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Abstract 

Background and Purpose: The quality of academic performance of students is influenced by 

various factors. Students in school not only acquire knowledge and cognitive skills, but also 

experience the pleasant and unpleasant excitements associated with learning and progress. The 

purpose of the present study was to investigate the relationships between emotions of students, 

teachers and parents with academic performance in science course. 

Method: The present study was descriptive and correlational. The statistical papulation included 

all the 8th grade female students studying in the schools of the Miandoab city during the academic 

year of 2017-2018, 330 of them were selected using cluster sampling method and completed the 

questionnaires of academic emotions of students (Pekrun et al., 2002) and academic emotions for 

the parents and teachers (Frenzel et al., 2009). Also, the first semester's score on science course 

was used to determine the academic performance. Data analysis was performed using correlation 

and regression method. 

Results: The results of correlation test showed that there is a significant relationship between 

students' enjoyment and anxiety, and parents' and teachers' enjoyment and academic performance         

(p <0.05). Also with the exception of teachers'anxiety, there was a significant relationship between 

the emotions of parents and teachers and the students' emotions (p<0.05). Regression results 

showed that the students's enjoyment and anxiety and the enjoyment of teachers and parents were 

more contributing to the prediction of the students' academic performance. 

Conclusion: Emotional responses of parents and teachers, especially enjoyment and anxiety, have 

educational implications for students. As a result, teachers and parents should be aware of their 

emotional experiences and pay attention to the importance and quality of their excitement. 
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 معلو درسیلی تحص عملکرد با و والدین معلمان ان،آموزدانش یلیتحص یهاهیجان رابطه
 

 3، شهروز نعمتی2، شهرام واحدی1*شبیلو سلیمانی ناهید

 ، ایراندانشگاه تبریزشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روان شناسی تربیتی،کار شناسی ارشد روان .8

 ، ایراندانشگاه تبریزشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، استاد گروه روان .2

 ، ایراندانشگاه تبریزشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روان دانشیار .9

 22/23/39تاریخ پذیرش:  22/28/39تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

   و دانش تنهانه مدرسیییه در آموزاندانشعوامل مختلفی اسیییت.  تأثیران تحت آموزدانشکیفیت عملکرد تحصییییلی  :هدف و نهیزم

 هدف .کنندیم تجربه زین را شرفتیپ و یریادگی با مرتبط ندیناتوشیا و ندیتوشیا هیجان های که ،کنندمی کسی  یشیناتت یهامهارت

 .بود علوم درس یلیتحص عملکرد باان معلم و ،نیوالد ان،آموزدانش یلیتحص هیجان های روابط یبررس حاضر پژوهش

در  مشییلوب به تحصیییل پایه هشییت  دتتر انآموزدانششییامل تمامی جامعه  بود. از نوع همبسییتگی و توصیییفی پژوهش این طرح :روش

به  و انتخاب شییدند ایتوشییه گیرینمونهبا روش  آنهانفر از  992که  بودند 8936-39 تحصیییلیدر سییاب  اندوآبیم شییهرسییتانس مدار

( 2223 و هیجان تحصیلی والدین و معلمان ) فرنزب و همکاران، (،2222، همکاران و پکران)آموزان دانش هیجان تحصیلی هایپرسشنامه

 یهمبستگ روش زا استفاده با هادادهتحلیل . شد استفاده یلیتحص عملکردتعیین  یبرا علوم درس اوب نوبت کارنامه . همچنینپاسخ دادند

 انجام شد. زمانهم ونیرگرسو 

 رابطه یلیتحصیی عملکرد با معلمان و نیوالد لذت ان،آموزدانش اضییطراب و لذت نیب کهآزمون همبسییتگی نشییان داد  جینتا :هایافته

 رابطه ،انآموزدانش یهیجان ها با معل  اضییطراب جزبه معلمان و نیوالد یها هیجان نیب ن،یهمچن (.p< 20/2) دارد وجود داریمعنی

 ،معلمان و نیوالد لذت ،آموزدانش اضطراب و لذت یهیجان ها که داد نشیان ه  ونیرگرسی جینتا (.p< 20/2) دارد وجود داریمعنی

 .دارند انآموزدانش یلیتحص عملکرد ینیبشیپ در یشتریب سه 
در نتیجه  دارد انآموزدانش یبرا یلیتحصیی یامدهایپ ،و اضییطراب لذت ژهیوبه معلمان و نیوالد یجانیه هایواکنش: گیرینتیجه

 کنند.تود توجه  یهیجان هااهمیت و کیفیت  و به باشند آگاه،تود یجانیه اتیتجرب از دیبا نیوالد و معلمان

 یلیتحص عملکرد معل ، ن،یوالد ،یلیحصت جانیه: هاکلیدواژه
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 مقدمه
هییای کیفیییت نآییام آموزشیییی و اثربخشیییی یکی از شاتص

های آموزشیی، عملکرد تحصیلی در دروس ها و برنامهفعالیت

ان است. در چند آموزدانش درس علوم تجربی ویژهبهمختلف 

 بهدر سییطج جهانی از موضییوعات درسییی  یک هیچ اتیردهه 

در بسیییاری از  (.8اسییت ) نشییده تلییردرس علوم دچار  اندازه

همه  ایران، اهداف آموزش علوم را دستیابی جمله ازورها کشی

ا ان بآموزدانش، و اندکردهان به سییواد علمی تعیین آموزدانش

 سیواد علمی و با اسیتفاده از اصوب علمی و فرایندهای بر تکیه

ر روز بهت مسیییا ییلکرده و دربییاره  گیریتصیییمی بهتر  ،علمی

چون تیمز  المللیبین هایآزمونولی نتایج  .(8) اندیشیییندمی

که ایران از آن دسته کشورهایی است که جایگاه  دهدمینشان 

نداشته  2229تلییری نسبت به  2288در تیمز  نسبی آن در علوم

ن از میانگی ترپایین معناداری طوربه 2280است و حتی در تیمز 

 494در رتبه  و در آزمون مربوطه مقیاس تیمز عمل کرده است

 .(2ز متوسط جهانی است )ا ترپایینو 

لفی عوامل مخت تأثیران تحت آموزدانشعملکرد تحصیلی 

 ،شییناسییان تربیتییکی از اهداف پژوهشییی مه  روان .اسییت

ان آموزدانششیناسان معتقدند روان ت.بررسیی این عوامل اسی

شناتتی  هایمهارتها به کسی  دانش و نته آموزش ن طی در

توشایند و ناتوشایند مرتبط یا  هیجان هایکه ، شوندمی نا ل

 و هییاهیجییان. کننییدمییییادگیری و پیشیییرفییت را نیز تجربییه 

د که هستن ناآموزدانشعوامل شیخصیتی  جمله از هااحسیاس

 هیجان های (.9)دارند ر فرایند یادگیری حضیییور در سیییراسییی

بسییییییاری کییه مرتبط بییا یییادگیری و پیشیییرفییت تحصییییلی 

تحصیلی در  هایمحیط هایهیجان عنوانبهان است آموزدانش

ان در دو محیط مه  آموزدانش (.9) شیییونییدمینآر گرفتییه 

کنند و عملکرد و زندگی می های تانه و مدرسییهنامبه هیجانی

رار ق این دو محیط عاطفی یا هیجانی تیأثیررفتیارشیییان تحیت 

 ،ینهدر این زم و والدینمعل  بررسیییی نقش ؛ بنابراین گیرندمی

 اساسی است.

                                                           
1. Teachers’ achievement emotions 

ان، آموزدانشنقش معل  در فراینیدهیای یادگیری دربیاره 

نشیییان دادنید که معلمان  هیاتربیتی در طی دهیه پژوهشیییگران

و اجتماعی  ،ازنآر شیییناتتی، عاطفیان را آموزدانشتوانند می

عنوان یک عامل محیطی قرار دهنید. رفتار معل  به تیأثیرتحیت 

، فرنزب .(4) شودبینی هیجانات در نآر گرفته میمه  برای پیش

تجربی  هایهای نآری و یافتهگو تز، استفنس و جاکوب فرض

فت پیشر هایهیجانرا با توجه به پیشیایندها و اثرات  تودشیان

 هایهیجانمعتقدندکه  آنهاکنند. تدریس ارا ه میباره دمعلمان 

و  روانی مییدرسییییه ان، جوّآموزدانشمعلمییان برای یییادگیری 

اهمییت دارد. این پژوهشیییگران بییه  ،وپرورشکیفییت آموزش

نگرند که فرایندهای معل  از دیدگاه پیشیییرفت می هیجان های

 های هیجان)اصلی آن جستجوی موفقیت و اجتناب از شکست 

و  هافعالیتمعلمان به  را هاهیجاناین  است. (8پیشیرفت معلمان

 تیجهو ن دهندمیان نشییان آموزدانشنتایج پیشییرفت تحصیییلی 

و شیییکسیییت با توجه به معلمیان درباره موفقیت  یهیاارزییابی

هیجییان معلمیان بخش (. 0)گیرد صیییورت می اهیداف کلیاس

و مختلفی  پیامدهای مه  آموزشییی اسییت و با ر بافتدمهمی 

، هایجانه ،مانند بهزیسییتی معلمان، اثربخشییی کلاسییی، انگیزش

 (.6)دارد ارتباط  ،انآموزدانشعملکرد و یادگیری 

 در ارتقیا یا بهبود پیامد اجتماعی، تیانوادهبیدیهی اسیییت 

نقش بسییییییار مهمی را ایفییا  انآموزدانشو رفتییاری  ،عییاطفی

 اجتماعی یادگیری -های شیییناتتیتئوری براسیییاس کند.می

دهی و سرمشق ،کودک-الداهای هیجانی در تعاملات وواکنش

 هایرا با مشاهده واکنش هیجان هاشیوند. کودکان تقویت می

مثبت و منفی والدین از طریق  هیجان هایگیرند. والدین یاد می

رار ق تأثیرودکان را تحت ک هایهیجان ،کودک-تعاملات والد

های مختلف نشیان داده است که یکی از پژوهش (.9) دهندمی

مثبت و منفی کودکان،  هیایهیجیانگیری منیاب  مه  شیییکیل

تحصیییلی  هیجان های (.9) الدین اسییتهای هیجانی وواکنش

 رفتپیشیییو نتایج  هافعالیته به هسیییتند ک یهایهیجانوالدین 

 (.1) دهندمی نتحصیلی فرزندان تود نشا
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 هایسییابدر طوب  هاهیجان تحوبپدر و مادر عامل اصییلی 

ر د قبل از مدرسیه هسیتند. افتخار موفقیت و شیرم از شیکست،

گیرد. اضییطراب زمانی ایجاد تانواده از سیینین پایین شییکل می

دارند و  ازحد از کودکان تودانتآارات بیش آنهاشیییود که می

ان آموزدانشکنند. تنبیه می ،کودکانشییان را به تاطر شییکسییت

ه شیییوند ککنند و تیلی موفق میطور مثبت رشییید میبه زمانی

اما هنگامی دچار  شیییوندشیییان حمایت میوسییییلیه تانوادهبیه

 مواجه شییوند؛ ،مخالفت تانواده با آنهاشییوند که می شییکسییت

ترین حییامی برای رشییید م ثر تواننیید مه بنییابراین والییدین می

 (.3)ان باشند آموزدانش

فرضیه پرورش  (2280کاسترو، هالبرستد، لوزادا و کریگ )

کارکرد  عنوانبههیای بیازشیییناسیییی هیجانی کودکان مهیارت

را مورد  و باورهای مبتنی بر هیجان والدین رفتارهاها، مهیارت

والدین با که  . نتیایج رگرسییییون نشیییان دادقراردادنیدآزمون 

در زندگی هیجانی کودکان  هاهیجانآموزش مناسییی  درباره 

پکران معتقد است که . همچنین (82) تود نقش اسیاسی دارند

امید، ی مانند لذت، هایهیجانان پیایه هشیییت  ا ل  آموزدانش

 (.88) .کنندمیطراب را در مدرسییه تجربه ضییو ا ،تشیی   رور،

ر د هاهیجانپژوهشیییگران معتقیدند که برای مطالعه  در نتیجیه

 .وجود داردنیاز بیشتری  ،های تحصیلیمحیط

 که ندداد نشیییان و همکاران پکران ،یگرید پژوهش در

 نمراتی )بعد هایپیشیییرفت، ( رور لذت،) مثبت هایهیجان

 و ؛کنندمی ینیبشیپ را (آزمون نمرات وی اضیییر سییاب انیپا

 شرم، اضیطراب، تشی ،ی )منف هیجان های ن،یهمچن. بالعکس

 و ،کنندمیی نیبشیپ را تیموفقی منف طوربهی( دیناام ،یتستگ

 .کندمیی نیبشیپی منف صییورتبه را هاهیجان نیا نیز تیموفق

 شیییرفتیپی برا هیجان ها که ندداد نشیییان ی مطالعاتهاافتهی

 تیاهم هاهیجان تحوب و رشییدی برا شییرفتیپ و انآموزدانش

 .(82) دارند ایبرجسته

                                                           

1. Contr l -value theory 

 

 از یکی حییاضیییر حییاب در 1مهییارگری -ارزش نیآریییه

محسیییوب  تحصییییلی هیجانات تبیین در مه  هایدییدگیاه

تبیین  به تود نآری مدب در همکیاران، و شیییود. پکرانمی

 نآر از د.نپردازمی تحصیییلی هیجانات پیامدهای و پیشییایندها

 مختلف سییطوح در باید هیجانات تحصیییلی پیشییایندهای آنها

 قرار توجه مورد )شییناتتی( وی )محیط( فرهنگی -اجتماعی

 بیانگر هیجانات، فرهنگی -اجتمیاعی پیشیییاینیدهیای. گیرد

 تأثیر .است مانند مدرسه و تانه() اجتماعی هایتأثیرات محیط

 هایارزیابیوسیییله به تحصیییلی، هیجانات بر اجتماعی محیط

ها و ارزش بنابراین، ،شودمی گریواسطه، افراد ارزش و کنترب

 هیجان هایو )والدین  هیجان هایویژه انتآیارات والیدین و به

ی و مثبت و منف هایهیجانها، توانند بر ارزیابیپیشیییرفیت( می

 (.9) دنداشییته باشیی تأثیر ،انآموزدانش مناب  عملکرد تحصیییلی

 هن توانمیهای این نآریه را معتقد اسیییت که مفروضیییه پکران

 ایههیجانکه برای ، انآموزدانش هایهیجانی تبیین افقط بر

کت موزشی مشاررباره آدکسانی که  و دیگر شده معلمانتجربه

ا تحصییییلی یا پیشیییرفت ر هایهیجانبنابراین  ؛کار بردهدارند ب

ان تجربه آموزدانشمعلمیان، میدیران، کارکنان و والدین مانند 

 .(82و  3) کنندمی

ان، والدین و آموزدانش هایهیجانبا توجه به مباحث فوق 

ولی بررسی  (24-89) دنمعلمان با عملکرد تحصییلی رابطه دار

که به نقش هیجان والدین و  دهدمینشییان  (82و  3، 0) پیشییینه

اسیییت و به سیییه   شیییده پرداتتهمعلمیان در این زمینه کمتر 

علوم  تحصییییلی درس عملکرد بینیپیشدر  هاهیجانتفکیکی 

این  بنزفرنآریه پکران و  بر تکییهپرداتتیه نشیییده اسیییت. بیا 

ان، آموزدانش تحصیییلی هایهیجانرابطه  قصیید دارد، پژوهش

مجزا و یکپارچه با عملکرد تحصیلی  طوربهرا  والدین و معلمان

 هدف حاضییر پژوهش در ن،یبنابرا ؛ان بررسییی کندآموزدانش

 ،انآموزدانش سه گروه هایهیجان که است کلی این است که
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ی لیتحصییی عملکردی نیبشیپ در حد چه تیا معل  و ن،یوالید

 .دارند سه  ،(علوم درس)

 روش
طرح پژوهش  :کننردگانو شرررکرتپژوهش طرح  (الف

ی ماجامعه آماری شییامل تمتوصیییفی از نوع همبسییتگی اسییت. 

مشییلوب به تحصیییل در مدارس  ان دتتر پایه هشییت آموزدانش

تعداد ) 8936-30در سیییاب تحصییییلی  اندوآبیم شیییهردولتی 

نفر با  992حج   به اینمونه آنهابین که از بود (نفر 2422کل:

 انتخییاب شیییدنیید. ایدومرحلییه ایتوشیییه گیرینمونییهروش 
 82ترتیی  کیه ابتیدا از بین میدارس دتترانه میاندوآب، اینبیه

صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس در هر مدرسه مدرسیه به

که  تاسبه یادآوری  لازم شد.یک کلاس از پایه هشت  انتخاب 

 پرسییشیینامه 99 نهایت درانتخاب شییدند که  نفر 942در ابتدا 

 شاملشرط ورود به پژوهش  .ندشیدکامل شیده و وارد تحلیل 

 شرطو در پاسیخ دادن بود  تیرضیا وداشیتن توانایی تواندن 

برای  تروج ه  عییدم علییاقییه بییه شیییرکییت در پژوهش بود.

 استفاده شد. راطلاعات از ابزارهای زی آوریجم 

 رابزاب ( 

 این :پکران آموزدانش 1یلیتحصیی هایهیجان پرسییشیینامه .8

 هیجان هایشییده و  تهیه همکاران و پکران توسییط هرسییشیینامپ

د. کنگیری میهای یادگیری اندازهآموزان را در موقعیتدانش

 در(. 89) است کرتیل اسیمق در یتودگزارش نوع از این ابزار

 کلاس هیجان های بیه مربوط اسییمقچهیار  از پژوهش، نیا

 0) اضطراب ،(س اب 4) تش  ،(س اب 4) لذت] س اب 89 شامل

 .شد استفاده [(س اب 4)  رور و( س اب

اعتبار ( 84) دیور، فرزاد، کاووسییی و نیکدبدر پژوهش ک

 14/2  یضراخ با کرانبا یآلفا روش از استفاده با را پرسشنامه

 گزارشف آن یهااسیمقهترد و اسیمق کل یبرا 32/2 تیا

 کرانباخ یآلفا با پرسشنامه ییایپا نیز حاضر پژوهش در .کردند

 اضطراب ،62/2 تشی  ،60/2 لذت یآلفا مقدار. شید محاسیبه

                                                           
1. The achievement emotions questionnaire (AEQ) 

2. The achievement emotions questionnaire of Parents  

 جینتا. آمد دسییت به 99/2 هاسیی اب کل و 10/2  رور ،66/2

و روایی  یدرون یهمسییاناز  پرسییشیینامه که داد نشییانهمچنین 

 مطلوبی نیز برتوردار است.

این  :2نیوالدتحصییییلی  هیجان های ادراک پرسیییشییینامه .2

و بیکر،  (0فرنزب و همکاران ) براسییاس پرسییشیینامه پرسییشیینامه

است. پژوهشگر  طراحی شیده (80) گو تز، مورگر و رانلوسیی

اسیییتفاده کرده  «من والدین»از کلمیه « منمعل  »واژه  جیایبیه

 کرتیل اسیمق در یتودگزارشیی نوع از پرسییشیینامه نیااسییت. 

 نیوالد هایهیجان از را تود ادراک آموزاندانش که اسییت

 4) لذت شییامل سیی اب 89 یدارا ابزار نیا. کنندیم مشییخص

 (س اب 4)  رور و ،(س اب 0) اضطراب ،(س اب 4) تش  ،(س اب

در این پژوهش پیایایی پرسیییشییینامه با آلفای کرانباخ  .اسیییت

، هیجان تشییی  68/2محاسیییبه شییید. مقدار آلفای هیجان لذت 

و کییل ، 10/2هیجییان  رور  ،68/2، هیجییان اضیییطراب 64/2

 پرسییشیینامه که داد نشییان جینتا. دسییت آمد به 96/2ها سیی اب

  .(80و  0) دارد یمناسب یدرون یهمسان

 این: 3نمعلما تحصییییلی هایهیجان ادراک پرسیییشییینامه .3

 ازکه  است شده تهیه( 0توسیط فرنزب و همکاران ) پرسیشینامه

 انآموزدانش که اسییت کرتیل اسیمق در یتودگزارشیی نوع

 نیا. کنندیم مشییخص معلمان هیجان های از را تود ادراک

 ،(سیی اب 4) لذت شییامل مقیاس و چهار سیی اب 89 یدارا ابزار

 .است (س اب 4)  رور و ،(س اب 0) اضطراب ،(س اب 4) تشی 

سیینجی آن را مطلوب و های روانم لف این تسییت، شییاتص

 ییایییپییانیز  پژوهش نیا در منییاسییی  گزارش کرده اسیییت.

 ذتل یآلفا مقدار. شیید محاسییبه کرانباخ یآلفا با پرسییشیینامه

 هاس اب کل و 12/2 رور ،62/2 اضیطراب ،69/2 تشی  ،03/2

که حاکی از همسیییانی درونی مطلوب  آمد دسیییت بیه 92/2

پرسیشینامه است. همچنین روایی این ابزار توسط متخصصان و 

  سازنده تست، تأیید شده است.

3. The achievement emotions questionnaire of Teachers 
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 ز کارنامها استفاده بادر این مطالعه  :یلیتحص عملکردارزیابی  .3

 نوبتدر  علوم درس نمره معدب و انآموزدانش اوب مسیییابین

 زیابی عملکرد تحصیلی استفاده شد.، برای اراوب

لازم  مجوزهای ابتدا جهت انتخاب افراد نمونه ج( روش اجرا:

 و گرفته شییید وپرورشآموزشاداره از کمیته علمی و اتلاقی 

مونه بعد از انتخاب افراد نقرار گرفتند.  یدتأیمورد  هاپرسیشنامه

تمییامی ملییاحآییات اتلییاقی نیز بییه طور جهییت اجرای پژوهش 

قبل از آ از  هازمودنیکامل رعایت شیده است. بدین منآور، آ

برای حضور در پژوهش اعلام رضیایت کتبی تود را  ،پژوهش

 هاشپرستا به تمام  ان تواسته شدآموزدانشکردند و سپس از 

 نشدند از معل  کمک س الیمتوجه  کهدرصورتیو  پاسخ دهند

ک به کم س اباصطلاحات و عبارات و شرح  جیوضت بخواهند.

همچنین به افراد نمونه اطمینان داده شیید که  دبیران انجام شیید.

 هایدر پایان داده .ماندمیمحرمانه باقی کاملا اطلیاعات هر فرد 

های آماری به دسییت آمده در این پژوهش با اسییتفاده از روش

ل قرار تحلیهمبسییتگی پیرسییون و رگرسیییون چندمتلیره مورد 

 گرفتند.
 

 هایافته
توصیییفی متلیرهای پژوهش اع  از  هایشییاتص 8 جدوب در

ل ک برایاسییتاندارد  انحرافو  ،میانگینضییری  همبسییتگی، 

د رنبر این باو اشرفی و نجاتی. است شدهگزارشنمونه پژوهش 

باشییید  (-2و  2و کشییییدگی در یازه ) مقادیر چولگیکه اگر 

 8در جدوب  (.86) نرماب اسیییت هیادادهگفیت توزی   توانمی

چولگی و کشییییدگی برای بررسیییی نرماب  هایشیییاتصنتایج 

  است. شده گزارش متلیرهابودن توزی  

 

 متغیرها با عملکرد تحصیلی و ضرایب همبستگی توصیفی هایشاخص: 1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین یهمبستگضریب  متغیرها

 - 328/2 -/ 993 99/9 293/80 8 عملکرد تحصیلی

 /988 - 242/8 63/2 303/86 29/2** آموزهیجان لذت دانش

 - 886/8 - 932/2 26/0 032/89 26/2 آموزهیجان  رور دانش

 -/ 629 - 286/2 00/9 629/82 224/2 آموزهیجان تش  دانش

 804/8 - 606/2 46/9 612/89 -21/2** آموزهیجان اضطراب دانش

 922/8 - 036/8 82/2 992/81 22/2** هیجان لذت والدین

 -/ 692 - 612/2 99/4 022/84 -229/2 هیجان  رور والدین

 - 901/2 - 928/2 62/9 108/89 - 20/2 هیجان تش  والدین

 220/2 - 021/2 32/9 193/81 /24 هیجان اضطراب والدین

 603/2 - 362/2 42/9 898/86 28/2** هیجان لذت معل 

 - 216/2 - 616/2 22/4 926/84 29/2 هیجان  رور معل 

 - 023/2 - 811/2 89/9 911/89 -222/2 هیجان تش  معل 

 242/2 - 901/2 02/9 843/86 26/2 هیجان اضطراب معل 

 

 2) مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه 8با توجه به جدوب 

نرماب  رهامتلی  ینتیجه گرفت توز توانمیبنابراین  اسییت (-2 و

مانند ضییری   پارامتریک مانند هایآزمون از توانمیو اسییت 

ه به جدوب با توج استفاده کرد. پیرسون و رگرسیون یهمبسیتگ

 عملکرد و آموزدانش لذتمقدار ضیییری  همبسیییتگی بین  8

 عملکرد و اضییطراب نیب و r= 29/2 برابر آموزدانش یلیتحصیی

 سطج در ریمقاد نیا. اسیت شیده محاسیبه r= -21/2 یلیتحصی

 و شییده رد صییفر فرض جهینت در ،اسییت دارمعنی 28/2 از کمتر

 لذت نیب یهمبستگ  یضر مقدار. شودمی یدأیت پژوهش فرض

 در r= 22/2 با برابر انآموزدانش یلیتحصیی عملکرد با نیوالد

  رور، هایهیجان یول اسیییت دارمعنی 28/2 از کمتر سیییطج

 داریمعنی رابطه یلیتحص عملکرد با نیوالد اضطراب و تشی 
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 ردعملک با معلمان لذت نیب یهمبسییتگ  یضییر مقدار. ندارند

 28/2 از کمتر سطج در r=28/2 با برابر انآموزدانش یلیتحصی

 معلمان اضطراب و تش   رور، هیجان های یول است دارمعنی

 2جدوب  در .ندارند داریمعنی رابطیه یلیتحصییی عملکرد بیا

آموز، والدین و رابطیه هیجان های دانش میاتریس همبسیییتگی

 شده است.معل  با عملکرد تحصیلی گزارش
 

 اناآموزدانش و ،، معلماننیالداو هیجان های رابطه یهمبستگ سیماتر: 2 جدول

 آموزدانش اضطراب آموزدانش تش  آموزدانش  رور آموزدانش لذت هیجان ها ریمتل

 -82/2 29/2 21/2 93/2** نیوالد لذت

 -23/2 20/2 01/2** 29/2 نیوالد  رور

 223/2 22/2** *82/2 -84/2* نیوالد تش 

 -28/2** 24/2** 88/2** 26/2 نیوالد اضطراب

 -/228 -81/2** 23/2 40/2** معل  لذت

 -29/2 22/2 90/2** 88/2* معل   رور

 82/2 86/2** 29/2 -20/2 معل  تش 

 226/2 22/2 86/2** 80/2** معل  اضطراب

 

 آزمون یاجرا از که 2 جدوب در مندرج جینتا براسیییاس

 و نیدوال هیجان های نیب است، شدهحاصل رسونیپ یهمبستگ

  یضیییر مقدار. دارد وجود رابطه انآموزدانش هایهیجیان

 نیب ،r= 92/2 انآموزدانش لذت و نیوالد لذت نیب یهمبستگ

 نیوالد تش  نیب ،=01/2r با برابر انآموزدانش و نیوالد  رور

 انآموزدانش و نیوالد اضطراب نیب و ،=22/2r انآموزدانش و

28/2r= از کمتر سییطج در  یضییرا نیا. اسییت شییده محاسییبه 

 رابطه مورد در صییفر فرض نتیجه در ،هسییتند دارمعنی 28/2

 پژوهش هیفرض و شودمی رد انآموزدانش و نیوالد هایهیجان

 ایههیجانهمبسییتگی رابطه  سیماتر همچنین .شییودمی تأیید

که بر اساس  است شدهگزارش 2در جدوب  آموزدانشمعل  و 

ان هیج مقدار ضیری  همبستگی بین هیجان لذت معلمان و آن

، بین هیجییان  رور معلمییان و r=408/2ان آموزدانیشلییذت 

، بییین هیییجییان تشییی  میعلمییان و =908/2rان آمیوزدانیش

، و بین هیجان اضییطراب والدین =864/2rان برابر با آموزدانش

 اسیت. ضرای  شیده محاسیبه =226/2rان برابر با آموزدانشو 

 28/2تشییی  در سیییطج کمتر از و   رورلییذت،  هیجیان هییای

هسییتند ولی ضییری  همبسییتگی بین هیجان اضییطراب  دارمعنی

 دارمعنی 20/2 سیییطجان در آموزدانشمعلمیان به اضیییطراب 

، لذت هیجان هایفرض صییفر در مورد رابطه  نتیجه در نیسیت.

و فرضییییه  شیییودمیان رد آموزدانش رور و تشییی  معلمان به 

  .شودمی یدأیتسه هیجان لذت،  رور و تش   پژوهش در مورد

بین یشهای پمنآور بررسی اثرات ترکیبی م لفههمچنین به

شد.  زمان اجرا، رگرسیون چندمتلیره با روش ه بر متلیر ملاک

تطی بودن ه  هایمفروضیییهقبیل از اجرای رگرسییییون ابتیدا 

ان قرار گرفت. نتایج نش بررسی موردمتلیرها و اسیتقلاب تطاها 

 بینشپی تلییرهایداد که شاتص تحمل )تولرانس( برای تمام 

همچنین مقدار شیییاتص دوربین  .هسیییتنید 82/2از  تربزرگ

بررسیی مفروضه استقلاب تطاها اجرا شد  منآوربهواتسیون که 

اسییت و مقادیر چولگی و کشیییدگی نیز حاکی از  92/8برابر با 

زمانی که شیییاتص تحمل هیا اسیییت. نرمیاب بودن توزی  داده

 82از  ترکوچک، شییاتص تورش واریانس، 82/2از  تربزرگ

(VIFو مقدار آزمون دورب ) باشیید 4از  ترکوچکواتسییون ین 

رگرسییییون تخطی  هایمفروضیییهاز  تخطی گفت که توانمی

 هایشیییاتصبنیابراین بیا توجیه به  ؛صیییورت نگرفتیه اسیییت

نتیجه گرفت که شیییرایط انجام آزمون  توانمی، آمدهدسیییتبه

 رگرسیون رعایت شده است.

نتییایج تحلیییل وارییانس میدب برای بررسیییی  9 در جییدوب

بینی تلییر عملکرد تحصییییلی از روی سیییه متییر توانییایی پیش
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ده شآموز، هیجان والدین و هیجان معل  گزارش بین دانشپیش

 .است
 

 بین از روی متغیر ملاکمتغیر پیشه چند متغیر ونیرگرس انسیوار لیتحل : نتایج3 جدول

 معناداری سطج F مجذورات نیانگیم یآزاد درجه مجذورات مجموع راتییتل منب 

 228/2 24/6 41/92 82 18/163 رگرسیون

   68/88 929 38/9089 ماندهیباق

    980 98/4919 کل

 

رسییییون چندمتلیره نشیییان حاصیییل از رگ ایجنت 9ب جیدو

ان، والدین و آموزدانشتحصییییلی  هیجیان هیایکیه  دهیدمی

= 222/2) کنند بینیپیشند عملکرد تحصیییلی را توانمی معلمان

p  82،980=  24/6وF و که ضری  دهدمی(. همچنین نتایج نشان 

است  2R=831/2و  R=440/2 برابر رگرسیونمجذور ضیری  

تحصییییلی  هیایهیجیانکیه کیه این مقیدار بیییانگر آن اسیییت 

از  درصیییید 1/83نیید توانمیوالییدین و معلمییان  ان،آموزدانش

 در جدوب ند.کنات ملاک یعنی عملکرد تحصیلی را تبیین تلییر

شییده رگرسییییون و اسییتاندارد  شییدهن اسییتانداردضییرای   4

 است. شدهگزارش
 

 یلیتحص عملکرد ینیبشیپمدل  استانداردشدهو  شدهن استاندارد ونیرگرس بیضرا: 4 جدول

 
 یرهایمتل

 بینپیش
B 

 انحراف یتطا

 استاندارد

  یضرا

 ابت ونیرگرس
T تحمل معناداری سطج 

 تورش

 انسیوار

 هایهیجان

 آموزدانش

 ثابت عدد

 لذت

96/88 

28/2 

02/2 

216/2 

- 

843/2 

08/4 

42/2 

122/2 

286/2 

- 

92/2  

- 

44/8  

62/2 221/2 26/8 219/2 246/2 26/2  رور  62/8  

10/2 210/2 99/8 /239 203/2 82/2 تش   81/8  

19/2 122/2 - 43/0 - 929/2 203/2 - 99/2 اضطراب  80/8  

09/2 228/2 9/2 864/2 268/2 2/ 84 لذت   13/8  

94/2 29/2 22/8 292/2 820/2 89/2  رور نیوالد هیجان های  94/8  

66/2 42/2 - 12/2 -/ 208 260/2 - 20/2 تش    09/8  

60/2 982/2 28/8 260/2 268/2 26/2 اضطراب   04/8  

09/2 223/2 69/2 812/2 212/2 28/2 لذت   99/8  

62/2 492/2 93/2 202/2 201/2 20/2  رور معل  هایهیجان  68/8  

91/2 062/2 01/2 294/2 263/2 24/2 تش    21/8  

99/2 281/2 - 29/8 - 294/2 264/2 - 21/2 اضطراب   91/8  

 

ان نش استانداردشده، ضرای  رگرسیون 6 جدوببا توجه به 

و  =p./286) آموزدانشلییذت  هیجییان هییای کییه دهنییدمیی

486/2t= آموزدانش(، اضیییطراب (222/2p=  439/0وt =،) 

(228/2 p=  922/2وt=(  و لذت معل )223/2 p=  699/2وt= )

 بینیپیشان را آموزدانشنیید متلیر عملکرد تحصییییلی توانمی

 کنند.

 گیرینتیجه و بحث
تحصییییلی  هیایهیجیان ابطیههیدف پژوهش حیاضیییر تعیین ر

ان آموزدانشحصیلی ان، والدین و معل  با عملکرد تآموزدانش

هیجییان لیذت و نشیییان داد بین  ییافتیه. اولین بود )درس علوم(

د و معنی وجود دار مثبتان رابطه آموزدانشعملکرد تحصیلی 

ان رابطه منفی وجود آموزدانشاضیییطراب و عملکرد  ولی بین
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 اردمعنی و عملکرد تحصیییلی رابطه دارد و بین تشیی  و  رور

 ایهپژوهشی هایافتهی پژوهش حاضر با هایافته وجود ندارد.

 ،(81لیو وهمکاران ) هایپژوهشو  (89) ، الیوت و مایرپکران

 مارلز-کاماکوو ( 83) هالتی، سلانوا، لورنس و شاوفلی-کارمونا

 همسو است. (22) و همکاران

 هایهیجان نددر پژوهش تود نشان داد و همکاران نپکرا

از قبیل شییادی، نشییاط، لذت، تشیینودی، امید و  رور( )مثبت 

بیاعیث تسیییهییل ییادگیری، بییالیا بردن انگیزه و بهبود عملکرد 

هیجیانات منفی )از قبیل اضیییطراب،  کیهدرحیالی ؛شیییونیدمی

باعث  (حسییادت تسییتگی، یدیناام ، تشیی ،ترس وحشییت،

کاهش انگیزه، مشیییکل شیییدن یادگیری و پایین آمدن سیییطج 

 (.89) شوندمیعملکرد 

تود رابطییه مطییالعییه در  ه  هییالتی و همکییاران-کییارمونییا

 ندردک تأییدو عملکرد تحصیییلی را  مثبت هایهیجان دارمعنی

د که ننشیییان دانیز  و همکاران مارلز-کاماکوی هاییافتیه (.83)

مثبت و منفی تحصیییلی با عملکرد تحصیییلی رابطه  هایهیجان

سینیو، اکلوند، آهونن و کیورو  همچنین (.22) دارد داریمعنی

 عنوانپیشییرفت به هایهیجانکه  ندتود نشییان داد پژوهشدر 

 (.28) گییذاردای بر عملکرد تحصییییلی اثر میمتلیر واسیییطییه

مجموعه این مطالعات به نوعی با نتایج مطالعه حاضییر همخوان 

 هستند.

ی با استناد به نآریه هیجان تحصیل توانمیی فوق را هایافته

با  ه  این متخصیییصیییانتوجییه کرد.  2226در سیییاب پکران 

 انددهرسیهیجانات مثبت به این نتیجه باره درتود  هایپژوهش

یق پیشیرفت تحصیلی را از طر مثبت، کنندهفعاب هایهیجانکه 

افیزاییش تیوجییه مبتنی بر تکلیف، افزایش انگیزش، افزایش 

، حمایت از تودتنآیمی و پذیرانعطافاسیییتفاده از راهبردهای 

در مقابل  .دهندمی ارتقا ،و فکر باز مسیییئلیهاسیییتفیاده از حیل 

از  منجر به استفادهمنفی مانند اضیطراب  کنندهفعاب هایهیجان

 ) ودشمیات و عملکرد پایین تحصییلی طلاعپردازش سیطحی ا

 رور  هیجان هایعدم وجود رابطه بین  در تبیین .(9بیه نقل از 

ی کردن بییه اجتمییاع توانمی و تشییی  بییا عملکرد تحصییییلی

ین نآریه احتماب دارد والدین اسییتناد کرد طبق ا( 22) هاهیجان

 هیجان هایکه بیان و ابراز  انیددادهبیه کودکیان تود آموزش 

 منفی را به حداقل برسانند. 

، تشییی  و  رور هایهیجانبین  دهدمییافته دیگر نشیییان 

ن اآموزدانشو معلمان با عملکرد تحصیییلی  اضییطراب والدین

ولی بین هیجان لذت والدین و معل   نداردوجود  دارمعنیرابطه 

افته با این ی معنی وجود دارد. مثبتبا عملکرد تحصییییلی رابطه 

در  (.0 و 4همسییو اسییت ) و همکاران فرنزب هایپژوهشنتایج 

پکران  ارزش – مهارگریبه نآریه  اسیییتنادبیا تبیین این ییافتیه 

ر والدین با مشییاهده هیجان لذت د آموزاندانشگفت  توانمی

نی مثبت مبت هایارزیابیمحیطی،  هایم لفه عنوانبهن و معلمیا

 که دهندمیبالا انجام مهارگری بر ارزش ذهنی بالا و احسیییاس 

منجر بییه تجربییه هیجییان مثبییت لییذت در  هییاارزیییابییایین 

 بر کیفیییت تییأثیراز طریق  نتیجییه در و شیییودمیان آموزدانش

ان، مناب  شناتتی، و استفاده از راهبردهای آموزدانشانگیزشی 

در تبیین . دگذارمیمثبت  تأثیرتحصیییلی بر عملکرد  ،یادگیری

اجتماعی  هایدیدگاه براسیییاسفوق  هیجان هایعیدم رابطیه 

ثل منفی والدین م هایواکنشگفت که دریافت  توانمیکردن 

تشییی  و اضیییطراب توسیییط کودکان موج  یادگیری هیجان 

 عنوانبههیجان  رور ه  . (29) شیییودمی آنهیااضیییطراب در 

 وموجی  هیجان مثبت مانند لذت در فرزندان  ،واکنش مثبیت

نشیییان داد بین  این مطالعه بعدییافته . شیییودمی آموزاندانش

با  و معلمان لذت،  رور، اضیطراب و تش  والدین هایهیجان

 دارد ولی بین وجود رابطییه انآموزدانشدر  هییاهیجییانهمین 

وجود  رابطه آموزدانشهیجیان اضیییطراب معل  با اضیییطراب 

 ندارد.

 اجتماعی –با استناد به نآریه شناتتی  توانمییافته فوق را 

در  که تانواده بر یادگیری هاییمکانیسییی از  یکی کرد.تبیین 

مشیییاهده  گذاردمیکودکان و نوجوانان اثر  هایهیجیانمورد 

یییا  گیریالگوهیجییانی والییدین اسییییت.  هییایواکنش زابرا

ییک مکانیسییی  مه  در یادگیری  عنوان بیهگیری مشیییقسیییر

معین به اثبات رسیییده اسییت. نآریه و پژوهش درباره  رفتارهای
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شیییواهدی را  ،مرج  هایگروه، سیییرایت هیجانی و گیریالگو

فراه  کرده اسیییت. این  هاهیجان ایمشیییاهدهبرای ییادگیری 

معتقد اسییت که وضییعیت هیجانی والدین و  گیریالگوفرضیییه 

که  دهندمیضیییمنی به کودکان آموزش  طوربیه آنهیاتعیامیل 

هسیییتند و در محیط تانواده مورد انتآار  قبوب قابل هیجیان ها

 (.24) تاس

 اهیجان ههای معین گیرند که در موقعیتکودکیان یاد می

های موقعیتهای دیگران را در واکنش آنهیاو  را ایجیاد کننید

بنابراین کودکان از شییییوه نمایش  ،کنندیکسیییان مشیییاهده می

مختلف در  هییایهیجییانتوسیییط والییدین دربییاره  هییاهیجییان

د گیرنیاد می ،های هیجانیهای مختلف و انواع پاسیییخموقعیت

(9.) 

 هایهیجاننشان داد که  زمانه نتایج حاصل از رگرسیون 

ند عملکرد توانمی و معلمان ،ان، والدینآموزدانشتحصییییلی 

از  درصیید 1/83ند توانمیکنند و در کل  بینیپیشتحصیییلی را 

تلییرات واریانس عملکرد تحصییییلی را تبیین کنند. با توجه به 

، آموزدانشلذت  هایهیجاننتایج رگرسییون مشخص شد که 

 نیبیپیش ، و لذت معل  سیه  بیشتری درآموزدانشاضیطراب 

مدب  بر هتکیاین یافته با  .ان دارندآموزدانشعملکرد تحصییلی 

رش تربیت و نوع نگ نحوهزمانی که  قیابل تبیین اسیییت.پکران 

 ، فردمثبت از محیط و آموزش به عمل آورد هایارزییابیفرد، 

و تمام تلاش تود را  یابدمیبه احسییاس و هیجان مثبت دسییت 

در جهت بهبود عملکرد تحصیییلی مانند اسییتفاده از راهبردهای 

دین ترتی  ب ؛گیردمیشیناتتی، فراشیناتتی و انگیزشی به کار 

د عملکرد توانمیان آموزدانشو  ،مانهیجان لذت والدین، معل

 (.88) ان را بهبود بخشدآموزدانشتحصیلی 

نتایج مطالعه حاضییر همچون بسیییاری از مطالعات دیگر به 

ی، مطالعه رفتار واقع جایبهدلیل اسیتفاده از ابزار تودگزارشی 

مبتنی  هایشیوهرا به استفاده از  کنندگانمشارکتممکن است 

ارزیییابی همچنین  .اجتمییاعی تر ییی  کنیید تییأییییدبر کسیییی  

و میعلمییان از منآر  ،ان، والییدیینآمیوزدانیش هییایهیییجییان

 تأثیراسییت و ممکن اسییت تحت  شییده گزارشان آموزدانش

را دچار تطا  هاارزیابیکه فردی قرار داشیته باشد عوامل درون

ص مطالعات بعدی با رف  این نواق شودمیتوصیه کند؛ بنابراین 

 .دهی نتییایج گییام بردارنییدایش دقییت و تعمی در جهییت افز

م، علودرس این پژوهش، تنها در همچنین باید توجه داشت که 

 دهشیی انجامی هیجان و پیشییرفت تحصیییلی متلیرهابا  ه  آنو 

ر هر . دبنیابراین در تعمی  نتیایج آن بیاییید احتییاط کرد اسیییت

صیییورت بر اسیییاس نتییایج این مطییالعییه بییا توجییه بییه این کییه 

 و اضطراب لذت ژهیو به معلمان و نیوالد یجانیه هایواکنش

به دنباب دارد، پیشیینهاد  یلیتحصیی یامدهایپ آموزاندانش یبرا

به دقت تود را  هیجان هایوالدین و معلمان که شود شیود می

 باشند. آگاه، تود هایارزیابیبشناسند و از 

شییناسییی کارنامه برگرفته از پایان این پژوهش: یقدردان و تشررکر

ادره با مجوز ص تبریز است که ارشید تان  ناهید سلیمانی در دانشگاه

 80422/24 شیهرسیتان میاندوآب به شماره وپرورشآموزش از اداره

استادهای راهنما  از وسیلهبدین ؛اجرا شد 8930-36لی تحصیساب  در

 ، کادر اداری و آموزشیزیتبر دانشگاه یشیناسیروان گروه و مشیاور

، والدین، ان آموزدانش ،اندوآبیم شیهرستان وپرورشآموزش اداره

 رتشیییک و ریتقد مانهیصیییمکننده در این پژوهش، شیییرکت و مربیان

 .کنی می

 بر اسیییاس گزارش نویسیییندگان، نتایج این مطالعه: منافع تضرراد

اشییته نباب نددبه گر تضییاد منافعی با سییازمان و اشییخا  دی گونههیچ

 است.
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