
  

  دانشجویاندردرسیعملکردوتحصیلیهیجانشناختی،سبک

*دکتر حسن اسدزاده
١

  

  چکیده

شناختی، هیجان تحصـیلی و عملکـرد   بین سبک ۀپژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین رابط

ـ     ۀجامعـ . درسی در دانشـجویان انجـام شـد    دانشـجویان مقطـع    ۀپـژوهش عبـارت بـود از کلی

علــوم تربیتــی دانشــگاه عالمــه طباطبــائی کــه در ســال   شناســی وروان ةکارشناســی دانشــکد

نفر از دانشجویان بـود   131آماري شامل ۀگروه نمون. مشغول تحصیل بودند 1389-90تحصیلی

براي سـنجش سـبک  (KAI)کرتون  ۀاز پرسشنام. اي انتخاب شدندروش تصادفی خوشهکه به

بـراي  ) AEQ(یجـان تحصـیلی   ه ۀو از پرسشـنام ) پذیرنـده /پژوهنده و نوگریز/نوگرا(شناختی 

لذت، امیـدواري، غـرور، عصـبانیت، اضـطراب،     (هاي تحصیلی در کالس درس بررسی هیجان

شناسـی  نهایی دانشـجویان در درس روان  ةهمچنین، نمر. استفاده شد) شرم، ناامیدي و خستگی

ان هـا نتـایج نشـ   تجزیه و تحلیل آماري داده. شدعنوان شاخص عملکرد درسی لحاظ تربیتی به

بـین  ) مثبـت و معنـاداري وجـود دارد؛ ب    ۀشناختی و عملکرد درسی رابطبین سبک) الف: داد

شناختی و بین سبک) مثبت و معناداري وجود دارد؛ پ ۀهیجان تحصیلی و عملکرد درسی رابط

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مؤید . مثبت و معناداري وجود دارد ۀهیجان تحصیلی رابط

بینـی خـوبی بـراي عملکـرد درسـی      شناختی و هیجان تحصیلی از قدرت پیشبکآن بود که س

ـ  . برخوردارند حاضـر   ۀاین نتایج کاربردهایی براي آموزش و یادگیري اثربخش دارد کـه در مقال

  .شودبه آن پرداخته می

                  .، دانشجویانشناختی، هیجان تحصیلی، عملکرد درسیسبک: گان کلیديواژ
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  12/2/92: تاریخ پذیرش          26/10/90: تاریخ دریافت



هاي آموزشیپژوهش در نظام  80

  مقدمه

دهـی و  شناختی یک فـرد، رویکـرد ترجیحـی و عـادتی او بـراي ادراك، سـازمان      سبک

رایـدینگ (بازنمایی اطالعـات اسـت   
١

شـناختی، سـازمان و چـارچوب    سـبک ). 2002، 

با این وجود، افـراد غالبـاً از   . سازد و مبناي جسمانی داردشناختی فرد را نمایان میروان

شـناختی بـر   سـبک . رسـت و دقیقـی ندارنـد   دشناختی خود آگاهی نوع و کارکرد سبک

چگونگی جذب و دریافت اطالعات و نیز نظر و نگـاه و تفسـیر افـراد بـه رویـدادها و      

که چگونه شخص پیرامون وقایع و تجـارب  شناختی بر اینسبک. گذاردها اثر میاندیشه

کنـد و واکـنش نشـان    سـازي مـی  اندیشـد، تصـمیم  زندگی شخصی و اجتماعی خود می

شناختی همچنین بر گرایش و نگرش شخص نسبت به دیگران سبک. دارد تأثیرد، دهمی

شناختی در حساسیت و واکنش نشان سبک .ثر استؤبرقراري ارتباط با آنان مي و شیوه

. کنـد ي خودجوش و خودکار عمل میها به شیوهدادن به اطالعات، محرکات و موقعیت

ختی خود نیست، ولـی بـا آگـاهی از نـوع     شنافرد قادر به روشن یا خاموش کردن سبک

ی را بیاموزد تا به کمک آنها از حـداکثر نقـاط   هایروشتواند راهبردها و سبک خود، می

  .ها را به حداقل برساندقوت و مزیت سبک خود بهره ببرد و نکات ضعف و محدودیت

شناسـایی و  ي هاي شناختی بسـیار سبکشناسان تاکنون پژوهشگران آموزشی و روان

مسـتقل از زمینـه   -شناختی وابسته بـه زمینـه  براي مثال، سبک. اندقرار دادهبررسی مورد 

ـ ؛)1964،ویتکین( ـ  ؛)1966،کیگـان (تـأملی تکانشی  ؛)1966گیلفـورد، (همگـرا  واگـرا 

رایـدینگ و  (نگـر جـزء نگـر ـ   ؛ کـل )1954کلـین، هـالزمن و (نگـر عمقـی  نگر ـ سطحی

ــا، ــی ـ   ؛ 1991چیم ــویري کالم ــدی(تص ــایلر،رای ــوگریز؛ و 1976نگ و ت ــده/ن -پذیرن

پژوهنده/نوگرا
٢

کرتون(
٣
-پذیرنـده /نـوگریز شـناختی در پژوهش حاضر، سبک). 1967،

  . پژوهنده مورد مطالعه قرار گرفته است/نوگرا

عنوان را بهیا پژوهنده  نوگرا-یا پذیرنده نوگریزشناختیسبک) 1989،1967(کرتون

ــا تغییــر و تحــوةنحــوافــراد در  یترجیحــةیــک شــیو ل، ئالت، حــل مســابرخــورد ب

                                                                                                                              
1. Riding, R. J.
2. adaptor-innovator
3. Kirton, M. J.
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بـه  اساسـاً  شـناختی  این سـبک  .شان مطرح کردتخالقی ةو استفاده از قو هاگیريتصمیم

گیـري  تصمیمدو سطح  در افراد اشاره دارد تامسئلهحل گیري ووجود دو سبک تصمیم

و کارهـا  رنـد  یا پذیرنـده تمایـل دا   ، افراد نوگریز)1989(اعتقاد کرتون به . مسئلهو حل

را همواره به نحو بهتـري وظایف خود 
١

یـا   کـه افـراد نـوگرا   انجـام دهنـد؛ در صـورتی    

اي متفاوتکارها را به گونهبا نوآوري، کوشند می پژوهنده
٢

دیگـر،   بیـان به . انجام دهند 

ها گیريها و تصمیمحلراه ۀو در ارائل موجود را پذیرفته ئمسافضا و بستر افراد نوگریز 

مسـائل   ۀکه افراد نـوگرا، زمینـ  در حالی. کنندهاي معمول و مقبول را اتخاذ میشیوه غالباً

  . هاي تازه و بدیع ارائه دهندحلکشند و سعی دارند راهموجود را به چالش می

  :هاي زیر هستندطور کلی داراي ویژگیافراد نوگریز به

 مسـئله بـراي حـل  ) 2فـراوان دارنـد،    ۀدغدغـ براي انجام هر چـه بهتـر کارهـا،    ) 1

رویکـردي  ) 4انـد،  اعتمـاد، سـازمان یافتـه و منضـبط    قابل ) 3، مسئلهوشند تا طرح کمی

و سـاختارهاي  ها شیوه) 6(متفکر همگرا هستند، ) 5روشن و هدفمند به تکالیف دارند، 

کننده هستند و با احتیاط قـوانین و قواعـد را   تأییدعمدتاً ) 7کنند، اثبات شده را دنبال می

  . کشندمیچالش  به

بـه گونـاگونی   ) 1: برخوردارند هاي زیرویژگیاز افراد نوگرا عموماً داراي در مقابل، 

کننـد تـا صـرفاً    تازه تالش مـی  ۀمسئلبراي یافتن ) 2، اندیشندانجام کارها میو تنوع در

متفکـر واگـرا   ) 4تصادفی و نـامنظم بـه تکـالیف دارنـد،     رویکردي  )3، مسئلهحل خود 

بیشـتر اهـل چالشـند تـا     ) 6سـاختارنیافته گـرایش دارنـد،     هـاي موقعیـت به ) 5هستند، 

از جملـه کاربردهـاي سـبک شـناختی     . انـد بینیپیشگرا و غیرقابل آرمان) 7کننده، تأیید

نتـایج ارزیـابی ایـن سـبک    . و یـادگیري اسـت   آموزشیهايموقعیتدر  نوگرا-نوگریز

افــزایش انســجام و همچنـین  ي و خودگســتر ،تــوان بـراي خودآگــاهی شـناختی را مــی 

  .استفاده کرد و تدریس کار گروهیاثربخشی

هیجان تحصیلی
٣
متغیر دیگري اسـت کـه در پـژوهش حاضـر مـورد بررسـی قـرار         

                                                                                                                              
1. do things better
2. do things differently
3. academic emotion
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هـاي  هایی هستند که مستقیماً بـا فعالیـت  هاي تحصیلی آن دسته از هیجانهیجان.گرفت

پکران(تحصیلی یا نتایج پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند 
١

پکـران و  طبـق نظـر  ). 2002، 

یکی، هیجان . ، به لحاظ موضوعی دو نوع هیجان تحصیلی وجود دارد)2006(همکاران 

آمدي کـه بـا نتـایج   هاي تحصیلی وابسته است، دیگري، هیجان پیفعالیت که به فعالیت

هـاي  دو نوع هیجـان را از نظـر زمـان بـه هیجـان     این. هاي تحصیلی ارتباط داردفعالیت

نگـر آینده
٢
مثـل امیـدواري بـه کسـب موفقیـت و ناامیـدي و اضـطراب از شکسـت، و          

نگرهاي گذشتههیجان
٣

مانند احساس غرور و افتخار یـا شـرم از کسـب نتـایج تقسـیم       

هاي مثبت، مثـل لـذت،   هاي تحصیلی را از نظر ارزشمندي نیز به هیجانهیجان. کنندمی

، اضطراب، شرم، ناامیدي و خسـتگی  هاي منفی مانند خشمامیدواري، و غرور، و هیجان

  ).1389نقل از نیکدل،  2006پکران، (کنند بندي میدسته

هاي تحصیلی گونـاگونی را تجربـه   در محیط آموزشگاهی، یادگیرندگان غالباً هیجان

در یـادگیري فعـال، خـودتنظیمی یـادگیري و     توانند اثر مثبـت ها میاین هیجان. کنندمی

د و لذت، امیدواري و افتخار تحصیلی را بـراي یادگیرنـدگان   عملکرد درسی داشته باشن

تواند با اثرگـذاري منفـی و نـامطلوب در   ها همچنین میاین هیجان ۀتجرب. فراهم آورند

سـاز بـروز عصـبانیت، اضـطراب، شـرم، ناامیـدي و خسـتگی در       رفتار و افکـار، زمینـه  

ي تحصیلی مثبت و منفی هاسوابق پژوهشی مؤید آن است که هیجان. شودیادگیرندگان 

، ادراك از کـالس  )2002پکـران و همکـاران،   (معناداري با خودتنظیمی یـادگیري   ۀرابط

روبیـز فراسر، فیشر و مـک (درس 
٤

پکـران و همکـاران،   (گیـري هـدف   ، جهـت )1996، 

ــدار)2006 ــیلی  ة، خودپن ــیرر(تحص ــارور و ش ک
٥

ــران، 2005،  ــرفت ) 2006؛ پک و پیش

گر هیجاننیز به نقش میانجی) 1389(نیکدل . دارد) 2002پکران و همکاران،(تحصیلی 

جهت(آموزان از محیط کالس درس و باورهاي انگیزشی هاي تحصیلی در ادراك دانش

  . آنان اشاره کرده است) تحصیلی ةگیري هدف و خودپندار

                                                                                                                              
1. Pekrun, R.
2. prospective
3. retrospective
4. Fraser, B. J., Fisher, D. L., & Mc Robbies, C. J.
5. Carver, C. S. & Scheier, M. F.
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ویـژه سـبک  هـاي شـناختی بـه   سـبک  ةهاي پژوهشی جدید درباربا این وجود، یافته

تحصیلی در دانشـجویان بسـیار انـدك     -هاي شناختی، و هیجاننوگراو  یزنوگرشناختی

پژوهش حاضـر قصـد دارد تـا ایـن دو متغیـر را در ارتبـاط بـا عملکـرد درسـی          . است

بررسـی و تعیـین   به بیان دیگر، این پژوهش با هدف . دانشجویان مورد بررسی قرار دهد

 .در دانشـجویان انجـام شـد    شناختی، هیجان تحصیلی و عملکرد درسیبین سبک ۀرابط

  :براین اساس، سؤاالت پژوهشی زیر مطرح شدند

معنـاداري   ۀو عملکرد درسـی رابطـ  ) نوگریزي و نوگرایی(شناختی آیا بین سبک) 1

  وجود دارد؟

، اضطراب، شـرم،  عصبانیتلذت، امیدواري، غرور، (هاي تحصیلی آیا بین هیجان) 2

  وجود دارد؟ه و عملکرد درسی رابط) ناامیدي و خستگی

لــذت، (هــاي تحصــیلی و هیجــان) نــوگریزي و نــوگرایی(اختی شــنآیــا بــین ســبک) 3

  وجود دارد؟ه رابط) امیدواري، غرور، عصبانیت، اضطراب، شرم، ناامیدي و خستگی

بینـی  شناختی و هیجان تحصیلی، عملکـرد درسـی را پـیش   توان براساس سبکآیا می) 4

  کرد؟

هـاي  و تعاملی است کـه مؤلفـه   ي پیچیدهفرایندجویان یادگیري و عملکرد تحصیلی دانش

رشـد و آمـادگی ذهنـی،    . زیادي در کم و کیف و تسهیل یا تسریع آن دخالت و نقش دارنـد 

هاي شناختی از جمله عوامـل و عناصـري   ، انگیزش، هیجان، و سبکحافظههوش، استعداد، 

ـاي شـناختی و   فعالیـت بـر  تعامل با یکـدیگر طور مستقل، غیرمستقیم و یا در هستند که به ه

پژوهش حاضـر   .گذارند میاثر تحصیلی و درسی دانشجویانو سرانجام بر عملکرد  یادگیري

شناختی و هیجان تحصیلی با عملکرد درسـی دانشـجویان   سبکبین  ۀبه بررسی و تعیین رابط

تحصــیلی  شــناختی و هیجــانســبکتوجــه بــه ســازوکارها و کارکردهــاي  .پرداختــه اســت

و ارتباط این دو با یادگیري و عملکرد درسی آنان از آن رو اهمیـت و ضـرورت   یان دانشجو

ـاهی     از  خـود دانشـجویان  دارد که اوالً، اطالعات پژوهشی جدید، منسجم و مـدلل بـراي آگ

ثانیـاً، اسـتادان،   . آوردنقش پنهان و پیداي این دو متغیر در انجام تکالیف شناختی فـراهم مـی  

ها و فنـون  دارد با انتخاب و استفاده از روشن آموزشی را بر آن میمعلمان و دیگر متخصصا

ـا   آموزشی اثربخش، کارآمدي تـدریس خـود و عملکـرد تحصـیلی دانشـجویان      شـان را ارتق

  .بخشند
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  روش

ـ آماري این ۀجامع  ةدانشـجویان مقطـع کارشناسـی دانشـکد     ۀپژوهش عبارت بود از کلی

 1389-90ه طباطبـائی کـه در سـال تحصـیلی    شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمـ روان

روش از دانشجویان بود که بـه  نفر131آماري شامل  ۀگروه نمون. تحصیل بودندمشغول 

هـاي نیمسـال اول،   از مجموع کـالس  بدین ترتیب که.اي انتخاب شدندتصادفی خوشه

 ۀشناسی بـالینی، یـک کـالس از رشـت    روان ۀیک کالس از رشت(تعداد سه کالس درس 

انتخـاب شـدند و کـل    ) مشـاوره  ۀشناسی کودکان استثنائی و یـک کـالس از رشـت   نروا

ـ     131دانشجویان این سه کالس که تعدادشان آمـاري را تشـکیل    ۀنفـر بـود، گـروه نمون

  .دادند

  :ازند پژوهش عبارت بودابزارهاي سنجش متغیرهاي این 

بـراي   )1967(این پرسشـنامه توسـط کرتـون    : )١KAI(شناختی سبک ۀپرسشنام) 1

 33پرسشـنامه از  . پذیرنده سـاخته شـد  /پژوهنده و نوگریز/سنجش سبک شناختی نوگرا

تشـکیل  ) بسیار آسان، آسان، نه مشکل نه آسان، مشکل و بسیار مشـکل (ۀگزین 5ماده با 

شود با خواندن دقیق هر ماده، مشخص کنـد تـا چـه    از آزمودنی خواسته می. شده است

هـا را  خواهد بود براي مدت طوالنی هر یک از آن ویژگیاندازه براي او مشکل یا آسان 

عنوان فردي کـه از زوایـاي جدیـد بـه مسـائل و مشـکالت       به":براي مثال. داشته باشد

عنوان فردي کـه مسـیرهاي از پـیش تعیـین شـده را بـدون       به"یا  ".کندموجود نگاه می

خواهـد   96نگین آن و میـا  160، حداکثر 32آزمودنی  ةحداقل نمر ".کندانحراف طی می

 160تـا   97بـین   ةنمـر . کنـد هـا را در دو طیـف نامگـذاري مـی    پرسشنامه آزمودنی. بود

شناختی نوگریز خواهد شاخص سبک 96تا  32بین  ةشناختی نوگرا و نمرشاخص سبک

  .بود

براي (خارجی بسیاري مورد استفاده قرار گرفته است  هايپژوهشدر  پرسشنامهاین 

مود: مثال
٢
؛ لو و شیومی1999؛ کرتون،1986،

٣
؛ تولت و دیویس1997،

٤
؛ ویتـیچ و  1997،

                                                                                                                              
1. Kirton's Adaptor-Innovator (KAI)
2. Mudd, S.
3. Loo, R., & Shiomi, K.
4. Tullett, A. D., Davies, G. B.
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ــاکیس، ــود ). 2011انتون ــایی ایــن)1986(م ــزارضــریب پای ــیچ و  86را  اب صــدم و ویت

داخلی، براي مثـال، ربیـع   هايپژوهشدر . اندصدم گزارش کرده 88) 2011(انتوناکیس

، سیدمحســنی )1377(مپــور، ، غال)1385(، عبــادي و همکــاران )1376(راد و غالمپــور 

 79ضـریب پایـایی   ) 1376(راد و غالمپـور  ربیـع .انـد از این ابزار استفاده کرده) 1390(

سـوابق   ۀطـور کلـی، همـ   بـه . انـد صدم  گزارش کـرده  74) 1390(سیدمحسنی صدم و

در پژوهش حاضر نیز ضـریب  . پژوهشی حاکی از پایایی و روایی خوب این ابزار است

  .دست آمدهصدم ب 84با استفاده از روش آلفاي کرونباخ،  شنامهپرسپایایی این

گـوئتز و   پکـران، ایـن پرسشـنامه توسـط    ):١AEQ(تحصـیلی  هیجان  ۀپرسشنام) 2

فرینزل
٢

.سـاخته شـد   آمـوزان دانـش براي سنجش هیجانات پیشرفت تحصیلی  )2005(

ربوط بـه  کاغذي است و سه بخش دارد؛ بخش م -پرسشنامه از نوع خودگزارشی و قلم

در پژوهش حاضر از ). 1389نقل از نیکدل، (هیجانات کالس درس، یادگیري و امتحان 

سؤال  80این بخش شامل. بخش مربوط به هیجان تحصیلی در کالس درس استفاده شد

، شرم، ناامیـدي و خسـتگی   غرور، عصبانیت، اضطرابلذت، امیدواري، (زیرمقیاس  8و 

هاي هیجانی شود تجربهمه از آزمودنی خواسته میدر این پرسشنا. است) از کالس درس

اي لیکـرت درجـه  خود را در قبل، حین و بعد از کالس درس در یک مقیاس پنج درجه

  . بندي کند

. رواسازي شده اسـت ) 1388(پرسشنامه توسط کدیور، فرزاد، کاوسیان و نیکدل این 

صـدم،   85بـراي لـذت   )2005(گوتز و فرنزیـل   پکران،ضرائب پایایی این ابزار توسط

صـدم   93صـدم، و خسـتگی    86صـدم، عصـبانیت    86صـدم، اضـطراب    79امیدواري 

ضرائب پایایی ایـن ابـزار   نیز) 1388(کدیور، فرزاد، کاوسیان و نیکدل  .اندگزارش کرده

صـدم،   78صدم، اضطراب  76صدم، امیدواري  75را با روش آلفاي کرونباخ براي لذت 

توان گفت کـه  می، بنابراین،.اندصدم به دست آورده 84صدم، و خستگی 74عصبانیت 

  .استی برخوردار از پایایی و روایی خوب)AEQ(هیجان تحصیلی ۀپرسشنام

  

                                                                                                                              
1. Academic Emotions Questionnaire (AEQ) 
2. Pekrun, R., Goetz, T., & Frenzel, A. C.
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  هایافته

هیجـان تحصـیلی و    ۀشـناختی و پرسشـنام  سـبک  ۀپرسشـنام  هاي حاصل از اجرايداده

صـورت آمـار    بـه دو شناسـی تربیتـی دانشـجویان    روان درس پایـان تـرم   ةرنمهمچنین 

توصـیفی از  در بخـش آمـار   . توصیفی و استنباطی مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت    

هاي فراوانی، درصد فراوانـی، میـانگین، انحـراف اسـتاندارد، و در بخـش آمـار       شاخص

) 1(ي جـدول شـماره  . استنباطی از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسـیون اسـتفاده شـد   

لی و عملکـرد درسـی دانشـجویان را نشـان     هـاي تحصـی  هیجانشناختی، سبکوضعیت 

  . دهدمی

  هاي تحصیلی و عملکرد درسی دانشجویانهیجانشناختی، سبکوضعیت )1(جدول

حداقل نمره  حداکثر نمره  میانگین  انحراف استاندارد تعداد
شاخص آماري

  متغیرها

868/1 80/16  20  13 عملکرد درسی  131

74/17  60/124  157  97  81)61(%   ختی نوگراشناسبک

  شناختی نوگریزسبک  %)39(50  36  96  16/70  855/15

شناختیسبک  131  36  157  82/103  521/31

435/8 64/33 49  11 لذت  131

  امیدواري  131  10  39  31/28  787/5

400/10  49/20  44  9   غرور  131

  خشم  131  8  32  61/17  021/6

407/8  73/24  43  12   اضطراب  131

  شرم  131  11  42  14/22  800/6

  ناامیدي  131  10  37  21/20  230/6

  خستگی  131  11  39  32/21  081/6

  هیجان تحصیلی  131  85  395  63/270  849/75

و  13عملکرد درسـی دانشـجویان    ةآمده است، حداقل نمر )1(طور که در جدولآن

شناختی دانشجویان سبک نمرةحداقل . بود80/16و میانگین نمرات 20از 20حداکثر آن 

شناختی نوگریز و شاخص سبک 95تا  32کسب نمره  .بود 160از 157و حداکثر آن  36

از %) 61(نفــر81بــدین ترتیــب، .شــناختی نــوگرا اســتشــاخص ســبک 160تــا  96
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شـناختی نـوگریز   داراي سـبک %) 39(نفـر   50و شـناختی نـوگرا  دانشجویان داراي سبک

به. بود 400از 395حداکثر آن  و 85دانشجویان نیز  هیجان تحصیلینمرةحداقل . بودند

هـاي تحصـیلی و   هیجـان شـناختی،  سبکآماري بین  ۀمنظور بررسی وجود هرگونه رابط

هـا در  نتایج تفصـیلی ایـن همبسـتگی   . استفاده شدضریب همبستگیاز عملکرد درسی

  .آمده است )2(جدول 

هاي تحصیلی و عملکرد درسیهیجانشناختی، سبکهمبستگی بین )2(جدول

ن هیجا

  تحصیلی
ناامیدي  خستگی شرم اضطراب عصبانیت غرور امیدواري لذت

سبک 

شناختی

عملکرد 

درسی
  متغیرها

**748./  071./-  140./-  065./-  *192./-  007./  032./  **532./  **447./  **414/  

  

عملکرد 

  درسی

سبک   /414**  /.409**  /.253**  /.189*  -/.138  -/.118  /.084  -/.079  -/.016  /.293**

  شناختی

**354./  053./-  150./-  171./-  **230./-  160./-  **300./  **409./  
  **409/ **447

  

لذت

**828/  093./-  
**828./

-  
090./-  *204./-  052./-  **328./-  **409./  

**253 **532
  

امیدواري

002./-  060./-  004./-  169./-  041./-  124./-  
  

**328./-  **300./  *189./  032./    

غرور

023./-  077./-  127./-  014./  **236./  
  

124./-  052./-  160./-  138./-  007./    

خشم

153./-  057./  099./  111./  **236./  041./-  *204./-  **230./-  118./-  *192./-    

اضطراب

023./-  077./  127./-  
  

111./  

.
014./  169./-  090./-  171./-  084./  065./-  

شرم

159./-  077./-  
  

127./-  099./  127./-  004./-  **828./-  150./-  079./-  140./-  
ناامیدي

060./-  
  

077./-  077./  057./  077./-  060./-  093./-  053./-  016./-  071./-  
  خستگی

  
هیجان   /.748**  /.293**  /.354**  /.828**  -/.002  -/.023  -/.153  -/.023  -/.159  -/.060

  تحصیلی

  .دار استدر دو دامنه معنی 05/0همبستگی در سطح *  . دار استدر دو دامنه معنی 01/0همبستگی در سطح **

  

شـناختی  مثبت و معناداري بین سبک ۀمشخص است، رابط )2(که در جدولطور آن

میانگین نمـرات عملکـرد درسـی دانشـجویان بـا       ۀمقایس. داردو عملکرد درسی وجود 

شـناختی  شناختی نـوگرا و نـوگریز مؤیـد نیـز آن بـود کـه دانشـجویان بـا سـبک         سبک

پذیرنده از عملکـرد درسـی   /شناختی نوگریزپژوهنده نسبت به دانشجویان با سبک/نوگرا
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و امیـدواري و   بین هیجـان تحصـیلی لـذت از کـالس درس    . اندباالتري برخوردار بوده

منفـی و   ۀمثبت و معنـادار، و اضـطراب و عملکـرد درسـی رابطـ      ۀعملکرد درسی رابط

دانشجویانی که از کالس درس احساس لـذت و ابـراز امیـدواري    . معنادار وجود داشت

عملکـرد  شـان کمتـر بـود،    که لذت و امیدواري خوبی داشتند در مقایسه با دانشجویانی

  . باالتري داشتند درسی

مثبـت و  نیـز ) لذت، امیـدواري، غـرور  (هیجان تحصیلی و شناختیسبکبین ۀطراب

شناختی نـوگریز  مقایسه با سبکشناختی نوگرا در یعنی، دانشجویان با سبک. بود معنادار

 ۀبا این وجود، رابطـ . انداز کالس درس احساس لذت، امیدواري و غرور بیشتري داشته

ـ (شناختیمعناداري بین سبک ، شـرم ، اضـطراب  ،عصـبانیت (و هیجـان  )وگریزنوگرا و ن

و ناامیـدي ، شـرم ، عصـبانیت غـرور،  (هیجانبین ۀرابط. یافت نشد )و خستگی ناامیدي

  . نبود معنادارو عملکرد تحصیلی نیز )خستگی

 ۀ، به سؤاالت اول، دوم و سوم پژوهش مبنی بر وجود یا عـدم وجـود رابطـ   بنابراین،

شـد کـه در   ن تحصـیلی و عملکـرد درسـی پاسـخ داده     ، هیجاشناختیسبکمعنادار بین

بـراین اسـاس، سـؤال    . معنادار بین این سـه متغیـر اسـت    ۀمجموع حاکی از وجود رابط

تحصـیلی،  شـناختی و هیجـان   توان براساس سـبک که آیا میچهارم پژوهش مبنی بر این

هـاي  جـدول . بینـی کـرد؟ مـورد آزمـون آمـاري قـرار گرفـت       عملکرد درسـی را پـیش  

با عملکرد ) بینمتغیر پیش(شناختی نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به سبک 5و3،4ةرشما

  . دهدرا نشان می) متغیر مالك(درسی 

  خالصه مدل تحلیل رگرسیون )3(جدول

  خطاي استاندارد برآورد
  ضریب تعیین

  تعدیل یافته
R 2 R   مدل

707/1 156./  171./ 414./  Enter

  

عملکرد (توان گفت میزان همبستگی متغیر مالك می )3(هاي جدولبا توجه به داده

وارد شـده در معادلـه   ) شـناختی سـبک (بـین  در یک ترکیب خطی با متغیر پیش) درسی

و ضـریب تعیـین   /. 171همچنین، ضریب تعیـین حاصـل برابـر بـا     . است/. 414برابر با 
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ملکـرد درسـی از   از واریـانس متغیـر ع  % 17، بنـابراین، . است/. 156تعدیل یافته برابر با 

و بقیه مربوط به سایر متغیرهایی است کـه در ایـن    بودهبین قابل تبیین طریق متغیر پیش

.اندمطالعه لحاظ نشده

  )شناختیسبک(بیننتایج تحلیل واریانس براي معناداري ضریب پیش )4(جدول

سطح 

معناداري F  

میانگین 

  df  مجذورات

مجموع 

  مجذورات
  مدل

  

001./  

  

683/26  

793/77  

915/2  

1  

129  

130  

793/77

097/376  

889/453  

  رگرسیون

  باقی مانده

  کل

  

 = P/. 001دست آمده در سـطح  بهFکه و با توجه به این 4هاي جدولبر اساس داده

توان نتیجه گرفت که ضریب است، لذا، می/. 01تر از ککوچ Pجاکه معنادار بوده و از آن

  .مورد استفاده کامالً معنادار هستند و مدل 4تعیین به دست آمده در جدول

  شناختی بر عملکرد درسیاثر سبک ةرایب آزمون تحلیل رگرسیون دربارض )5(جدول

  سطح

معناداري
t Beta  خطاي استاندارد b  متغیر مستقل  

  

001./  

651/27  

166/5  

  

414./  

515./  

005./  

250/14

025./  

مقدار ثابت

  شناختیسبک

  

توان ضرایب را چنین تفسیر کرد کـه  می )5(ست آمده از جدولدبا توجه به نتایج به

انحـراف  /. 414شناختی منجـر بـه افـزایش    افزایش هر واحد انحراف استاندارد به سبک

شـناختی از  توان نتیجه گرفت کـه سـبک  لذا می. استاندارد در عملکرد درسی خواهد شد

  .استکنندگی خوبی براي عملکرد درسی برخوردار بینیقدرت پیش

نتایج تحلیل رگرسیون مربـوط بـه هیجـان تحصـیلی      )8(و)7(،)6(ةهاي شمارجدول

. دهدرا نشان می) مالكمتغیر (با عملکرد درسی ) بینپیشمتغیر (
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  خالصه مدل تحلیل رگرسیون )6(جدول

خطاي استاندارد برآورد
  ضریب تعیین

  تعدیل یافته
R 2 R   مدل

134/1 631./  657./ 811./  Enter

  

تـوان گفـت، میـزان همبسـتگی متغیـر مـالك       مـی  )6(هـاي جـدول  با توجه به داده

وارد شده در ) هیجان تحصیلی(بین در یک ترکیب خطی با متغیر پیش) عملکرد درسی(

و ضـریب  /. 657همچنین، ضریب تعیـین حاصـل برابـر بـا     . است/. 811معادله برابر با 

از واریانس متغیر عملکرد درسـی  % 63، ابراین،بن. است/. 631تعیین تعدیل یافته برابر با 

بین قابل تبیین است و بقیه مربوط به سایر متغیرهـایی اسـت کـه در    از طریق متغیر پیش

  .انداین مطالعه لحاظ نشده

  )هیجان تحصیلی(بین نتایج تحلیل واریانس براي معناداري ضریب پیش )7(جدول

سطح 

معناداري F

میانگین 

df  مجذورات

موع مج

  مجذورات
  مدل

  

001./  

  

747/25  

132/33  

287/1  

9  

121  

130  

186/298

703/155  

889/453  

  رگرسیون

  باقی مانده

  کل

 P/. 001دست آمده در سطح بهFکه و با توجه به این )7(هاي جدولبر اساس داده

تـوان نتیجـه گرفـت کـه     است، لذا، مـی /. 01تر از ککوچ Pجاکه معنادار بوده و از آن =

  .و مدل مورد استفاده کامالً معنادار هستند 7یب تعیین به دست آمده در جدولضر
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  اثر هیجان تحصیلی بر عملکرد درسی ةضرایب آزمون تحلیل رگرسیون دربار )8(جدول

سطح معناداري t
  Beta  

خطاي استاندارد
b  

  متغیرهاي مستقل

  

001./  

620/8  

648/9  

  

587./  

065/1  

001./  

177/9

014./  

  ار ثابتمقد

  هیجان تحصیلی

  لذت  /.037  /.014  /.166  604/2  /.010

  امیدواري  /.088  /.021  /.273  236/4  /.001

  غرور  -/.018  /.011  -/.098  -622/1  /.107

  خشم  /.017  /.017  /.056  /.992  /.323

  اضطراب  -/.004  /.013  -/.018  -/.313  /.035

  شرم  /.006  /.016  /.020  /.357  /.722

  ناامیدي  /.004  /.017  /.012  /.212  /.832

  خستگی  -/.003  /.017  -/.009  -/.175  /.862

  

توان ضرایب را چنین تفسیر کرد کـه  می )8(دست آمده از جدولبا توجه به نتایج به

ـ  به هیجان تحصیلیافزایش هر واحد انحراف استاندارد   انحـراف /. 587زایشمنجر بـه اف

افزایش هر واحد انحـراف اسـتاندارد   همچنین، .استاندارد در عملکرد درسی خواهد شد

افزایش هـر  .استاندارد در عملکرد درسی خواهد انحراف /.166زایشمنجر به افلذتبه 

ـ   امیـدواري  بـه  واحد انحراف استاندارد  اسـتاندارد در   انحـراف  /.273زایشمنجـر بـه اف

منجـر بـه   اضطراب به افزایش هر واحد انحراف استاندارد ولی، . عملکرد درسی خواهد

تـوان نتیجـه گرفـت    لذا می. عملکرد درسی خواهد انحراف استاندارد در -/.313افزایش

کنندگی خوبی براي عملکـرد درسـی   بینیاز قدرت پیشدر مجموع  هیجان تحصیلیکه 

    .برخوردار است

  گیرينتیجه

شـناختی، هیجـان تحصـیلی و    بین سـبک  ۀهدف بررسی و تعیین رابطپژوهش حاضر با 

هاي حاصل از این پژوهش نشان داد، بین یافته. درسی در دانشجویان انجام شد عملکرد

دانشجویان با سبک. مثبت و معناداري وجود دارد ۀشناختی و عملکرد درسی رابطسبک

شـناختی نـوگریز عملکـرد درسـی     شناختی نوگرا در مقایسه با دانشجویان داراي سـبک 
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پوندز و بیلی. بهتري داشتند
١

ارتباط با عملکـرد افـراد نـوگرا و نـوگریز در     در ) 1999(

شناختی بـر عملکـرد، دریافتنـد    اثر این نوع از سبک تأییدانجام تکالیف شناختی، ضمن 

بـا ایـن   . نسبت به نوگریزها برخوردارنـد از یک مزیت و برتري اولیه و آغازین نوگراها

نجام عملکرد خـود را  مندي از ظرفیت تمرین و تکرار بیشتر سراوجود، نوگریزها با بهره

توانند در همان سطح آغازین عملکرد خود در که نوگراها نمیدر حالی. بخشندبهبود می

  .شرایط مداوم باقی بمانند

. مثبـت و معنـاداري وجـود دارد    ۀبین هیجان تحصیلی و عملکرد درسـی نیـز رابطـ   

ار بودنـد،  بـاالیی برخـورد  ) لذت و امیدواري(دانشجویانی که از هیجان تحصیلی مثبت 

با عملکرد درسـی  ) اضطراب(ولی، هیجان تحصیلی منفی . عملکرد درسی بهتري داشتند

، دو هیجان امیدواري و اضـطراب  )2006(طبق نظر پکران . منفی و معنادار داشت ۀرابط

آموز یـا دانشـجویی در   یعنی، اگر دانش. توانند به ارزش ذهنی موفقیت وابسته باشندمی

 ظار شکست داشته و بر این باور باشد که کنتـرل شکسـت نـاممکن   یک امتحان مهم، انت

آن نگـران   ةچنانچه انتظار شکست نداشته و یا دربار ،ولی. است، اضطراب را تجربه کند

همچنـین، کسـب پیـروزي و موفقیـت، لـذت،      . نباشد، امیدواري را تجربه خواهد کـرد 

خود، کاهش اضطراب و ارتقـا  ۀرا به دنبال دارد و این چرخه به نوبامیدواري و آرامش 

 ۀنیـز بـه وجـود رابطـ    ) 2002(پکـران و همکـاران   . عملکرد را به همراه خواهد داشـت 

نقـل ار نیکـدل،   (انـد  هاي تحصیلی و پیشرفت تحصیلی اشـاره کـرده  معنادار بین هیجان

1389.(  

. مثبت و معناداري وجـود دارد  ۀشناختی و هیجان تحصیلی رابطهمچنین، بین سبک

) لذت، امیـدواري و غـرور  (شناختی نوگرا از هیجان تحصیلی مثبت یان با سبکدانشجو

شناختی نوگرا نسبت بـه  طور که بیان شد، دانشجویان با سبکآن. باالیی برخوردار بودند

طـور، دانشـجویان   همین. درسی بهتر داشتند شناختی نوگریز عملکرددانشجویان با سبک

. از عملکرد درسی بهتري برخوردار بودنـد  )واريامیدو  لذت(هیجان تحصیلی مثبت با 

ی و عملکـرد  تشناختحصیلی نقش میانجی را بین نوع سبکهاي ، احتماالً هیجانبنابراین

                                                                                                                              
1. Pounds, J., & Bailey, L. 
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هـاي  گر هیجـان نیز در پژوهش خود به نقش میانجی) 1389(نیکدل . کننددرسی ایفا می

ــش  ــیلی در ادراك دان ــاي انگی   تحص ــالس درس و باوره ــیط ک ــوزان از مح ــی آم زش

  . آنان اشاره دارد) تحصیلی ةگیري هدف و خودپندارجهت(

شـناختی و هیجـان   سـبک حاکی از آن بـود کـه   نتایج تحلیل رگرسیون افزون براین، 

اسـاس،   بـراین  .بینی خوبی براي عملکـرد درسـی برخوردارنـد   تحصیلی از قدرت پیش

هیجـان   ،ناختیشـ سـبک تعاملی بـین  را براي اثر )1شکل(فرضی ۀرابطبتوان یک شاید 

  .در نظر گرفت عملکرد درسیتکالیف شناختی با و تحصیلی

    

  
  

و  بـر چگـونگی دریافـت   فرد عنوان یک رویکرد ترجیحی و عادتی شناختی بهسبک

ها اثـر  رویدادها و اندیشههمچنین بر تعبیر و تفسیر او از و  هاو محرك اطالعاتادراك 

پردازش و انجام تکـالیف شـناختی    ة، سبک شناختی هر فردي در شیوبنابراین.گذاردمی

گـر پـردازش سـبک   تواند تسـهیل همین ترتیب، نوع تکلیف شناختی میبه. دارد تأثیراو 

ایـن  . گـذارد  تـأثیر شناختی باشد و یا آن را بازداري کند و در نتیجه بر عملکـرد نهـایی   

قـرار داده و بـه    تـأثیر یلی یادگیرنده را تحت هاي تحصروند همچنین قادر است هیجان

با این وجود، شواهد . پذیرد و جملگی عملکرد را هدف قرار دهند تأثیرخود از آن  ۀنوب

و یـا   تأییـد پژوهشی بیشتري نیاز است تا اثرگذاري متقابل ایـن متغیرهـاي شـناختی را    

  .تثبیت کند

  سبک

شناختی

هیجان 

تحصیلی

  تکلیف

شناختی

  عملکرد
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در مجموع، تعمیم نتـایج  هایی برخوردار بوده است که محدودیتپژوهش حاضر از 

عملکرد که تنها یک درس شاخص این. کندمی همراهو کاربست آن را با رعایت احتیاط 

هـاي تحصـیلی   شناختی و هیجاندوم، ارتباط سبک. شجویان قرار رفته استدانتحصیلی 

ـ با عملکرد درسی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و به رابطه و ا از  ر سـایر عوامـل  ث

تعـداد   .راهبردها، و جنسیت پرداخته نشده اسـت عالقه، انگیزش، حافظه، هوش، جمله 

  .  این پژوهش است هايمحدودیتآماري نیز از دیگر  ۀنمون

آمـوزش و یـادگیري دخالـت     فرایندمتغیرهاي پیدا و پنهان بسیاري در  است روشن

و از سـوي  ، مـواد و محتـواي آموزشـی،    ها روش ،طراحیسو، کم و کیف از یک. دارند

از گاني یـادگیـرنــد  حافظهدیگر، راهبردهاي یادگیري، آمادگی و دانش قبلی، هوش و 

و یـادگیري  انجـام تکـالیف شـناختی،    بـر  تعامل با یکدیگردرجمله عواملی هستند که 

بـراي برپـایی یـک نظـام     ، لـذا . گذارنـد  مـی گان اثـر  گیـرنـدسرانجام عملکرد درسی یاد

ي عوامـل   همـه و عملکرد مطلوب تحصیلی بایـد بـه   اثربخشیادگیري ، کارآمد آموزش

 دو تاتنها شناختی و هیجان تحصیلی دانشجویان سبکاثرگذار بر یادگیري توجه کرد که 

  .از آنهاست

تواند نقـش  شناختی و هیجان تحصیلی دانشجویان میپژوهش حاضر نشان داد سبک

هـاي ایـن پـژوهش و بـا     اس یافتـه براس. در عملکرد درسی آنان داشته است کنندهتعیین

استفاده و استنباط از مبانی نظري و سوابق پژوهشی مرتبط بـا موضـوع ایـن پـژوهش،    

آموزش و تدریس خـود، بـیش از    فرایندمدرسان و استادان دانشگاه در شودپیشنهاد می

سـنجش و شناسـایی سـبک   . داشـته باشـند  توجـه   پیش به نقش این دو متغیر شـناختی 

هـاي تحصـیلی آنـان بـراي انتخـاب و      جویان و اطالع و آگاهی از هیجـان شناختی دانش

هـاي  تواند از دیگر داللـت ها و راهبردهاي آموزشی و ارزشیابی مناسب میاعمال روش

هایی در با این وجود، تحقیقات بیشتري نیاز است تا چنین یافته. نتایج این پژوهش باشد

  . ت شوندبیو تث تأییدسطح کالن 
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