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تحصیلی  درگیری واسطه نقشپژوهش حاضر بررسی مدل یابی رابطه هیجان تحصیلی و پیشرفت به

ای ای طبقهگیری خوشهآموز پایه ششم است که به روش نمونهدانش 133پژوهش شامل  است. نمونه
 و، (1332گوتز و فرانزل )، ( پکرانAEQ-Mپرسشنامه هیجان تحصیلی ) ای انتخاب شدند.دومرحله

تکمیل کنند ها را ها خواسته شد آن( که از آزمودنی1311پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ )
 موردبررسی قرار گرفت. هاترم آنآموزان نیز از طریق معدل نمرات میانبود. پیشرفت تحصیلی دانش

درگیری تحصیلی  برازش مناسبی دارد و، نشان داد که مدل موردنظر های حاصل از تحلیل مسیریافته
حصیلی و درگیری کند تغییرهای هیجان تای بین هیجان تحصیلی و پیشرفت ایفا مینقش واسطه

حوصلگی برای های منفی غیرفعال کننده نظیر بیپیشرفت بودند. هیجان 02/3 قادر به تبیین تحصیلی
شوند. آموزان میمنجر به پردازش اطالعات سطحی و عدم درگیری تحصیلی دانش انگیزش مضرند و

باید به دنبال  آموزشی رسد که محیطهای مثبت به نظر میلذا با توجه به نقش و جایگاه مهم جریان
 آموزان خود باشد.های مثبت در دانشهیجان پرورش
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 مقدمه
، های شناختیآموزان در زمینهجانبه دانشهدف هر نظام آموزشی رشد و ارتقاء همه

ان هر مرز و بومی قشر مهمی سازعنوان آیندهآموزان بهعاطفی و هیجانی است و دانش
آموزان تأثیر جانبه دانششوند. عوامل زیادی در رشد و ترقی همهاز جامعه محسوب می

تواند در ارتقاء سطح عملکرد تحصیلی حال یکی از عواملی که میگذارد. بااینمی
های آموزان نقش بسیار مؤثری ایفا کند متغیر درگیری تحصیلی در فعالیتدانش

، است. درگیری بیانگر ورود فعال فرد به یک تکلیف یا فعالیت است )ریوآموزشی 
های آموزشی از قبیل (. و چارچوبی را برای درک نگرانی1334، جاون و بارچکارل، 

، نقل از مهدی پور، 1310، آورد )شرنوفی نوجوانی فراهم میترک تحصیل در دوره
بین عملکرد تحصیلی ین پیشتر(. درگیری تحصیلی مهم1311، لواسانی و حجازی

، 1330النگ و وودلی )، (. ریچاردسون1334، . )فردریکز و همکاراناستآموزان دانش
( درگیری تحصیلی را 1033، لواسانی و قربان جهرمی، رستگار، به نقل از حجازی

کنند تا های هدفمند آموزشی میآموزان صرف فعالیتعنوان کیفیت تالشی که دانشبه
 اند.ستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب نقش داشته باشند تعریف کردهصورت مبه

ها شوند بلکه آنآموزان در یادگیری درگیر نمیهمچنین باید در نظر داشت که دانش
رو شود. ازاینشوند که منجر به یادگیری میها و تجاربی درگیر میفعالیت، در تکالیف

وقت ، را تشویق کند تا منابع درونی خود )انرژیآموزان کار اصلی نظام تربیتی که دانش
، گذاری کنند )ذبیحی حصاریهای درسی سرمایهو توجه( را به روی تکالیف و فعالیت

توان درگیری تحصیلی را ازنظر معنایی که تکلیف برای دیگر میعبارت(. به1031
معنا و »موزان آموردبررسی قرارداد. زمانی که تکالیف برای دانش، آموزان دارددانش
آموزان انرژی کند و درنتیجه دانشآموزان را جلب میداشته باشند توجه دانش« ارزش

ها نسبت به این تکالیف و فعالیت« تعهد»ها بسیج کرده و نوعی خود را جهت انجام آن
آموز برای اتمام تکالیف گردد که دانشکند. این احساس تعهد باعث میاحساس می

دو بعد مهم « تعهد»و « توجه»زمان بیشتری را صرف انجام آن کند. لذا  پافشاری کرده و
 (.1032، عابدینی، و دارای تأثیر متقابل از درگیری تحصیلی هستند. )حجازی

، ( سه نوع درگیری را شناسایی کردند: درگیری رفتاری1334فردریکز و همکاران )
مفهوم مشارکت است.  درگیری هیجانی و درگیری شناختی. درگیری رفتاری مشابه
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اجتماعی و تحصیلی است. درگیری ، برنامههای فوقدرگیری در فعالیت، مشارکت
تحصیل و مدرسه ، هاکالسیهای مثبت و منفی به معلم و همشامل واکنش، هیجانی

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

فکر ورزی و ، مشابه مفهوم نیرو گذاری است. نیرو گذاری گذارد. درگیری شناختی
های های پیچیده و تسلط بر مهارتتمایل را با اعمال تالش موردنیاز برای درک ایده

های متعددی نشان دادند که هر چه بیشتر فراگیران کند. پژوهشدشوار یکپارچه می
، یابی به اهداف هیجانیتوان به دستمی، ازنظر شناختی درگیر تکلیف یادگیری شوند

، و گونوک 1311، ؛ وانگ و اکلز1313، انگیزشی و نیز رفتاری اهتمام داشت )لوییس
( بعد عاملیت را به 1311(.. ریو و تسنگ )1031، به نقل از نیکدل و همکاران، 1314

آموز صورت شرکت ساختاریافته دانشدرگیری تحصیلی اضافه نمودند. بعد عاملیت به
تعریف شده است ، کندبه شکل سودمند در جریان آموزشی که دریافت میعمد و به

 ارائه هدف و درخواست منابع.، پرسیدن سؤال، مانند ارائه عملکرد
درگیری تحصیلی متأثر از عوامل بافتی از یکسو و عوامل درون فردی از سوی دیگر 

عواملی هستند ( عوامل فردی 1030، لواسانی و مرادیطباطبائی، قاضی ، است )حجازی
شود. یکی از عوامل فردی عقاید و افکار او می، آموز و باورهاکه مربوط به خود دانش

شناختی اساسی هستند های روانها سیستمهای تحصیلی است. هیجانهیجان، بسیار مهم
کنند های شخصی و محیطی تنظیم و تعدیل میکه سازگاری افراد را به خواسته

مان صحبت که ما در مورد تجارب هیجانیوقتی (.1310، ارانزیکادا و همک-)گالسر
به پاسخ خود به این پرسش توجه داریم: چه احساسی داری؟ برای فهم ، کنیممی

های کمی و کیفی برای کند پژوهشگران از روشرفتاری که هیجان را توصیف می
، به تحقیق کمیکنند. با توجه بندی اظهارات شفاهی در مورد هیجان استفاده میطبقه

بندی هیجانات به کار شدت و سختی برای طبقه، ارزش، ابعادی از قبیل کنش وری
( با توجه 1333( و والبوت و اسچرر )1331بتی و اسچرر )-روند. مثالً؛ رسیمی
اضطراب و غمگینی توجه ، خشم، شدت و سختی هیجان به هیجاناتی از قبیل لذتبه

هیجانات با توجه به ، (. در همه رویکردها1031، دارند )به نقل از نقش و رمضانی
پژوهشگران دیگر انواع متفاوتی از هیجان ، شود. عالوه بر اینحیطه خاصی مشخص می

یافته باشد. مثالً تحلیل را نشان دادند که ممکن است در یک رفتار سلسله مراتبی سازمان



 1317 بهار/ نامهویژهآموزشی/ ی هانظامپژوهش در        515

ک بعد شاد در مقابل یک ( به ی1333واتسون و کالرک )، شده توسط تلگنتائیدی انجام
( در NAمنفی )( و عاطفه PAصورت ابعاد عاطفه مثبت )بعد ناشاد اشاره دارند. که به

(. پکران نیز 1333، و تلجن ، کالرکاند )به نقل از واتسونشدهسطح بعدی شناخته
، خستگی، های پیشرفت مانند لذتمطالعه طیف وسیعی از تجارب هیجانی در موقعیت

بررسی کرده است و به اتخاذ یک رویکرد منسجم در قلمرو مطالعاتی  و ناکامی را
 پرداخته است.، های تحصیلیپیشایندها و پسایندهای تجارب هیجانی در موقعیت

منابع ، های یادگیریاستراتژی، طور چشمگیری باانگیزههای تحصیلی بههیجان 
، رتباط دارد )پکرانخود مفهومی تحصیلی و درگیری تحصیلی ا، خودتنظیمی، شناختی

، زیکادا و همکاران–به نقل ازگالسر، 1311، سوانسون و ایزنبرگ، ؛ والینت1331
تعامل و رشد ، آموزان و همچنین عالیق آنانها بر موفقیت دانش(. هیجان1310

های آموزشی بسیار اثرگذار است محیط اجتماعی و کالس درس و موقعیت، شخصیت
ها را ( هیجان1333و  1331(. در همین ارتباط پکران )1332، گاتز و فرنزل، )پکران

عنوان یک عامل مؤثر دررسیدن به درگیری شناختی و انگیزشی و موفقیت در تحصیل به
-کند. بیش از یک دهه است که عالقه رو به رشدی در خصوص نقش هیجانمطرح می

و درگیری یادگیری ، هاهای تحصیلی باالخص اینکه چگونه هیجانها در موقعیت
های برگزارشده دهند صورت گرفته است که آغاز آن با نشستآموزان را شکل میدانش

 1333در جلسات سالیانه انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا در اواسط و اواخر دهه 
های آموزان در موقعیت(. دانش1311، پکران، گارسیا –گردد )لی نن برینک برمی

ها در فرآیند نقش این هیجان، کنندها را تجربه میگسترۀ وسیعی از هیجان، تحصیلی
ها بر پیشرفت ( و اثرات مثبت آن1332و ، a1331، یادگیری )پکران و همکاران

به ، 1333، های اخیر برانگیخته است )کراپای را در سالمالحظهتحصیلی توجه قابل
فزایش توجه به (. این ا1031، عرب زاده و کاوسیان، فرزاد، کدیور، نقل از نیکدل

شناختی تا حدودی واکنش به انتشار نظریه های روانهای تحصیلی در پژوهشهیجان
، پکران و همکاران، 1331، های تحصیلی پکران بوده است )پکرانارزش هیجان-کنترل

a,b 1331ای برای مطالعه پیشایندها و پیامدهای تجربیات ( که چارچوب یکپارچه
درگیری و پیشرفت و دیگر ، از قبیل یادگیری، های آموزشیهیجانی مربوط به موقعیت

 ها پیشنهاد نموده است.فعالیت
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( معتقد است که یک نظریه زنده 1031، به نقل از نیکدل و همکاران 1331گراهام )
ها را در نظر بگیرد. تربیتی باید قادر باشد اثر هیجان شناسیروانو پویای انگیزشی در 

ای از فرآیندهای یادگیری و یاددهی حضور قی تقریباً در هر جنبهطور عمیها بههیجان
ها در درون مدرسه ضروری و حیاتی است. دارند. بنابراین درک و فهم ماهیت هیجان

زیکادا؛ استوچلیکوا؛  –به نقل از گالسر، 1331در این خصوص شاتز و الئنهارت )
-تربیتی می شناسیرواندر  ها را در آموزش مسئله مهمی( مسئله هیجان1310، جانیک

همچنین در ، آموزان نقش بسیار مهمی در مراودات اجتماعیهای دانشدانند. هیجان
؛ 1331، کنند )دوئکانگیزه و خود مفهومی بازی می، گذاریهدف، فرآیندهای یادگیری

با توجه به نقش مؤثر  (.1310، زیکادا و همکاران -؛ به نقل از گالسر1330، گوتز
ها هدف این پژوهش تعیین آموزان و پیشرفت آنا در درگیری تحصیلی دانشههیجان

های تحصیلی )مثبت و منفی( و ای درگیری تحصیلی در رابطه هیجاننقش واسطه
 آموزان است.پیشرفت تحصیلی دانش

 روش
تر همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. طور دقیقر از نوع توصیفی و بهضپژوهش حا 

 1034-32آموزان پایه ششم شهر تهران در سال تحصیلی وهش را دانشجامعه این پژ
پسر( پایه ششم از  033دختر و  033آموز )دانش 133دهد. که از این تعداد تشکیل می

 1ایای دومرحلهای طبقهگیری خوشهی دولتی شهر تهران به روش نمونهمدرسه 13
بود. در مرحله اول مدارس با  سال 13.21آموزان انتخاب شدند. میانگین سنی دانش

از ، گیری شدند سپس در درون هر مدرسه منتخبروش احتمال متناسب با حجم نمونه
شده و های پایه ششم یک کالس با روش تصادفی سیستماتیک انتخابمیان همه کالس

گیری شده در آزمون های نمونهآموزان با احتمال مساوی از کالسدرنهایت همه دانش
 ند.شرکت کرد

گیری هیجان تحصیلی از پرسشنامه هیجان برای اندازهمقیاس هیجان تحصیلی:  
 13( استفاده شد. این مقیاس داری 1332گوتز و فرانزل )، ( پکرانAEQ-Mتحصیلی )

هیجان مجزا را  2تایی از کامالً مخالف تا کامالً موافق است و گویه و طیف پنج

                                                                                                                                        
1. Two- stage Stratified Cluster Design 
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حوصلگی. این بی، ناامیدی، رمندگیش، اضطراب، خشم، افتخار، سنجد: لذتمی
یافته است کاغذی است و در سه بخش سازمان-پرسشنامه از نوع خود گزارشی و مداد

های های مربوط به یادگیری و هیجانهیجان، های مربوط به کالسکه شامل هیجان
های گویه دارند. هیجان 10و  13، 13ها به ترتیب . این بخشاستمربوط به امتحان 

های مربوط به یادگیری از پرسشنامه مذکور ط به کالس و همچنین هیجانمربو
بنا به  (TEQ)1های امتحان که البته پرسشنامه مربوط به هیجان، مورداستفاده قرار گرفت

( و 1033، نظر پکران و همکاران بخشی مجزا است )به نقل از کدیور؛ فرزاد و همکاران
 ند.کرو خللی در پژوهش ایجاد نمیازاین

گیری ابعاد چهارگانه درگیری این پرسشنامه برای اندازهمقیاس درگیری تحصیلی: 
( تهیه و 1311عاطفی و عاملیت( توسط ریو و تسنگ )، رفتاری، تحصیلی )شناختی

ای لیکرت درجه 2صورت یک طیف سؤال به 11شده است. این پرسشنامه دارای تدوین
گیری گویه را برای اندازه 2( 1311ریو وتسنگ ) .است «کامالً مخالفم تا کامالً موافقم»

و پایایی  (1و  2، 3، 3، 13آموزان در نظرگرفته اند. گویه های )درگیری رفتاری دانش
ها این گویه به دست آورند. آن 34/3مورد را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  2این 

مشارکت در دروس و ، ز به تکالیفآمودهنده میزان توجه دانشها را به دلیل اینکه نشان
برای ارزیابی درگیری  آموزان انتخاب کرد.عنوان درگیری رفتاری دانشبه استتالش 
آموزان را ضمن انجام های دانش( که هیجان11و  11، 10، 14چهار گویه )، هیجانی

( پایایی 1311شده است. ریو و تسنگ )کند استفادهتکلیف مدرسه و کالس منعکس می
برای ارزیابی  به دست آورد. 23/3ن چهار گویه را با استفاده از آلفای کرونباخ ای

به نقل از ریو و ، 1334، درگیری شناختی از پرسشنامه راهبردهای یادگیری )ولترز
خرده  1های شده از ویژگیگیری اقتباس( استفاده کردند. این ابزار اندازه1311، تسنگ
ی راهبردهای پیچیده یادگیری بر مبنای بسط و گسترش یکی شامل موارد ارزیاب، مقیاس

( سؤاالت مربوط به درگیری شناختی و دوم شامل موارد ارزیابی 12 -13دادن )موارد 
نظارت و اصالح یک کار ، ریزیراهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی نظیر برنامه

 3( پایایی این 1311( سؤاالت مربوط به درگیری شناختی. ریو و تسنگ )13-11)موارد 
اند. ریو و تسنگ برای ارزیابی به دست آورده 33/3مورد را با استفاده از آلفای کرونباخ 

                                                                                                                                        
1. Testing Emotion Questionnaire 
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گویه را با استفاده  2( را در نظر گرفتند و پایایی این 1و  1، 0، 4، 2عاملیت پنج گویه )
 اند.به دست آورده 31/3از آلفای کرونباخ 

های آوری دادهآموزان نیز با جمعی دانشپیشرفت تحصیلی: نمرات پیشرفت تحصیل
ها با آموزان موردبررسی قرار گرفت. تحلیل دادهترم دانشمربوط به معدل نمرات میان

شد. یک مدل  برآورد 1و با روش بیشینه احتمال LISREL 8.8افزار استفاده از نرم
عنوان درگیری بهزا و متغیر مستقل برون عنوانهیجان تحصیلی به تحلیل مسیر که در آن

در نظر گرفته  زاعنوان متغیرها وابسته درونزا )میانجی( و پیشرفت بهمتغیر وابسته درون
 شد به اجرا درآمد.

 هایافته
 های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول زیر آورده شده است.در ابتدا شاخص

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. شاخص1جدول 

 کشیدگی کجی بیشینه کمینه معیارانحراف  میانگین متغیرها
 03/3 11/3 2 23/1 23/3 31/1 های مثبتهیجان

 -34/3 -02/3 2 1 32/3 02/0 های منفیهیجان

 -32/3 42/3 2 1 23/1 14/0 درگیری

 33/3 -21/1 13 14/11 23/1 11/11 پیشرفت

یرهای دویی متغرابطه دوبه، پیش از پرداختن به فرضیه اصلی و آزمون مدل مفهومی
نتایج تحلیل همبستگی به شیوه پیرسون را  1جدول پژوهش موردبررسی قرار گرفت. 

 دهد.نشان می

 ماتریس همبستگی متغیرهای .2 جدول

 1 1 0 4 
    1 های مثبتهیجان -1
   1 **03/.- های منفیهیجان -1
  1 **01/.- **41/. درگیری شناختی -0

 1 **23/. **42/.- **12/. پیشرفت -4

                                                                                                                                        
1. Maximum Likelihood 
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الگوی مفهومی پیشنهادشده از طریق تحلیل مسیر بررسی و ، بینی پیشرفتبرای پیش
( شاخص 2Xاز روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو و از شاخص مجذور کای )

شاخص ، (GFIشاخص برازندگی انطباق )، () یآزادمجذور کای بر درجه 
ذور میانگین مربعات خطای تقریب و مج، (AGFIشده برازندگی انطباق )تعدیل

(RMSEA) ،ضرایب مسیر مدل بر اساس مسیرهای  .برای برازندگی الگوها استفاده شد
ای درگیری تحصیلی روی از طریق متغیر واسطه های تحصیلیمتغیر هیجان، مستقیم

 بین روابط معناداری دهندهنشان ممتد هایخطآورده شده است.  1پیشرفت در نمودار 

بر پیشرفت و  هیجان مثبت و منفی دهد که اثر مستقیممی نشان شکل هستند. هامتغیر
 در مدل، مدل پیشنهادی و بنا بر همچنین درگیری تحصیلی بر پیشرفت معنادار است.

ای درگیری هیجان تحصیلی از طریق متغیر واسطه دهدمی نشان معناداری حالت
 ادار دارد.تحصیلی روی پیشرفت نیز رابطه غیرمستقیم و معن

 

 در حالت معناداری مدل .1نمودار 

( مثبت و 33/3واسطه درگیری تحصیلی )اثر غیرمستقیم هیجان مثبت بر پیشرفت به
( 1/3واسطه درگیری تحصیلی )معنادار است. اثر غیرمستقیم هیجان منفی بر پیشرفت به

تواند نقش فت متغیر درگیری تحصیلی میتوان گ. پس میاستنیز مثبت و معنادار 
 های تحصیلی و پیشرفت ایفا کند.ای در میان هیجانواسطه

 پیشرفت

53/0 

52/0 

22/0 

57/0 

27/0 

 هیجان مثبت

 

 درگیری تحصیلی

 هیجان منفی
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 های نیکویی برازش مدلخالصه شاخص -3جدول 

 GFI AGFI RMSEA 2 ρ شاخص
 برآورد

 .است 02/4به درجه آزادی ، 2مجذورکای  نسبت شاخص، 0 جدول در
 این شدندکه محاسبه نیز، (AGFI=0/90()GFI=0/94ها )این شاخص مقادیر همچنین

 شاخص .شود پذیرفته موردنظر مدل تا ( باشند3/3از ) تربزرگ یا برابر باید هاشاخص

 اخصش این آمد. به دست، (RMSEA=0/05تقریب ) مجذورات میانگین خطای ریشۀ

تقریب  خطای دهندهنشان، 33/3تا  از آن باالتر و 32/3کمتر از ، خوب هایمدل برای
 به توجه با (.1034، است )هومن 13/3تا  آن اندازه ضعیف هایمدل در معموالً و معقول

پس  .دارد مناسبی برازش، هاداده با مدل که گرفت نتیجه توانمی، آمدهدستبه مقادیر
ها در سطح قابل اینکه بتای مشخصه بر دادیم مبنی ارائه مقدمه در که را مدلی توانمی

همچنین متغیرهای  .بپذیریم ها برازش مناسبی دارد راقبولی هستند و مدل با داده
 کنند.درصد از واریانس متغیر پیشرفت را تبیین می 02پژوهش حدود 

 گیریبحث و نتیجه
های مثبت بر هیجان و معنادار های پژوهش حاضر حاکی از رابطه مثبتیافته

( و 1311و همکاران ) یلآور. یافته پژوهش حاضر با مطالعات استدرگیری تحصیلی 
( و اونل و 1331( و پکران )a 1331( پکران و همکاران )1311اونل و همکاران )

های ( گزارش دادند که هیجان1311و همکاران ) یلآور ( همسو است.1314همکاران )
آموز از که دانشو هنگامی مستقیم و مثبت بر درگیری تحصیلی دارد.مثبت رابطه 

کند احساس انگیزش درونی بیشتری نسبت به های یادگیری احساس لذت میفعالیت
پذیری بیشتری به فرایندهای یادگیری قبل از انجام آن عمل دارد و با توجه و کنترل

های شود. این فعالیتنجر میهای تحصیلی بیشتری مپردازد و این امر به تالشمی
، شود )روفمن و کنوپرضایت و غرور می، های پیامدی امیدتحصیلی منجر به هیجان

1311.) 
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های متقابل و پویا بین هیجان، ( اشاره به یک رابطه مثبت1311اونل و همکاران )
ارزش  -اجتماعی کنترل -مثبت و درگیری تحصیلی دارند که منطبق با مدل شناختی

 ( است.1331های تحصیلی پکران )نهیجا
مثبت )تفکرات  شناسیروان( مشاهده کردند که مداخالت 1314اونل و همکاران )

آمیز( تأثیر چشمگیر برافزایش هیجان مثبت درگیری تحصیلی قدرشناسی و اقدام محبت
تأثیر هستند. همچنین محققانی که در حیطه های منفی بیدارد و بر کاهش هیجان

های مثبت دارند که هیجانکنند بیان میفعالیت می، «مثبت شناسیروان»ظری چارچوب ن
( معتقد 1331)، های منفی از اهمیت بیشتری برخوردارند. فردریکسوننسبت به هیجان

آموزان یک حس خوب را تجربه شود که دانشتنها سبب میهای مثبت نهاست هیجان
و رویکردهای رفتاری که  استصیلی بینی افزایش درگیری تحکنند بلکه سبب پیش

و  یلآورکند )نقل از شود را تسهیل میمنجر به ترغیب افراد در فعالیت ویژه می
دهد آموزان این اجازه را میهای مثبت فعال به دانشهمچنین هیجان (.1311، همکاران

فی را های منعنوان افرادی موفق در انجام وظایف تصور کنند و هیجانکه خودشان را به
و  یلآورنقل از ، 1311، ؛ توز1312، که مرتبط با شکست است را کنار بگذارند )آمیتو

ساز های فعالکنند که هیجان( نیز دفاع می1311(. پکران و همکاران )1311، همکاران
استفاده از ، دهندامید و افتخار انگیزش درونی و بیرونی را افزایش می، مثبت مانند لذت

کنند و بنابراین در بیشتر شرایط بر درگیری گیری عمیق را تسهیل میراهبردهای یاد
 گذارند.ای مثبت تأثیر میگونهتحصیلی به

های منفی های پژوهش حاضر همچنین حاکی از رابطه منفی و معنادار هیجانیافته
( در ارتباط با هیجان a 1331. مطالعه پکران و همکاران )استبر درگیری تحصیلی 

همبستگی ، آموزاناضطراب و شرم با انگیزش و درگیری دانش، منفی خشم سازفعال
درگیری شناختی در تکالیف پیچیده ، دهد که اضطرابمنفی نشان داد. شواهد نشان می

کند و با درگیری تحصیلی و که نیازمند منابع شناختی هستند را مختل می، و مشکل
، لی همبستگی منفی دارد )همبریهای تحصیهای سنی و حیطهپیشرفت در میان گروه

 ها همسو با نتایج پژوهش حاضر(. که این یافته1331نقل از پکران و همکاران  1333

بر همین اساس اضطراب و شرم که برخاسته از پیامدهای پیشرفت منفی هستند  است.
صورت مثبت با تفکر نامربوط به تکلیف یادگیری به های جاریصورت منفی باتجربهبه
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که فرد بر این باور هنگامی، کند( عنوان می1332در مورد شرم واینر ) باط دارند.ارت
کند بر همین اساس شرمندگی را تجربه می، شودباشد که شکست از خود او ناشی می

شود کنترل ناپذیر بوده است )مانند کمبود که شرم از شکستی که تصور میهنگامی
درگیری تحصیلی داشته باشد  ر مخربی و منفی برتوان آثاتوانایی( برانگیخته شود می

های توان گفت که اضطراب و شرم اتکا به راهنمایی( و همچنین می1331، )پکران
های منفی غیرفعال کننده (. هیجان1331کنند )پکران و همکاران بیرونی را تسهیل می

عدم  منجر به پردازش اطالعات سطحی و حوصلگی برای انگیزش مضرند ونظیر بی
(. این نتایج با 1311، شوند )پکران و همکارانآموزان میدرگیری تحصیلی دانش

های های پژوهش حاضر همسو است. لذا با توجه به نقش و جایگاه مهم جریانیافته
های مثبت در هیجان باید به دنبال پرورش آموزشی رسد که محیطمثبت به نظر می

 آموزان خود باشد.دانش

 منابع
بینی پیشرفت ریاضی: (. الگوی پیش1032رضا )، احمد؛ قربان جهرمی، الهه؛ رستگار ،حجازی

 2، های آموزشیفصلنامه نوآورینقش اهداف پیشرفت و ابعاد درگیری تحصیلی. 
(13) ،41 – 13. 
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، تربیتی شناسیرواننامه دکترای . پایانآموزانآموز با درگیری تحصیلی دانشدانش
 دانشگاه تهران.

(. ادراک از محیط یادگیری کالس و هیجان تحصیلی: تحلیل 1031زهرا )، زهرا؛ رمضانی، نقش
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132. 
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