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 چکیده

و  هدف پژژوه  اارژر، رررسژی روايژی عژاملی

پايايی پرسشنامه ساختار هدفی کالس و ارتبژا  

آن را هیجان های تحصیلی دان  آموزان اسژت. 

ايژژپ پرسشژژنامه توسژژگ  میژژدکلی و هم ژژاران 

(  ساخته شده است. ره همیپ منظور رژه 2000)

دان  آمژوز دختژر و پ ژر از  400طور تصادفی 

های استان کهگیلويه و رويراامد، ریپ دریرستان

ررای رررسی پايايی پرسشژنامه از  انتخاب شدند.

رريب آلفای کرانباخ و ررای تعییپ روايی عاملی 

آن از تحلیل عاملی اکتشافی و  تايیدی اسژتفاده 

شژژد. هم ژژو رژژا نتژژايم پژژژوه  میژژدکلی و 

( مطالعه اارر نشان داد که ايپ 2000هم اران)

پرسشژژنامه از هم ژژانی درونژژی بارژژل ببژژولی 

کرانبژاخ در زيژر  ررخوردار است و ررايب آلفژای

اسژژت.  90/0تژژا  79/0هژژای آن رژژیپ مقیژژاس

همچنژژیپ نتژژايم تحلیژژل عژژاملی اکتشژژافی و  

Abstract 

The purpose of the present study was 

to investigate the factor validity and 

reliability of the class structure goal 

questionnaire and its relationship 

with students' academic emotion. 

This questionnaire was developed by 

Midgley et al. (2000). For this 

purpose, 400 male and female 

students were selected randomly 

from Kohgiluyeh and Boyerahmad 

Province high schools. To test the 

reliability of the questionnaire, 

Cronbach's alpha coefficient was 

used and exploratory and 

confirmatory factor analysis was 

used to determine its validity. In line 

with the results of the research 

Midgley et al. (2000) present study 

showed that the questionnaire had 

acceptable internal consistency and 

Cronbach's alpha coefficients in its 

sub-scales ranged from 0.79 to 0.91. 

Also, the results of exploratory and 
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 مقدمه

فرض کلیدی اکثر پژوهشها در رافت آموزشی ايپ است که نتايم رفتاری، هیجانی، انگیزشی و 

آموزان اغلب روسیله ويژکیهای محیگ يادکیری مانند جو يادکیری، کیفیت آموزشی شناختی دان 

، 1992، 1، ايمز1997، 3کريپ والد 1982، 2و فیشر 1و ساختار اهداف کالس، ش ل می کیرد)فراسر

                                                           
1 -Fraser 

2 -Fisher 

3 -Greenwald 

تايیدی مؤيد آن اسژت کژه سژاختار پرسشژنامه 

رژژرازش بارژژل ببژژولی رژژا داده هژژا دارد و کلیژژه 

-شاخص های نی ويی ررازش، مدل را تايید مژی

کنند. همچنیپ نتايم نشژان داد سژاختار هژدفی 

روي ردی رژا  -ار هدفی عمل ردیتبحری و ساخت

هیجان های مثبت)لذت از کالس و امیدواری در 

کژژالس( رارطژژه مثبژژت و معنژژادار وجژژود دارد. 

ساختار تبحری را هیجانهژای منفی)خ ژتگی از 

کالس و ارطراب در کالس(، رارطژه منفژی دارد 

 -دراالی ه رارطه ریپ ساختار هژدفی عمل ژردی

ار نبژوده روي ردی و هیجان هژای منفژی معنژاد

-است. عالوه رژرايپ، سژاختار هژدفی عمل ژردی

اجتناری را هیجان های منفی رارطژه مثبژت و رژا 

هیجژژژان هژژژای مثبژژژت رارطژژژه منفژژژی دارد.   

توانژد ارژزار مناسژبی رناررايپ،ايپ پرسشنامه مژی

آمژوزان از سژاختار ررای ارزيژاری  ادرا   دانژ 

هدفی کالس  راشد و ساختار هژدفی کژالس در 

یجژژان هژژای دانژژ  آمژژوزان نقژژ  چگژژونگی ه

 .اثرکذاری دارد

 سژاختار هژدفی کژالس، روايژی  کلیدی: هایواژه

عاملی، پايايی، هیجژان هژای تحصژیلی مثبژت و 

 منفی

 

 

confirmatory factor analysis confirm 

that the structure of the questionnaire 

has an acceptable fit with the data 

and all the goodness indicators of fit 

are validated by the model. The 

results also showed that there is a 

positive and significant relationship 

between the goal structure of mastery 

and the goal-oriented performance-

approach with positive emotions 

(enjoyment from class and hope in 

the classroom). The structure of 

mastery has a negative relationship 

with negative emotions (class 

boredom and anxiety in the class), 

while the relationship between the 

performance-approach goal structure 

and negative emotions has not been 

meaningful. In addition, the 

performance-avoidance goal 

structure has a negative relationship 

with negative emotions and has a 

negative relationship with positive 

emotions. Therefore, this 

questionnaire can be a useful tool for 

evaluating student perceptions of the 

class goal structure, and the goal-

oriented structure of the class 

influences the emotions of students 

Keywords:    classroom goal 

structure, factor validity, validity, 

positive and negative academic 

emotion 
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( و کالس ره عنوان يک محیگ ایاتی ررای پیشرفت 3،2009، ره نقل از التک2،2004نیککارار

، ره 1991؛ فراسر و والبرگ،1989تحصیلی دان  آموزان مورد توجه برار می کیرد)آندرسون و رارنز،

(. ساختار هدفی کالس ي ی از متغیرهای مررو  ره رافت آموزشی است و 2002نقل از ریک و چوی،

اهداف پیشرفت وار ته ره موبعیت مفهوم سازی شده است. منظور از اهداف پیشرفت ره عنوان 

موبعیت، ويژکیها و شرايطی است که در محیگ فعالیت يادکیرندکان ره طور عمدی رر آنها تحمیل 

می شود و تمرکز آنان را رر  ت لیف يا خود معطوف می سازد و در نتیجه نوعی االت ت لیف 

(. ساختار هدفی 1388ی در افراد ره وجود می آورد)اجازی و هم اران، درکیری يا خوددرکیر

کالس ره سیگنالهايی اشاره دارد که دان  آموزان اصوال از معلمانشان درراره آن چیزی که در 

مدرسه مهم است، دريافت می کنند؛ رويژه ره انواع اهداف پیشرفتی که روسیله سیاستها و ابدامات 

ره نقل از  2004یگ يادکیری مورد تاکید برار می کیرد، اشاره دارد)والترز، آموزشی غالب که در مح

 مورد که کند می توصیف را پیشرفتی هدف نوع آن هدفی (. ساختار2017اس الويک و هم اران، 

است.  يادکیری محیطهای ساير يا مدرسه کالس، درون و سیاستهای رايم آموزشی روشهای تأکید

 میزان کذاری، نمره روشهای شده، تعییپ ت الیف نوع است که ايپ رر تصور مثال، عنوان ره

 از ای مجموعه آموزان، دان  رندی نحوه کروه نیز ررخوردارند و آن از آموزان دان  که استقاللی

 خود ررای آموزان دان  که هدفی کیری رر جهت که دهند می تش یل را کالس هدفی ساختار

 (. 1388پور ، ، ره نقل از مح پ 0420دارد)ولترز،  اثر کزينند، ررمی

 عمل ردی ساختار و  تبحری ساختار کالس يعنی ساختار هدفی رعد دو ره مطالعات، اکثر در    

 ت الیف در شدن دلیل درکیر مهمتريپ محور ت لیف يا تبحری ساختار يک در شده است. توجه 

 عمل ردی يا ساختار آن ه اال است، يادکیری ارزش درونی و يافتپ  رهبود فهمیدن، درسی،

 (. ادرا 1992است)ايمز،  مهم آن در فرد ة نمر و دارد تأکید يادکیرندکان مقاي ة رر فردمحور

 و نظیر؛ تالش مثبت پیامدهای کنندةرینی پی  معمول طور ره هدفی کالس ساختار از تبحری

 و شناختی راهبردهای از در استفاده ریشتر استمرار و کمتر تعويق ریشتر، پايداری

 تر و پیشرفت(، خودکارآمدی بوی 2017، ره نقل از اس الويک و هم اران، 2004فراشناختی)ولترز،

 ره کالس  روي ردی -عمل ردی هدفی (. ساختار1996است)رويزر، میگلی و اوردان،  راالتر تحصیلی

 در شود. می تأکید رسیدن نظر ره را هوش و کردن عمل ديگران از رهتر رر که دارد اشاره هايی

 رر وکالس معلم کنند می اا اس فراکیران عمل ردی - اجتناری ساختار هدفی را هايی کالس

کنند)کاپالن، بیپ و میگلی،  می تأکید کردن عمل ديگران از ردتر از اجتناب و ش  ت از اجتناب

 (. يک ويژکی مشخص ساختار هدفی تبحری ايپ است که معلمان1388، ره نقل از بادری، 2002

                                                                                                                                              
1 -Ames 

2 -Karabenick 

3 -Ludtke 
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رر در ، تشخیص دان  آموز، تالش، ارزش ارتقا و وجود اشتباه ره عنوان رخ  طبیعی فرايند 

(. از ايپ تعريف ايپ نتیجه کرفته می شود که 2013،  2011يادکیری تاکید می کند)اس الويک، 

موفقیت در ساختار تبحری، ره عنوان رهبود و ررداشت ها و بضاوتهای توانايی خود مرجعی تعريف 

(. ره هر اال در ايپ محیگ همه دان  آموزان ره 2016ره نقل از اس الويک،  1992شود)ايمز، می 

نوعی رازخورد مثبت دريافت می کنند و توسگ معلمشان تشويق می شوند. در يک ساختار تبحری 

دان  آموزان ریشتر معلمانشان را ره عنوان مراببت کننده و امايت کننده تجرره می 

(. ررع س ساختار هدفی عمل ردی رر مقاي ه و ربارت ریپ 2013اس الويک،  کنند)اس الويک و

دان  آموزان تاکید می شود و کرفتپ نمره ریشتر مورد توجه برار می کیرد تا رهبود و 

 (.2013تالش)اس الويک و هم اران، 

 ااسژت. امژ رژوده متمرکژز هژدفی سژاختار از ادرا  نژوع دو رر تحقیقات از ر یاری کذشته در

 هتدويپ کژرد کالس هدفی ساختار از ادرا  ررای رعدی سه (چارچوری2000هم اران ) یدکلی وم

 آن محژیگ، در که کند می توصیف را محیطی تبحری، هدفی ساختار يک چارچوب، ايپ اند. طبق

ه کژ کننژد مژی القژا آمژوزان دان  ره چنیپ ايپ آموزشی هنجارهای و سیاستها آموزشی، روشهای

 کژه شژوند موفق توانند می آموزانی دان  و است مهم کوشی سخت است، همیتا دارای يادکیری

 مژی وصژیفت را محیطی عمل ردی، -روي ردی هدفی کنند. ساختار تالش شدت ره ررای يادکیری

 یپاداشژها کژرفتپ معنژی رژه رودن موفق که شود می تفهیم آموز دان  ره محیگ، در آن که کند

 -جتنژاریا هژدفی سژاختار است. ديگران از رهتر عمل ردی داشتپ و راال دادن توانايی نشان ریرونی،

 عژدم نژدادن نشژان معنژی ره رودن موفق محیگ، آن در که کند می را توصیف محیطی عمل ردی

  .است آموزان دان  ديگر اضور در ن ردن اشتباه و نظر نرسیدن ره رعیف يا مهارت

ش و هیجان آنها در کالس اثر مژی کژذارد ادرا  دان  آموز از ساختار هدفی کالس رر انگیز   

(. نظريژه 2013که ايپ ره نوره خود می تواند رر پیشرفت تحصیلی آنها اثر کژذار راشد)اسژ الويک ، 

های هدف پیشرفت فرض می کنند که انگیزش و پیشرفت دان  آموزان نه تنها تحت تاثیر راورها و 

اثیر ويژکیهژای محیطژی ماننژد سژاختار توانايی های شخصی برار می کیرد رل ه همچنیپ تحژت تژ

(. مجموعه ای از پژوهشها نشان دادند کژه 2009هدفی کالس يا مدرسه نیز برار دارد)مییر و زاشو، 

ادرا  از ساختار کالس رويژه ساختار هدفی کالس را پیامدهای متعدد شناختی، هیجانی و رفتژاری 

، 2011؛ سن و و هم اران، 2006ران، و همچنیپ پیشرفت دان  آموزان مرتبگ ه تند)مک و هم ا

؛ 1997؛ ونتژزل، 1993، اسژ ینر و رلمونژت، 1996، میگلی و آردان، 2013اس الويک و اس الويک، 

 (.2006، 1؛ الیاس و شواب2002ونتزل، 

                                                           
1 Elias & Schwab  



 
  11      و ... ساختار هدفی کالسپرسشنامه های روان سنجی خصرررسی شا 

 

را فعالیتها يا نتايم پیشرفت تحصیلی  "هیجان های تحصیلی هیجانهايی ه تند که م تقیما    

(. ايپ تعريف داللژت رژر ايژپ دارد کژه عژالوه رژر هیجانهژای ,2002aهم اران،پیوند دارند)پ ران و 

های مرتبگ رژا تحصژیل نیژز هیجژان هژای مررو  ره نتايم تحصیلی، هیجان های وار ته ره فعالیت

 "شوند. در پژوهشهای کذشته ، محققان در زمینه هیجان های تحصژیلی معمژوالتحصیلی تلقی می

يم تمرکز می کردند و از آنجا که هیجژان هژای مررژو  رژه فعالیتهژای رر هیجان های مررو  ره نتا

مرتبگ را تحصیل نیز در شمار هیجان هژای تحصژیلی بژرار مژی کیرنژد، رنژاررايپ،  لژذت ناشژی از 

يادکیری و خ تگی که دان  آموزان هنگام آموزش کالسی تجرره می کننژد، يژا ناامیژدی و خشژم 

ی از هیجان های مررژو  رژه فعالیتهژای مژرتبگ رژا تحصژیل هنگام مواجهه را ت الیف سخت، موارد

توان دو نوع متفاوت هیجژان تحصژیلی را لحژاظ کژرد: ه تند. ره ايپ ترتیب، ره لحاظ موروعی می

، کژه رژا نتژايم ايژپ 1هیجان فعالیت، که ره فعالیت مرتبگ را تحصیل وار ته است و هیجان پیامژدی

(. ايپ دو نوع هیجان را b ,2006، پ ران و هم اران،a2002 ها پیوند دارد )پ ران و هم ارانفعالیت

)مانند امید رژه دسژتیاری رژه  2می توان را توجه ره بالب زمانی متفاوت آنها ره هیجان های آينده نگر

)ماننژد غژرور يژا شژرمندکی  3موفقیت، ارطراب از ااتمال وبوع ش  ت( و هیجان های کذشته نگر

قیت( تق یم رندی کرد و يا رراسژاس ارزش آنهژا  رژه هیجژان هژای تجرره شده رعد از رازخورد موف

مثبت) مانند لذت از يادکیری، امید ره دستیاری ره موفقیت و اا اس غژرور( در ررارژر منفی)ماننژد 

خشم، ارطراب و خ تگی( طبقه رندی نمود. همینطور، مانند هیجان های عمژومی، هیجژان هژای 

زودکذر در موبعیتی معژیپ و در يژک زمژان مشژخص در نظژر پیشرفت را می توان ره عنوان وبايع 

کرفت)هیجان های پیشرفت االت مانند ارطراب امتحان االت، يعنی ارطراب تجرره شده ببژل از 

، که فرد معموال در ارتبژا  رژا 4يک امتحان(. همچنیپ  می توان آنها را ره عنوان هیجان های عادتی

صورت م رر تجرره می کند، مفهوم سازی کرد)هیجان های  فعالیتها و يا نتايم پیشرفت تحصیلی ره

، ره نقژل از پ ژران، 1976،  5پیشرفت صفت، مانند ارطراب امتحان صفت، اسپیلبرکر، آنتون و ریدل

2006 .) 

در خصوص مجموعه مطالعاتی که ره رارطه میان اهداف تبحری و الگوهای سازش يافته    

ای وجود دارد. رطور کلی، اخته اند، اتفاق نظر بارل مالاظهيادکیری )شناخت، عاطفه و رفتار( پرد

اند که اهداف تبحری ره طور مثبتی را توانايی ادرا  شده، استفاده از محققان کزارش کرده

راهبردهای پردازش عمیق، درکیری در ت لیف، ن بت دادن موفقیت ره تالش و پايداری در مواجهه 

(،  نشا ن 2011(. نتايم مطالعه لواسانی و هم اران)1996دان، ها مرتبگ است )میگلی و آررا سختی

                                                           
1. Otucome emotion  

2 -prospective 

3 -retrospective 

4 - habitual 

5 -Spielberger, Anton & Bedell 
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داد که ساختار هدفی تبحری کالس را ارطراب رياری رارطه منفی و معنادار دارد. همچنیپ جو 

( از 1992روي ردی نیز را ارطراب رياری رارطه منفی و معنادار دارد. پ ران) -انگیزشی عمل ردی

ش کرد که سطح فردی ارطراب امتحان را ادرا  دان  آموز از  مطالعات طولی و مقطعی خود کزار

فشار ررای موفقیت و تنبیه از جانب معلم و همچنیپ ررداشت فردی از ربارت ریپ هم السیها،  

( نشان داد که a2007,، ره نقل از فرينزل و هم اران، 1996رارطه مثبت دارد. مطالعه جاکوب )

، 1983)1راب رارطه مثبت و را لذت رارطه منفی دارد. هلمکاا اس ربارت ریپ هم السیها را ارط

( را کارررد کالس ره عنوان وااد تحلیل و کنترل ويژکیهای ,2007aره نقل از فرينزل و هم اران،

مهم کالس ) مانند نوع مدرسه، سپ( نشان داد که ارطراب دان  آموزان را ادرا  تنبیه معلم ، 

  السیها همب تگی مثبت دارد.فشار ررای موفقیت و ربارت ریپ هم

اير رناررايپ، ادرا  از ساختار هدفی کژالس، متغیژری مهژم و اساسژی در تعلژیم و ترریژت و سژ

 ون يادکیری آيد. ره منظور تقويت و رهبود  محیگ آموزشی و ره تبع آهای مررو  ره شمار میزمینه

ی کژه رژر کالس  آنها و عژوامل پیشرفت دان  آموزان، مطالعه ادرا  دان  آموزان از ساختار هدفی

ئژه فژی و اراايپ ادرا  تاثیر می کذارند، هم ررای معلمان و هم پژوهشگران ترریتی ایاتی است. معر

ی حصیلی امرهای کوناکون تارزار مناسب ررای ارزياری ايپ متغیر و نشان دادن ررورت آن در زمینه

دفی هژسژاختار »ه و معرفژی پرسشژنامه شايان توجه است. رر ايپ اساس، م أله ايژپ مطالعژه، ارائژ

سوج نی شهر ياآموزان دریرستا، همراه را کزارش نتايم روايی عاملی و پايائی آن در ریپ دان «کالس

است. همچنیپ رررسی رارطه ریپ ساختار هدفی کژالس و هیجانهژای تحصژیلی دانژ  آمژوزان رژه 

نژدکان و وزشژی و فعالیتهژای يادکیرعنوان ي ی از متغیرهای مهم و تاثیرکذار در همژه تعژامالت آم

  .معلمان از اهداف ايپ مطالعه می راشد

 

 پژوهش روش

پژوه  اارر از لحاظ هدف، کاررردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطالعات، توصیفی از روش 

 های جامعه آماری تحقیق شامل دان  آموزان دختر و پ ر دریرستاننوع همب تگی است. 

 400را توجه ره جدول کرج ی و مورکان تعداد  که ندشهر های استان کهگیلويه و رويراامد رود

کیری خوشه ای چند مراله ای انتخاب شدند. در ايپ نفر از دان  آموزان استان را روش نمونه 

مراله را استفاده از واادهای نمونه کیری مختلف )وااد مراله اول:  4پژوه , دان  آموزان در 

های استان؛ وااد مراله دوم: مناطق هر شهرستان؛ وااد مراله سوم: دریرستان های شهرستان

پرسشنامه که نابص  20انتخاب شدند. تعداد  مناطق؛ وااد مراله چهارم: کالس های دریرستان(

 پرسشنامه مررو  ره  197ت میل شده رود از تحلیل کنار کذاشته شدند و در نهايت تعداد  

                                                           
1 -Helmke 
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پرسشنامه مررو  ره دان  آموزان پ ر  مورد تجزيه و تحلیل برار  183دان  آموزان دختر و 

 کرفت.

 ابزار پژوهش

ی ره منظور انژدازه کیژری هیجانژات پیشژرفت تحصژیل ايپ ارزار: پرسشنامه هیجانات تحصیلی  

نژوع  ( طراای و ساخته شده است. ايژپ پرسشژنامه از2005آموزان توسگ پ ران و هم اران )دان 

هژا شژامل رخژ  اغذی است که در سه ب مت تهیه شده است. ايپ ب متک -خودکزارشی و  مداد

در هژر  یجانات مررو  ره امتحان اسژت.مررو  ره هیجانات کالس، هیجانات مررو  ره يادکیری و ه

شژت سؤال است و ه 80های مررو  ره کالس، که شامل زيرمقیاس وجود دارد. زيرمقیاس 8ب مت 

شژرم،  کنژد: لژذت از کژالس، امیژدواری، غژرور، عصژبانیت، ارژطراب،کیری میهیجان زير را اندازه

رااژی طای سژؤاالت را ره کونژه(2005ناامیدی و خ تگی. رايد توجه داشت که پ ران و هم اران )

 سژنجد. رژرای مثژال،های هیجانی را در سه موبعیژت مختلژف مژیکرده است که هر ب مت تجرره

یجانات ههیجانات مررو  ره کالس، شامل سه دسته از سؤاالت مررو  ره هیجانات تجرره شده ببل، 

رونبژاخ کدهد که آلفای ( نشان می,2002aایپ و هیجانات رعد از کالس است.  پ ران و هم اران )

نژده ردست آمده است که نشان ده %95تا  %75های پرسشنامه از محاسبه شده ررای خرده مقیاس

رژو  اسژهای مرپايايی بارل ببول ايپ ارزار است. در ايپ پژوه  را توجه ره اهداف مورد نظر زير مقی

اده کژالس مژورد اسژتف  ره هیجانات کالس شامل لذت از کالس، امیدواری، ارطراب و خ ژتگی  از

 10س)سوال ررای اندازه کیری چهار هیجان يعنژی لژذت از کژال 31برار می کیرد. پرسشنامه ااوی

پ سژوال(، اسژت. در ايژ 11سوال( و خ ژتگی از کژالس) 12سوال(، ارطراب) 8سوال(، امیدواری )

 ز کژامالًدرجژه ای ا 5پرسشنامه دان  آموزان تجرریات هیجانی خژود را در يژک مقیژاس لی رتژی 

(، نیژز 1388دل)کنند. کديور، فرزاد، کاوسیان و نی ( درجه رندی می5( تا کامالً موافقم )1مخالفم )

ذت از پايايی مقیاسهای هیجانهای مررو  ره کالس ايپ پرسشنامه را چنژیپ کژزارش نمژوده انژد. لژ

تگی از ؛ خ ژ 74/0؛ ارژطراب مررژو  رژه کژالس،76/0؛ امیدواری مررو  رژه کژالس، 75/0کالس،

س، . در پژوه  اارر نیز ررای خرده مقیاس لذت از کالس، امیدواری مررژو  رژه کژال84/0کالس،

( 84/0، 81/0، 79/0، 82/0ارطراب مررو  ره کالس، خ تگی از کالس ره ترتیژب رژريب آلفژای)

 ردست آمد

( کژه توسژگ  PALS (در ايژپ  پژژوه ، از پرسشژنامه پژالس : 1پرسشنامه جهت گیری هدفی

( رر اساس آخريپ روي ردهای انگیزشی در دانشژگاه میشژیگان طرااژی 2000لی و هم اران) میدک

شد، استفاده می شود. ايپ پرسشنامه ره منظور ارزياری ادرا  دان  آمژوز از جهژت کیژری هژدفی 

سوال و شامل سه خرده مقیژاس اسژت: جهژت کیژری هژدفی  14کالس طراای شده است. دارای  

                                                           
1 -Academic Goal Orientation Questionnaire 
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اجتنژاری. ايژپ  -روي ردی و جهت کیری هژدفی عمل ژردی -عمل ردیتبحری، جهت کیری هدفی 

تنظیم شده است. هر يک از  "خیلی کم  "تا  "خیلی زياد  "ارزار در طیف پنم درجه ای لی رت از  

پژی  سه ب مت ايپ پرسشنامه ) تبحری و عمل ردی( ، ره صورت جداکانه نمره کذاری می شوند. 

آموزی  ارائه شژد و در های کوناکون دان ررای ت میل ره کروه از اجرای اصلی طرح، ايپ پرسشنامه

 .آموزان آسان نبود، تغییراتی صورت کرفتموارد مبهم و جمالتی که فهم آنها ررای دان 

 

 هایافته

در پژوه  اارر ره منظور رررسی اعتبارياری اولیه ايپ ارزار از تحلیل عاملی اکتشافی و تايیدی 

کیری از نرم ها نیز را رهرهی رر اساس آلفای کرانباخ استفاده شد. تحلیل دادهو همچنیپ ررايب پاياي

( انجژام شژد. رژرای کژزارش 5/8)ن ژخه  2( و ت نیک آماری لیژزرل22)ن خه   1افزار اس.پی.اس.اس

اعتبار پرسشنامه ها می توان از کزارش مرجع اصلی ارزار مژورد نظژر و شاخصژهای رژه م ژتخرج از 

 کرفت. اجرای نهايی کمک

 پایایی -1

اسبه ايم مح، را روش آلفای کرانباخ ره دست آمد؛ نت "ساختار هدفی کالس"پايايی پرسشنامه 

هد که دنشان می 2های ررائب پايائی جدول کزارش شده است. شاخص 2رريب پايايی در جدول 

 یدکلی وموه  را نتايم پژ ايپ پرسشنامه   پايايی کافی و بارل ببولی دارد و ررايب ااصل از آن

 (  بارل بیاس است.2000هم اران )

هش کالس در پژوهش حاضر وآلفای کرانباخ پژوآلفای کرانباخ پرسشنامه ساختار هدفی  :1جدول 

 (.2000میدگلی و همکاران )

 

 

 

                                                           
1 - SPSS 

2 - LISREL 

 مقیاس
ضریب پایایی 

 )آلفای کرونباخ(

 ضریب پایایی

 ( 2000میدگلی )

 آلفای کرونباخ

 76/0 84/0 جت کیری تبحری

 74/0 72/0 جهت کیری عمل ردی

 83/0 79/0 جهت کیری اجتناری
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 تحلیل عاملی اکتشافی  -2

ببل از انجام تحلیل عاملی اکتشافی ، ره منظور اصول اطمینان از متناسب رودن نمونه توجه ره 

شاخص  دو شاخص کفايت نمونه ررداری و معناداری ماتريس، ررورتی ان ارناپذير است. اندازه

 001/0 2. و معناداری آزمون کرويت رارتلت/835ررارر را  1کفايت نمونه ررداری کايزر، میر و ال یپ

>p ( ،380 ,N=199/1765)
  نشان می دهد که نمونه و ماتريس همب تگی ررای ايپ تحلیل

 "سوال پرسشنامه  14تحلیل مولفه های اصلی را روش واريماکس رر روی  مناسب رودند.

انجام شد. ره عبارت ديگر، ررای تعییپ مناسب تريپ عامل ها، چنديپ  "ساختار هدفی کالس

و درصد  4، ارزش های ويژه3چرخ  آزمايشی انجام شد و نهايتا را توجه ره نمودار شیب دامنه کتل

  و چرخ 5عامل رر اساس روش مولفه های اصلی 3واريانس تبییپ شده توسگ هر عامل،  

 ارائه شده است.  2واريماکس استخراج شدند. نتايم تحلیل عاملی اکتشافی در جدول 

 
 اسکری کتل :1نمودار 

 

                                                           
1- Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy index  

2- Bartlett’s test of sphericity  

3 - Scree plot 

4 - Eigen value 

5 -principal component analysis 
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عامل پرسشنامه ساختار هدفی کالس بعد از چرخش واریمکس  3مشخصه های آماری : 2جدول 

 به روش مولفه های اصلی

درصد واریانس تبیین  ارزش ویژه عامل ها

 شده

انس درصد تجمعی واری

 تبیین شده

 24/24 24/24 39/3  عامل اول 

 71/43 47/19 73/2 عامل دوم

 67/57 96/13 95/1 عامل سوم

 

 در که رطوهمان تر،دبیق ریان درصد واريانس را تبییپ می کنند. ره 67/57ايپ سه عامل 

عامل اول  ت.اس 1 از رزرکتر ارزش را عامل معنادار 3 می شود، ايپ ارزار دارای مشاهده 2 جدول

  درصد واريانس است.  24/24( و بادر ره تبییپ 39/3)  دارای راالتريپ ارزش ويژه

 

 پرسشنامه ساختار هدفی کالسسوال  14ماتریس عاملی چرخش یافته برای  :جدول

 

 سواالت

 عامل ها                                    

جهت گیری هدفی 

 تبحری

 جهت گیری هدفی

 عملکردی

 یری هدفیجهت گ

 اجتنابی

1 72/0   

2 77/0   

3 81/0   

4 78/0   

5 73/0   

6 54/0   

7  76/0  

8  74/0  

9  80/0  

10   72/0 

11   74/0 

12   79/0 

13   70/0 

14   70/0 
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 سوال ايپ پرسشنامه را نشان می دهد. 14ماتريس عاملی چرخ  يافته ررای  3جدول 

هت کیری جمررو  ره عامل  6مشاهده  می شود ره استثنای سوال شماره  3همانطور که در جدول 

املی سواالت رر دارند و رار ع 70/0هدفی تبحری، رقیه سواالت روی عامل ها رار عاملی راالتر از 

هت جسوال  14را  "ساختار هدفی کالس  "روی عوامل مناسب می شود.  در نهايت پرسشنامه 

 آماده کرديد.انجام تحلیل عامل تايیدی 

 

 (CFAتحلیل عاملی تاییدی)

لیژل ، مژدل تح "پرسشنامه ساختار هدفی کالس  "های پرسشنامهره منظور تأيید ساختار عامل

ار سژاخت "مهعاملی تأيیدی را استفاده از نرم افزار آماری لیزرل  رر روی الگوی سژه عژاملی پرسشژنا

ر جژدول دره مدل تأيید شدند که نتايم آن  های مررو نیز ره کار کرفته شد و فرض "هدفی کالس 

 کزارش شده است.  4

 های نیکویی برازش پرسشنامه پرسشنامه ساختار هدفی کالسخالصه شاخص :4جدول 

 خالصه نیکویی برازش

مقیاس

 ها
2X Df df /2X RMSEA GFI AGFA NFI NNFI IFI CFI 

 75/299 74 01/4 08/0 90/0 86/0 92/0 93/0 94/0 94/0 

 

 چژه هژر ه ژتند؛ يک تا صفر دامنه ، دارای CFI  ،GFI  ،NFI  ،NFFI  ،IFIشاخص های 

کلژی،  رژا  رنژدیدر  جمژع .دارنژد داللت مدل مطلورتر ررازندکی رر راشد نزدي تر يک ره آنها مقدار

 های اشاره شده، مدل مورد تأيید برار کرفت. توجه ره شاخص

خطای معیژار  ی غیراستاندارد، رار عاملی استاندارد شده،ررخی پارامترها، شامل رار عامل 5جدول 

سب رودن يژا دهد؛ ايپ پارامترها  ره مناچندکانه را کزارش می و مجذور همب تگی Tررآورد، ارزش 

ارهژای دهد که همه ردر ايپ جدول نشان می Tکنند. ارزش نبودن سؤاالت هر زيرمقیاس اشاره می

ه جژدول و  هماهنگ را مدلی ک  5دار است. رراساس جدول معنا (P<0.01)ها در سطح عاملی سؤال

ا مناسژب هژسژازه کیژریکند و مؤيد ررازندکی و مناسب رودن مدل است، پارامترهای اندازهکزارش می 4

 شوند.تشخیص داده می

ای هيرمقیاسدهند بدرت رار عاملی هر سؤال رر عامل زمقادير پارامتر استاندارد شده، نشان می 

ر چقژدر هژکند. اکون چقدر است و اين ه هر سؤال چه میزان از واريانس زيرمقیاس را تبییپ میکون

نس ملی، واريژاکند و در مجموع ايپ رارهای عژاتر راشد، واريانس رهتری را تبییپ میرار عاملی رزرگ

-شژان مژیا نترند، معناداری ايپ سهم ررزرگ 2که از  tدهند. مقادير کل هر زيرمقیاس را نشان می

 دهند.
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عیژار مدارند. ايپ رژرايب در وابژع معنا (P<0.01)اند، در سطح همه مواردی که کزارش شده 

ر چندکانه، نیز معرف واريانس تبیژیپ شژده ه ژتند. د بدرت همب تگی خطی و مجذور همب تگی

 اند. های پرسشنامه،  ره تف یک هر زيرمقیاس مشخص، ارائه شدهايپ جدول همه سؤال

 ای پرسشنامه هو سؤال Tبار عاملی استاندارد شده، خطای معیار برآورد، ارزش  : 5جدول 

 

 

بار عاملی  سؤال مقیاس

استاندارد 

 شده
(B) 

خطای 

معیار 

برآورد 

 شده

T هاسوال 

جهت گیری 

هدفی 

 تبحری

 در کالس ما سخت تالش کردن ر یار مهم است. 77/14 52/0 70/0 1

2 77/0 40/0 09/17 
ن ه چقدر پیشرفت می کنی وابعا در کالس ما اي

 مهم است

3 83/0 31/0 91/18 
در کالس ما در  کردن وابعی مطالب هدف 

 اصلی است.

4 75/0 44/0 30/16 
در کالس ما فهمیدن مطالب مهم است نه افظ 

 کردن آنها.

5 74/0 45/0 19/16 
در کالس ما يادکیری ايده ها و مفاهیم جديد 

 ر یار مهم است.

6 48/0 77/0 32/9 
در کالس ما ررای يادکیری)تا وبتی فرد ياد می 

 کیرد( اشتباه کردن رد نی ت.

جهت گیری 

هدفی  

 عملکردی

 در کالس ما کرفتپ نمره خوب هدف اصلی است. 06/14 51/0 70/0 7

 در کالس ما دادن پاسخ صحیح ر یار مهم است. 58/13 53/0 68/0 8

9 82/0 33/0 81/16 
ردست آوردن نمره خوب در در کالس ما 

 امتحانات ر یار مهم است.

جهت گیری 

هدفی 

 اجتنابی

10 67/0 55/0 57/13 
در کالس ما اين ه ره ديگران نشان دهی در 

 کارهای کالسی رد نی تی، وابعا مهم است.

11 69/0 52/0 24/14 
در کالس ما ايپ مهم است که در مقارل ديگران 

 اشتباه ن نی.

12 77/0 40/0 42/16 
در کالس ما ايپ که از ديگر دان  آموزان 

 رعیفتر)ردتر( نباشی مهم است.

 در کالس ما ايپ که تنبل نباشی ر یار مهم است. 91/15 43/0 78/0 13

14 60/0 64/0 81/11 
در کالس ما يک هدف عمده ايپ است که ناتوانی 

 خود در انجام کارها را نشان ندهی.
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 مطالعه دوم:

 ز رريبارارطه جو انگیزشی کالس را هیجان های تحصیلی دان  آموزان  ررسی رارطهررای رر

مرات دکی نهمب تگی پیرسون استفاده کرديد. ارتدا ره منطور اطالع از متوسگ عمل رد و پراکن

رات ره ثر نمآزمودنی ها در هريک از متغیرها شاخص های میانگیپ، انحراف معیار، ادابل و اداک

 (.6ل های منفی ارائه می شود)جدوهای مثبت و هیجانی هدفی کالس، هیجانتف یک جهت کیر

 

 شاخص های توصیفی عملکرد دانش آموزان در متغیر های پژوهش:  6جدول 

 

ماتريس همب تگی ریپ متغیرهای پژوه  را نشان می دهد. کمتريپ رريب  7جدول 

است  ی ره رارطه ریپ جهت کیری هدفی تبحری کالس و ارطراب دان  آموزان در کالسهمب تگ

 (.=p>0/05)،001/0r که معنار نبوده است

 انحراف معیار میانگین حداکثر نمره حداقل نمره متغیر

   ساختار هدفی کالس  

 52/5 92/22 30 6 تبحری

 82/2 12 15 5 روي ردی –عمل ردی 

 85/4 05/18 25 5 اجتناری –عمل ردی 

   های مثبتهیجان  

 37/8 4/37 50 10 لذت

 3/6 65/31 40 8 امیدواری

   های منفیهیجان  

 63/9 92/33 60 12 ارطراب

 1/10 1/31 55 9 خ تگی
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :7جدول 

  .(p < 0/01معناداری در سطح )**

 .(p < 0/05عناداری در سطح )م*    

 و نتیجه گیری بحث

 غیربارژلساختار انگیزشی کالس از جمله مهمتريپ متغیرهای تاثیرکذار رافتی است کژه نقژ  

هیجانهای دان  آموز در فرايند يادکیری يژاددهی  ری در چگونگی يادکیری دان  آموزان دارند.ان ا

می توانند نق  مهمی داشته راشند و عمل رد دان  آموزان را رژه شژدت تحژت تژاثیر بژرار دهنژد. 

سژنجی هژای روانويژکژیررخژی ، سژاختار هژدفی کژالس مورژوعرا توجه ره اهمیژت پژوه  اارر 

در ، انژدو سژاخته کژرده طراای( 2000) میدکلی و هم ارانکه  ، "اختار هدفی کالسس "پرسشنامه 

همچنیپ ره مطالعه عوامل ساختار هدفی کژالس رژا هیجانهژای  .کرده است رررسی دان  آموزان ايرانی 

کژه را سنجی ايپ ارژزار روان های( ررخی ويژکی2000 ) و هم اران میدکلی تحصیلی نیز پرداخته است.

 است. کزارش کرده  ،مبییپ اعتبار پرسنامه است

نبژاخ رژرائب آلفژای کرو "ساختار هدفی کالس"در ايپ پژوه  ررای ررآورد پايايی پرسشنامه  

رژزار از انشان می دهد کژه ايژپ  کانه سهررايب آلفای کرونباخ ررای عامل های نتايم  محاسبه شد.

 نیزآن  ایه زيرمقیاس همه)آلفای کرونباخ(  يیياپا و ونی بارل ببولی نیز ررخوردار استهم انی در

یژدکلی و مهمژراه رژا نتژايم پايژايی  1در جدول  ايپ نتايم (.84/0و  72/0ریپ )بارل ببول می راشد

رسشژنامه تژوان نتیجژه کرفژت پمژی هژا( آمده است. رناررايپ را توجه ره ايپ يافته2000) هم اران

در  .رددايژايی و هم ژانی درونژی بارژل ببژول و رژااليی پا ،در نمونه ايرانژی "ساختار هدفی کالس"

(، 1387(، رئی ژی و هم ژاران)1391عاشژوری و هم ژاران)های کوناکون ديگری مانند پژژوه  پژوه 

ل و (، رينتژژاپو2008) هرديژژا فرنانژژدزو تاپیژژا (، آلون ژژو 1390(، اجژژازی و هم ژژاران)1388بژژادری) 

ناسژب مکژه از  روايی ايپ پرسشنامه ارائه شژده اسژت ررايب پايايی واز  هايیکزارش(،2011دوران)

 کند.رودن ارزار ا ايت می

 7 6 5 4 3 2 1 متغیر 

       1 تبحری 1

      1 ** 38/0 وي ردیر  -عمل ردی 2

     1 ** 31/0 * 13/0 جتناریا -عمل ردی 3

    1 * - 11/0 **24/0 ** 46/0 لذت از  کالس 4

   1 ** 69/0 ** -15/0 ** 28/0 ** 41/0 امیدواری 5

  1 -077/0 -081/0 * 12/0 092/0 001/0 ارطراب 6

 1 ** 59/0 ** - 25/0 ** -35/0 * 12/0 043/0 ** -16/0 خ تگی از کالس 7
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 أيیژدیت عاملی تحلیل در ،کرد پیشنهاد را عاملی 3 مدل اس ری آزمون اکتشافی، عاملی تحلیل

 عژاملی، اختارسژ نظژر از نتیجه، در .دارای ارزش ويژه راالتر از يک روده اند عاملی 3 مدل تنها  نیز

امه  پرسشژن ايژپ رژرای را عژاملی 3 مدل که پژوهشهای ببلی  را اارر پژوه  درعامل  3 پديدآيی

  .است سازکار و هم و کردند، پیشنهاد

نجژام های متعددی که ررای تأيید تحلیل عژاملی ايژپ ارژزار اهم و را پژوه پژوه  اارر در 

 سشنامهسه کانه پرهای رمقیاسروايی سازه زي رررسی، روش تحلیل عاملی تأيیدی ررای است کرفته

-أيیژد مژیت ،4نتايم جدول  کار رفته است.هرايرانی  دان  آموزاندر نمونه ،  "ساختارهدفی کالس"

عتمژادی را مطلوب و بارل ا ها را ساختار عاملی معیپ شده هماهنگ است و روايی سازهدادهکه  کند

 نژد،ا کژزارش کژرده (2000و هم ژاران) میدکلی که ررازندکی مدل عاملی رناررايپ کند وعرره می

مژه هو  دارد یهای ايپ پژژوه  رژا مژدل همژاهنگتوان کفت دادهره سخپ ديگر می شود.تأيید می

 . داردها مدل ررازش خوری را داده دهدنشان می ،های ررآورد شدهشاخص

جژذور مه و رار عاملی اسژتاندارد شژد مانندرا ررخی پارامترهای ديگر  ،پژوه  از یديگر رخ  

رژرای تحلیژل عامژل  5و جژدول ررای تحلیژل عامژل اکتشژافی  3های چندکانه )جدول همب تگی

 دهژدان مژینشژ ها ايپ يافته مورد رررسی برار داد؛سؤاالت پرسشنامه  تناسب( ررای ارزياری تايیدی

هژا را قیاسرمای از رار عاملی زيمیزان بارل مالاظه ، کوناکونهای سؤاالت پرسشنامه در زيرمقیاس

  .دتواند ب متی از واريانس کل را در هر زيرمقیاس تبییپ کنمی سؤالدهند و هر نشان می

ن تژوایمژ رناررايپ مرتبگ همخوانی و هم ويی دارد،های های ايپ پژوه  را نتايم پژوه افتهي

تژدويپ  در زمینه تهیه و (2000)و هم اران رمیدکلی های علمی که مطالعات و تالشنتیجه کرفت 

 ییژدارژزار معتبژر و مف ،و ايژپ پرسشژنامه نتیجه رخ  روده است ،ساختار هدفی کالسپرسشنامه 

حصژیلی و تمختلف های زمینهساختار هدفی کالس را در  از  آموزاندان ادراکات تواند می است که

ر دررد آنهژا ها و کارمطالعه مبانی نظری و تهیه سؤال ررايپ اساس ؛کالسهای مختلف ارزياری کنددر 

و اسژت  کرفتژهمطالعات مقدماتی و در نهايت ارائه پرسشنامه نهايی را ظرافت و دبت علمژی انجژام 

 .کنژدیمژرا تأيیژد  ايژپ مژدعا ،های روان سنجی ررآورد شده در ايپ مطالعه و مطالعات ديگرويژکی

در سژتفاده ررای ای روايی و پايايی مناسب،  "ساختار هدفی کالس"توان کفت پرسشنامه رناررايپ می

الس کاختار هدف ساز  آموزاندان  ادرا ررای ارزياری  ین ارزاراتواند ره عنونمونه ايرانی دارد و می

 وم و ترریژت رهبودی و ارتقاء کیفیت تعلژی ررایرا کوناکون های پژوه  شرايگ انجام و  ره کار رود

 .کندیايجاد محیگ يادکیری مطلوب و جذاب ررای فراکیران فراهم م

 ديگر هژدف ايژپ مطالعژه رررسژی ارتبژا  سژاختار هژدفی کژالس رژا هیجژان هژای تحصژیلی 

 دان  آموزان در کالس رود. 

رارطه جهت کیری هدفی تبحری را هیجان های مثبت لژذت و امیژدواری در يافته ها نشان داد  

ان منفژی معنی دار است. رارطه رژیپ جهژت کیژری هژدفی تبحژری کژالس و هیجژ کالس مثبت و
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ارطراب ر یار کم و غیر معنادار است؛ رارطه ریپ جهت کیری هدفی تبحری کالس و هیجان منفی 

ايژپ يافتژه رژا يافتژه هژای مطالعژات ببلژی همخژوان  .خ تگی در کژالس منفژی و معنژادار اسژت

(.  وبتی جو انگیزشی کالس تبحژری 2009؛ موراتیديس و هم اران، 2006است)پ ران و هم اران، 

و ، توجه دان  آموز را ره ت لگ و مهارت آموزی در فعالیژت هژای در دسژت انجژام، کنتژرل است  

پذيری آنها، دستیاری ره شاي تگی در آن فعالیت ها و ارزش ذاتی آنها متمرکز مژی کنژد. رنژاررايپ، 

ارزياری های کنترل و ارزش مررو  ره فعالیت ها راال خواهژد رژود. در نتیجژه، هیجژان هژای مثبژت 

  ره فعالیت)مانند لذت از کالس( مورد انتظار است. وبتی راورهای ارزش و کنتژرل رژاال راشژد مررو

هیجان های منفی نیز کمتر تجرره خواهد شد. رناررايپ، انتظار مژی رود رژا هیجانهژای منفی)ماننژد 

کیری هدفی تبحری رژا هیجانهژای خ تگی و عصبانیت(رارطه منفی داشته راشد. رارطه مثبت جهت

يم، مانند امیدواری)هیجان مثبت( ره ايپ دلیل است که دان  آموز در طول سال تحصژیلی تنهژا نتا

رر فعالیتهای يادکیری تمرکز نمی کند، رل ه ره ام ژان موفقیژت در فعالیتهژا نیژز توجژه دارد. زيژرا 

همانگونه که نظريه اهداف چندکانه مطرح می کند، دانژ  آمژوزان دارای جهژت کیژری هژدفی ژ 

(. 2007، 1مم پ است نمره رااليی هم در جهژت کیژری ژ عمل ژردی ک ژب کننژد)رور یپ تبحری

دان  آموزی که از فعالیت لذت می ررد و در آن ت لگ ک ب می کنژد، انتطژار دارد نتیجژه خژوری 

 ک ب کند. رناررايپ، هیجانهای نتايم مثبت ریشتر و هیجانهای منفی کمتری را تجرره خواهد کرد.

روي ژردی کژالس و هیجژان هژای مثبژت لژذت و  -ت کیری هدفی عمل ژردیریپ جه رارطه  

امیژژدواری دانژژ  آمژژوزان مثبژژت و معنژژادار رژژوده اسژژت. ايژژپ يافتژژه رژژا نتژژايم مطالعژژه پ ژژران و 

(، در زمینه رارطه رژیپ جهژت کیژری هژدفی دانژ  آمژوز و هیجژان هژای مثبژت 2006هم اران)

روي ژردی کژالس از طريژق  –دفی عمل ژردی امیدواری و غرور در کالس همخوان است. ساختار ه

هدايت توجه دان  آموز ره سمت نتايم، ام ان ک ب نتايم و ارزش ايپ نتايم ره خاطر ک ب ررتری 

ن بت ره ديگران، ارزياری های مررو  ره کنترل و ارزش نتايم را راال می ررند. رنژاررايپ، انتظژار مژی 

کنژد. رارطژه مثبژت رژیپ جهژت کیژری هژدفی  رود دان  آموز هیجان مثبت امیژدواری را تجررژه

 -و همچنیپ عدم رارطه ریپ جهت کیژری هژدفی عمل ژردیروي ردی را لذت از کالس عمل ردی ژ 

آمژوزان شايد را توجه ره اين ژه اغلژب دانژ ار روده است. ظدور از انتروي ردی را هیجان های منفی 

 ژوری کژه ربارژت محژور اساسژی آن استان ررای موفقیت در کن ور تالش می کنند و ببولی در کن

هايی کژه معلمژان  رژر ک ژب نمژره و ررتژری است، ررايشان ارزش ایاتی دارد، از رودن در  کالس

ن بت ره ديگران و ارزشمندی نمره تاکید می کنند، اا اس لذت کنند. رارطه رژیپ جهژت کیژری 

آمژوزان معنژادار روي ردی کالس و هیجان های منفی ارطراب و خ تگی دان   -هدفی عمل ردی

اکرچه ساختار هدفی از طريق ابدامات آموزشی معلم و ديگژر البته رايد توجه داشت که  نبوده است.

                                                           
1 - Roebken 
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کیرد امژا ايژپ سژاختار ادرا  فژردی دانژ  آمژوز از جنبه های مجموعه مدرسه و کالس ش ل می

دان  آمژوزان (. 2006ساختار هدفی کالس است که رر انگیزش او اثر می کزارد)می ی و هم اران، 

يک کالس مم پ است محیگ کالس را متفاوت تجرره کنند و رنژاررايپ ررداشژت هژای متفژاوتی از 

(. ايژپ نیژز مهژم اسژت کژه ابژدامات 2011ساختار هدفی کالس داشته راشند)پاتريک و هم اران، 

آموزشی معلم اغلب ترکیبی از ساختار هژدفی تبحژری و عمل ژردی است)اسژ الويک و اسژ الويک، 

2013.) 

یجان های مثبت لذت و امیژدواری در کژالس هاجتناری را  -رارطه جهت کیری هدفی عمل ردی

س رژا هیجژان هژای اجتناری کژال -منفی و معنی دار است. رارطه ریپ جهت کیری هدفی عمل ردی

 از جملژه) ايپ يافته را مطالعات ببلی  منفی ارطراب و خ تگی دان  آموزان مثبت و معنادار است.

ی رژا ؛( همخوان است. رارطه منفی جهت کیری هدفی عمل ردی ژ اجتنژار 2006ران و هم اران، پ 

هیجان های مثبت و رارطه مثبت آن را هیجان های منفژی در چرچژوب مژدل شژناختی اجتمژاعی 

د پ ران بارل تبییپ است. رر اساس مدل پ ژران وبتژی تمرکژز توجژه رژه سژمت نتژايم منفی)ماننژ

و اکر  آموز اا اس کند کنترل کمی رر آنها دارد ارطراب تجرره خواهد شد؛ش  ت( راشد و دان  

کژر اا اس کند کنترل نتايم دست ديگران است عصبانیت مررو  ره نتژايم تجررژه خواهژد شژد.  ا

نژیپ و  ، ره نقژل از1999اا اس کند فعالیتها ری ارزش ه تند، خ تگی را تجرره می کند. الیوت)

تگی ادرا  شاي تگی، پیشايند اصلی پذيرش اهداف اسژت. ادرا  شاي ژ( معتقد است 2008دودا ، 

  راال را هدايت فرد ره سژمت پژذيرش اهژداف عمل ژردی ژ روي ژردی ارتبژا  مثبژت دارد و ادرا

 شاي تگی پايیپ را هدايت فرد ره سمت ام ان ش  ژت و ت ژهیل پژذيرش اهژداف اجتنژاری رارطژه

 اف اجتناری، ترس از ش  ژت اسژت. در جهژت کیژریمثبت دارد. دومیپ پیشايند مهم پذيرش اهد

يا  وهدفی عمل ردی ژ اجتناری تمرکز توجه معطوف ره ش  ت و اجتناب از ش  ت، کمبود کنترل 

ن  آموز رناررايپ، انتظار می رود دا ترديد درراره کنترل پذيری ش  ت و ارزش منفی ش  ت است.

يم ين ژه نتژاامیدی را تجرره کند. رژا توجژه رژه اهیجانهای منفی نتايم مانند ارطراب، عصبانیت و نا

 ی کیرنژد،ررای ايپ دان  آموزان مهم است و فعالیتها ارزش چندانی ندارند و مژورد توجژه بژرار نمژ

عی اسژت خ تگی دان  آموز مورد انتظار است. وبتی ارزياری های کنترل و ارزش پايیپ راشند طبی

 از  تقیمم صورت ره هم تواندمی معلم وابع در شند.که را هیجان های مثبت ارتبا  منفی داشته را

 م تقیم غیر پیغامهای یوسیله ره هم و تحصیلی فعالیتهای ارزش یدرراره کالمی پیغامهای طريق

 بژرار تژأثیر تحژت را آمژوزاندانژ  هیجانژات يژادکیری، ت ژالیف یوسیله ره و خود رفتار طريق از

 (.2006دهد)پ ران، 

ن  آموزان درراره جو انگیزشی کالس خود و هیجانهايی کژه در ايژپ کژالس در ايپ پژوه  از دا

شد. را توجه ره متفاوت و متنوع رودن کالسهای مقطع متوسژطه، در تعمژیم کنند سؤال میتجرره می

پیچیژده و چنژد  تجررژه هیجژانی همچنیپ رايد توجه داشت کژه  نتايم رايد کمی محتا  عمل کرد.



 
 1398 پايیز، 30 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          24

 

ارشژیها اعتبار خودکز شده است،روسیله پرسشنامه خودکزارشی سنجیده  رعدی است. در ايپ پژوه 

نمونه مورد مطالعه در ايپ پژژوه  شژامل دانژ  تا ادودی مورد ترديد است. در مجموع رايد کفت 

روده و تعمیم ايپ نتايم ره مناطق ديگر  استان کهگیلويه و رويراامدآموزان مقطع متوسطه شهرهای 

 .رايد را ااتیا  صورت کیردآموزان روستايی و دان 

 

 منابع فارسی

. روش های تحقیق  در علقوم رفتقاری(. 1387) .، رازرکان، عباس  و اجازی، الههسرمد، زهره

 تهران: انتشارات آکاه. 

دفی کژالس، هژ(. رارطه ادرا  از سژاختار 1390). لواسانی، م عود و رارايی، اروالفضل .اجازی، الهه

يزی پژوه  در ررنامه ری و پیشرفت تحصیلی دانشجويان. سبک های تف ر، روي ردهای يادکیر
 .1-11، 30، سال هشتم، دوره دوم، شماره درسی

تحصژیلی  رارطه خودناتوان سازی (.1387). هاشمی شیخ شبانی و فاتحی زاده، مريم .رئی ی، فاطمه

لژم و مع دان  آموزان را هدف های ت لگ، عمل ردکرا و اجتناب از عمل رد دان  آموز، والژديپ،

 .33-45(، 4و  3)6، تازه های علوم شناختیکالس درس. 

 عملکرد و پیشرفت  اهداف  ،کالس هدفی ساختار از ادراك رابطه  .(1388) .بادری، سمیه

 و فیزیك ریاضی های رشته دانشجویان در شده گزارش خود تقلب با قبلی تحصیلی

 ومعل و شناسی روان دانش دة .نتهرا دانشگاه ارشد، کارشناسی . پایان نامهانسانی علوم

 .ترریتی

آزمون مدل علّی ارتباط اهداف پیشرفت، فراشناخت و راهبردهای (. 1389) .باسمی، محمژد

. پايژان نامژه شهر تهقران 5آموزان دبیرستانی منطقه مطالعه با عملکرد تحصیلی دانش

 ترریتی. کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانش ده روان شناسی و علوم

 سشژنامه پر(. رواسژازی 1388). نی ژدل، فريبژرزکاوسژیان، جژواد و . فرزاد، ولژی الژه .، پرويپکديور

 .32، سال هشتم، شماره فصلنامه نوآوری های آموزشی .هیجان های تحصیلی پ ران

. میهسژرستمان، ا پ و جلیل آر نار، سیده  .عاشوری، محمد .عرب ساالری، زهرا .عاشوری، جمال

. نق  ساختار هژدف هژای ادرا  شژده کژالس، راهبردهژای انگیزشژی و راهبردهژای (1391)

ی فصلنامه انديشژه هژايادکیری شناختی در پی  رینی پیشرفت تحصیلی درس زران انگلی ی. 
 .27، سال هفتم، شماره سوم، پیاپی، تازه در علوم ترریتی

رزش نقژ  اودکارآمژدی،ا (.1390). اجازی، الهه و خضری آذر، هژیمپ .غالمعلی لواسانی، م عود

فصژلنامه ت لیف، جهت کیری هدف و درکیری شناختی در پیشرفت رياری: آزمون مدل علژی. 
 ، سال يازدهم.41، شماره های آموزشینوآوری
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نقش خودکارآمدی، اهداف پیشقرفت، راهبردهقای یقادگیری و (. 1384) .مح پ پور، مريم

آموزان سال سوم متوسطه رشته شپایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دان

علژوم  وشناسی . پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانش ده روانریاضی شهر تهران

 ترریتی.

کیژری ی ادرا  از محیگ کالس و راورهای انگیزشژی )جهژترررسی رارطه(. 1389) .نی دل، فريبرز
ای یری خژودکردان: نقژ  واسژطههای تحصژیلی و يژادکهدف و خودپنداره تحصیلی( را هیجان

شناسژی و ی دکتری، دانشگاه ترریت معلم تهران، دانشژ ده رواننامه. پايانهای تحصیلیهیجان

 .علوم ترریتی
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