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 چکیده

جویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت بر  نظم بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خود باھدفپژوھش حاضر 
نفر از دانشجویان  ٢٥٠روی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل 

یری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گ ھنموندختر) بودن کھ بھ روش  ١٤٩پسر و  ١٠١کارشناسی ارشد (
پرسشنامة درگیری شناختی پینتریچ، پرسشنامة ھیجان ھای پیشرفت  ھا دادهی آور جمعیی انتخاب شدند. بھ منظور طباطباعالمھ 

 ٢١-SPSSافزار  نرمیی تحصیلی پینتریچ و دیگروت مورد استفاده قرار گرفت. سپس از طریق جو خودنظمپکران و پرسشنامة 
توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج آماری استنباطی نشان داد کھ بین درگیری  دو سطحی آماری در ھا دادهتجزیھ و تحلیل 

شناختی بھ عنوان متغیر وابستة تحقیق و ھیجان ھای پیشرفت رابطة معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط معنادار بین درگیری 
مجزا برقرار است. بھ این صورت  طور بھو جنبھ از ھیجان ھای پیشرفت (ھیجان ھای مثبت و ھیجان ھای منفی) شناختی و ھرد

و با ھیجان ھای منفی پیشرفت رابطة منفی و  (٠.١٩٤=r)کھ درگیری شناختی با ھیجان ھای پیشرفت رابطة مثبت و مستقیم 
داد کھ درگیری شناختی با متغیر مستقل دیگر پژوھش یعنی  دارد. ھمچنین نتایج دیگر تحقیق نشان (٠.٤٦٩- =r)معکوس 
 دارد. (٠.٤٤٦=r)یی تحصیلی نیز رابطة مستقیم و معناداری جو خودنظم

 

 .تحصیلییی جو خودنظم ،ھای پیشرفت ھیجان ،درگیری شناختیواژگان کلیدی: 

                                                             
 * کارشناس ارشد روان شناسی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین١

 ** استاد دانشگاه عالمھ طباطبائی (نویسنده مسئول)٢



 مقدمھ 

 تكرار یا و اند معروف شناختي راھبردھاي بھ آنھا از ھدست یك كھ اند کرده شناسایي را متعددي یادگیري راھبردھاي پژوھشگران
 براي مرور ذھني، راھبردھاي كل، مي روند. در بھ شمار مھمترین آنھا از یدھ سازمان و معنایي گسترش یا بسط ذھني، مرور

 مطالب تر عمیق پردازش،  یدھ سازمان و بسط راھبردھاي مقابل، در. نیستند راھبردھاي سودمندي فھم، و یادگیري تر عمیق سطوح
و  ٤، کریستنسون٣شوند (اپلتون یممنجر  بیشتر یادگیري و بھتر فھم بھ ذھني، مرور با راھبردھاي مقایسھ در و کنند یم تسھیل را

 ).٢٠٠٨، ٥فورالنگ

است در  مشکل یادگیرندگان تفکر و شناخت بھ دسترسی معلم برای و افتد یماتفاق  آنھا فکر در یادگیرندگان از آنجایی کھ شناخت
 یادگیری برای آنھا کھ راھبردھایی است بھ توجھ یادگیرندگان، شناختی درگیری میزان بھ بردن پی برای روش ینتر معمولنتیجھ 
 توسط کھ پردازش فرایندھاي انواع بھ شناختي ). درگیري٢٠٠٣، ٧پینتریچ و ٦برینک دھند (لینن یم قرار استفاده مورد
 ).٢٠٠٦، ٩والکر ؛٢٠٠٠،  ٨دارد (راویندران اشاره گیرد نیز یم قرار استفاده مورد یادگیري براي آموزان دانش

 ارتباط مستلزم برقراری و است مربوط شود، گرفتھ یاد است قرار کھ مطالبی شناختی بسط بھ عمیق و دار یمعنپردازش شناختی 
 ).٢٠٠٤، ١٠است (سیمونز دانش پیچیده ساختار یک ایجاد و فرد موجود اطالعات با جدید دانش میان

 بنیادی ). پژوھش ھایb٢٠٠٢، ١١است (پکران ھا یجانھ از غنی تنوعی دارای آموزشی ھای موقعیت در آموختگان دانش تجارب
 و یشناخت روان سالمت رشد، انگیزش، حافظھ، یادگیری، مھم پایة ھا، یجانھ داد، نشان شناختی عصب علوم و یشناس روان در

 در ھا یجانھ این مثال، عنوان بھ است، فراگیر تربیتی ھای ینھدر زم ھا یجانھ یرتأث). a٢٠٠٢ھستند(پکران،  عصبی ایمنی یھا کنش
 ) بر فرایندھای١٩٩٩، ١٢درازمدت (اشبی حافظھ روی اثر و مغز دوپامین سطح تغییر با یادگیرندگان تحصیلی یادگیری و عملکرد

) ٢٠١١یادگیری (پکران،  ھای موقعیت در یادگیرندگان توجھ جلب ) باعث٢٠٠٣، ١٣میھارت(پکران و  نیروھای شناختی و توجھ
یمی (پکران، خودتنظیل تسھ) و ٢٠٠٧، ١٤(فوگاس مسئلھ حل و اطالعات پردازش فرایند ھای از متفاوتی موجب حالت ھای یا و
bشوند. یم) ٢٠٠٢ 

                                                             
٣. Appleton 

٤. Christenson 

٥. Furlong 

٦. Linnenbrinc 

٧. Pintrich 

٨. Ravindran 

٩. Walker 

١٠. Simons 

١١. Pekrun 

١٢. Ashby 

١٣. Meuihardt 

١٤. Fogas 



اھداف در نظر گرفت (وول  بھ رسیدن براي ھیجانات و رفتارھا ا،ھ یشھاند یساز فعالتوان بھ شکل فرآیند  یمخود نظم دھی را 
 نظارت بر و ینیھدف گز یزی،ر برنامھ خود نظم دھي (یعني و پردازش عمیق كھ است آن از حاكي ). شواھد٢٠٠٤، ١٥فولک

 ).١٩٩٦، ١٧و میلر ١٦و پیشرفت تحصیلی دانشجویان است (گرین یادگیري در مؤثر و مھم عوامل از یادگیري) فرآیندھاي

خود نظم دھی یکی از توانمندی ھای انسان در اعمال کنترل بر افکار، احساسات و رفتار خود است کھ از طریق آن امکان 
، ١٨تواند بنا بر معیارھای فردی خود در مورد رفتار مشخصی قضاوت کند (کرسینی یمو فرد  شده فراھمنظارت بر رفتار 

کنند تا ھر زمان کھ برایش  یمشوند و بھ او کمک  یمدر رفتار یادگیرنده را موجب ). راھبرھای خود نظم دھی انعطاف ١٩٩٩
 ).٢٠٠٤، ١٩ضرورت داشتھ باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر دھد (کافمن

 تکلیف، ارزش بیرونی، و درونی یری ھدفیگ جھت شامل ییجو خودنظم یھا مؤلفھ در پایین، و باال تحصیلی پیشرفت با آموزان دانش
 راھبردھاي و دارند تفاوت معناداري یکدیگر با و مدیریت زمان، فراشناختی ییجو خودنظم خودکارآمدي، باورھا، کنترل

و  ٢٠١١، ٢٠بخشد (داک ورث یم بھبود تحصیلی اھداف در طوالنی مدت توجھ در را آموزان دانش توانایی یی،جو خودنظم
 مھمترین مدیریت منابع، و فراشناختی شناختی، راھبرد ھاي کھ است مؤلفھ شامل چند یی،جو خودنظم ). یادگیري٢٠٠٨، ٢١االلوان
 ).٢٠١٠، ٢٢و آرسال ٢٠٠٠آن است (پینتریچ،  یھا مؤلفھ

در زمینة مرتبط با تحقیق، بھ بررسی رابطھ بین  روز بھھای  یھنظربر این اساس در پژوھش حاضر سعی بر این است تا با کمک 
 یی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت پرداختھ شود.جو خودنظمبا متغیرھای متغیر درگیری شناختی 

 روش 

گردد. این پژوھش بھ این دلیل گذشتھ نگر است  یمی بند دستھلحاظ طرح تحقیق در زمرة تحقیقات گذشتھ نگر  حاضر ازپژوھش 
ی تحصیلی) با متغیر وابستھ یعنی یجو خودنظمبررسی رابطھ بین متغیرھای مستقل (ھیجان ھای پیشرفت و  بھ دنبالکھ محقق 

 درگیری شناختی است. 

گردد. این پژوھش بدین دلیل کاربردی است کھ  یمی بند دستھاز لحاظ ھدف تحقیق پژوھش حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی 
فت و یک از متغیرھای ھیجان ھای پیشرھر کند و رابطة  یمھای آن بھ کاھش چالش یادگیری در دانشجویان کمک  یافتھ

 کند . یمیی تحصیلی را در بھبود و اصالح درگیری شناختی دانشجویان مشخص جو خودنظم

گردد. این پژوھش بھ این دلیل پس رویدادی  یمی بند دستھی ا رابطھپژوھش حاضر از نظر نوع تحقیقات پس رویدادی از نوع 
یی جو خودنظمتغیرھای مستقل (ھیجان ھای پیشرفت و است کھ متغیر درگیری شناختی بھ عنوان متغیر وابستھ تأثیراتش را از م

یین متغیر وابستھ در تبیرھای مستقل از متغ ھر کدام و نقشتحصیلی) درگذشتھ گرفتھ است و محقق بھ دنبال بررسی رابطھ 
 باشد. یم

در  ١٣٩٥در سال  یی تھران است کھطباطباجامعھ آماری پژوھش حاضر، شامل کلیھ دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمھ 
 این دانشگاه مشغول بھ تحصیل بودند.
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 یریگ نمونھ و روشنمونھ 

ی ھا دانشکدهیری در دسترس از گ نمونھنفر از دانشجویان کارشناسی ارشد با استفاده از فرمول کوکران بھ روش  ٢٥٠تعداد 
دانشجوی  ١٤٩رشناسی ارشد پسر و دانشجوی کا ١٠١یی انتخاب شدند. برای اجرای تحقیق طباطبامختلف دانشگاه عالمھ 

 کارشناسی ارشد دختر در نظر گرفتھ و از آنھا برای انجام تحقیق استفاده شد.

 متغیرھا

 وابستھ یرمتغ

 درگیری شناختی در این پژوھش بھ عنوان متغیر وابستھ در نظر گرفتھ خواھد شد.  

 متغیرھای مستقل

 ان متغیرھای مستقل در این تحقیق در نظر گرفتھ خواھد شد.ھیجان ھای پیشرفت و خود نظم دھی تحصیلی بھ عنو 

 ابزارھای پژوھش

 پرسشنامة درگیری شناختی

) استفاده خواھد شد. ١٩٩١ھمکاران ( و شناختی پینتریچ پرسشنامة درگیری از دانشجویان شناختی درگیری یریگ اندازه منظور بھ
 مقیاس در سؤاالت یگذار نمره شود. دانشجویان با یم سؤال ١٢ و ١٠ شامل ترتیب بھ عمیق و سطحی پرسشنامھ راھبردھای این در
توسط  شده گزارش کرونباخ آلفای کنند. ضرایب یم مشخص ھا سؤال از کدام ھر با ارتباط در خود را نظر لیکرت یا درجھ پنج

 در پرسشنامھ است. این ٧١/٠و  ٦٦/٠ترتیب  بھ عمیق و سطحی راھبردھای مقیاس خرده ) برای١٩٩١ھمکاران ( و پینتریچ
 و قرارگرفتھ استفاده ) مورد١٣٩١) و ھاشمی (١٣٩٠ھمکاران ( و پژوھش رستگار جملھ از متعددی مطالعات نیز در کشور داخل
 است. پرسشنامھ این مناسب فنی ھای از قابلیت حاکی نتایج

 پرسشنامة ھیجان ھای پیشرفت

 ذکر است بھ خواھد شد. الزم ) استفاده٢٠٠٥ھمکاران ( پکران و پرسشنامھ ازمنفی)  و پیشرفت (مثبت سنجش ھیجان ھاي جھت
 ٨ کالس از ناشی امیدواري و گویھ ١٠ درس از کالس لذت شامل مثبت ھیجان ھاي بھ مربوط مقیاس دو خرده پرسشنامھ، این از کھ

انتخاب  گویھ، ٩ از کالس خستگی و گویھ ١٢ کالس از ناشی اضطراب منفی شامل ھیجان ھاي بھ مربوط مقیاس خرده دو و گویھ
 از لذت مقیاس ھاي خرده براي )١٣٩٣آمده از تحقیقات قبلی (زارع و رستگار،  دست کرونباخ بھ آلفاي گردید. ضرایب خواھد

و  ٧٣/٠، ٧٥/٠، ٧٧/٠با برابر ترتیب بھ تحصیل از تحصیل و خستگی از ناشی اضطراب و تحصیل از ناشی تحصیل، امیدواري
 ھا است. مقیاس خرده مناسب این پایایی از حاکی کھ آمده است دست بھ ٧٥/٠

 جویی پرسشنامة خودنظم

 در کھ است سؤال  ٥٤ شامل و شده ساختھ ییجو خودنظم سنجش یادگیري ) براي١٩٩٠دیگروت ( و پنتریچ توسط پرسشنامھ این
راھبرد ھاي  شناختی، راھبرد ھاي مؤلفھ سھ عاملی،تحلیل  شود. نتایج یم یگذار نمره) ٧تا  ١ی (از ا درجھ ٧مقیاس  یک

 آموزان دانش از یا نمونھ، براي ٨٣/٠تا  ٧٤/٠اصلی از  مرجع در آن اعتبار .دھد یم نشان را منابع مدیریت و فراشناختی
 نتایج )١٣٨٧کارشکی،  از بھ نقل ٢٠٠٠است. (چیرکوفوریان،  شده گزارش ٧٦/٠روسی  آموزان دانش براي و ٨٠/٠آمریکایی 

پرسشنامھ  سھ عاملی الگوي داده است کھ نشان تھران شھر ھای یرستاندب سوم پایھ پسر آموزان دانشجامعھ  در تأییدي عاملی تحلیل
، ٩١/٠مقدماتی  مطالعھ در آلفا کھ ضرایب شده محاسبھ آلفاي کرونباخ بھ روش اعتبار دارد. مناسبی برازش ھا داده با یی،جو خودنظم
 و تحلیل عاملی نتایج بھ توجھ ). با١٣٨٧آمد (کارشکی،  بھ دست ٩٠/٠تا  ٨٦/٠و برای خرده مقیاس ھا  ٩٥/٠ نھایی مطالعھ
 ییجو خودنظمسنجش  براي معتبري ابزاري و دارد سازه روایی ییجو خودنظم گفت، پرسشنامھ توان یم بھ اعتبار مربوط شواھد
 است. دبیرستانی آموزان دانش

 ھا  یافتھ



یرھاست الزم است در ابتدا نرمال بودن توزیع در تمام متغاستفاده از این ضریب، نرمال بودن توزیع نمرات  مفروضة اصلی
اسمیرنوف کھ یکی از انواع آزمون ھای ارزیابی نرمال  -متغیرھا مورد آزمون قرار گیرد. برای این منظور آزمون کولموگروف

 ن در جداول زیر ارائھ شده است.بودن است مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این آزمو

 اسمیرنوف برای متغیر درگیری شناختی -. نتایج آزمون کولموگروف ١جدول 

کھ در  گونھ ھمان تحلیل نتیجھ: 
گردد مشاھده می جدول باال 

کولموگروف  آزمون 
نمرات درگیری  اسمیرنوف برای 

نیست  شناختی معنادار 
)٢٠٥/٠=pھای پارامتریک برای آن استفاده کرد.توان از تحلیل ) و بنابراین درگیری شناختی دارای توزیع نرمالی است و می 

 

 

 اسمیرنوف برای متغیر ھیجان ھای مثبت پیشرفت -. نتایج آزمون کولموگروف ٢جدول 

نتیجھ:  تحلیل 
کھ در   گونھ ھمان

-مشاھده می جدول باال 
آزمون  گردد 

 ) و بنابراین درگیری شناختی دارایp=٤٧٧/٠کولموگروف اسمیرنوف برای نمرات ھیجان ھای مثبت پیشرفت معنادار نیست (
 ھای پارامتریک برای آن استفاده کرد.توان از تحلیل توزیع نرمالی است و می

 پیشرفت منفی ھای ھیجان متغیر برای اسمیرنوف -کولموگروف آزمون نتایج.  ٣ جدول

 

کھ در  گونھ ھمانتحلیل نتیجھ: 
گردد جدول باال مشاھده می
آزمون کولموگروف 

اسمیرنوف برای نمرات 
ھیجان ھای منفی پیشرفت 

ھای پارامتریک برای آن توان از تحلیل ) و بنابراین درگیری شناختی دارای توزیع نرمالی است و میp=٠٥٦/٠معنادار نیست (
 استفاده کرد.

 یی تحصیلیجو خودنظم متغیر برای اسمیرنوف -کولموگروف آزمون نتایج.  ٤ جدول

تحلیل نتیجھ:  گونھ ھمان
باال مشاھده  کھ در جدول 

آزمون  گردد می
اسمیرنوف  کولموگروف 
برای نمرات  ھیجان ھای

پیشرفت  منفی 
ھای پارامتریک برای آن توان از تحلیل ) و بنابراین درگیری شناختی دارای توزیع نرمالی است و میp=٩٧٤/٠معنادار نیست (

 استفاده کرد.

p Z کولموگروف 
 اسمیرنوف

انحراف 
 استاندارد

 نمره میانگین

 درگیری شناختی ٦٩/٧٣ ٨٦١/١٣ ٠٦٧/١ ٢٠٥/٠

p Z کولموگروف 
 اسمیرنوف

انحراف 
 استاندارد

 نمره میانگین

 ھای منفی پیشرفتھیجان  ٧٧/٨٠ ٥٠٢/١٥ ٨٤٢/٠ ٤٧٧/٠

p 
Z کولموگروف 

 اسمیرنوف
انحراف 
 استاندارد

 نمره میانگین

 ھیجان ھای منفی پیشرفت ٧١/١١٢ ٢٥١/٣٩ ٤١٥/١ ٠٥٦/٠

p 
Z کولموگروف 

 اسمیرنوف
انحراف 
 استاندارد

 نمره میانگین

 یی تحصیلیجو خودنظم ٨٧/٢٤٣ ٤٩٠/٥٢ ٤٨٣/٠ ٩٧٤/٠



 بررسی رابطھ متغیر وابستھ و متغیرھای مستقل 

 ھ و تحلیل قرار گرفتھ است:شده در فوق تجزی یفتوصی ھا دادهھای آن  یھفرضپژوھش و آزمون  سؤاالتبرای بررسی 

 بررسی رابطة درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت

ضریب ھمبستگی پیرسون بین نمرة درگیری شناختی با نمره حاصل از مقیاس ھیجان ھای مثبت پیشرفت بھ دست آمده و از 
 ست.طریق آزمون آماری ضریب ھمبستگی رابطھ بین متغیرھای فوق مورد بررسی قرار گرفتھ ا

 فرض صفر و خالف در رابطھ بین نمرة درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت

 

 

 . ضرایب ھمبستگی بین نمره درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت ٥جدول 

 نمرة درگیری شناختی
 (کل گروه نمونھ)

 ضریب ھمبستگی سطح معناداری

 ھیجان ھای مثبت پیشرفت ١٩٤/٠ ٠١/٠ **

 

 معنادار است. ٠١/٠(**) ضریب ھمبستگی در سطح   

شود  یمبین درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت مالحظھ  شده محاسبھبا توجھ بھ سطح معناداری ضریب ھمبستگی      
بین درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت ھمبستگی مثبت وجود  کھ این ضریب معنادار است. این امر بھ این معناست کھ

 دارد.

بین میزان درگیر شدن شناختی فرد با موضوع مورد مطالعھ و استفادة وی از راھبردھای یادگیری و ھیجان ھای مثبت پیشرفت 
فزایش یا کاھش ھیجان ھای مثبت رابطة مستقیم وجود دارد. بھ عبارت دیگر افزایش و یا کاھش میزان درگیری شناختی با ا

 پیشرفت ھمراه است.

 بررسی رابطة درگیری شناختی و ھیجان ھای منفی پیشرفت

ضریب ھمبستگی پیرسون بین نمرة درگیری شناختی با نمره حاصل از مقیاس ھیجان ھای منفی پیشرفت بھ دست آمده و از 
 رد بررسی قرار گرفتھ است.طریق آزمون آماری ضریب ھمبستگی رابطھ بین متغیرھای فوق مو

 فرض صفر و خالف در رابطھ بین نمرة درگیری شناختی و ھیجان ھای منفی پیشرفت

 

 

 . ضرایب ھمبستگی بین نمره درگیری شناختی و ھیجان ھای منفی پیشرفت ٦جدول 

 نمرة درگیری شناختی
 نمونھ)(کل گروه 

 ضریب ھمبستگی سطح معناداری

 ھیجان ھای منفی پیشرفت -٤٦٩/٠ ٠١/٠ **

 معنادار است. ٠١/٠(**) ضریب ھمبستگی در سطح   
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شود  یمبین درگیری شناختی و ھیجان ھای منفی پیشرفت مالحظھ  شده محاسبھبا توجھ بھ سطح معناداری ضریب ھمبستگی      
امر بھ این معناست کھ بین درگیری شناختی و ھیجان ھای مثبت پیشرفت ھمبستگی منفی وجود  کھ این ضریب معنادار است. این

 دارد.

بین میزان درگیر شدن شناختی فرد با موضوع مورد مطالعھ و استفادة وی از راھبردھای یادگیری و ھیجان ھای منفی پیشرفت 
معکوس با کاھش یا  طور بھکاھش میزان درگیری شناختی رابطة مستقیم و معکوس وجود دارد. بھ عبارت دیگر افزایش و یا 

 افزایش ھیجان ھای منفی پیشرفت ھمراه است.

 یی تحصیلیجو خودنظمبررسی رابطة درگیری شناختی و 

یی تحصیلی بھ دست آمده و از طریق آزمون جو خودنظمضریب ھمبستگی پیرسون بین نمرة درگیری شناختی با نمره حاصل از 
 ھمبستگی رابطھ بین متغیرھای فوق مورد بررسی قرار گرفتھ است.آماری ضریب 

 یی تحصیلیجو خودنظمفرض صفر و خالف در رابطھ بین نمرة درگیری شناختی و 

 

 

 

 

 یی تحصیلیجو خودنظم. ضرایب ھمبستگی بین نمره درگیری شناختی و  ٧جدول 

 نمرة درگیری شناختی
 (کل گروه نمونھ)

 ضریب ھمبستگی سطح معناداری

 ھیجان ھای مثبت پیشرفت ٤٤٦/٠ ٠١/٠ **

 معنادار است. ٠١/٠(**) ضریب ھمبستگی در سطح   

شود کھ  یمیی تحصیلی مالحظھ جو خودنظمبین درگیری شناختی و  شده محاسبھبا توجھ بھ سطح معناداری ضریب ھمبستگی      
 یی تحصیلی ھمبستگی مثبت وجود دارد.جو خودنظماین ضریب معنادار است. این امر بھ این معناست کھ بین درگیری شناختی و 

یی تحصیلی جو خودنظمبین میزان درگیر شدن شناختی فرد با موضوع مورد مطالعھ و استفادة وی از راھبردھای یادگیری و 
یی تحصیلی جو خودنظمرت دیگر افزایش و یا کاھش میزان درگیری شناختی با افزایش یا کاھش رابطة مستقیم وجود دارد. بھ عبا

 ھمراه است.

 گیری یجھنتبحث و  

 ) بین درگیری شناختی و ھیجان ھای پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد رابطھ وجود دارد.١فرضیة 

تگی پیرسون بین متغیر درگیری شناختی و متغیر مستقل اول تحقیق یعنی بھ منظور بررسی این فرضیھ از محاسبة ضریب ھمبس
ھیجان ھای پیشرفت استفاده شد. از آنجایی کھ این ھیجان ھای پیشرفت بھ دو متغیر دیگر یعنی ھیجان ھای مثبت پیشرفت و 

رگیری شناختی و ھردوی ھیجان ھای منفی پیشرفت تقسیم می شود برای آزمودن این فرضیھ، ضریب ھمبستگی پیرسون بین د
این متغیرھا (ھیجان مثبت و منفی) بھ کار گرفتھ شد. نتایج نشان داد کھ درگیری شناختی با ھیجان مثبت پیشرفت رابطة مستقیم و 

) کھ بر تأثیر ٢٠١٦با ھیجان منفی پیشرفت رابطة معکوس دارد. این نتایج با نتایج حاصل از پژوھش نیکولسکو و ھمکاران (
یری کارگ بھ. دلیل این امر این است کھ درگیری شناختی نیز در واقع راستاست ھم اند داشتھی پیشرفت بر یادگیری تأکید ھیجان ھا

توان گفت این  یمراھبردھای سطحی و عمقی برای یادگیری بیشتر است و در ارتباط نزدیکی با یادگیری قرار دارد. ھمچنین 
نیز ھمسو است. در تحقیق فوق این نتیجھ بھ دست آمد کھ درگیری شناختی در  )٢٠١٥نتایج با تحقیق دولزان و ھمکاران (

تواند در کاھش  یمدانیم کھ تنظیم ھیجانات نیز  یمتواند بر کاھش رفتارھای پرخطر تأثیرگذار باشد. از طرفی  یمراستای تحصیل 
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رفتارھای پرخطر مؤثر بوده و ھیجان ھای منفی را کاھش داده و ھیجانات مثبت را افزایش دھد. ھیجان ھای پیشرفت نیز از 
 یلی دارند. تحص یرغنظر ماھیت شباھت فراوانی بھ ھیجان ھای 

راھبردھای مطالعھ  رالذک فوق) نیز اشتراکات زیادی دارد. در نتایج پژوھش ٢٠١٤نتایج فوق با تحقیق نوتیال و ھمکاران (
توانند سبب تقویت ھیجان ھای پیشرفت مثبت  یم(درگیری شناختی) با راھبردھای پیشرفت مرتبط بودند. راھبردھای پیشرفت نیز 

 و تضعیف ھیجان ھای منفی پیشرفت شوند کھ این امر بر نتایج تحقیق حاضر منطبق است. 

یید قرار تأوھش با دالیل بسیار قوی و ھمراه با تحقیقات پیشین مورد توان گفت این فرضیة پژ یمبا توجھ بھ توضیحات فوق 
 گیرد. یم

 یی تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر کارشناسی ارشد رابطھ وجود دارد.جو خودنظم) بین درگیری شناختی و ٢فرضیة 

متغیر مستقل دوم تحقیق یعنی  بھ منظور بررسی این فرضیھ از محاسبة ضریب ھمبستگی پیرسون بین متغیر درگیری شناختی و
یی تحصیلی رابطة مستقیم و مثبت دارد. این جو خودنظمیی تحصیلی استفاده شد.  نتایج نشان داد کھ درگیری شناختی با جو خودنظم

باشد. در تحقیق فوق این نتیجھ حاصل شد کھ یادگیری  راستا ھم) ٢٠١٤نتایج با نتایج حاصل از تحقیقات محمودی و ھمکاران (
یرگذار باشد. در تحقیق حاضر نیز تأثھای پیشرفت در این زبان  یزهانگتواند بر افزایش یادگیری زبان انگلیسی و  یافتھ می خودنظم

تر (درگیری شناختی بیشتر) در  یقعمیری راھبردھای تحصیلی کارگ بھتواند با  یمیی تحصیلی جو خودنظمنتایج نشان داد کھ 
) کھ ارتباط ٢٠١٢ادگیری را تقویت نماید. ھمچنین نتایج حاصل از پژوھش ما با تحقیق پنگ (ارتباط بوده و از این طریق ی

جویی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را بررسی کرده بود مشابھت دارد. از آنجایی کھ بیشتر بودن درگیری شناختی  خودنظم
قیم بر پیشرفت تحصیلی در فراگیرندگان تأثیرگذار یرمستغ طور بھتواند  یمتر گردد بنابراین  یقعمتواند منجر بھ یادگیری  یم

 باشد. 

) نشان داده بود کھ درگیری شناختی با خودکارآمدی در یادگیری درس ریاضی ٢٠١٠ھمچنین نتایج تحقیق رستگار و ھمکاران (
پردازد  یمادگیری ی کھ بھ تأثیرات خود فرد در فرآیند یا سازهتوان گفت خودکارآمدی یادگیری بھ عنوان  یمارتباط دارد. 

توان نتایج پژوھش حاضر و پژوھش رستگار و ھمکاران  یمیی تحصیلی دارد. بنابراین جو خودنظماشتراکات زیادی با مفھوم 
 ) را نیز در یک راستا دانست. ٢٠١٠(

یید قرار تأرد توان گفت این فرضیة پژوھش با دالیل بسیار قوی و ھمراه با تحقیقات پیشین مو یمبا توجھ بھ توضیحات فوق 
 گیرد. یم
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