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یاضیر یلیتحص یها جانیه ینیب شیدر پ یزشیانگ ینقش باورها  

                              1رحیم بدری گرگری

 2آغاجی سعید قره 

 چکیده

گیری هدف  جهتی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه

های تحصیلی لذت، ماللت، غرور و شرم در درس ریاضی بود. در  بیرونی با هیجان -درونی

آموزان  ی دانش ی آماری شامل کلیه این تحقیق از روش همبستگی استفاده گردید. جامعه

به  39-39گانه تبریز بود که در سال تحصیلی  های دولتی نواحی پنج دختر و پسر دبیرستان

پسر( به  711دختر،  761نفر ) 943ای شامل  اشتغال داشتند. از این جامعه، نمونهتحصیل 

آوری اطالعات از   ای انتخاب گردید. برای جمع ای چند مرحله گیری خوشه روش نمونه

ها با استفاده  های تحصیلی و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم استفاده شد. داده پرسشنامه هیجان

ن و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل گردید. ماتریس از ضریب همبستگی پیرسو

های لذت و غرور با  دار هیجان همبستگی بین متغیرها حاکی از ارتباط مثبت و معنی

متغیرهای انگیزشی بود. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که ارزش تکلیف و 

یاضی را تبیین نمودند. درصد واریانس هیجان تحصیلی لذت در درس ر 93خودکارآمدی 

بینی  گیری هدف بیرونی، پیش عوامل انگیزشی ارزش تکلیف، خودکارآمدی و جهت

درصد از واریانس ماللت در کالس ریاضی بودند. درمورد هیجان تحصیلی  97کننده 

درصد بود.  1دار، خودکارآمدی با تبیین واریانس  بینی کننده معنی غرور، تنها پیش

درصد از واریانس هیجان  79بینی کننده  گیری هدف بیرونی پیش خودکارآمدی، و جهت

 شرم بودند.

هاای   گیری هدف، خودکارآمدی، ریاضی، هیجاان  ارزش تکلیف، جهت :ها کلید واژه

 تحصیلی.
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 مقدمه

های زندگی از جمله تفکر خالق و  الزمه زندگی در جهان پیچیده و پیشرفته امروزی برخورداری از مهارت

تواند در فرایند نضج، تطور و  است. صاحبنظران بر این باورند که فراگیری مؤثر دانش ریاضی می اندیشه پویا

نقل از رضویه، لطیفیان و سیف،  ؛ به7339، 9لئود ؛ مک7313، 7تحول این تفکر نقشی تعیین کننده ایفا کند )شوئنفلد

 (.37، ص 7916

آموزان، ریاضی یک درس  ای از دانش نظر عدهریاضی در آموزش رسمی و عمومی، از   با وجود نقش ویژه

(. تحقیقات انجام یافته در 11، ص 7931دهند )شمس و تابع بردبار،  جذاب نیست و به آن عالقه چندانی نشان نمی

آموزان نگرش و عواطف منفی نسبت به درس ریاضی دارند  دهد که برخی از دانش ایران و سایر کشورها نشان می

 (.19، ص 7937یدی، )زمانی، سعیدی و سع

تنها از ساختارهای دانش  های متعدد نشان داده است که پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی،  پژوهش های یافته

نقل از غالمعلی لواسانی، حجازی  ؛ به9119، 4و پینتریچ 9پذیرد )لیننبرینک و فرایندهای پردازش اطالعات تأثیر نمی

ها و  ها، ارزش باط با عوامل انگیزشی از جمله باورها، نگرش(، بلکه در ارت764، ص 7931و خضری آذر، 

 (.11، ص 7931نقل از شمس و تابع بردبار،  ؛ به7333، 3باشد )بسانت ها نیز می اضطراب

های درس و اثرگذاری این عوامل بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در دروس  با وجود ماهیت هیجانی کالس

خصوص انجام نشده است. اضطراب امتحان تنها هیجانی است  انی در اینهای اخیر پژوهش چند مختلف، تا سال

 (. 4، ص 9111، 1و پکران 6ی پژوهشگران بوده است )شوتز که مورد عالقه

مندی یا  های شناختی همچون ادراک کفایت کنند که ارزیابی های هیجان مبتنی بر ارزیابی چنین ادعا می نظریه

های تجربه شده در آن موقعیت )مانند لذت، اضطراب( مرتبط هستند )شوتز  انطور آشکار با هیج کنترل شخصی به

بازده و  -تر باشد، انتظارات عمل (  بر این اساس هر چه سطح کنترلِ ادراک شده بیش71، ص 9111و پکران، 

نظیر  ی خود تجارب هیجانی خوشایند تر خواهد بود. که آن هم به نوبه ی عمل کنترل بیش رفتارهای سازگارانه

                                                           
1
 . Schoenfeld 
2
 . McLeod 
3
 . Linnenbrink 
4
 . Pintrich 
5
 . Bassant 
6
 . Schutz 
7
 . Pekrun 
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ی شخصی منجر به  در مقابل سطوح پایین کنترل ادراک شده .دهد لذت، امیدواری و غرور را افزایش می

بازده پایین منجر شده -هم به انتظارات عمل  شود که آن هیجانات ناخوشایند از قبیل اضطراب، خشم و ناامیدی می

 (. 91، ص دهد )همان کنترل را افزایش می -ی عمل و رفتارهای ناسازگارانه

های مرتبط با بازده پیشرفت بود  های پیشرفت، متمرکز بر هیجان در تحقیقات گذشته مطالعات مربوط به هیجان

ترتیب مرتبط با موفقیت و شکست احتمالی  همچون امیدواری و اضطراب که به 7نگر های بازده پیش که هم هیجان

گرفت  شرم مرتبط با موفقیت و شکست قبلی را در برمیشبیه غرور و  9نگر های بازده پس باشند و هم هیجان می

مرتبط با پیشرفت  4های فعالیت ارزش، هیجان -ی کنترل (. تعریف ارائه شده توسط نظریه311، ص 7313، 9)واینر

ماللت تجربه شده در حین آموزش   های پیشرفت تلقی نموده است. لذت از یادگیری، عنوان هیجان فعلی را نیز به

ص  9111هایی در این زمینه هستند )شوتز و پکران،  خشم معطوف به تکلیف یادگیری در مدرسه مثالکالسی یا 

 (. 344، ص 9171، 1و استوپنیسکی 6، دانیلز3؛ پکران، گوئتز91

( را 933، ص 7331) 3ی ارائه شده توسط اتکینسون (، تعاریف اولیه13، ص 7319و همکاران ) 1اکلس

ی موفقیت در انجام  عنوان باورهای فرد در باره ها انتظارات را به دادند. آنبرای انتظار و ارزش گسترش 

کنید عملکرد سال آینده شما در درس ریاضی  تکلیف فعلی یا آتی تعریف نمودند )برای مثال فکر می

ی کفایت و توانایی  ها از نظر مفهومی بین انتظار برای موفقیت و باورهای فرد در باره چگونه باشد؟( آن

و  71های انگیزش برجسته هستند )شانک تمایز قایل شدند. باورهای مرتبط با توانایی، در بسیاری از نظریه

مثال اولیه در  خودکارآمدی یک ی (. سازه61، ص 9111و اکلس، 79 ؛ ویگفیلد93، ص 9113، 77پاجارس

انجام رساندن یک  هایش برای به ی قابلیت عنوان باورهای فرد در باره این زمینه است. خودکارآمدی به

                                                           
1
 . prospective outcome 
2
 . retrospective outcome 
3
 . Weiner 
4
 . activity emotions 
5
 . Goetz 
6
 . Daniels 
7
 . Stupniski 
8
 . Eccles 
9
 . Atkinson 
10

 . Schunk 
11

 . Pajares 
12

 . Wigfield 
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(. 93، ص 9113؛ نقل از شانک و پاجارس، 7331، 7311، 7تکلیف خاص تعریف شده است )بندورا

ها هم نقش  ها و ارزش هدهند که انتظارات، بازد ( نشان می61، ص 9111ها )ویگفیلد و اکلس،  پژوهش

کنند؛ زیرا فرد معموالً در فعالیتی که انتظار موفقیت در آن را ندارد،  مهمی در کیفیت خودکارآمدی ایفا می

 ای برای عمل ایجاد نخواهد نمود.  ی پایینی دارد، انگیزه شود و تکلیفی که ارزش ادراک شده درگیر نمی

، 9یف کلی و هم معطوف به تکلیف خاص وجود دارد )هیگینزها هم تعار  در ادبیات پژوهشی، برای ارزش

ها  های کلی این موضوعات مطرح است که چه اعمالی برای انجام دادن فعالیت (. در ارزش434، ص 9111

(. اکلس و 41، ص 7313، 9ها تلقی شوند )روکیچ توانند پایان مثبتی به فعالیت مناسب هستند و چه رفتارهایی می

ها به کیفیت  اند و در تعریف آن های خاص معطوف به تکلیف متمرکز شده ( بر ارزش13، ص 7319همکارانش )

ها  ها بر تمایل فرد برای انجام تکلیف توجه شده است. بنابراین آن تکالیف مختلف و چگونگی تأثیر این کیفیت

 (. 13، ص 7319؛ اکلس و همکاران، 713، ص 9113کار بردند )اکلس،  را به« ارزش تکلیف»اصطالح 

، 4ی انتظار ( انگیزش تحصیلی دارای سه مؤلفه31، ص 7916، به نقل از سیف و خیر، 7313از نظر پینترچ )

در این الگو، انتظار به باورهای یادگیرنده در مورد است.  6و واکنش عاطفی یا هیجانی نسبت به تکلیف 3ارزش

دی که به باورهای شخصی در باره احتمال شود و دو جزء دارد: الف( خودکارآم انجام تکلیف مربوط می

شود و ب( کنترل باورهای یادگیری که به اسنادهای علّی  دستیابی به موفقیت در تکالیف خاص مربوط می

شود.  کنترل در تکالیف یادگیری مربوط می کنترل/ غیرقابل در خصوص عوامل درونی/ بیرونی و قابل

باشد: الف( ارزش تکلیف که به ادراک مفید و مهم بودن  ی ارزش در این الگو شامل سه جزء می مؤلفه

انگیزشی است که ریشه در عوامل درونی  1گیری هدف درونی محتوای یک درس اشاره دارد. ب( جهت

به عوامل  1گیری هدف بیرونی ج( جهت  طلبی و تمایل برای تسلط بر محتوا دارد؛ نظیر کنجکاوی، چالش

ی  یابد. مؤلفه رقابت با دیگران و جستجوی تحسین یا پاداش ارتباط میبیرونی همچون گرفتن نمرات خوب، 

                                                           
1
 . Bandura 
2
 . Higgins 
3
 . Rokeach 
4
 . expectancy 
5
 . value 
6
 . effective or emotional reaction to the task 
7
 . intrinsic goal orientation 
8
 . extrinsic goal orientation 
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کند  عاطفه مربوط به میزان اضطرابی است که یادگیرنده به هنگام امتحان دادن یا اندیشیدن به آن تجربه می

 (. 31، ص 7916، به نقل از سیف و خیر، 7313)پینتریچ، 

، 9179) 4و هاید 9، هالمن9، روزک7فته توسط هاراکیویکزارزش، پژوهش انجام یا -در راستای نظریه کنترل

تری را در این  آموزانی که برای تکالیف ریاضی ارزش کابردی قایل هستند، لذت بیش دهد دانش ( نشان می1ص 

دهد که فعالیت فاقد هرگونه ارزش  ارزش ماللت زمانی رخ می -کنند. بر اساس نظریه کنترل درس تجربه می

( تأیید 343، ص 9171های اخیر پژوهش پکران و همکاران ) (. یافته97ص  9111ز و پکران، مشوق باشد )شوت

باشد؛ بدین ترتیب که ماللت با ارزشِ ادراک  ارزش در این خصوص می -های نظریه کنترل کننده مفروضه

س ماللت آموزان تکلیف یادگیری را باارزش تلقی نکنند، احسا ی پایین همبسته است؛ یعنی اگر دانش شده

، ص 9177(، گوئتز و همکاران )497، ص 9177، گوئتز و استوپنیسکی )3های دَشمن پژوهش نتایجخواهند نمود. 

طور منفی با ارزش تکلیف  ( حاکی از آن است که هیجان ماللت به471، ص 9179) 1و ریچاردز 6(، الرسون993

ترتیب پس از موفقیت و شکست و ادراک  نگر همچون غرور و شرم به های پس همبسته است. در نهایت هیجان

و پکران،  دهند که عوامل درونی اِعمال کنترل یا فقدان کنترل موجب این نتایج شده باشند )شوتز این نکته رخ می

دهد که غرور با عزت  ( نشان می973، ص 9114(. نتایج پژوهش تجربی پکران و همکاران )91-97، صص 9111

جا که غرور یک هیجان  آن عالوه از  نفس کلی، خودکارآمدی و کنترل تحصیلی ادراک شده، همبسته است. به

بینی  ( خودکارآمدی در پیش91، ص 9111 ارزش )شوتز و پکران، -مبتنی بر بازده است، بر اساس نظریه کنترل

 تری دارد. آن نقش بیش

( مورد 9117) 3و اسکالرت 1ارزش در خصوص شرم در پژوهش ترنر -ی اصلی نظریه انتظار مفروضه

گیری هدف باالی درونی و  آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، خودکارآمدی پایین و جهت

 7( و ترنر و وا9111) 71شود. پژوهش لویس آموزان می مدن شرم در دانشوجود آ همچنین بیرونی موجب به

                                                           
1
 . Harackiewicz 
2
 . Rozek 
3
 . Hulleman 
4
 . Hyde 
5
 . Daschmann 
6
 . Larson 
7
 . Richardson 
8
 .Turner 
9
 . Schallert 
10

 . Lewis 
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ی فقدان  ی ادراک شکست در نتیجه دهد که شرم نتیجه (، نشان می9111، 9( )به نقل از ترنر و هاسمن9111)

 کنترل شخصی است.

 ی لهیسو طور عمده به به یلیتحص یها جانی(، ه71، ص 9111  شوتز و پکران،پکران ) هیبر اساس نظر

 یها تیفعال یریپذ کنترل، ادراک کنترل یها یابی. منظور از ارزندیآ یوجود م فرد از کنترل و ارزش به یها یابیارز

اساس، هر  نیاست. بر ا یلیتحص یآن مربوط به خودکارآمد ی ها است که بخش عمده آن یها و بازده یلیتحص

تجربه  تر شیو غرور ب یدواریهمچون لذت، ام ندیخوشا یها جانیباشد، ه تر شیچه سطح کنترلِ ادراک شده ب

 یدیمانند اضطراب، خشم و ناام ندیناخوشا یها جانیکنترلِ ادراک شده، با ه نییخواهند شد؛ در مقابل سطوح پا

را مرتبط با  یخودکارآمد یباورها زی( ن341، ص 9171نقل از گوئتز و همکاران،  ، 7331همراه است. بندورا )

طور  به نیواسطه افکار، اَعمال و همچن به یخودکارآمد یاساس، باورها نیدانسته است. بر ا یانجیتجارب ه

فرض شده  نیچن ها جانیمعطوف به ه یِخودکارآمد ی. در خصوص باورهاگذارند یم ریتأث ها جانیبر ه میمستق

 هستند. میمثبت سه یجانیه مرخین کیآوردن  دیدر پد میمستق طور مذکور به یاست که باورها

( که مبتنی بر تحلیل رگرسیون چندگانه بود، نشان داد که 797، ص 9113نتایج پژوهش پکران، الیوت و مایر )

های  ی هیجان بینی کننده عنوان پیش توانند به اجتناب( می -گرایش و عملکرد -اهداف پیشرفت )تسلط/ عملکرد

 کار روند. ی و شرم( بهمجزا )لذت، ماللت، خشم، امیدواری، غرور، اضطراب، ناامید

های تحصیلی  دهد در خصوص انگیزش یادگیری و هیجان مرور تحقیقات پیشین در این زمینه نشان می

های انگیزش  های خاص تحصیلی و مؤلفه ی هیجان تر به بررسی رابطه ها کم هایی انجام گرفته ولی آن پژوهش

 6و مایر 3؛ پکران، الیوت61، 9119، 4ز و لینهارت؛ شوت793، ص 9119، 9)شوتز و دکویراند  یادگیری پرداخته

(. در ایران نیز رابطه عوامل انگیزشی با خودپنداره و یادگیری خودگردان )نیکدل، کدیور، 776، ص 9113، 

ای  (، رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان با نقش واسطه719، ص 7937زاده و کاووسیان،  فرزاد، عرب

گیری  ( و همچنین ارتباط خودکارآمدی و ارزش تکلیف با جهت31، ص 7939گیری هدف )درتاج،  جهت

های اندکی  ( بررسی شده است؛ ولی پژوهش41، ص 7914هدف )شهنی ییالق، بنابی مبارکی و شکرکن، 

                                                                                                                                        
1
 . Waugh 
2
 . Husman 
3
 . DeCuir 
4
 . Lanehart 
5
 . Elliot 
6
 . Maier 
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اند  های تحصیلی پرداخته به بررسی رابطه عوامل انگیزشی شامل ارزش تکلیف و خودکارآمدی با هیجان

 (. 13، ص 7939، آغاجی )واحدی و قره

با توجه به ابعاد  ها و انگیزش تحصیلی وجود دارد. ای به درک ارتباط بین هیجان بنابراین نیاز فزاینده 

ها به فرایند و بازده، تحقیق حاضر با هدف مشخص نمودن  های تحصیلی و معطوف بودن آن مختلف هیجان

اللت( و دو هیجان مبتنی بر بازده )غرور و شرم( با های مبتنی بر فرایند )لذت و م ارتباط دو نمونه از هیجان

گیری هدف در درس ریاضی انجام شده است. به این  های انگیزشی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت مؤلفه

 ( اقتباس شده است.976، ص 9116های تحصیلی پکران ) منظور الگوی مفهومی هیجان

 ه پاسخ سؤاالت زیر بوده است. به طور مشخص هدف از انجام پژوهش حاضر دستیابی ب

های  بینی هیجان گیری هدف( در پیش نقش باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش تکلیف، جهت (7

 مبتنی بر فعالیت )لذت و ماللت( در درس ریاضی چقدر است؟

های  بینی هیجان گیری هدف( در پیش نقش باورهای انگیزشی )خودکارآمدی، ارزش تکلیف، جهت (9

 بازده )غرور و شرم( در درس ریاضی چقدر است؟مبتنی بر 

 روش اجرای پژوهش

های غیرآزمایشی از نوع همبستگی  ی پژوهش لحاظ روش در زمره پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع بنیادی و به

گانه تبریز در  های نواحی پنج آموزان دختر و پسر دبیرستان ی دانش ی آماری این پژوهش شامل کلیه است. جامعه

 باشد.  می 39-39تحصیلی  سال

 جامعه و نمونه

های نظری به  های اول، دوم و سوم متوسطه رشته نفر از دانش آموزان پایه 943ای به حجم  ونهاز این جامعه، نم 

گانه آموزش و  ای انتخاب گردید. بدین ترتیب که ابتدا از بین نواحی پنج ای چند مرحله گیری خوشه روش نمونه

دبیرستان پسرانه  9ن دخترانه و دبیرستا 9انتخاب شده و سپس از هر ناحیه،  3و  9پرورش شهرستان تبریز نواحی 

عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش در  انتخاب گردید. از هر دبیرستان، اعضای یک کالس اول، دوم یا سوم به

 نظر گرفته شدند. 

 ابزارهای پژوهش
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های مربوط به متغیرهای انگیزشی خودکارآمدی،  آوری داده : برای جمع(MSLQ)پرسشنامه یادگیری خودتنظیم 

 7های پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری گیری هدف درونی و بیرونی از مقیاس ش تکلیف و جهتارز

سؤالی برای ارزیابی راهبردهای انگیزشی و یادگیری در  17دهی  استفاده شد. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارش

، نقل از ربانی و 7337) 4کیچی و مک 9، گارسیا9آموزان دبیرستانی و دانشجویان است. پینتریچ، اسمیت دانش

اند. این پرسشنامه دو بخش دارد: بخش نخست راهبردهای  ( این پرسشنامه را طراحی نموده31، ص 7937یوسفی، 

 کند.  انگیزشی و بخش دوم راهبردهای یادگیری را ارزیابی می

ی  طفی است. مؤلفهگذاری، انتظار و عا ی ارزش مؤلفه 9راهبردهای انگیزشی این پرسشنامه شامل 

گیری بیرونی نسبت به هدف و  گیری درونی نسبت به هدف، جهت مقیاس جهت 9گذاری داری  ارزش

مقیاس کنترل باورهای یادگیری و خودکارآمدی است.  9ی انتظار دارای  باشد. مؤلفه ارزش تکلیف می

مای پرسشنامه، پاسخ خود را ها بر اساس راهن ی عاطفی دارای مقیاس اضطراب امتحان است. آزمودنی مؤلفه

کند( تا هفت )کامالً در مورد من  ای لیکرت از یک )اصالً در مورد من صدق نمی درجه 1روی یک مقیاس 

 کنند.  بندی می کند( رتبه صدق می

های مربوط به خودکارآمدی، ارزش تکلیف و  های مربوط به مؤلفه در پژوهش حاضر مقیاس

 مورد استفاده قرار گرفت.بیرونی(  -گیری هدف )درونی جهت

( بارای تعیاین پایاایی ایان پرسشانامه از      31، ص 7937، نقل از ربانی و یوسفی، 7339، 7337) همکارانپینتریچ و 

دست آمد. سایف   ها به برای خرده مقیاس 39/1تا  64/1روش همسانی درونی استفاده کردند که ضرایب آلفای بین 

پرسشانامه را باه روش همساانی درونای محاسابه کردناد و ضارایب آلفاای         ( پایایی ایان  777، ص 7919و لطیفیان )

 11/1تاا   17/1و بارای بخاش راهبردهاای یاادگیری باین       11/1تا  36/1کرونباخ حاصله را برای بخش انگیزش بین 

 دست آوردند.   به

ی به گیری هدف درونی و بیرون های خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت در این پژوهش نیز پایایی مؤلفه

، ارزش 11/1دست آمد که بر این اساس، ضرایب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی  روش همسانی درونی به

 حاصل گردید. 11/1گیری هدف بیرونی  و جهت 66/1گیری هدف درونی  ، جهت11/1تکلیف 

                                                           
1
 . Motivational Strategies for Learning Questionnaire 
2
 . Smith 
3
 . Garcia 
4
 . McKeachie 
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ت هیجان پرسشنامه: (AEQ)های پیشرفت  هیجان پرسشنامه های  نگیری هیجا منظور اندازه به 7های پیشرف

؛ به نقل از کدیور، فرزاد، کاووسیان و 9113، 9119) 9و پری 9آموزان توسط پکران، گوئتز، تیتز تحصیلی دانش

 9دهی است و مشتمل بر  ( طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع خودگزارش77، ص 7911نیکدل، 

 1ها،  باشد. در هر یک از قسمت متحان میهای مربوط به کالس، مربوط به یادگیری و مربوط به ا قسمت هیجان

زیر مقیاس وجود دارد که هشت هیجان لذت از کالس، امیدواری، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی و 

دست  به 33/1تا  13/1های پرسشنامه از  دهد. مقدار آلفای کرونباخ خرده مقیاس ماللت را مورد ارزیابی قرار می

آموزان تجارب هیجانی خود را در یک مقیاس  (. در این پرسشنامه، دانش9119 آمده است )پکران و همکاران،

، 7911کنند. کدیور و همکاران ) بندی می ای از یک )کامالً مخالفم( تا پنج )کامالً موافقم( رتبه درجه 1لیکرت 

گزارش  16/1تا  14/1را بین  پرسشنامههای مربوط به کالس این  های هیجان ( پایایی مقیاس76-99صص 

یابی معادالت ساختاری اعتبار  ( در یک پژوهش با استفاده از مدل46، ص 9177اند. پکران و همکاران ) کرده

 اند. قبول گزارش کرده را ارزیابی نموده و پایایی و روایی آن را قابل AEQپرسشنامه 

هاای مارتبط باا     مقیااس  خردهکار گرفته شد و پایایی  های مربوط به کالس به در پژوهش حاضر بخش هیجان

، 11/1، غرور 11/1لذت   دست آمد. ضرایب آلفای کرونباخ برای هیجان استفاده از روش همسانی درونی به

 حاصل شد. 11/1و شرم  39/1ماللت 

 روش اجرا

سپس به ها ابتدا به سؤاالت پرسشنامه انگیزش یادگیری و  ی آزمودنی ها به ترتیبی تنظیم شده بود که همه پرسشنامه

های تحصیلی پاسخ دهند. برای بررسی خاص یک حوزه درسی، کالس درس ریاضی مورد  پرسشنامه هیجان

طور ناقص یا مخدوش تکمیل شده  مورد که به 99ها تعداد  آوری پرسشنامه توجه قرار گرفت. پس از اجرا و جمع

 قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل  979بودند، کنار گذاشته شد و در نهایت 

 ها یافته

                                                           
1
 . Achievement Emotions Questionnaire 
2
 . Titz 
3
 . Perry 
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به منظور آگاهی از اطالعات توصیفی این پژوهش در وهله اول، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی ماورد  

 (.7بررسی قرار گرفته است )جدول 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .7جدول 

انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 19/7 49/3 خودکارآمدی

 11/7 14/3 تکلیفارزش 

 77/7 44/3 جهت گیری هدف درونی

 7/7 79/6 جهت گیری هدف بیرونی

 9/7 9/3 لذت

 13/7 9/9 ماللت

 97/7 19/4 غرور

 3/7 16/9 شرم

عناوان   گیری هدف )درونی و بیرونی( باه  در این پژوهش متغیرهای خودکارآمدی، ارزش تکیلف، جهت

اناد. لاذت، ماللات، غارور و شارم نیاز متغیرهاای مارتبط باا           گرفتاه متغیرهای انگیزشای ماورد بررسای قارار     

بر مبنای نمرات  7باشند. میانگین و انحراف معیار درج شده در جدول  آموزان می های تحصیلی دانش هیجان

باشند.  های پیشرفت می یادگیری خودتنظیم و هیجان  های پرسشنامه مقیاس ها در خرده ی آزمودنی کسب شده

باالترین عامل  M=79/6گیری هدف بیرونی با میانگین  ، از میان عوامل انگیزشی، جهت(7 )ولبر اساس جد

باالترین لذت تجربه شاده   M=9/3های تحصیلی مرتبط با ریاضی، لذت با میانگین  انگیزشی و از بین هیجان

 در بین فراگیران بوده است.
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هاای تحصایلی درس    های انگیزشی یادگیری و هیجاان  مؤلفهبا توجه به این که هدف اصلی پژوهش، بررسی ارتباط 

 شود. ریاضی است، ابتدا ماتریس همبستگی متغیرها و سپس نتایج مربوط به تحلیل رگرسیون گزارش می

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .9جدول 

P*< 13/1         P**< 17/1  

ی بین لذت و متغیرهای انگیزشی از جمله  دهد که رابطه جدول مربوط به ماتریس همبستگی نشان می

ترین  بیشدار است.  گیری هدف درونی و بیرونی، مثبت و معنی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت

گیری هدف بیرونی است.  ترین همبستگی متعلق به جهت ضریب همبستگی مربوط به ارزش تکلیف و کم

داری  گیری هدف بیرونی و ماللت ارتباط معنی در خصوص ارتباط ماللت و متغیرهای انگیزشی، بین جهت

ها مربوط به ارزش  ترین آن بیش دار با ماللت دارند که دست نیامد؛ ولی سایر متغیرها ارتباطی منفی و معنی به

ترین ضریب  دار است. در این میان، بیش تکلیف است. ارتباط غرور با متغیرهای انگیزشی مثبت و معنی

باشد. ارتباط  گیری هدف درونی می ترین همبستگی متعلق به جهت همبستگی مربوط به خودکارآمدی و کم

 دار و منفی است. یرونی، معنیگیری هدف ب شرم با متغیرهای انگیزشی غیر از جهت

گیاری هادف    به منظور پاسخ به این سؤال که از میاان متغیرهاای خودکارآمادی، ارزش تکلیاف، جهات     

هاای تحصایلی لاذت، ماللات، غارور و شارم        بینی کننده بهتری برای هیجاان  درونی و بیرونی کدامیک پیش

. باه  آموزان در درس ریاضی هستند، از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گاام باه گاام اساتفاده شاد      دانش

  7 9 9 4 3 6 1 1 

        7 خودکارآمدی 7

       7 614/1** ارزش تکلیف 9

      7 391/1** 373/1** گیری هدف درونی جهت 9

     7 913/1** 437/1** 919/1** گیری هدف بیرونی جهت 4

    7 976/1** 961/1** 311/1** 466/1** لذت 3

   7 -349/1** -111/1 -914/1** -417/1** -917/1** ماللت 6

  7 -716/1* 913/1** 719/1** 794/1* 739/1** 917/1** غرور 1

 7 -117/1 193/1** -931/1** -179/1 -771/1* -971/1** -999/1** شرم 1
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گیاری   گیاری هادف درونای و جهات     ای که در آن، متغیرهای خودکارآمدی، ارزش تکلیاف، جهات   گونه

های لذت، ماللت، غرور و شرم به طور جداگانه به عنوان  بین و هیجان هدف بیرونی به عنوان متغیرهای پیش

 متغیر مالک وارد معادله گردیدند.

 تحصیلی لذت در درس ریاضی  بین بر هیجان یرهای پیش. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغ9جدول 

 β tضریب  bضریب  متغیر گام
سطح 

 داری معنی
 F ضریب تبیین

سطح 

 داری معنی

 117/1 33/764 993/1 117/1 149/79 31/1 63/1 ارزش تکلیف اول

 ارزش تکلیف دوم

 خودکارآمدی

33/1 

94/1 

43/1 

73/1 

93/1 

43/9 

117/1 

117/1 
941/1 91/37 117/1 

بینی کننده  توان گفت که ارزش تکلیف و خودکارآمدی، عوامل انگیزشی پیش می(  9 )با توجه به جدول

توان بیان کرد که ضریب تبیین  هیجان تحصیلی لذت در درس ریاضی هستند. با توجه به نتایج حاصله، می

(941/1=R9( در سطح )117/1=Pاز نظر آماری معنی ) درصد از  93شود که  دار است. پس نتیجه گرفته می

شود. همچنین  واریانس هیجان تحصیلی لذت در درس ریاضی توسط ارزش تکلیف و خودکارآمدی تعیین می

حاکی از وجود رابطه مثبت ارزش تکلیف و خودکارآمدی با هیجان تحصیلی لذت در درس  tو میزان  βضریب 

 ریاضی است.

 تحصیلی ماللت در درس ریاضی  بین بر هیجان . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش4جدول 

 متغیر گام
ضریب 

b 
 β tضریب 

سطح 

 داری معنی

ضریب 

 تبیین
F 

سطح 

 داری معنی

 117/1 179/63 767/1 117/1 -779/1 -417/1 -63/1 ارزش تکلیف اول

 ارزش تکلیف دوم

 خودکارآمدی

44/1- 

91/1- 

91/1- 

99/1- 

49/4- 

31/9- 

117/1 

117/1 
737/1 4/41 117/1 

 ارزش تکلیف سوم

 خودکارآمدی

39/1- 

47/1- 

99/1- 

94/1- 

73/3- 

31/9- 

117/1 

117/1 
977/1 91/91 117/1 



...در یزشیانگ ینقش باورها  

13 

 
 

 

 114/1 39/9 76/1 93/1 گیری هدف بیرونی جهت

گیری هدف  در نهایت جهتشود که ارزش تکلیف، خودکارآمدی و  مشخص می(  4 )با توجه به جدول

بینی کننده هیجان تحصیلی ماللت در درس ریاضی هستند. با توجه باه   بیرونی از جمله عوامل انگیزشی پیش

( در R9=977/1تاوان بیاان کارد کاه ضاریب تبیاین )       به گام، می  دست آمده از تحلیل رگرسیون گام نتایج به

درصد از واریاانس هیجاان    97شود که  جه گرفته میدار است. پس نتی ( از نظر آماری معنیP=117/1سطح )

گیری هادف بیرونای تعیاین     تحصیلی ماللت در درس ریاضی توسط ارزش تکلیف، خودکارآمدی و جهت

حاکی از وجود رابطه منفی ارزش تکلیاف و خودکارآمادی و رابطاه     tو مقدار  βشود. همچنین ضریب  می

 اللت در درس ریاضی است.گیری هدف بیرونی با هیجان تحصیلی م مثبت جهت

 غرور در درس ریاضی  بین بر هیجان تحصیلی . نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای پیش3جدول 

 β tضریب  bضریب  متغیر گام
سطح 

 داری معنی
 F ضریب تبیین

سطح 

 داری معنی

 117/1 93/93 113/1 117/1 49/3 917/1 967/1 خودکارآمدی اول

بینی کنناده هیجاان    توان گفت که خودکارآمدی از جمله عوامل انگیزشی پیش می( 3 )با توجه به جدول

تاوان بیاان کارد کاه ضاریب تبیاین        باشاد. باا توجاه باه ایان نتیجاه، مای        تحصیلی غرور در درس ریاضی می

(113/1=R9( در سطح )117/1=Pاز نظر آماری معنی )     1شاود کاه حادود     دار است. پاس نتیجاه گرفتاه مای 

شاود. همچناین    درصد از واریانس هیجان تحصیلی غرور در درس ریاضی توسط خودکارآمادی تعیاین مای   

 حاکی از وجود رابطه خودکارآمدی با هیجان تحصیلی غرور در درس ریاضی است. tو میزان  βضریب 

 تحصیلی شرم در درس ریاضی  بین بر هیجان ون گام به گام متغیرهای پیش. نتایج تحلیل رگرسی6جدول 

 β tضریب  bضریب  متغیر گام
سطح 

 داری معنی

ضریب 

 تبیین
F 

سطح 

 داری معنی

 117/1 14/41 713/1 117/1 -99/6 -999/1 -419/1 خودکارآمدی اول

 117/1 11/99 771/1 117/1 -16/6 -91/1 -347/1 خودکارآمدی دوم
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 199/1 93/9 793/1 71/1 گیری هدف بیرونی جهت

گیاری هادف بیرونای عوامال انگیزشای       گردد کاه خودکارآمادی و جهات    مشخص می(  6 )با توجه به جدول

تاوان بیاان کارد کاه      بینی کننده هیجان تحصیلی شرم در درس ریاضی هستند. با توجاه باه نتاایج حاصاله، مای      پیش

شود کاه حادود    دار است. پس نتیجه گرفته می ( از نظر آماری معنیP=117/1)( در سطح R9=771/1ضریب تبیین )

گیاری هادف بیرونای     درصد از واریانس هیجان تحصیلی شرم در درس ریاضی توسط خودکارآمدی و جهات  79

گیاری   حاکی از وجود رابطه منفی خودکارآمدی و رابطه مثبت جهات  tو میزان  βشود. همچنین ضریب  تعیین می

 ونی با هیجان تحصیلی شرم در درس ریاضی است.هدف بیر

 گیری نتیجه

بینی  گیری هدف در پیش هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت

های تحصیلی در درس ریاضی بود. به این منظور، رگرسیون گام به گام عوامل انگیزشی مذکور در ارتباط  هیجان

یل استفاده شد که متغیرهایی های تحصیلی لذت، ماللت، غرور و شرم محاسبه شد. از این روش به این دل با هیجان

ها تأثیر  داری با متغیر مالک ندارند از تحلیل کنار گذاشته شوند و همچنین در هر یک از گام که رابطه معنی

 متغیرهای قبلی از نظر آماری دوباره مورد آزمون قرار گیرند. 

ی لذت، از طریق دو عامل های تحصیلی مربوط به فعالیت یعن های پژوهش نشان داد که یکی از هیجان یافته

ها و تکالیف  آموزانی که فعالیت عبارت دیگر، دانش شود. به بینی می انگیزشی ارزش تکلیف و خودکارآمدی پیش

کنند، همچنین معتقدند دارای توانایی الزم برای موفقیت در انجام تکالیف  ارزش تلقی می یادگیری ریاضی را با

 برند. ریاضی لذت میهای  ریاضی هستند، از انجام فعالیت

باشد که بر  ( می7-1، صص 9179های پژوهش هاراکیویکز و همکاران ) تحقیق در راستای یافته  این نتیجه

 باشد. آموزان در این درس می بینی کننده هیجان لذت دانش اساس آن، ارزش کاربردی تکلیف ریاضی، پیش

های تحصیلی زمانی  . طبق این نظریه، لذت از فعالیتبر اساس نظریه پکران، هیجان لذت با فعالیت ارتباط دارد

، 9111ها هم باارزش و هم قابل کنترل تشخیص داده شده باشند )شوتز و پکران،  شود که این فعالیت برانگیخته می

های  ( تجربه نمودن هیجان تحصیلی لذت، توسط ارزیابی71ارزش )همان، ص  -(. در نظریه کنترل91ص 

طور عمده توسط باورهای خودکارآمدی و  ها به آیند. این ارزیابی وجود می ل و ارزش بهشناختی فرد از کنتر

کند  آموزی لذت از یادگیری را تجربه می ترتیب دانش گیرند. بدین ها صورت می ارزش و اهمیت ذهنی فعالیت
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اخیر   دارد. بنابراین یافتهکه فعالیت یادگیری را ارزشمند تلقی نموده و معتقد باشد که شایستگی تسلط بر محتوا را 

های  های انگیزشی هیجان لذت در درس ریاضی در راستای مفروضه بینی کننده پژوهش فعلی در خصوص پیش

 باشد. ( می 97-99ارزش )همان، صص  -اصلی نظریه کنترل

شی ارزش باشد، توسط عوامل انگیز یافته دیگر این پژوهش نشان داد که هیجان ماللت که مرتبط با فعالیت می

شود؛ یعنی فراگیرانی که ارزش پایینی برای  بینی می گیری هدف بیرونی پیش تکلیف، خودکارآمدی و جهت

عالوه  کنند قادر به انجام تکالیف مرتبط نخواهند بود و به های درسی ریاضی قایل هستند و تصور می فعالیت

جلب توجه و تأیید  ، کسب نمره، از یادگیری ریاضی ها آن هدفگیری هدف بیرونی دارند؛ یعنی  جهت

هدف درونی مانند کنجکاوی و افزایش  ،درس این و از استدیگران یا دوری از ارزیابی منفی دیگران 

 د.نماین می ماللتآموزانی از ریاضی لذت نبرده و احساس  چنین دانش ؛کنند دانش را دنبال نمی

(، گوئتز و همکاران 493، ص 9177همکاران ) های دَشمن و این یافته در راستای بخشی از نتایج پژوهش

باشد. نتایج تحقیقات مذکور نشان داده است که  ( می471، ص 9179(، الرسون و ریچاردز )993، ص 9177)

 باشد. آموزان می بروز هیجان ماللت در دانش  بینی کننده ارزش تکلیف پایین، پیش

دهد که فعالیت فاقد ارزش محسوب  مانی رخ می( ماللت ز99، ص 9111در نظریه پکران )شوتز و پکران، 

آموز تکلیف یادگیری را باارزش تلقی نکند، احتمال تجربه ماللت در وی افزایش خواهد  شود. یعنی اگر دانش

 باشد. ارزش می -این مفروضه در نظریه کنترل  دست آمده در پژوهش حاضر تأیید کننده یافت. نتایج به

بینی کننده غرور،  دهد که بهترین پیش بتنی بر بازده است، نتایج نشان میدر خصوص غرور که یک هیجان م

رساندن تکالیف ریاضی و   آموزانی که اعتقاد دارند از توانایی الزم برای به خودکارآمدی است؛ یعنی دانش

 کنند. تری غرور را تجربه می باشند به احتمال بیش دستیابی به موفقیت برخوردار می

دهد که هیجان غرور با عزت نفس کلی، خودکارآمدی و  ( نشان می911، ص 9114ی پکران )های تجرب یافته

جا که غرور یک هیجان مبتنی بر بازده است، بر اساس  آن عالوه از  کنترل تحصیلی ادراک شده، همبسته است. به

 باشد. تر می بینی آن بیش ( نقش خودکارآمدی در پیش777، ص 9111ارزش )شوتز و پکران،  -نظریه کنترل

گیاری   دیگر پژوهش فعلی در مورد هیجان شرم، حااکی از آن اسات کاه خودکارآمادی و ساپس جهات        یافته

آماوزانی کاه احتماال موفقیات      بینای نمایناد. بادین ترتیاب، داناش      توانند بروز هیجان شرم را پیش هدف بیرونی می

رناد و از ساوی دیگار موفقیات در ریاضای را      چندانی در به انجام رساندن تکالیف ریاضی و حصول به موفقیت ندا
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کنند نه تحقاق اهاداف درونای     طور عمده با کسب نمره، ارزیابی مثبت دیگران یا رهایی از سرزنش آنان تلقی می به

 نمایند. تری هیجان شرم را تجربه می همچون کنجکاوی و افزایش دانش، به احتمال بیش

( همسویی دارد که خودکارآمدی پایین 991، ص 9117کالرت )های پژوهش حاضر با مطالعات ترنر و اس یافته

عالوه نتایج پژوهش حاضر در راستای تحقیقات   آموزان شود؛ به وجود آمدن شرم در دانش تواند موجب به می

  ها، شرم نتیجه ( است که بر اساس آن791، ص 9111به نقل از ترنر و هاسمن،   9111( و ترنر و وا )9116لویس )

 کست و فقدان کنترل شخصی است.ادراک ش

های  رفت در هیجان ( انتظار می91، ص 9111ارزش )شوتز و پکران،  -کنترل  های نظریه بر اساس مفروضه

تر باشد که نتایج  های مبتنی بر بازده، نقش خودکارآمدی برجسته مبتنی بر فعالیت، نقش ارزش تکلیف و در هیجان

های مختلف با یکدیگر تفاوت  وجود میزان واریانس تبیین شده در هیجان این  بینی را تأیید نمود؛ با نیز این پیش

های تحصیلی یکسان  ی هیجان پذیری الگو در مورد همه داشت و این امر شاید حاکی از آن باشد که قدرت تبیین

 نیست. 

نی است که تمایل های منفی ماللت و شرم، به این مع بیرونی با هیجان گیری هدف وجود ارتباط مثبت بین جهت

های  هیجان  تواند به تجربه های بیرونی نظیر نمره و دریافت تحسین از سوی والدین و معلمان می آموزان به مشوق دانش

 منفی مذکور در درس ریاضی بیانجامد.

ی  توان گفت عوامل انگیزشی خودکارآمدی و ارزش تکلیفِ ادراک شده گیری کلی می عنوان نتیجه به

بینی نمایند. نقش  آموزان را پیش های تحصیلی دانش توانند بخشی از تغییرپذیری در هیجان می آموزان دانش

های مبتنی بر بازده  تر از هیجان های مبتنی بر فعالیت، بیش بینی هیجان خودکارآمدی و ارزش تکلیف در پیش

دار،  ی معنی کنندهبینی  طوری که در خصوص هیجان غرور که مرتبط با بازده است، تنها پیش است؛ به

ها را  های منفی )ماللت و شرم(، ارزش تکلیف و خودکارآمدی، این هیجان خودکارآمدی بود. در مورد هیجان

ی مثبت بود. یعنی گرایش به  بینی کننده گیری هدف بیرونی، یک پیش کردند؛ اما جهت بینی می طور منفی پیش به

رنگ  دهد. نقشی کم آموزان افزایش می منفی را در دانش های گیری هدفِ بیرونی، احتمال بروز هیجان جهت

حال، همبستگی  های تحصیلی در این پژوهش قابل تأمل بود. با این بینی هیجان گیری هدف درونی در پیش جهت

 ها است. تکلیف، حاکی از واریانس مشترک بین آن گیری با خودکارآمدی و ارزش این جهت 31/1حدود 
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های  های آموزشی و موقعیت توان گفت برنامه های این پژوهش می اس یافتهبه لحاظ کاربردی بر اس

آموزان را افزایش دهند،  ی دانش تربیتی که بتوانند سطح خودکارآمدی و ارزش تکلیفِ ادراک شده

 دهند.  ویژه لذتِ یادگیری را در فراگیران افزایش می های مثبت به ی هیجان  احتمال تجربه

تحصیلی مرتبط با فعالیت )لذت و ماللت( و بازده )غرور و   های بینی هیجان بر پیش هدف این پژوهش معطوف

گیری هدف  شرم( در درس ریاضی با استفاده از متغیرهای انگیزشی شامل خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت

تبیین نشده باقی های تحصیلی،  توجهی از هیجان در درس ریاضی بود؛ با این حال نتایج نشان داد که واریانس قابل

باشند، انجام  های تحصیلی مؤثر می جا که عوامل انگیزشی و شناختیِ دیگری نیز در بروز هیجان ماند؛ از آن

های تحصیلی در دروس مختلف و عوامل  های هیجان تر شدن سایر جنبه تواند به روشن ها می پژوهش در این حیطه

تری در مورد عوامل  توانند تصویر مشخص در این زمینه میهای بعدی  پژوهشها بیانجامد.  تأثیرگذار در آن

 های تحصیلی ارائه دهند. و همچنین سایر هیجان  ی دیگر بینی کننده پیش

 منابع

ای  رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه(. ”7939).درتاج، فریبرز .7

 .31-774(: 3) 91  ،شناسی فصلنامه روان “ گیری هدف. جهت

ی  گیری هدف در رابطه گری جهت بررسی نقش واسطه(. ”7937).ربانی، زینب و فریده یوسفی .9

ی مطالعات آموزشی و  مجله“ خودکارآمدی و ارزش تکلیف با انواع راهبردهای شناختی.

 43-11 (:9) 4، یادگیری

ریاضی و رابطه باورهای انگیزشی در باره (. ”7916)اصغر؛ مرتضی لطیفیان و دیبا سیف. رضویه، .9

 13-713: (1) 11 شناسی روان  “آموزان تیزهوش. دهی انگیزشی در دانش راهبردهای خودنظم

اثربخشی و پایداری تأثیر استفاده از (. ”7937)بی عشرت؛ محمد سعیدی و علی سعیدی. زمانی، بی .4

آوری  فصلنامه فن  “ها بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی درس ریاضی. ای چندرسانه

 61-11  (:4) 9، و ارتباطات در علوم تربیتیاطالعات 
رابطه باورهای انگیزشی با رویکردهای یادگیری در میان جمعی (. ”7916)سیف، دیبا و محمد خیّر. .3

مجله علوم تربیتی و  “ های شیراز. از دانشجویان رشته پزشکی و مهندسی دانشگاه

 31-19: 74، شناسی روان
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ده  نظم بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای خود” (.7919)ان.سیف، دیبا و مرتضی لطیفی .6

 414-491(: 4) 1. شناسی مجله روان“ دانشجویان در درس ریاضی.

ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه  نقش واسطه(. ”7931)شمس، فاطمه و فریبا تابع بردبار. .1

 11-13 (:9) 7، شناختی های روان ها و مدل روش“ گیری هدف و عملکرد ریاضی. جهت
بررسی روابط بین موضوعی و (. ”7914)زهرا بنابی مبارکی و حسین شکرکن. شهنی ییالق، منیجه؛ .1

های عملکردگرا،  درون موضوعی انگیزش تحصیلی )خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف

مجله علوم “ آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر اهواز. عملکردگریز و تبحری( در دانش

 41-16(: 79) 9، اسی دانشگاه شهید چمران اهوازشن تربیتی و روان

مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای (. ”7913)ظهیروند، راضیه. .3

بینی  جنسیتی و رضایت از جنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها در پیش

 43-19(:9) 6، شناختی مطالعات روان  “ها. پیشرفت تحصیلی آن

بینی پیشرفت  الگوی پیش(. ”7931)عود؛ الهه حجازی و هیمن خضری آذر.غالمعلی لواسانی، مس .71

 (:9) 73، شناسی مجله روان“ ریاضی: نقش اهداف پیشرفت، رویکردهای یادگیری و تالش.
711-769 
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