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مقدمه
هدف هر نظام آموزشی رشد و ارتقاء همهجانبه دانشآموزان در زمینههای شناختی،
عاطفی و هیجانی است و دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان هر مرز و بومی قشر مهمی
از جامعه محسوب میشوند .عوامل زیادی در رشد و ترقی همهجانبه دانشآموزان تأثیر
میگذارد .بااینحال یکی از عواملی که میتواند در ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی
دانش آموزان نقش بسیار مؤثری ایفا کند متغیر درگیری تحصیلی در فعالیتهای
آموزشی است .درگیری بیانگر ورود فعال فرد به یک تکلیف یا فعالیت است (ریو،
کارل ،جاون و بارچ .)1334 ،و چارچوبی را برای درک نگرانیهای آموزشی از قبیل
ترک تحصیل در دورهی نوجوانی فراهم میآورد (شرنوف ،1310 ،نقل از مهدی پور،
لواسانی و حجازی .)1311 ،درگیری تحصیلی مهمترین پیشبین عملکرد تحصیلی
دانشآموزان است( .فردریکز و همکاران .)1334 ،ریچاردسون ،النگ و وودلی (،1330
به نقل از حجازی ،رستگار ،لواسانی و قربان جهرمی )1033 ،درگیری تحصیلی را
بهعنوان کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا
بهصورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند تعریف کردهاند.
همچنین باید در نظر داشت که دانشآموزان در یادگیری درگیر نمیشوند بلکه آنها
در تکالیف ،فعالیتها و تجاربی درگیر میشوند که منجر به یادگیری میشود .ازاینرو
کار اصلی نظام تربیتی که دانشآموزان را تشویق کند تا منابع درونی خود (انرژی ،وقت
و توجه) را به روی تکالیف و فعالیتهای درسی سرمایهگذاری کنند (ذبیحی حصاری،
 .)1031بهعبارتدیگر میتوان درگیری تحصیلی را ازنظر معنایی که تکلیف برای
دانشآموزان دارد ،موردبررسی قرارداد .زمانی که تکالیف برای دانشآموزان «معنا و
ارزش» داشته باشند توجه دانشآموزان را جلب میکند و درنتیجه دانشآموزان انرژی
خود را جهت انجام آنها بسیج کرده و نوعی «تعهد» نسبت به این تکالیف و فعالیتها
احساس میکند .این احساس تعهد باعث میگردد که دانشآموز برای اتمام تکالیف
پافشاری کرده و زمان بیشتری را صرف انجام آن کند .لذا «توجه» و «تعهد» دو بعد مهم
و دارای تأثیر متقابل از درگیری تحصیلی هستند( .حجازی ،عابدینی.)1032 ،
فردریکز و همکاران ( )1334سه نوع درگیری را شناسایی کردند :درگیری رفتاری،
درگیری هیجانی و درگیری شناختی .درگیری رفتاری مشابه مفهوم مشارکت است.
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مشارکت ،درگیری در فعالیتهای فوقبرنامه ،اجتماعی و تحصیلی است .درگیری
هیجانی ،شامل واکنشهای مثبت و منفی به معلم و همکالسیها ،تحصیل و مدرسه

است .درگیری هیجانی مشابه مفهوم سازمان است و بر تمایل به انجام کار تأثیر می-

گذارد .درگیری شناختی مشابه مفهوم نیرو گذاری است .نیرو گذاری ،فکر ورزی و
تمایل را با اعمال تالش موردنیاز برای درک ایدههای پیچیده و تسلط بر مهارتهای
دشوار یکپارچه میکند .پژوهشهای متعددی نشان دادند که هر چه بیشتر فراگیران
ازنظر شناختی درگیر تکلیف یادگیری شوند ،میتوان به دستیابی به اهداف هیجانی،
انگیزشی و نیز رفتاری اهتمام داشت (لوییس1313 ،؛ وانگ و اکلز 1311 ،و گونوک،
 ،1314به نقل از نیکدل و همکاران ..)1031 ،ریو و تسنگ ( )1311بعد عاملیت را به
درگیری تحصیلی اضافه نمودند .بعد عاملیت بهصورت شرکت ساختاریافته دانشآموز
بهعمد و به شکل سودمند در جریان آموزشی که دریافت میکند ،تعریف شده است
مانند ارائه عملکرد ،پرسیدن سؤال ،ارائه هدف و درخواست منابع.
درگیری تحصیلی متأثر از عوامل بافتی از یکسو و عوامل درون فردی از سوی دیگر
است (حجازی ،قاضی طباطبائی ،لواسانی و مرادی )1030 ،عوامل فردی عواملی هستند
که مربوط به خود دانشآموز و باورها ،عقاید و افکار او میشود .یکی از عوامل فردی
بسیار مهم ،هیجانهای تحصیلی است .هیجانها سیستمهای روانشناختی اساسی هستند
که سازگاری افراد را به خواستههای شخصی و محیطی تنظیم و تعدیل میکنند
(گالسر-زیکادا و همکاران .)1310 ،وقتیکه ما در مورد تجارب هیجانیمان صحبت
میکنیم ،به پاسخ خود به این پرسش توجه داریم :چه احساسی داری؟ برای فهم
رفتاری که هیجان را توصیف میکند پژوهشگران از روشهای کمی و کیفی برای
طبقهبندی اظهارات شفاهی در مورد هیجان استفاده میکنند .با توجه به تحقیق کمی،
ابعادی از قبیل کنش وری ،ارزش ،شدت و سختی برای طبقهبندی هیجانات به کار
میروند .مثالً؛ رسی-بتی و اسچرر ( )1331و والبوت و اسچرر ( )1333با توجه
بهشدت و سختی هیجان به هیجاناتی از قبیل لذت ،خشم ،اضطراب و غمگینی توجه
دارند (به نقل از نقش و رمضانی .)1031 ،در همه رویکردها ،هیجانات با توجه به
حیطه خاصی مشخص میشود .عالوه بر این ،پژوهشگران دیگر انواع متفاوتی از هیجان
را نشان دادند که ممکن است در یک رفتار سلسله مراتبی سازمانیافته باشد .مثالً تحلیل
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تائیدی انجامشده توسط تلگن ،واتسون و کالرک ( )1333به یک بعد شاد در مقابل یک
بعد ناشاد اشاره دارند .که بهصورت ابعاد عاطفه مثبت ( )PAو عاطفه منفی ( )NAدر
سطح بعدی شناختهشدهاند (به نقل از واتسون ،کالرک و تلجن .)1333 ،پکران نیز
مطالعه طیف وسیعی از تجارب هیجانی در موقعیتهای پیشرفت مانند لذت ،خستگی،
و ناکامی را بررسی کرده است و به اتخاذ یک رویکرد منسجم در قلمرو مطالعاتی
پیشایندها و پسایندهای تجارب هیجانی در موقعیتهای تحصیلی ،پرداخته است.
هیجانهای تحصیلی بهطور چشمگیری باانگیزه ،استراتژیهای یادگیری ،منابع
شناختی ،خودتنظیمی ،خود مفهومی تحصیلی و درگیری تحصیلی ارتباط دارد (پکران،
1331؛ والینت ،سوانسون و ایزنبرگ ،1311 ،به نقل ازگالسر–زیکادا و همکاران،

 .)1310هیجانها بر موفقیت دانشآموزان و همچنین عالیق آنان ،تعامل و رشد
شخصیت ،محیط اجتماعی و کالس درس و موقعیتهای آموزشی بسیار اثرگذار است
(پکران ،گاتز و فرنزل .)1332 ،در همین ارتباط پکران ( 1331و  )1333هیجانها را
به عنوان یک عامل مؤثر دررسیدن به درگیری شناختی و انگیزشی و موفقیت در تحصیل

مطرح می کند .بیش از یک دهه است که عالقه رو به رشدی در خصوص نقش هیجان-
ها در موقعیتهای تحصیلی باالخص اینکه چگونه هیجانها ،یادگیری و درگیری
دانشآموزان را شکل میدهند صورت گرفته است که آغاز آن با نشستهای برگزارشده
در جلسات سالیانه انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در اواسط و اواخر دهه 1333

برمیگردد (لی نن برینک – گارسیا ،پکران .)1311 ،دانشآموزان در موقعیتهای
تحصیلی ،گسترۀ وسیعی از هیجانها را تجربه میکنند ،نقش این هیجانها در فرآیند
یادگیری (پکران و همکاران ،1331a ،و  )1332و اثرات مثبت آنها بر پیشرفت
تحصیلی توجه قابلمالحظهای را در سالهای اخیر برانگیخته است (کراپ ،1333 ،به
نقل از نیکدل ،کدیور ،فرزاد ،عرب زاده و کاوسیان .)1031 ،این افزایش توجه به
هیجانهای تحصیلی در پژوهشهای روانشناختی تا حدودی واکنش به انتشار نظریه
کنترل-ارزش هیجانهای تحصیلی پکران بوده است (پکران ،1331 ،پکران و همکاران،
 )1331 a,bکه چارچوب یکپارچهای برای مطالعه پیشایندها و پیامدهای تجربیات
هیجانی مربوط به موقعیتهای آموزشی ،از قبیل یادگیری ،درگیری و پیشرفت و دیگر
فعالیتها پیشنهاد نموده است.
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گراهام ( 1331به نقل از نیکدل و همکاران )1031 ،معتقد است که یک نظریه زنده
و پویای انگیزشی در روانشناسی تربیتی باید قادر باشد اثر هیجانها را در نظر بگیرد.
هیجانها بهطور عمیقی تقریباً در هر جنبهای از فرآیندهای یادگیری و یاددهی حضور
دارند .بنابراین درک و فهم ماهیت هیجانها در درون مدرسه ضروری و حیاتی است.

در این خصوص شاتز و الئنهارت ( ،1331به نقل از گالسر– زیکادا؛ استوچلیکوا؛

جانیک )1310 ،مسئله هیجانها را در آموزش مسئله مهمی در روانشناسی تربیتی می-
دانند .هیجانهای دانشآموزان نقش بسیار مهمی در مراودات اجتماعی ،همچنین در
فرآیندهای یادگیری ،هدفگذاری ،انگیزه و خود مفهومی بازی میکنند (دوئک1331 ،؛
گوتز1330 ،؛ به نقل از گالسر -زیکادا و همکاران .)1310 ،با توجه به نقش مؤثر
هیجانها در درگیری تحصیلی دانشآموزان و پیشرفت آنها هدف این پژوهش تعیین
نقش واسطهای درگیری تحصیلی در رابطه هیجانهای تحصیلی (مثبت و منفی) و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان است.
روش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی و بهطور دقیقتر همبستگی از نوع تحلیل مسیر است.
جامعه این پژوهش را دانشآموزان پایه ششم شهر تهران در سال تحصیلی 1034-32
تشکیل میدهد .که از این تعداد  133دانشآموز ( 033دختر و  033پسر) پایه ششم از
 13مدرسهی دولتی شهر تهران به روش نمونهگیری خوشهای طبقهای دومرحلهای

1

انتخاب شدند .میانگین سنی دانشآموزان  13.21سال بود .در مرحله اول مدارس با
روش احتمال متناسب با حجم نمونهگیری شدند سپس در درون هر مدرسه منتخب ،از
میان همه کالسهای پایه ششم یک کالس با روش تصادفی سیستماتیک انتخابشده و
درنهایت همه دانشآموزان با احتمال مساوی از کالسهای نمونهگیری شده در آزمون
شرکت کردند.
مقیاس هیجان تحصیلی :برای اندازهگیری هیجان تحصیلی از پرسشنامه هیجان
تحصیلی ( )AEQ-Mپکران ،گوتز و فرانزل ( )1332استفاده شد .این مقیاس داری 13
گویه و طیف پنجتایی از کامالً مخالف تا کامالً موافق است و  2هیجان مجزا را
1. Two- stage Stratified Cluster Design
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میسنجد :لذت ،افتخار ،خشم ،اضطراب ،شرمندگی ،ناامیدی ،بیحوصلگی .این
پرسشنامه از نوع خود گزارشی و مداد-کاغذی است و در سه بخش سازمانیافته است
که شامل هیجانهای مربوط به کالس ،هیجانهای مربوط به یادگیری و هیجانهای
مربوط به امتحان است .این بخشها به ترتیب  13 ،13و  10گویه دارند .هیجانهای
مربوط به کالس و همچنین هیجانهای مربوط به یادگیری از پرسشنامه مذکور
مورداستفاده قرار گرفت ،که البته پرسشنامه مربوط به هیجانهای امتحان  (TEQ)1بنا به
نظر پکران و همکاران بخشی مجزا است (به نقل از کدیور؛ فرزاد و همکاران )1033 ،و
ازاینرو خللی در پژوهش ایجاد نمیکند.
مقیاس درگیری تحصیلی :این پرسشنامه برای اندازهگیری ابعاد چهارگانه درگیری
تحصیلی (شناختی ،رفتاری ،عاطفی و عاملیت) توسط ریو و تسنگ ( )1311تهیه و
تدوینشده است .این پرسشنامه دارای  11سؤال بهصورت یک طیف  2درجهای لیکرت
«کامالً مخالفم تا کامالً موافقم» است .ریو وتسنگ ( 2 )1311گویه را برای اندازهگیری
درگیری رفتاری دانشآموزان در نظرگرفته اند .گویه های ( 2 ،3 ،3 ،13و  )1و پایایی
این  2مورد را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  3/34به دست آورند .آنها این گویه
ها را به دلیل اینکه نشاندهنده میزان توجه دانشآموز به تکالیف ،مشارکت در دروس و
تالش است بهعنوان درگیری رفتاری دانشآموزان انتخاب کرد .برای ارزیابی درگیری
هیجانی ،چهار گویه ( 11 ،10 ،14و  )11که هیجانهای دانشآموزان را ضمن انجام
تکلیف مدرسه و کالس منعکس میکند استفادهشده است .ریو و تسنگ ( )1311پایایی
این چهار گویه را با استفاده از آلفای کرونباخ  3/23به دست آورد .برای ارزیابی
درگیری شناختی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری (ولترز ،1334 ،به نقل از ریو و
تسنگ )1311 ،استفاده کردند .این ابزار اندازهگیری اقتباسشده از ویژگیهای  1خرده
مقیاس ،یکی شامل موارد ارزیابی راهبردهای پیچیده یادگیری بر مبنای بسط و گسترش
دادن (موارد  ) 12 -13سؤاالت مربوط به درگیری شناختی و دوم شامل موارد ارزیابی
راهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی نظیر برنامهریزی ،نظارت و اصالح یک کار
(موارد  )13-11سؤاالت مربوط به درگیری شناختی .ریو و تسنگ ( )1311پایایی این 3
مورد را با استفاده از آلفای کرونباخ  3/33به دست آوردهاند .ریو و تسنگ برای ارزیابی
1. Testing Emotion Questionnaire
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عاملیت پنج گویه ( 1 ،0 ،4 ،2و  )1را در نظر گرفتند و پایایی این  2گویه را با استفاده
از آلفای کرونباخ  3/31به دست آوردهاند.
پیشرفت تحصیلی :نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نیز با جمعآوری دادههای
مربوط به معدل نمرات میانترم دانشآموزان موردبررسی قرار گرفت .تحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  LISREL 8.8و با روش بیشینه احتمال 1برآورد شد .یک مدل
تحلیل مسیر که در آن هیجان تحصیلی بهعنوان متغیر مستقل برونزا و درگیری بهعنوان
متغیر وابسته درونزا (میانجی) و پیشرفت بهعنوان متغیرها وابسته درونزا در نظر گرفته
شد به اجرا درآمد.
یافتهها
در ابتدا شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

کجی

کشیدگی

هیجانهای مثبت

1/31

3/23

1/23

2

3/11

3/03

هیجانهای منفی

0/02

3/32

1

2

-3/02

-3/34

درگیری
پیشرفت

0/14
11/11

1/23
1/23

1
11/14

2
13

3/42
-1/21

-3/32
3/33

پیش از پرداختن به فرضیه اصلی و آزمون مدل مفهومی ،رابطه دوبهدویی متغیرهای
پژوهش موردبررسی قرار گرفت .جدول  1نتایج تحلیل همبستگی به شیوه پیرسون را
نشان میدهد.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای
 -1هیجانهای مثبت
 -1هیجانهای منفی
 -0درگیری شناختی
 -4پیشرفت

1

1

1
**-./03

1

**./41
**

./12

**-./01
**

-./42

0

**

4

1

./23

1

1. Maximum Likelihood
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برای پیشبینی پیشرفت ،الگوی مفهومی پیشنهادشده از طریق تحلیل مسیر بررسی و
از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو و از شاخص مجذور کای ( )X2شاخص
مجذور کای بر درجه آزادی (

) ،شاخص برازندگی انطباق ( ،)GFIشاخص

تعدیلشده برازندگی انطباق ( ،)AGFIو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب
( ،)RMSEAبرای برازندگی الگوها استفاده شد .ضرایب مسیر مدل بر اساس مسیرهای
مستقیم ،متغیر هیجانهای تحصیلی از طریق متغیر واسطهای درگیری تحصیلی روی
پیشرفت در نمودار  1آورده شده است .خطهای ممتد نشاندهنده معناداری روابط بین
متغیرها هستند .شکل نشان میدهد که اثر مستقیم هیجان مثبت و منفی بر پیشرفت و
همچنین درگیری تحصیلی بر پیشرفت معنادار است .و بنا بر مدل پیشنهادی ،مدل در
حالت معناداری نشان میدهد هیجان تحصیلی از طریق متغیر واسطهای درگیری
تحصیلی روی پیشرفت نیز رابطه غیرمستقیم و معنادار دارد.
هیجان مثبت
0/22

پیشرفت

0/27

0/53

درگیری تحصیلی
0/52
0/57

هیجان منفی

نمودار  .1مدل در حالت معناداری

اثر غیرمستقیم هیجان مثبت بر پیشرفت بهواسطه درگیری تحصیلی ( )3/33مثبت و
معنادار است .اثر غیرمستقیم هیجان منفی بر پیشرفت بهواسطه درگیری تحصیلی ()3/1
نیز مثبت و معنادار است .پس میتوان گفت متغیر درگیری تحصیلی میتواند نقش
واسطهای در میان هیجانهای تحصیلی و پیشرفت ایفا کند.
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جدول  -3خالصه شاخصهای نیکویی برازش مدل
شاخص

GFI

AGFI

RMSEA

برآورد







در جدول  ،0نسبت شاخص مجذورکای

2

،

2


ρ



به درجه آزادی  4/02است.

همچنین مقادیر این شاخصها ( ،)GFI=0/94()AGFI=0/90نیز محاسبه شدندکه این
شاخصها باید برابر یا بزرگتر از ( )3/3باشند تا مدل موردنظر پذیرفته شود .شاخص
ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریب ( ،)RMSEA=0/05به دست آمد .این شاخص
برای مدلهای خوب ،کمتر از  3/32و باالتر از آن تا  ،3/33نشاندهنده خطای تقریب
معقول و معموالً در مدلهای ضعیف اندازه آن تا  3/13است (هومن .)1034 ،با توجه به
مقادیر بهدستآمده ،میتوان نتیجه گرفت که مدل با دادهها ،برازش مناسبی دارد .پس
میتوان مدلی را که در مقدمه ارائه دادیم مبنی بر اینکه بتای مشخصهها در سطح قابل
قبولی هستند و مدل با دادهها برازش مناسبی دارد را بپذیریم .همچنین متغیرهای
پژوهش حدود  02درصد از واریانس متغیر پیشرفت را تبیین میکنند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از رابطه مثبت و معنادار هیجانهای مثبت بر
درگیری تحصیلی است .یافته پژوهش حاضر با مطالعات آوریل و همکاران ( )1311و
اونل و همکاران ( )1311پکران و همکاران ( )1331 aو پکران ( )1331و اونل و
همکاران ( )1314همسو است .آوریل و همکاران ( )1311گزارش دادند که هیجانهای
مثبت رابطه مستقیم و مثبت بر درگیری تحصیلی دارد .و هنگامیکه دانشآموز از
فعالیتهای یادگیری احساس لذت میکند احساس انگیزش درونی بیشتری نسبت به
قبل از انجام آن عمل دارد و با توجه و کنترل پذیری بیشتری به فرایندهای یادگیری
میپردازد و این امر به تالشهای تحصیلی بیشتری منجر میشود .این فعالیتهای
تحصیلی منجر به هیجانهای پیامدی امید ،رضایت و غرور میشود (روفمن و کنوپ،
.)1311
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اونل و همکاران ( )1311اشاره به یک رابطه مثبت ،متقابل و پویا بین هیجانهای
مثبت و درگیری تحصیلی دارند که منطبق با مدل شناختی -اجتماعی کنترل -ارزش
هیجانهای تحصیلی پکران ( )1331است.
اونل و همکاران ( )1314مشاهده کردند که مداخالت روانشناسی مثبت (تفکرات
قدرشناسی و اقدام محبت آمیز) تأثیر چشمگیر برافزایش هیجان مثبت درگیری تحصیلی
دارد و بر کاهش هیجانهای منفی بیتأثیر هستند .همچنین محققانی که در حیطه
چارچوب نظری «روانشناسی مثبت» ،فعالیت میکنند بیان میدارند که هیجانهای مثبت
نسبت به هیجانهای منفی از اهمیت بیشتری برخوردارند .فردریکسون )1331( ،معتقد
است هیجانهای مثبت نهتنها سبب میشود که دانشآموزان یک حس خوب را تجربه
کنند بلکه سبب پیشبینی افزایش درگیری تحصیلی است و رویکردهای رفتاری که
منجر به ترغیب افراد در فعالیت ویژه میشود را تسهیل میکند (نقل از آوریل و
همکاران .)1311 ،همچنین هیجانهای مثبت فعال به دانشآموزان این اجازه را میدهد
که خودشان را به عنوان افرادی موفق در انجام وظایف تصور کنند و هیجانهای منفی را
که مرتبط با شکست است را کنار بگذارند (آمیتو1312 ،؛ توز ،1311 ،نقل از آوریل و
همکاران .)1311 ،پکران و همکاران ( )1311نیز دفاع میکنند که هیجانهای فعالساز
مثبت مانند لذت ،امید و افتخار انگیزش درونی و بیرونی را افزایش میدهند ،استفاده از
راهبردهای یادگیری عمیق را تسهیل میکنند و بنابراین در بیشتر شرایط بر درگیری
تحصیلی بهگونهای مثبت تأثیر میگذارند.
یافته های پژوهش حاضر همچنین حاکی از رابطه منفی و معنادار هیجانهای منفی
بر درگیری تحصیلی است .مطالعه پکران و همکاران ( )1331 aدر ارتباط با هیجان
فعالساز منفی خشم ،اضطراب و شرم با انگیزش و درگیری دانشآموزان ،همبستگی
منفی نشان داد .شواهد نشان میدهد که اضطراب ،درگیری شناختی در تکالیف پیچیده
و مشکل ،که نیازمند منابع شناختی هستند را مختل میکند و با درگیری تحصیلی و
پیشرفت در میان گروههای سنی و حیطههای تحصیلی همبستگی منفی دارد (همبری،
 1333نقل از پکران و همکاران  .)1331که این یافتهها همسو با نتایج پژوهش حاضر
است .بر همین اساس اضطراب و شرم که برخاسته از پیامدهای پیشرفت منفی هستند
بهصورت منفی باتجربههای جاری یادگیری بهصورت مثبت با تفکر نامربوط به تکلیف

نقش واسطهگری درگیری تحصیلی در رابطه بین ...

550

ارتباط دارند .در مورد شرم واینر ( )1332عنوان میکند ،هنگامیکه فرد بر این باور
باشد که شکست از خود او ناشی میشود ،شرمندگی را تجربه میکند بر همین اساس
هنگامیکه شرم از شکستی که تصور می شود کنترل ناپذیر بوده است (مانند کمبود
توانایی) برانگیخته شود میتوان آثار مخربی و منفی بر درگیری تحصیلی داشته باشد
(پکران )1331 ،و همچنین میتوان گفت که اضطراب و شرم اتکا به راهنماییهای
بیرونی را تسهیل میکنند (پکران و همکاران  .)1331هیجانهای منفی غیرفعال کننده
نظیر بیحوصلگی برای انگیزش مضرند و منجر به پردازش اطالعات سطحی و عدم
درگیری تحصیلی دانشآموزان میشوند (پکران و همکاران .)1311 ،این نتایج با
یافته های پژوهش حاضر همسو است .لذا با توجه به نقش و جایگاه مهم جریانهای
مثبت به نظر میرسد که محیط آموزشی باید به دنبال پرورش هیجانهای مثبت در
دانشآموزان خود باشد.
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