلیدی: واژگان

 .قیعم یریادگی ،یسطح یریادگی ،یاضیدرس ر
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در درس ریاضی  میخودتنظآزمون مدل راهبردهای یادگیری 

 های تحصیلیگری هیجانبر اساس عوامل انگیزشی و واسطه

 1شهرام واحدی
 2آغاجیسعید قره

 مقدمه
های مهارتیاز به تسلط به برخی آموزان برای زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته کنونی ندانش

ریزان درسی، فراگیری دانش ریاضی برنامه ازنظرتفکر خالق و انتقادی دارند.  ازجملهاساسی 

 (.8916ها کمک کند )رضویه، لطیفیان و سیف، ی این مهارتتواند به توسعهمی

در ایران و  افتهیانجامریزی درسی مدارس، تحقیقات نقش مهم ریاضی در برنامه باوجود

نگرش و عواطف منفی نسبت به درس  ،آموزاندانش ای ازعده دهد کهنشان میسایر کشورها 

های مختلف پژوهشی در کشورهای (. یافته8938ریاضی دارند )زمانی، سعیدی و سعیدی 

ایجاد  ازنظری درسی ریاضیات و آموزش آن اکی از آن است که برنامهحمختلف جهان 

؛ 4002 ،9)چین استفردمنحصربه ،آموزانشها و تجارب منفی در بین داناضطراب، نگرش

 کهیطوربه عملکرد ضعیف در درس ریاضی با نگرش منفی به این درس همبسته است؛(. 4001

آموزان، ریاضی یک درس جذاب نیست و به آن عالقه چندانی نشان از دانش برخی به نظر

 (.8930دهند )شمس و تابع بردبار، نمی

آموزان سنجش عملکرد دانش باهدفکه  (2)تیمز المللیهای بینارزیابیبر اساس 

در دو درس ریاضی و علوم  4002و  4009، 8333، 8335های کشورهای مختلف در سال

تر داری کمطور معنیآموزان ایرانی در این دروس بهعملکرد دانشاست،  اجراشدهطراحی و 

 (.8912المللی است )کریمی، از میانگین بین

                                                
 (.vahedi117@yahoo.com) شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز. دانشیار دانشکده روان8

 (.saeedaghaji@gmail.com) شناسی تربیتی دانشگاه تبریزاندانشجوی دکتری رو .4

3. Chinn 

4. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
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است که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی،  حاکی از آنهای متعدد وهشپژ هاییافته

، 8پذیرد )لیننبرینک و پینتریچتنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تأثیر نمی

(، بلکه با عوامل انگیزشی 8930 حجازی و خضری آذر، ،ی؛ نقل از غالمعلی لواسان4002

نقل از شمس ؛ 8335، 4)بسانت استها نیز مرتبط ها و اضطرابها، ارزشباورها، نگرش ازجمله

 (.8930و تابع بردبار، 

 راهبردهای یادگیریبا  سوکیدرس ریاضی از  ازجملههای تحصیلی موفقیت در فعالیت

در حین  شدهتجربههای و از سوی دیگر با هیجان( 8330، 9گروت)پینتریچ و دی خودتنظیم

 (.4002، 2همبسته است )شوتز و پکران (ازآنپسقبل و )فعالیت 

 .اندشقدهمطرحخقودتنظیم الگوهقای یقادگیری  عنوان غایقتبقهرویکردهای یادگیری عمیقق 

ریزی و ای است که برنامقهساخته -، افکار، احساسات و اَعمال خودیادگیری خودتنظیممنظور از 

ر یقادگیری و انگیقزش خقود تا شخص بتواند ب شوندمندی تعدیل میطور نظامبه در صورت لزوم

 توجهی وجود دارند که نشقانهای قابل(. پژوهش698، ص 4000، 5تأثیر گذارد )شانک و ارتمر

بخشقد دهند استفاده از راهبردهای خقودتنظیمی، یقادگیری و پیشقرفت تحصقیلی را بهبقود میمی

دتنظیمی و نتققایج تحقیقققات حققاکی از ارتبققاط بققین خققو ،عالوه(. بققه4001 و 4004، 6)زیمققرمن

نققل از ، 4008، 2)مثبقت و منفقی( هسقتند )تیتقز شقدهینقیبشیپ ییهاوهیبه شهای تحصیلی هیجان

 (.8911 کدیور، فرزاد، کاووسیان و نیکدل، ؛4004 ،3، تیتز و پری1گوئتز پکران،

به نقش فعال فرد در فرایند یادگیری توجه دارد. این سازه اولین بار در  یادگیری خودتنظیم 

 بندورا الگوی بعد از است. شدهمطرح (8322) 80شناختی بندورا -ه یادگیری اجتماعینظری

 و 8330) گروتو دی الگوی پینتریچ ازجمله ریدر الگوهای دیگ یادگیری خودتنظیم( 8322)

                                                
1. Linnenbrink &Pintrich 

2. Bassant 

3. De Groot 

4. Schutz & Pekrun 

5. Schunk & Ertmer 

6. Zimmerman 

7. Titz 

8. Goetz 

9. Perry 

10. Bandura 
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( خودتنظیمی را یک فرایند فعال و 4002) گروتو دی پینتریچاست.  شدهارائه (4002

یادگیرندگان از طریق آن، اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و د که ندانیافته میسازمان

نقل از شیردل، میرزائیان و یزش در رفتار خود نظارت نمایند )کوشند تا بر شناخت و انگمی

 (.8934، زادهرمضان

یادگیرندگان برای آموختن موضوعات درسی اغلب به دو شکل عمده با تکالیف یادگیری 

رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی یا مبتنی بر تکرار شناخته  امبانشوند که درگیر می

کنند که مبتنی بر بازتولید و حفظ شوند. فراگیران با رویکرد سطحی، از روشی استفاده میمی

مقاصد زیربنایی  به دنبالها است؛ در مقابل یادگیرندگان با رویکرد عمیق، کردن حقایق و روش

، نقل از 8326، 8ند که باید آموخته شود )مارتون و سالجوو درک و فهم معنی مطالبی هست

های مبتنی بر بسط شناسان شناختی نشان داده است که روشتحقیقات روان (.8938بخشایش، 

شوند؛ زیرا برای بازیابی اطالعات از رمزهای متمایزی تری منجر میبه پردازش عمیق ،دادن

 (.4002، 4کنند )هانت و الیساستفاده می

در خصوص  افتهیانجامهای دهی است. پژوهشی از راهبردهای یادگیری عمیق، سازمانیک

توانند موضوعات ای میدهد که یادگیرندگان حرفهای نشان مییادگیرندگان مبتدی و حرفه

 (.4088، 9دهی نمایند )سانتراکیادگیری را حول مفاهیم محوری سازمان

که با ارزیابی شواهد و مستندات سروکار دارد.  تفکر انتقادی، تفکری تأملی و مولد است

انجامد؛ زیرا فراگیران به بررسی ابعاد تر موضوعات یادگیری میتفکر انتقادی به پردازش عمیق

 (.4088نقل از سانتراک، ، 4003، 5و کوهن 4002، 2پردازند )وینمختلف موضوع می

نظیمی نیرومنقدی برخوردارنقد از خقودت ،( یادگیرندگان موفق4002شانک و زیمرمن ) ازنظر

دهی نمایند؛ اهداف مناسبی را برگزیننقد؛ های خود را سازمانسازد تا فعالیتها را قادر میکه آن

در مواقع نیاز در جستجوی کمک برآینقد؛ درگیقر راهبردهقای یقادگیری مقشثری شقوند و زمقان 

آموزان ققوی که دانش تحاکی از آن اس( 8912نتایج پژوهش عباباف ) خود را مدیریت نمایند.

                                                
1. Marton & Saljo 

2. Hunt & Ellis 

3. Santrock 

4. Winn 

5. Kuhn 
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آموزان ضعیف از راهبردهای شناختی مخصوص تکقالیف سقاده از دانش داری بیشطور معنیبه

( 8914 مولقوی و شقیرازی، ،، نققل از کجبقاف8316) 8پقاریس و اککقا کننقد.و پیچیده استفاده می

دهقای شقناختی و داننقد، از راهبرآموزانی که خود را افراد خودکارآمقدی میاند دانشنشان داده

تقری بقرای انجققام تکقالیف از خقود نشققان کننققد و اصقرار بیشتقری اسقتفاده میفراشقناختی بیش

 .دهندمی

هقا و آمقوز از مهارتدانش یمورداسقتفادهی مهمی در بینی کنندهیادگیری خودتنظیم، پیش

، 9؛ بانق 4008 ،4رود )بنقدورا، باربقارانلی، کرقررا و پاسقتورلیمقی به شمارراهبردهای یادگیری 

های مختلقف تحصقیلی (. یادگیری خقودتنظیم همچنقین بقا انگیقزش و پیشقرفت در حیطقه4008

 (.4001، 2است )آشر و پاجارسمرتبط همچون ریاضیات 

به  ،حالنیباا؛ است یبررسقابلدر دروس مختلف آموزشگاهی  خودتنظیمیادگیری 

یابد. تری میوضوع اهمیت بیشریاضی در آموزش رسمی و عمومی، این م نقش ویژه لحاظ

و از سوی  های آموزش ریاضیبرخی از برنامه عمل تفکر و حل مسئله و ناکارآمدی پیچیدگی

های یادگیری سطحی موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب استفاده از روش ،دیگر

سیاری از به اعتقاد ب درواقع. شودمینتایج مطلوب در ریاضی و بیزاری آنان از این درس 

ای دشوار هم برای تدریس و هم برای یادگیری است نظران، ریاضیات عرصهصاحب

 (.8930نقل از بنی اسدی و پورشافعی، ؛ 8918الهدایی، )علم

های تحصیلی است )شوتز های پژوهشی مرتبط با یادگیری خودتنظیم، هیجاناز حیطه یکی

مدی و ارزش تکلیف هم در یادگیری های خودکارآمشلفه کهیطوربه؛ (4002و پکران، 

 (4002های تحصیلی نقش دارند )شوتز و پکران، ی هیجانتجربه در خودتنظیم و هم

های کند که تأثیر هیجان( چنین فرض می4006 ارزش )پکران، -کنترل ینظریه

تحصیلی بر پیشرفت، با سازوکارهای شناختی و انگیزشی )منابع شناختی، انگیزش 

( 4006ارزش پکران ) -ی کنترلدر نظریه بردهای یادگیری( همبسته است.یادگیری، راه

                                                
1. Paris & Oka 

2. Barbaranelli, Caprara & Pastorelli 

3. Bong 

4. Usher & Pajares 
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های شناختی طور عمده توسط ارزیابیهای تحصیلی بهچنین فرض شده است که هیجان

پذیری های کنترل، ادراک کنترلآیند. منظور از ارزیابیمی به وجودفرد از کنترل و ارزش 

ی باورهای وسیلهها اغلب بهت. این ارزیابیهای آن اسهای تحصیلی و بازدهفعالیت

های ارزشی، وابسته به گیرند. ارزیابیانتظارات و کفایت نظیر خودکارآمدی صورت می

پژوهش  های تحصیلی )ارزش تکلیف( است.ها و بازدهارزش ذهنی یا اهمیت فعالیت

وزانی که برای تکالیف آمدهد دانش( نشان می4084) و همکاران 8توسط هاراکیویکز افتهیانجام

 کنند.تری را در این درس تجربه میهستند، لذت بیش قائلتری ریاضی ارزش کاربردی بیش

خودکارآمدی و ارزش کاربردی از  (، حاکی از آن است که4002و همکاران ) 4پژوهش گرین

تیجه این ن مذکور عالوه در پژوهشبه اند.از عوامل مهم انگیزشی در کالس زبان انگلیسی بوده

 مرتبط است.با انتخاب راهبردهای یادگیری عمیق  شدهادراکحاصل شد که ارزش کاربردیِ 

های مثبت همچون لذت، امیدواری و هیجان ،ارزش -کنترل های نظریهطبق مفروضه

پذیر یادگیری و غرور احتماالً تأثیر مثبتی بر انگیزش، استفاده از راهبردهای انعطاف

بودن منابع شناختی برای درگیر شدن در تکالیف دارند )پکران و خودتنظیمی و در دسترس 

جای های منفی، تأثیری نامطلوب بر انگیزش به(. در مقابل هیجان4004همکاران، 

گذارند و استفاده از راهبردهای غیرقابل انعطاف یادگیری همچون تکرار ساده یا می

های منفی نظیر خشم، اضطراب و نویژه هیجانمایند. بهاندازی میهای خطی را راهروش

؛ پکران و 8334د )پکران، نشوماللت موجب کاهش منابع شناختی و خودتنظیمی می

 (.4004همکاران، 

( حاکی از آن است 4080یافته توسط پکران و همکاران )انجام هاییکی از پژوهش ینتیجه

 ندارد و بسط دادنمچون داری با راهبردهای یادگیری عمیق هارتباط معنی که هیجان ماللت

های ممکن پژوهشگران در این زمینه، . یکی از تبییناستهمبستگی ضعیفی با تکرار  دارای

که ماللت موجب استفاده از ن؛ یعنی شاید بیش از آاستاحتمال تأثیر منفی تکرار بر ماللت 

                                                
1. Harackiwicz, et al 

2. Greene 
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آموزان منجر هیجان ماللت در دانش راهبردهای مبتنی بر تکرار شود، تکرار ساده به تجربه

 شود.می

بررسی ارتباط چهار هیجان تحصیلی  باهدف( که 4089همکاران )و  8نتایج پژوهش احمد

اضطراب، ماللت، لذت و غرور با راهبردهای یادگیری خودتنظیم انجام شد، نشان داده است 

 ورطتواند بهآموزان پایه هفتم نسبت به درس ریاضی میهای مثبت دانشکه تغییر در هیجان

ی مطالعات اولیه مندی یادگیری خودتنظیم و پیشرفت تحصیلی آنان را بهبود بخشد.نظام

 مثبت ممکن است با هایهیجانی ( حاکی از آن است که تجربه4002لیننبرینک و پینتریچ )

این ارتباط  آنان، ازنظر افزایش کوشش و انتخاب نوع راهبرد یادگیری ارتباط داشته باشد؛ اما

 تری دارد.ست و نیاز به پژوهش بیشپیچیده ا

کارگیری راهبردهای یادگیری مشثر و مبتنی بر یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی، به

و یادگیری ( 4006ارزش )پکران،  -کنترل ازجملههای مختلف نظریه یادگیری عمیق است.

 ابعادبرخی از  را در خصوص ارتباط یعلهایی ( الگو8330گروت، خودتنظیم )پینتریچ و دی

های معدودی ارتباط پژوهش حالنیباا؛ اندهیجان، انگیزش و یادگیری خودتنظیم ارائه نموده

 نیبد .(4089 4بنی)مگا، رانکونی و دیاند قرار داده یموردبررسی مذکور را بین سه سازه

ظیم ها و راهبردهای یادگیری خودتنهیجان ینهیدرزمای تحقیقات گسترده هرچند بیترت

های متفاوت بودن رویکردهای نظری و انجام پژوهش لیبه دل حالنیباا ،است صورت گرفته

های مذکور در یادگیری تا حد زیادی مرتبط با این رویکردها، ماهیت و ارتباط متقابل سازه

 (.4002مناقشه برانگیز بوده است )شوتز و پکران، 

 ازجملهی اثرگذار متغیرهای عمده یعلی هدف کلی تحقیق حاضر، آزمون الگوی رابطه

 های تحصیلی بر انتخاب راهبردهای یادگیری خودتنظیمخودکارآمدی، ارزش تکلیف و هیجان

 است. در درس ریاضی

مفروض زیر  یعلمدل  های مذکور دربرای تحقق این هدف چگونگی ارتباط بین مشلفه

 :مورد آزمون قرار گرفت

                                                
1. Ahmed, et al 

2. Mega, Ronconi & De Beni 
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انتخاب راهبردهای یادگیری  منفی و های مثبت وهیجان با فیارزش تکلی و ارتباط خودکارآمد .1شکل 

 خودتنظیم در الگوی مفروض

، و کاییامجین )پالتنیی  پیشنهادی در این پژوهش مبتنیی بیر مبیانی نظیری یعلالگوی 

؛ لیننبرینی  و 1111 ؛ پینتیری 1112شیان ،  ؛1112شیوت  و پکیران،  ؛1112؛ پکران، 1111

و  )مگییا های پژوهشیییو همچنییین یاهتیی  (1111بییوکرتو و همکییاران، ؛ 1112پینتییری ، 

 ،بیر اسیاس الگیوی هیو در این زمین  اسیت.  (1112و همکاران،  1؛ دانیل 1112 ،همکاران

های تحصییلی مثبیت و منفیی منجیر ارزش تکلیف و خودکارآمدی ب  هیجان رودانتظار می

راهبردهای ییادگیری خیودتنظیم مبتنیی بیر  آموزان ازدانش یاستفاده با هاشده و این هیجان

رابطی  عوامیل  یعلیدر پیژوهش ااضیر، الگیوی  .همبسیت  باشیندتکرار یا یادگیری عمیق 

هییای تحصیییلی بییا راهبردهییای انگی شییی شییامل خودکارآمییدی و ارزش تکلیییف و هیجان

 :اسیت شدهمطرحدر این راستا پرسش زیر  است. قرارگرهت یادگیری خودتنظیم مورد آزمون 

لحاظ آمیاری  ب  این اثرات اثرات مستقیم و غیرمستقیم در الگوی مفروض چقدر است و آیا

 ؟هستنددار معنی

 

 

                                                
1. Daniels 

+ 

+ _ 
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 روش
های ی پژوهشروش در زمره به لحاظهدف، از نوع بنیادی و  ازنظرپژوهش حاضر 

ماهیت  اندشدهانجاماکثر تحقیقاتی که در این حیطه غیرآزمایشی از نوع همبستگی است. 

برتری دارد و  صِرف بر روش همبستگی یعلبستگی دارند. استفاده از الگوی روابط هم

 های موجود را مورد آزمون قرار دهد.مبتنی بر نظریه تواند الگوهایمی

گانه های نواحی پنجآموزان پسر دبیرستانی دانشی آماری این پژوهش شامل کلیهجامعه

آموزان نفر از دانش 935ای به حجم جامعه، نمونه . از ایناست 34-39 یلیسال تحصتبریز در 

انتخاب گردید. بدین  یاچندمرحلهای گیری خوشهی اول متوسطه به روش نمونهپایهپسر 

 5و  9 ینواحشهرستان تبریز  وپرورشآموزشگانه ترتیب که ابتدا از بین نواحی پنج

اعضای گردید. از هر دبیرستان،  دبیرستان پسرانه انتخاب 1و سرس از هر ناحیه،  شدهانتخاب

ی این در پژوهش در نظر گرفته شدند. همه کنندگانمشارکتعنوان به یک کالس اول

آبادی ، فتحنقل از واحدی، 4005) 8کالین کردند.آموزان در مدارس دولتی تحصیل میدانش

 ر گرفته و برایمثابه نمونه بزرگ در نظنفر را به 400تر از های بزرگ( نمونه8913، یواکبر

نفر برای هر یک  95در پژوهش حاضر تعداد بیش از  داند.میبسیاری از الگوها مناسب  آزمون

 از متغیرها در نظر گرفته شده است.

های پرسشنامه هیجاندر این پژوهش از دو پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش استفاده گردید. 

های تحصیلی گیری هیجاناندازه منظوربه 4های پیشرفتهیجان پرسشنامه: پیشرفت

 و همکاران ؛ نقل از کدیور4005 و 4004پکران، گوئتز، تیتز و پری ) آموزان توسطدانش

و  شدهمطرحصورت کلی به اصلی سشاالت پرسشنامه است. شدهساخته( طراحی و 8911

 قرارداد مورداستفادههای مرتبط با آن، هیجانسنجش و  توان آن را با توجه به نوع درسمی

 9دهی است و مشتمل بر این پرسشنامه از نوع خودگزارش .(4004)پکران و همکاران، 

. در هر یک استهای مربوط به کالس، مربوط به یادگیری و مربوط به امتحان قسمت هیجان

زیر مقیاس وجود دارد که هشت هیجان لذت از کالس، امیدواری، غرور،  1ها، از قسمت

                                                
1. Kline 

2. Achievement Emotions Questionnaire 
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دهد. مقدار آلفای کرونباخ ناامیدی و ماللت را مورد ارزیابی قرار می خشم، اضطراب، شرم،

(. 4004است )پکران و همکاران،  آمدهدستبه 35/0تا  25/0های پرسشنامه از خرده مقیاس

ای از درجه 2آموزان تجارب هیجانی خود را در یک مقیاس لیکرت در این پرسشنامه، دانش

( 8911کنند. کدیور و همکاران )بندی میمالً موافقم( رتبهیک )کامالً مخالفم( تا پنج )کا

گزارش  16/0تا  22/0 نیراب پرسشنامههای مربوط به کالس این های هیجانپایایی مقیاس

 در درس ریاضی های کالس پرسشنامهدر پژوهش فعلی، بخش مربوط به هیجان اند.کرده

 قرار گرفت. مورداستفاده

هققای مربققوط بققه متغیرهققای انگیزشققی آوری داده: بققرای جمققعمپرسشققنامه یققادگیری خققودتنظی

 هققایاز مقیاس در درس ریاضققی راهبردهققای یققادگیری خققودتنظیمخودکارآمقدی، ارزش تکلیققف و 

اسققتفاده شققد. ایققن پرسشققنامه یققک ابققزار  8پرسشققنامه راهبردهققای انگیزشققی بققرای یققادگیری مققرتبط

آمققوزان انگیزشققی و یققادگیری در دانققشسققشالی بققرای ارزیققابی راهبردهققای  18دهققی خققودگزارش

انقد. ایقن ( ایقن پرسشقنامه را طراحقی نمقوده8330) گروتو دی دبیرستانی و دانشجویان است. پینتریچ

پرسشنامه دو بخش دارد: بخش نخسقت راهبردهقای انگیزشقی و بخقش دوم راهبردهقای یقادگیری را 

های انگیزشقی در برای ارزیقابی مشلفقه آن را توانمیی کلی دارد و این پرسشنامه جنبهکند. ارزیابی می

 .(8330گروت، )پینتریچ و دی گرفت به کاردروس مختلف 

های خودکارآمقدی، ارزش تکلیقف و هقای مربقوط بقه مشلفقهدر پژوهش حاضر مقیاس

با در نظر  دهی و تفکر انتقادی، سازمانبسط دادنراهبردهای یادگیری مبتنی بر مرور ذهنی، 

هقا بقر اسقاس راهنمقای پرسشقنامه، آزمودنی قرار گرفت. مورداستفاده ضیگرفتن درس ریا

ای لیکقرت از یقک )اصقالً در مقورد مقن صقدق درجقه 2پاسخ خقود را روی یقک مقیقاس 

 .نمودندبندی کند( رتبهکند( تا هفت )کامالً در مورد من صدق مینمی

بقرای تعیقین پایقایی ایقن ( 8938، نقل از ربانی و یوسفی، 8339، 8338) گروتدیپینتریچ و 

بقرای  39/0تقا  62/0پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده کردنقد کقه ضقرایب آلفقای بقین 

( پایایی این پرسشقنامه را بقه روش همسقانی 8919آمد. سیف و لطیفیان ) به دستها خرده مقیاس

تقا  56/0درونی محاسبه کردند و ضرایب آلفای کرونبقاخ حاصقله را بقرای بخقش انگیقزش بقین 

                                                
1. Motivational Strategies for Learning Questionnaire 
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آوردنقد. همچنقین البقرزی و  به دست 22/0تا  28/0و برای بخش راهبردهای یادگیری بین  11/0

ه اسقتفاده کردنقد کق ییبقاز آزمقاآوردن پایایی پرسشنامه از روش  به دست( برای 8921سامانی )

 (.8914 و همکاران، نقل از کجبافدست آمد )به 26/0ضریب پایایی 

 ها ابتدا به سشاالتی آزمودنیبود که همه شدهمیتنظها به ترتیبی امهپرسشنروش اجرا و تحلیل: 

پرسشنامه انگیزش یادگیری و سرس  های خودکارآمدی، ارزش تکلیف و راهبردهای یادگیریمقیاس

 های تحصیلیها انگیزش و هیجاندر این پرسشنامههای تحصیلی پاسخ دهند. به پرسشنامه هیجان

مورد که  26تعداد  ،هاآوری پرسشنامهقرار گرفت. پس از اجرا و جمع جهموردتوکالس درس ریاضی 

پرسشنامه مورد  935 تیدرنهاو بودند، کنار گذاشته شد  شدهلیتکمطور ناقص یا مخدوش به

و  SPSS 22افزارهای های این پژوهش با استفاده از نرمداده قرار گرفت. لیوتحلهیتجز

Amos22  .ی الگو استفاده گردید. 8سشاالت پژوهش از تحلیل مسیر برای پاسخ بهتحلیل شد

برازش الگو، در مرحله بررسی  ارزیابی شد.های برازش با توجه به ضرایب مسیر و شاخص مفروض

شرط فقدان )به 4دوهای خیشاخصقرار گرفت بدین ترتیب که  موردتوجههای مربوط مفروضه

( و تقریب ریشه میانگین 8تا  3/0)بین  2، نیکویی برازش(8تا  3/0)بین  9ایداری( برازش مقایسهمعنی

)هرینگتون،  برای برازش الگو مدنظر بود موردقبولعنوان مقادیر به( 8/0)کمتر از  5مجذورات خطا

های خطی و نرمال مفروضه الگو، قبل از آغاز تحلیل .(8938ترجمه واحدی، مقدم و پاکدل، ، 4003

های لذت، غرور، های مثبت از ترکیب هیجانهای هیجانهش ابتدا سازهدر این پژو بودن احراز گردید.

. راهبرد شدهای ماللت، شرم، خشم و اضطراب ایجاد های منفی از ترکیب هیجانامیدواری و هیجان

 نیبددهی و تفکر انتقادی حاصل شد. ، سازمانبسط دادنیادگیری عمیق نیز از طریق ادغام راهبردهای 

عنوان ها بهجمع و میانگین آن باهم هااسیخرده مقها در تبط با هر یک از مشلفهسشاالت مر منظور

 سازه جدید تلقی گردید. ینمره

 

                                                
1. path analysis 

2. Chi Square 

3. Comparative Fit Index (CFI) 

4. Goodness of Fit Index (GFI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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 نتایج
و انحقراف  82/85سقال بقا میقانگین  82تقا  82در پقژوهش بقین  کنندگانشرکتدامنه سنی 

ه اول، میانگین آگاهی از اطالعات توصیفی این پژوهش در وهل منظوربه بود. 62/0استاندارد 

در این پژوهش  (.8است )جدول  قرارگرفته یموردبررسو انحراف معیار متغیرهای پژوهشی 

های زای انگیزشی، هیجانعنوان متغیرهای برون، بهفیتکلمتغیرهای خودکارآمدی و ارزش 

و  یقادگیری سقطحی، تیقدرنهاهقای تحصقیلی و مثبت و منفی متغیرهقای مقرتبط بقا هیجان

میانگین  .اندقرارگرفته یموردبررسعنوان راهبردهای یادگیری خودتنظیم یق نیز بهیادگیری عم

خقرده هقا در آزمودنی یشقدهکسببر مبنای نمرات  8در جدول  شدهدرجو انحراف معیار 

، 8باشند. بر اساس جدول های پیشرفت مییادگیری خودتنظیم و هیجان پرسشنامه یهااسیمق

باالترین عامل انگیزشی، از بین  M=25/5، خودکارآمدی با میانگین از میان عوامل انگیزشی

 یقادگیری و از میقان راهبردهقا، M=81/5های مثبت با میانگین های تحصیلی، هیجانهیجان

های انقد. شقاخصترین مقادیر را بقه خقود اختصقاص دادهبیش M=84/5با میانگین  سطحی

نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهشقی حاکی از  8در جدول  شدهگزارشکجی و کشیدگی 

 است.

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش .8جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 معیار
 کشیدگی کجی

 32/0 -33/0 04/8 41/5 ارزش تکلیف

 53/0 -12/0 09/8 25/5 خودکارآمدی

 99/0 -28/0 05/8 81/5 های مثبتهیجان

 -2/0 94/0 26/8 43/9 های منفیهیجان

 -83/0 -23/0 49/8 84/5 یادگیری سطحی

 09/0 -28/0 03/8 11/2 یادگیری عمیق

هقای هیجانهای انگیزشی یقادگیری، باط مشلفههدف اصلی پژوهش، بررسی ارت کهنیابا توجه به 

مقاتریس همبسقتگی  اسقت، در ادامقه بقوده درس ریاضقی و راهبردهای یادگیری خقودتنظیم تحصیلی

دهقد کقه جدول مربوط بقه مقاتریس همبسقتگی نشقان می(. 4)جدول  .است شدهگزارشمتغیرها 
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هقای دار و مثبت اسقت. هیجانهای مثبت، معنیی ارزش تکلیف و خودکارآمدی با هیجانرابطه

ی راهبردهقای و خودکارآمقدی دارنقد. رابطقه فیباارزش تکلداری منفی و معنی منفی نیز رابطه

دار و های مثبت، مثبت و معنقی، خودکارآمدی و هیجانفیباارزش تکلیادگیری عمیق و تکرار 

مربقوط بقه  یاسقازه نیبقی مثبقت تقرین رابطقهدار و منفقی اسقت. بیشهای منفی، معنقیبا هیجان

مربققوط بققه  یاسققازه نیبققمنفققی  ( و بققاالترین رابطققهr=542هققای مثبققت و خودکارآمققدی )هیجان

متققرین ضققرایب همبسققتگی مربققوط بققه اسققت. ک (r=-929هققای منفققی و خودکارآمققدی )هیجان

 های منفی است.راهبردهای یادگیری سطحی و یادگیری عمیق با هیجان

 ماتریو همبستگی بین متغیرهای پژوهش .4جدول 

  8 4 9 2 5 6 

      8 ارزش تکلیف 8

     8 86/0** خودکارآمدی 4

    8 45/0** 85/0** های مثبتهیجان 9

   8 -20/0** -92/0** -99/0** های منفیهیجان 2

  8 -98/0* 93/0** 42/0** 32/0** یادگیری سطحی 5

 8 86/0** -40/0** 22/0** 50/0** 12/0** یادگیری عمیق 6

 P*<0/05, P**<0/08 

عوامل  یعلبررسی رابطه  باهدفدر این پژوهش با توجه به الگوهای نظری و پیشینه تجربی و 

هقای تحصقیلی مثبقت و منفقی و راهبردهقای بقا هیجان فیارزش تکلانگیزشی خودکارآمدی و 

در ایقن  و یادگیری عمیق از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یادگیری سطحییادگیری خودتنظیم 

هققای تحصققیلی و زا و هیجانعنوان متغیرهققای بققرونبققه فیققارزش تکلالگققو خودکارآمققدی و 

 ر نظر گرفته شدند.زا دعنوان متغیرهای درونراهبردهای یادگیری خودتنظیم به
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 تحصیلیهای بر هیجان فیارزش تکلتأثیر خودکارآمدی و  استانداردشدهبرآورد پارامترها و ضرایب  .1شکل 

 و انتخاب راهبردهای یادگیری خودتنظیم در الگوی مفروض

 اولی  الگویهای برازندگی مشخص  .2جدول 
/df2x CFI NFI GFI AGFI RMSEA 
44/55 16/0 16/0 34/0 81/0 92/0 

مشخص شد که برازندگی مقدل  ،9اولیه در جدول  الگویهای برازندگی با توجه به شاخص

های اصالح نشقان داد کقه تغییراتی در الگو ایجاد گردید. شاخص ، بنابراینستیندر حد مناسب 

طور های بقرازش بقهو، شقاخصهقای الگقهای درون مقیاسبا همبسته نمقودن برخقی از باقیمانقده

کننققد کققه در الگققو ها اثراتققی را بازنمققایی میباقیمانققده ازآنجاکققه یابققد.میبهبققود  یتوجهقابققل

، و همکقاران ، نققل از واحقدی4000) 4و اسقتیونس 8بقروس ازنظقرقرار نگرفته است،  موردتوجه

ض یکقی از مسقیرها در الگقوی مفقرو ازآنجاکهضمناً  ی اصالح پذیرفتنی است.این شیوه (8913

تقوان الگقوی نمی جقهیدرنتدار نشده است، های منفی بر یادگیری عمیق( معنی)اثر مستقیم هیجان

مفروض را الگوی مناسبی برای تبیین راهبردهقای یقادگیری خقودتنظیم دانسقت. در ایقن شقرایط 

                                                
1. Bruce 

2. Stevens 

P*<0/05 P**<0/08 
 

 خودکارآمدی

 ارزش تکلیف

 

های هیجان
 مثبت

 

های هیجان
 منفی

 

 یادگیری عمیق

 

 یادگیری سطحی

R
4=0/43 

 

R
4=0/92 

 

R
1=1/22 

 

R
4=0/86 

 

02/0 

**89/0 

**18/0 

**44/0 

**64/0 

**61/0 

**29/0 
-0/42** 

**29/0 

**66/0 

**82/0- 

**54/0 

*84/0 
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ف و ( حقذ1189، ترجمقه قاسقمی، 4002) 4و لومقاکس 8. شقوماخرتوان الگو را اصالح نمودمی

داننقد. بقر می یعلقرا روش مناسبی در اصقالح الگوهقای  داریمعن ریغمسیرهای  داشتننگهثابت 

های منفی بر یقادگیری عمیقق، الگقوی این اساس، در پژوهش حاضر با حذف اثر مستقیم هیجان

 .مفروض اصالح و مجدداً برازش داده شد

 
 

 
 تحصیلیهای بر هیجان فیارزش تکلتأثیر خودکارآمدی و  استانداردشدهبرآورد پارامترها و ضرایب  .2شکل 

 شدهاصالحو انتخاب راهبردهای یادگیری خودتنظیم در الگوی 

 شدهاصالح الگویهای برازندگی مشخص  .2جدول 
/df2x CFI NFI GFI AGFI RMSEA 
86/4 33/0 33/0 33/0 36/0 05/0 

منقدرج در  های برازششاخصدهد. های برازش را پس از اصالح نشان میشاخص ،2جدول 

تحلیقل مسقیر بقه  ها برازش مطلوبی دارد.حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی با داده 2جدول 

دهد که عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات غیرمسقتقیم و اثقرات کقل متغیرهقا محقق این امکان را می

هقای منفقی بقر هیجان داریمعنق ریقغپقس از حقذف اثقر قرار دهد.  یردبررسموبر یکدیگر را نیز 

، پارامترهقای مربقوط بقه اثقرات مسقتقیم و شقدهاصالحیادگیری عمیق و بقرازش مجقدد الگقوی 

                                                
1. Schumacher 

2. Lomax 

P*<0/05 P**<0/08 
 

 خودکارآمدی

 ارزش تکلیف

 

های هیجان
 مثبت

 

های هیجان
 منفی

 

 یادگیری عمیق

 

 یادگیری سطحی

R
4=0/41 

 

R
4=0/92 

 

R
1=1/22 

 

R
4=0/86 

 

**98/0 

0/82** 

**44/0 

0/45** 

0/15** 

**92/0 
-0/42** 

0/99** 

**66/0 

**82/0- 

0/49** 

0/03* 
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بقا توجقه بقه سقشاالت پژوهشقی یعنقی بررسقی  دست آمقد.به 5غیرمستقیم در الگو به شرح جدول 

هققای مثبققت و منفققی و انتخققاب عوامققل انگیزشققی، هیجانداری اثققرات مسققتقیم و غیرمسققتقیم معنققی

دهقد کقه اثقرات غیرمسقتقیم نشقان می 5در جقدول  شقدهدرجراهبردهای یادگیری خقودتنظیم، نتقایج 

دار نیست؛ اما اثقرات غیرمسقتقیم خودکارآمدی و ارزش تکلیف بر راهبردهای یادگیری سطحی معنی

بققر راهبردهققای یققادگیری عمیققق در سققطح ( β=02/0( و ارزش تکلیققف )β=01/0خودکارآمققدی )

05/0P< های تحصیلی مثبت بقین عوامقل انگیزشقی توان گفت هیجاندار است. بدین ترتیب میمعنی

انقد و داری ایفقا نمودهیعنی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و راهبردهای یادگیری عمیقق، نققش معنقی

دار معنقی >08/0P و اثرات کقل در سقطح اند. سایر اثرات مستقیمهای منفی چنین نقشی نداشتههیجان

 باشند.می
 متغیرهای پژوهشغیرمستقیم  کل، مستقیم و اثرات. 2جدول 

 برآورد                     

 هامتغیر              

 اثرات

 مستقیم

 اثرت

 میرمستقیغ
 اثرت کل

 واریانس

 تبیین شده

    بر روی راهبردهای یادگیری سطحی از

41/0 

 82/0** - 82/0** بتهای مثهیجان

 30/0* - 30/0* یمنف یهاجانیه

 38/0** 02/0 68/0** یخودکارآمد

 19/0** 02/0 29/0** فیارزش تکل

    بر روی راهبردهای یادگیری عمیق از

92/0 

 49/0** - 49/0** های مثبتهیجان

 - - - یمنف یهاجانیه

 99/0** 10/0* 54/0** یخودکارآمد

 34/0** 02/0* 44/0** فیارزش تکل

    های مثبت ازبر روی هیجان

 29/0** - 29/0** یخودکارآمد 99/0

 89/0** - 89/0** فیارزش تکل

    از منفیهای بر روی هیجان

 -24/0** - -24/0** یخودکارآمد 86/0

 -28/0* - -28/0* فیارزش تکل

 P*<0/00 P**<0/00 
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 بحث
خودکارآمققدی و ارزش تکلیققف بققا راهبردهققای رابطققه هققدف از پققژوهش حاضققر بررسققی 

و مشخص نمقودن اثقرات  های مثبت و منفی در این رابطههیجان عمیق، نقش یادگیری سطحی و

ارزش )پکقران،  -برای نیل به این منظور، با توجه به نظریقه کنتقرل بود. کل، مستقیم و غیرمستقیم

( و پیشقینه تجربققی، 4002، 8330روت، گقق( و الگقوی یقادگیری خققودتنظیم )پینتقریچ و دی4006

نتقایج  یک الگوی مفهومی پیشنهاد و با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد آزمقون ققرار گرفقت.

الگقوی های پژوهش برازش نسقبتاً خقوبی دارد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی با داده

عوامقل  برحسقبآمقوزان شکقه نقوع راهبردهقای یقادگیری دان بقودتحلیقل مسقیر حقاکی از آن 

آمققوزان از راهبردهققای هققای تحصققیلی آنققان متفققاوت اسققت. اسققتفاده دانشانگیزشققی و هیجان

های مثبت و منفی و عوامل انگیزشی ارزش تکلیقف و خودکارآمقدی یادگیری سطحی با هیجان

کننققد و ایققن هققای منفققی نقشققی ایفققا نمی. در راهبردهققای یققادگیری عمیققق، هیجاناسققتمققرتبط 

درصقد از  41در این الگقو پذیرند. های مثبت و عوامل انگیزشی تأثیر میهبردها صرفاً از هیجانرا

درصقد از واریقانس راهبردهقای یقادگیری  92و  مبتنقی بقر تکقرارواریانس راهبردهای یقادگیری 

 های تحصیلی تبیین گردید.عمیق توسط عوامل انگیزشی و هیجان

هقای ی ارزیابیهقا را نتیجقه( کقه هیجان4006کقران )ارزش پ -الگوی حاضر با نظریه کنترل

و  (4006) ی پکقرانداند، هماهن  است. از سوی دیگقر، طبقق نظریقهاز کنترل و ارزش می فرد

مثبقت بقه یقادگیری عمیقق و  هقایهیجان (4002، 8330گقروت )و دی همچنین الگقوی پینتقریچ

صققل از تحلیققل مسققیر و بررسققی انجامنققد. نتققایج حاهققای منفققی بققه یققادگیری سققطحی میهیجان

 های برازش الگو نیز وجود این ارتباط را تأیید نمود.شاخص

دار ارزش تکلیقف بقا راهبردهقای مبتنقی بقر ارتبقاط معنقی های پقژوهش فعلقی،یکی از یافتقه

آموزانی که تکقالیف یقادگیری را بقاارزش است. بدین معنی که دانش سطحییادگیری عمیق و 

تری به اسقتفاده از راهبردهقای هقم مبتنقی بقر یقادگیری عمیقق و هقم بیش کنند، گرایشتلقی می

دارند. بخشی از این یافته یعنی ارتبقاط ارزش تکلیقف بقا راهبردهقای یقادگیری  سطحییادگیری 

( و ربقانی 8938(، غالمعلی لواسانی و همکقاران )4002عمیق با نتایج پژوهش گرین و همکاران )

اما این یافته پژوهش فعلی کقه ارزش تکلیقف بقا راهبردهقای  ؛( همسویی دارد8938و یوسفی )
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آموزانی کقه بقرای تکقالیف ارتباط دارد، یعنی دانش تکرارو  یادگیری سطحییادگیری مبتنی بر 

کننقد بقا هستند از راهبردهای یادگیری مبتنی بر تکرار اسقتفاده می قائلتری یادگیری ارزش بیش

( 8913( و نتققایج پققژوهش بیرامققی و همکققاران )8938)های ربققانی و یوسققفی بخشققی از یافتققه

( و گققرین و 8938هققای غالمعلققی لواسققانی و همکققاران )های پژوهشهمخققوانی دارد و بققا یافتققه

آمققوزان در تققوان گفققت دانشی اخیققر می( همسققویی نققدارد. در تبیققین یافتققه4002همکققاران )

تکقرار مطالقب درسقی نیقز نیقاز یادگیری مطالب درسی عالوه بر فهم عمیق، بقه حفقظ نمقودن و 

اسقت.  شقدهدادهنشقان  4( در جقدول r=-682دارند. همبستگی باالی این راهبردهای یقادگیری )

، 8توان در این امر دخیل دانست )الیقمالبته نظام آموزشی، هنجارها و باورهای فراگیران را نیز می

ابی و امتحانقات پایقانی مبتنقی بقر (؛ یعنی اگر نظام ارزشقی8938نقل از بیرامی و همکاران، ، 4006

آموزان نیز به راهبردهای مبتنی بر مرور ذهنقی و تکقرار گقرایش خواهنقد محفوظات باشد، دانش

 یافت.

دار خودکارآمققدی بققا راهبردهققای یققادگیری ی دیگققر پققژوهش حاضققر، ارتبققاط معنققییافتققه

اهبردهقای یقادگیری ی خودکارآمقدی بقا رخودتنظیم است. بر اساس نتایج تحلیقل مسقیر، رابطقه

؛ دار و مثبققت اسققتو همچنققین راهبردهققای یققادگیری عمیققق، معنققی سققطحی و مبتنققی بققر تکققرار

آموزانی که خود را قادر به انجام تکالیف ریاضی و دستیابی به موفقیقت در ، دانشگریدعبارتبه

، حققالنیبققاانماینققد؛ کننققد، از هققر دو نققوع راهبققرد یققادگیری اسققتفاده میایققن درس تلقققی می

تقر آمقوزان دارای خودکارآمقدی پقایین، بیشآموزان با خودکارآمدی باال، نسبت به دانشدانش

. ایقن یافتقه پژوهشقی بقا نتقایج تحقیقق رندیکارگبهگرایش دارند تا راهبردهای یادگیری عمیق را 

، 8330گقروت )(، پینتقریچ و دی4002(، گرین و همکاران )8938و همکاران ) غالمعلی لواسانی

( 8938( و ربقانی و یوسققفی )8914نققل از کجبقاف و همکقاران، ، 8316(، پقاریس و اککقا )4002

 همسویی دارد.

هقای های مثبقت و هیجاندار ارزش تکلیف با هیجان، ارتباط معنیی دیگر پژوهشیافته

تقر کننقد بیشآمقوزانی کقه تکقالیف ریاضقی را ارزشقمند تلققی مییعنی دانش؛ منفی است

های مثبت را تجربقه کننقد و از سقوی دیگقر اگقر د که در کالس ریاضی هیجاناحتمال دار

                                                
1. Lime 
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های منفی را آموزان تکالیف ریاضی را باارزش تلقی نکنند، در کالس ریاضی هیجاندانش

( 4006ارزش پکران ) -ی کنترلتجربه خواهند نمود. این یافته پژوهش نیز در راستای نظریه

دهققد ( نیققز نشققان می4084اراکیویکز و همکققاران )توسققط هقق افتققهیانجققاماسققت. پققژوهش 

هسقتند، لققذت  قائقلتقری آمقوزانی کقه بقرای تکقالیف ریاضققی ارزش کقاربردی بیشدانش

( 4080های پقژوهش پکقران و همکقاران )کننقد. یافتقهتری را در ایقن درس تجربقه میبیش

یعنقی اگقر  تکلیف پایین همبسته اسقت؛ باارزشحاکی از آن است که هیجان منفی ماللت، 

 آموزان تکلیف یادگیری را باارزش تلقی نکنند، احساس ماللت خواهند نمود.دانش

دار بقا ای مثبقت و معنقیرابطقه ،های پژوهش فعلی این است که خودکارآمقدییکی از یافته

آمقوزانی کقه یعنقی دانش؛ های منفقی دارددار با هیجانای منفی و معنیهای مثبت و رابطههیجان

آمقوزانی کقه خودکارآمقدی های تحصقیلی مثبقت و دانشمدی باالتری دارند، هیجانخودکارآ

ارزش پکقران  -کننقد. ایقن یافتقه بقا نظریقه کنتقرلهای منفی را تجربه میتری دارند، هیجانپایین

طور عمققده هققای تحصققیلی بققه(، هیجان4006سققویی دارد. بققر اسققاس نظریققه پکققران )( هم4006)

هقای کنتقرل، آینقد. منظقور از ارزیابیمی بقه وجقودی فرد از کنترل و ارزش های ارزیابیوسیلهبه

ی آن مربقوط ها است که بخش عمدههای آنهای تحصیلی و بازدهفعالیت پذیریادراک کنترل

تقر باشقد، بیش شقدهادراکهر چه سطح کنتقرلِ  به خودکارآمدی تحصیلی است. بر این اساس،

تقر تجربقه خواهنقد شقد؛ در مقابقل امیقدواری و غقرور بیشهای خوشایند همچون لقذت، هیجان

های ناخوشایند مانند اضطراب، خشم و ناامیدی همقراه ، با هیجانشدهادراکسطوح پایین کنترلِ 

( نیز باورهقای خودکارآمقدی را مقرتبط بقا 4080نقل از گوئتز و همکاران، ، 8332بندورا ) است.

واسقطه افکقار، اَعمقال و ، باورهقای خودکارآمقدی بهتجارب هیجانی دانسته است. بر این اسقاس

در خصقوص باورهقای خودکارآمقدیِ  گذارنقد.هقا تقأثیر میطور مسقتقیم بقر هیجانهمچنین بقه

طور مسقتقیم در پدیقد آوردن ها چنین فرض شده است که باورهای مذکور بهمعطوف به هیجان

 .یک نیمرخ هیجانی مثبت سهیم هستند

داری بقا ی معنقیهقای منفقی رابطقهکقه هیجان اسقتتحلیل مسقیر ایقن نتیجه دیگر حاصل از 

هقای ریاضقی آمقوزانی کقه در کالسدانش در مقورد راهبردهای یادگیری عمیقق ندارنقد؛ یعنقی

تقوان اسقتفاده آنقان را از راهبردهقای یقادگیری عمیقق نمی کننقد،های منفی را تجربه میهیجان
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 سقطحیهقای منفقی و یقادگیری داری بقین هیجانعنقیی مبینی نمود. از سقوی دیگقر رابطقهپیش

( همخوانی دارد. بقر اسقاس ایقن 4006ارزش پکران ) -ها با نظریه کنترلاین یافته مشاهده گردید.

آموزان را به اسقتفاده از راهبردهقای یقادگیری خطقی و مبتنقی بقر دانش ،های منفینظریه، هیجان

تقوان اسقتنباط نمقود ایقن اسقت کقه یافته می این ی مهم دیگری که ازنکته دهند.تکرار سوق می

ارتباط منفقی خودکارآمقدی و ارزش تکلیقف بقا  لیبه دلشوند، های منفی تجربه میوقتی هیجان

بققر راهبردهققای مسققتقیم خودکارآمققدی و ارزش تکلیققف نیققز  مثبققت و هققا، تققأثیراتهیجان ایققن

هقای منفقی در ی هیجانتجربقهآموزی کقه در حقال یعنی دانش یادگیری وجود نخواهد داشت؛

پایینی برخقوردار اسقت و ارزش چنقدانی بقرای زمان از خودکارآمدی کالس ریاضی است، هم

تحلیقل مسقیر، ایقن قبیقل فراگیقران از بنقابراین بقر اسقاس الگقوی  نیسقت، قائلیادگیری تکالیف 

 د بود.برخوردار نخواهن خودتنظیم های راهبردهای یادگیریبینی کنندهیک از پیشهیچ

های مثبت، گقرایش فراگیقران را بقه اسقتفاده از یافته دیگر پژوهش حاضر این بود که هیجان

ی مقایسقهکننقد. بینقی میراهبردهای یادگیری عمیق و همچنین راهبردهای مبتنی بقر تکقرار پیش

های مثبت به سمت راهبردهای یادگیری حاکی از آن است که ارتبقاط ضرایب مسیرها از هیجان

اسقت و  یقادگیری سقطحیتر از راهبردهقای های مثبت با راهبردهای یادگیری عمیق بیشانهیج

( و مگقا و 4089(، احمقد و همکقاران )4080هقای پکقران و همکقاران )این یافتقه نیقز بقا پژوهش

 ( همسویی دارد.4089همکاران )

 تقوان گفقت بقا ارتققای خودکارآمقدی و ارزشهای ایقن پقژوهش میتوجه بقه یافتقهبا 

پیشقرفت  تیدرنهاتوان یادگیری و تکالیف یادگیری ریاضی در فراگیران می یشدهادراک

تقر و هقای مثبقت بیشی هیجانتوانقد بقه تجربقهمیتحصیلی آنان را بهبود بخشید. ایقن امقر 

های مثبقت بقه های منفی در محیط مدرسه بیانجامد. این نکته که صرفاً هیجانکاهش هیجان

ی کقاربردی باشقد کقه شوند، شاید حقاوی ایقن توصقیهیاضی منجر مییادگیری عمیق در ر

برای نیقل بقه یقادگیری پایقدار و عمیقق در دروسقی ماننقد ریاضقی کقه فراگیقران اغلقب در 

کنند، ایجاد فضای مثبت، برانگیزنده و مبتنی بر موفقیقت در آموختن آن احساس ناکامی می

اهمیقت  حقائزهقای منفقی از بروز هیجان پیشگیری تواند مفید و مشثر باشد.کالس درس می

شوند، بلکه بروز ایقن ها به یادگیری عمیق منجر نمیتنها این هیجانمضاعف است؛ زیرا نه
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معنی خودکارآمدی و ارزش تکلیف پایین اسقت کقه اثقرات مسقتقیمی بقر  ها بهقبیل هیجان

 دارند.راهبردهای یادگیری 

کقه نمونقه تحقیقق منحصقر بقه این ازجملهشت. هایی نیز وجود دادر این پژوهش محدودیت

بنقابراین عوامقل ؛ بقودگانه شقهر تبریقز های دولتی نواحی پنجپایه اول دبیرستان پسر آموزاندانش

مققرتبط بققا موقعیققت جغرافیققایی، سققن و جنسققیت ممکققن اسققت در نتققایج تأثیرگققذار باشققند و 

 صورت گیرد. هااین محدودیتدر نظر گرفتن ها باید با سایر موقعیتدر  هاافتهیمیتعم

 منابع
ی باورهای انگیزشی و راهبردهای (. بررسی و مقایسه8921) البرزی، ش.، و سامانی، س.

آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش

 .9-81، (8)85مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، مراکز تیزهوشان شهر شیراز، 
های تفکر و راهبردهای یادگیری با ای رابطه بین سبک(. بررسی مقایسه8938) بخشایش، ع.

 -فصلنامه عملیهای دولتی و آزاد یزد. عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان دختر دانشگاه

 .38-889، (2)2پژوهشی زن و جامعه، 
خودکارآمدی تحصیلی و  (. نقش انگیزش و8930) ه.و پورشافعی،  ، ع.،یاسد یبن

های علوم تجربی و ریاضی آموزان رشتهرویکردهای مطالعه و پیشرفت ریاضی دانش

شناسی روان های نوین تربیتی، دانشکده علوم تربیتی واندیشهمقطع متوسطه شهر قاین. 
 .18-804 (،2)1 ،دانشگاه الزهرا )س(

بینی (. پیش8911) ی، پ..، عبداللهی عدلی انصار، و عالئهاشمی، ت ، م.،بیرامی

راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی بر اساس اهداف پیشرفت 

های نوین تربیتی، دانشکده علوم اندیشهآموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز. دانش
 .65-16 (،8)2، شناسی دانشگاه الزهراتربیتی و روان

ی گیری هدف در رابطهگری جهتاسطه(. بررسی نقش و8938) یوسفی، ف. و ربانی، ز.،

ی مطالعات آموزشی و مجلهخودکارآمدی و ارزش تکلیف با انواع راهبردهای شناختی. 
 .23-10، (4)2یادگیری، 
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ریاضی و  دربارهی باورهای انگیزشی رابطه(. 8916) رضویه، ا.، لطیفیان، م.، و سیف، د.

 .13-803، (8)28شناسی روانتیزهوش. آموزان دهی انگیزشی در دانشراهبردهای خودنظم
چند (. اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از 8938) ب.، سعیدی، م.، و سعیدی، ع.، زمانی

آوری فصلنامه فنبر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی.  هایارسانه
 .61-12، (2)4اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

دهی ی باورهای انگیزشی و راهبردهای خودنظم(. بررسی رابطه8919) لطیفیان، م. و سیف، د.،

 .202-240(، 94) 1شناسی، ی روانمجلهدانشجویان در درس ریاضی. 

ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه (. نقش واسطه8930) ، ف.، و تابع بردبار، ف.شمس

 .22-13، (9)8شناختی، های روانها و مدلروشگیری هدف و عملکرد ریاضی. جهت
سازی معادله ساختاری. ای بر مدلمقدمه(. 4002) جی. آر. ای.، و لوماکس، آر. شوماخر،

 شناسان.(. تهران: جامعه8911)ترجمه وحید قاسمی، 

ی راهبردهای یادگیری خودتنظیم (. رابطه8934) ، ح.رمضان زاده و ردل، خ.، میرزائیان، ب.،شی

 (،3)4ریزی درسی، پژوهش و برنامهی متوسطه. آموزان دورهو انگیزش پیشرفت دانش
884-33. 

آموزان دوره متوسطه به (. مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش8912) عباباف، ز.

تفکیک سطح توانایی، رشته تحصیلی و جنسیت و ارائه پیشنهادهایی درحوزه برنامه درسی. 

 .883-850، 45های آموزشی، فصلنامه نوآوری
بینی پیشرفت ریاضی: (. الگوی پیش8930) ه.انی، م.، حجازی، ا.، و خضری آذر، علی لواسغالم

 .869-821 (،4)51 ،مجله روانشناسینقش اهداف پیشرفت، رویکردهای یادگیری و تالش. 

(. نقش خودکارآمدی، ارزش 8938) ه.خضری آذر،  و علی لواسانی، م.، حجازی، ا.،غالم

فصلنامه . یعلگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل تکلیف، اهداف پیشرفت و در
 .2-41، 28های آموزشی، نوآوری
(. رابطه باورهای انگیزشی و 8914) مولوی، ح.، و شیرازی تهرانی، ع. کجباف، م.،

های تازهآموزان دبیرستان. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش

 .42-99 (،8)5علوم شناختی، 



...در درس میخودتنظ یریادگی یآزمون مدل راهبردها   

 

 

ره 
ما

، ش
ول

ل ا
سا

ز، 1
ان

ست
م

 
39

 

802 

های پرسشنامه هیجان یروا ساز(. 8911) کدیور، پ.، فرزاد، و.، کاووسیان، ج.، و نیکدل، ف.

 .2-91، 94های آموزشی، فصلنامه نوآوریتحصیلی پکران. 
، 8335در مقایسه با  4002المللی تیمز های ملی و بینگزارش اجمالی یافته(. 8912) کریمی، ع.

 شکده تعلیم و تربیت.تهران: انتشارات پژوه. 4009 و 8333

(. الگوی میانجی احساس تنهایی هیجانی و 8913) ، س.یواکبرآبادی، ج.، واحدی، ش.، فتح

فصلنامه اجتماعی، بهزیستی معنوی، فاصله اجتماعی و افسردگی دانشجویان دختر. 
 .2-42 (،86)2شناسی کاربردی، روان

رام واحدی، محمد مقدم و پیروز ترجمه شه). تحلیل عاملی تأییدی(. 4003هرینگتون، دی. )

 (. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.8938 ،قادری پاکدل
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