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 چكيده 

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي در 
آموزان بود. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي هاي تحصيلي مثبت و منفي دانشهيجان

متوسطه شهر تبريز در سال آموزان پسر دوره بود. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه دانش
دادند كه مشغول به تحصيل بودند. براي انتخاب نمونه از ميان تشكيل مي 5961-69تحصيلي 

نفر  999اي به حجم اي، نمونهگيري تصادفي خوشهجامعه آماري، با استفاده از روش نمونه
، ارزيابي شناختي ها از پرسشنامه درگيري تحصيلي زرنگآوري دادهمنظور جمعانتخاب شدند. به

هاي تحصيلي مثبت و منفي سن چن و هيجانيس يپنتريج و دگروت، خودپنداره تحصيلي 
هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل ها با استفاده از آزمونپكران استفاده شد. داده

رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان داد كه درگيري 
هاي تحصيلي مثبت رابطه مثبت و صيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي با هيجانتح

هاي تحصيلي منفي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج جانـمعنادار و با هي
بيني نداره عمومي قادر به پيشـتحليل رگرسيون نشان داد كه متغيرهاي خودكارآمدي و خودپ
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مثبت و متغيرهاي ارزيابي شناختي، درگيري تحصيلي و خودپنداره  هاي تحصيليهيجان
آموزان هستند. بنابراين نتايج هاي تحصيلي منفي در دانشبيني هيجانتحصيلي قادر به پيش

نشان دادند كه درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي نقش مهمي در تبيين 
 د.      آموزان دارنهاي تحصيلي دانشهيجان

 هاي تحصيلي، درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي، خودپنداره تحصيلي. هيجان 

 

 

شناسي و تعليم هايي كه امروزه توجه بسياري از پژوهشگران حوزه روانترين سازهاز مهم
عنوان به يليجانات تحصياست. ه 5هاي تحصيليخود جلب نموده، هيجانو تربيت را به

شرفت هستند، يامدهاي پيا پيشرفت يهاي پتيوند با فعاليماً در پيكه مستق يجاناتيه
، مطالعات يليجانات تحصيه يقات گذشته بررسي(. در تحق5961شود )صيف، يف ميتعر

شرفت متمركز يهاي پتيت و شكست از فعاليامدهاي موفقيجانات مرتبط با پينوعاً بر ه
ن ينه تنها ا 9ارزش -ه كنترلي(. نظر2002، 2دنريرم )زا شياند. مثل غرور، اضطراب شده

ت مثل لذت از يجانات مرتبط با فعالين هيكند، بلكه همچنيم يامدي را بررسيجانات پيه
يد قرار ميز مورد تأكيف را نيآموزش و خشم از الزامات تكل يدر ط يري، خستگيادگي

اجتماعي در زمينه  -ختيارزش يك ديدگاه شنا -(. نظريه كنترل2009، 1دهد )پكران
هاي هايي از نظريهكند. اين نظريه بر اساس مفروضههاي تحصيلي فراهم ميهيجان
و الگوهاي اثرات عملكرد  9هاي اسنادي، نظريه1ارزش، رويكردهاي تبادلي -انتظار

كند: جاذبه )مثبت يم يها را در سه بعد سازماندهجانيه، هين نظريها قرار دارد. اهيجان
ساز( و تمركز بر موضوع رفعاليساز در برابر غسازي )فعالمقابل منفي(، سطح فعالدر 
 كيلذت در طول  (. براي مثال، تجربهيليامدهاي تحصيدر برابر پ يليهاي تحصتي)فعال

 يساز و مثبت؛ ولعالـت، فيجان مرتبط با فعاليه كـي عنوانكالس خاص ممكن است به
  

1- academic emotions 

3- control-value theory 

5- transactional approaches 

2- Zeidner 

4- Pekrun 

6- attributional theories 



 
 
 

 

 



 يساز و منفامد، فعاليجان مرتبط با پيك هيعنوان هنگام مواجهه با امتحان به اضطراب
 (.5961در نظر گرفته شود )رضايي، 

ندهاي مهم يشايو ارزش پهاي كنترل يابي( اعتقاد داشت كه ارز2000پكران )
 يستگيهاي مرتبط با كنترل شامل باورهاي شايابيهستند. ارز يليهاي تحصجانيه

هاي ارزش به ارزش تصوري از يابيلِ افراد، انتظارات و اسنادها است. ارزيمرتبط با تحص
ري يپذكنترلت يت(. قابليت تصوري موفقيامدها اشاره دارد )براي مثال، اهميا پيها تيفعال

 يتيفعال هايجانيممكن است ه يليهاي تحصتيمثبت از فعال يتصوري و ارزش ذهن
و خشم را  ير خستگينظ يهاي منفتيري را فراخوانند و فعاليادگير لذت يمثبت نظ

ارزش  -هاي كنترليابيكند كه ارزيارزش ادعا م -ي كنترلهيكاهش دهند. در كل، نظر
( 2009كنند. پكران )يم خاص عمل يلياي تحصهجانيه يندهاي اصليشايعنوان پبه

ر يپذري خالق و انعطافيادگيمثبت، كاربرد راهبردهاي  يليهاي تحصجانيمعتقد است ه
جانيكند. هيل ميرا تسه يانتقادي و نظارت فراشناخت يابي، ارزيمانند بسط، سازمانده

ل يرار ساده را تسهرقابل انعطاف، مانند تكيز كاربردراهبردهاي غين يمنف يليهاي تحص
ري، كاربرد راهبردهاي يادگيزن مانند لذت از يهاي پژوهشي اكند. بر اساس يافتهيم
 يو فراشناخت يدر كاربرد راهبردهاي شناخت يري شناختيپذري خالق، انعطافيادگي

، 5ايگارس-ننبرينكيكنند )پكران و ليل مياز را تسهين ف مورديمتناسب با اهداف و تكال
هاي تحصيلي در تبيين پراكندگي عداد كثيري از شواهد تجربي از نقش هيجان(. ت2051

اند هاي تحصيلي حمايت نمودهو روابط علي با الگوهاي درگيري تحصيلي در موقعيت
 (. 2059، 1؛ شيم، چو و وانگ2051و همكاران،  9؛ پترين2059، 2)وانگ و اسكاليس

بيين شكست تحصيلي مطرح براي اولين بار جهت درك و ت 9درگيري تحصيلي
 گرانه در حوزه تعليم و تربيت مدنظر قرارهاي اصالحاي براي تالشعنوان پايهگرديد و به

 

 

  

1- Linnenbrink-Garcia 

3- Pietarinen 

5- academic engagement 
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 يگذارهيسرما يتحصيلي نوع(. درگيري 5961، به نقل از صيف، 2051، 5گرفت )گونوك
ها و دن و تسلط دردانش، مهارتي، فهميريادگي يم برايو تالش مستق يشناختروان

 رد. بهيگيها صورت مآن يارتقا يبرا يليتحص يهاتياست كه در واقع فعال ييهنرها
ران صرف يت تالشي است كه فراگيفيك يليتحص يريآنان معتقدند كه درگ يعبارت
ابند يتر دست ج مطلوبيم به نتايصورت مستقكنند تا بهيم يفمند آموزشهد يهاتيفعال

 يري( درگ2001) 2كز، بلومنفلد و پاريسين فردري(. همچن5961)عمادي و آهوخش، 
اند. دانسته ي( و شناختي)عاطف يزشي، انگيرفتار يريرنده ابعاد درگيرا دربرگ يليتحص
 يف كه دارايمشاهده در برخورد با تكال قابل يعبارت است از رفتارها يرفتار يريدرگ

گران به يها و درخواست كمك از ددر آن يداريف، پايتالش در انجام تكال يهامؤلفه
ف است، شامل: يتكل يعاطف يهانشانه جنبه يعاطف يريف است. درگيهنگام انجام تكال

ع شامل انوا يشناخت يريتاً درگيف و عاطفه است، نهايمؤلفه احساس، ارزش تكل
دهند و متشكل از يمورداستفاده قرار م يريادگيپردازش است كه جهت  يندهايفرا

 است. يفراشناخت يو راهبردها يشناخت يراهبردها

واع درگيري تحصيلي باعث ـ( معتقدند كه ان2002) 9تا سيارا و سيرآپـدر اين راس
زاني كه آمواش، بهتر درك و بررسي شود و دانشآموز با مدرسهشود روابط دانشمي

كنند. اسكاليس درگيري تحصيلي بيشتري دارند، نمرات باالتري در مدرسه كسب مي
بيني رفتارهاي درگيري كنندگي تجارب هيجاني فراگيران در پيش( به نقش تعديل2006)

 1ك و ويالروساي، گانوتينگ، مكاينرنيشناختي در فرايندهاي تحصيلي اشاره كرده است.ك
هاي تحصيلي با درگيري تحصيلي شان دادند كه بين هيجان( در پژوهش خود ن2051)

( در پژوهش خود به اين نتيجه 5961آموزان رابطه معناداري وجود دارد. صيف )در دانش
گري ابعاد ق واسطهيهاي آن از طرو مؤلفه يليري هدف تحصيگدست يافت كه جهت

 رگذار است.يتأث يري شناختيبر درگ يليهاي تحصجانيه

 مثبت و يهاجانيتواند بر هيـاست كه م يگريمؤلفه د 1يناختـش يابيي ارزـاز سوي
  

1- Gunuc   

3- Sciarra & Seirup   

5- cognitive assessment   

2- Feredricks, Blumenfeld & Paris   

4- King, McInerney, Ganotice & Vilarosa 



 
 
 

 

 



 يو اجتماع يارهاي شخصياي از معهرگذار باشد. منظور از ارزيابي شناختي، دستيثأت يمنف
ن يكنند. ايها مراجعه مك عمل به آنيز كردن از يا پرهياست كه افراد براي انجام دادن 

شكل  يله اشخاص مهم زندگيوسد رفتار بهييا عدم تأيد ييدنبال تأبه يزشيارهاي انگيمع
د همانندسازي، مانن يهاي مختلفممكن است به صورت يارهاي درونيرد. البته معيگيم

ز شكل يل، نين قبيه و از ايق و تنبي، تشويم، تجربه شخصيالگوسازي، آموزش مستق
(، خودكارآمدي و ارزش5660(.پنتريچ  و ديگروت )5660، 5رند )پينتريچ و ديگروتيبگ

-ه انتظارياند. بر طبق نظرهاي شناختي در نظر گرفتهگذاري دروني را به عنوان ارزيابي
لي يف تحصيك تكلينانشان به انجام يزان اطميآموزان درباره مي دانشارزش، باورها

 يليف تحصيك تكلين موضوع كه يزان اعتقادشان در خصوص اي)خودكارآمدي( و م
بردن به  يدي براي پيف(، دو مؤلفه كليچقدر ارزش دنبال كردن دارد )ارزش تكل

(. 2000، 2فيلد و اكلسآموزان است )ويگدانش يليامدهاي تحصيشرفت و پيرفتارهاي پ
گيري هدف، خودكارآمدي، اضطراب نتايج تحقيقات متعدد نشان داده است كه جهت

آموزان داراي امتحان، يادگيري خودتنظيمي و فراشناخت در عملكرد تحصيلي دانش
( نشان 2052) 1(. در همين راستا پوتوين، ساندر و الركين2050، 9اهميَت است )الخطيب

هاي شناختي كافي برخوردار باشند، در مدرسه در مقابله با راد از ارزيابيدادند كه اگر اف
هاي شوند، بر ارزشبرانگيز و غلبه بر احساس نااميدي و يأس توانمند ميمسائل چالش

هاي گذارد و اين افراد قادر خواهند بود كه ارزشتحصيلي مورد انتظار آنان تأثير مي
 ن كنند و داراي هيجان تحصيلي مثبتي باشند.تحصيلي مناسبي را براي خود تعيي

( در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كه رابطه 2001همچنين ليننبرينك )
توان خودكارآمدي را هاي تحصيلي اثر غيرمستقيم دارد و نميخودكارآمدي با هيجان

ينه هاي تحصيلي دانست، بلكه بايد عوامل شناختي ديگري را در اين زمعامل هيجان
 دخيل دانست. 

 حصيلي درهاي تجانـتغيرهايي است كه با هيگر از مـكي ديي 1حصيليـنداره تخودپ
  

1- Pintrich & DeGroot 
3- Al Khatib 

5- academic self-concept 

2- Wigfield & Eccles 
4- Putwain, Sander & Larkin 



 
 
 

 



منزله موجود ا من بهياست. خود  ف از خود ادراك شده فرديارتباط است. خودپنداره، توص
ندارد كه رفتار او را كنترل كند، بلكه  يشتنيست. انسان خويدر درون ما ن يفرد كوچك

، فالح و يساك يفيها است )شردهنده مجموعه ادراكات و برداشتشتن نشانين خويا
 صورت( خودپنداره تحصيلي را به2009تراتون، لوك، مارش، كولر و بامرت ) (.5969زارع، 

، 5كنند )به نقل از ارهاي محيط آموزشي تعريف ميارزشيابي فرد از خودش يا ويژگي
آموزان در مورد خود( در رابطه با (. خودپنداره تحصيلي )درك و دريافت دانش2052
هاي مربوط به يادگيري و مدرسه است. بنابراين اين نوع خودپنداره در ارتباط با فعاليت

آموز درباره داشتن و (. خودپنداره تحصيلي دانش2006، 2دريگيوزمحيط مدرسه است )رو
هاي پيشرفت خود در تعيين يا نداشتن توانايي براي اعمال كنترل بر يادگيري و فعاليت

ها نقش زيادي دارد. در حقيقت اگر فرد خودپنداره نسبتاً ثابت و روشن هم به نوع هيجان
اره تحصيلي داشته باشد و به درك درستي از شكل كلي و هم در بعد ويژه مانند خودپند

خود نايل شود، در نهايت منجر به عملكرد تحصيلي بهتري خواهد شد )نيكدل، كديور، 
 (. 5965فرزاد، عربزاده و كاووسيان، 

تري برخوردار هنگامي كه افراد در مقايسه با ديگران از خودپنداره تحصيلي مثبت
هاي پيشرفت تحصيلي آتي فرد و عدم بروز هيجانباشند، اين خودپنداره باعث رشد و 

، (. كوبال و كوبال معتقد است كه خودپنداره5960 بلوچي،شود )غفاري و ارفعمنفي در او مي
بخشد )مظاهري، ملكي و پيشرفت تحصيلي و نگرش افراد نسبت به مدرسه را نظم مي

 هايود نشان دادند كه هيجان( در پژوهش خ5961آذر و اقبالي )(. سپهريان5965زاده، ذبيح
 آموزان را افزايشتحصيلي مثبت، اميد به زندگي، خودكارآمدي و خودپنداره تحصيلي دانش

دهد. در پژوهشي مشخص شد اشخاصي كه داراي خود اثربخش تصوري سطح مي
شوند و از كساني كه سطح خوداثربخش كوشند، بيشتر موفق ميباالئي هستند بيشتر مي

و ترس، اضطراب  دهندتر است، پشتكار بيشتري از خود نشان ميپايينشان تصوري
  دـتري برخوردارنهاي تحصيلي منفي پايينتبع آن از هيجانكنند و بهيـكمتري را تجربه م
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( معتقدند كه بين خودپنداره 2006) و همكاران 5(. گوئتز5965زاده، )ميكائيلي، افروز و قلي
هاي مثبت و منفي از لحاظ آماري رابطه معناداري وجود دارد. در واقع حصيلي و هيجانت

گرفته شده  نظر و لذت از كالس در يليت تحصين موفقيب يانجيعنوان مخودپنداره به
( در 2002) 2دارد. شوتز و دكوير يبر لذت اثر منف يليت تحصيداد موفق ج نشانينتا است.

لي با خودپنداره و عوامل انگيزشي نشان دادند كه بين هاي تحصيخصوص رابطه هيجان
هاي تحصيلي و خودپنداره و عوامل انگيزشي اثر مستقيم وجود ندارد. همچنين هيجان

هاي خود يي، باورهاي مثبت درباره تواناي( معتقد است براي خودگردان2002زيمرمن )
ري يادگيندهاي يرااز خود داشته باشند، از ف يضروري است. اگر افراد درك درست

 بهتري خواهند داشت.   يليكنند و عملكرد تحصيشتر استفاده ميخودگردان ب

ند، مطالعات و يهاي خوشاجانيژه هيوبه يها بر بافت آموزشجانيت هيبا وجود اهم
( 2006اندك است. گوئتز و همكاران ) يتيمحققان ترب لهيوسن حوزه، بهيها در اپژوهش

ت يفيشان بر كتيل اهميبه دل يليهاي تحصجانياند كه هرچند هكرده دين نكته تأكيبر ا
 يت است، ولياهم كالس درس ذاتاً با يعامالت اجتماعـشرفت و تيري، پيـادگي

هاي خاص شان در حوزهيها و رخدادهاجانين دسته از هيا درباره يهاي اندكيدانستن
هاي تحصيلي كه بتواند هيجانوجود دارد. از طرفي ديگر توجه به متغيرهايي  يليتحص

ن يبيني كند، از اهميّت زيادي برخوردار است؛ بنابراآموزان پيشمثبت و منفي را در دانش
آموزان هاي تحصيلي دانشرگذار بر هيجانيهاي مهم تأثدر مورد سازه يقاتيانجام تحق

بخشد، ط مدرسه و خارج از مدرسه بهبود يآموزان را در محكه بتواند عملكرد دانش
ج پژوهش حاضر با يرود نتارسد. همچنين از لحاظ كاربردي انتظار ميينظر مضروري به

هاي درگيري شناختي، ارزيابي شناختي و خودپنداره ك از مؤلفهيآشكار ساختن سهم هر 
مفيدي را در آموزان، اطالعات هاي تحصيلي مثبت و منفي دانشتحصيلي در هيجان

درسي و  زانيرهاي آموزشي )برنامهاندركاران نظامر دستيسا ران وياختيار معلمان، مد
 آموزان بهها را طوري تداركببينند كه در آن دانشط و موقعيتيآموزشي( قرار دهد تا شرا

  ه اين مباني نظري و پيشينهـد. به هر حال با توجه بـحصيلي بهتري نائل شونـموفقيت ت
  

1- Goetz 2- Schutz & Decuir 



 
 
 

 



، پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و تجربي
آموزان انجام هاي تحصيلي مثبت و منفي دانشبيني هيجانخودپنداره تحصيلي در پيش

 گرفت. 

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي بوده و از نظر روش، توصيفي از نوع همبستگي 
عنوان رزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي بهاست. در اين پژوهش درگيري تحصيلي، ا

عنوان متغير مالك در نظر هاي تحصيلي مثبت و منفي بهبين و هيجانمتغيرهاي پيش
آموزان پسر دوره متوسطه دانش گرفته شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه

بودند.  دادند كه مشغول به تحصيلتشكيل مي 5961-69شهر تبريز در سال تحصيلي 
گيري تصادفي خوشهبراي انتخاب نمونه از ميان جامعه آماري، با استفاده از روش نمونه

نفر انتخاب شد. در واقع فرايند انتخاب نمونه به اين صورت  999اي به حجم اي، نمونه
صورت تصادفي انتخاب ناحيه آموزشي به 2بود كه ابتدا از بين مناطق شهر تبريز، تعداد 

صورت تصادفي سه مدرسه انتخاب شده و در هر مدرسه براي هر منطقه بهشده و از 
انتخاب نمونه پژوهش، از بين مقاطع اول تا سوم به صورت تصادفي دو كالس انتخاب و 

 صورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.      ها، تعدادي را بهاز ليست آن كالس

 ذيل استفاده گرديد:   ها از ابزارهايآوري دادهبراي جمع

دانش يليهاي تحصجانيري هيگمنظور اندازهبه 
( استفاده گرديد. 2001پكران، گوئتز و پري ) يليهاي تحصجانيآموزان از پرسشنامه ه

 50هاي اين پرسشنامه شامل لذت )سؤال است و مقياس 21ن پرسشنامه شامل يا
سؤال(، شرمساري  55سؤال(، اضطراب ) 6سؤال(، خشم ) 9سؤال(، غرور ) 9سؤال(، اميد )

سؤال( است. در اين پرسشنامه از مقياس  55سؤال( و خستگي ) 50سؤال(، نااميدي ) 55)
 د. نتايج تحليل عامليـتفاده شـاي ليكرتي از كامالً موافقم تا كامالً مخالفم اسج درجهـپن

  

1- Academic Emotions Questionnaire   



 
 
 

 

 



هاي پرسشنامه برازش قابل ( نشان داد كه مقياس5962تأييدي در پژوهش رضايي )
 هايهاي مربوط به هيجان( پايايي مقياس5962ها دارند. در پژوهش رضايي )قبولي با داده

دست آمد. در پژوهش حاضر نيز به 62/0تا  21/0اي از تحصيلي يادگيري در دامنه
هاي لذت، اميد، غرور، خشم، روش آلفاي كرونباخ براي مؤلفهمه بهضريب پايايي پرسشنا

، 22/0، 29/0، 29/0، 29/0، 22/0اضطراب، شرمساري، نااميدي و خستگي به ترتيب 
 دست آمد. به 22/0و  62/0، 22/0

( ساخته شده است 5965اين پرسشنامه توسط زرنگ ) 
مؤلفه شناختي، انگيزشي و رفتاري است. هر ماده داراي پنج  9راي ماده و دا 92و داراي 

 اي است كه براي گزينه هميشه درستگونهدهي بهاي نمرهگزينه در طيف ليكرت است. شيوه
در نظر گرفته شده است. پايايي اين ابزار در  5و براي گزينه هميشه نادرست نمره  1نمره 

مورد شيوه داوري تخصصي حتوايي آن نيز بهو روايي م 60/0(، 5965پژوهش زرنگ )
، بورنگ سنجش قرار گرفت كه مورد تأييد قرار گرفت. همچنين در پژوهش صيامي، اكبري

گزارش  62/0روش آلفاي كرونباخ ( ضريب پايايي پرسشنامه به5969نژاد )آيتي و رستمي
راي ـكرونباخ بروش آلفاي هـش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه بـد. در پژوهـگردي
 بدست آمد.  61/0و  61/0، 61/0ترتيب هاي درگيري شناختي، انگيزشي و رفتاري بهمؤلفه

( ساخته 5660اين پرسشنامه توسط پنتريج و ديگروت ) 
شده است و شامل دو مؤلفه خودكارآمدي و ارزشگذاري دروني است. اين پرسشنامه 

ل مربوط به اسؤ 6سؤال مربوط به مؤلفه خودكارآمدي و  6ت كه سؤال اس 52شامل 
اي ليكرت )از كامالً مخالفم تا صورت پنج درجهمؤلفه ارزشگذاري دروني است كه به

دست ( براي به5660شود. در پژوهش پنتريج و ديگروت )گذاري ميكامالً موافقم( نمره
 29/0اعتبار استفاده كردند كه ضريب  آوردن اعتبار اين پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ

براي كل پرسشنامه دست آمد. همچين در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه به 
 دست آمد.    براي ارزشگذاري دروني به 20/0براي خودكارآمدي و  22/0روش كرونباخ 

 

  

1- Academic engagement Inventory 2- Cognitive Assessment Questionnaire 



 
 
 

 



در سال  2سن چنيس يله يوساين پرسشنامه به 
ن پرسشنامه بر يساخته شد. تمركز ا يوانيآموز تادانش 5952 يپس از اجرا رو 2001

باشد و يپرسش م 51 ين ابزار دارايان است. ايآموزان و دانشجوسنجش خودپنداره دانش
ن اساس، خودپنداره را در سه سطح يسنجد و بر ايمفرد از خودش را  ير ذهنيتصو

ن ابزار هم نمره يدهد. ايمورد سنجش قرار م يرآموزشگاهيو غ ي، آموزشگاهيعموم
ك يها در اسيكند. مقيها را به گونه جداگانه محاسبه ماسيمقخرده يهاو هم نمره يكل
( و كامالً مخالف 2مخالف ) (،9(، موافق )1كرت از كامالً موافق )يل يااس چهار نقطهيمق
و  ي، آموزشگاهيسطح عموم يهااسيمقشوند و شامل خردهي( پاسخ داده م5)
است.  90و حداكثر آن  51ن آزمون يدر ا يباشد. حداقل نمره آزمودنيم يرآموزشگاهيغ

نسبت به  يها، خودپنداره مثبت تر وير آزمودنينسبت به سا يباالتر بودن نمره آزمودن
دهد. همچنين ضـريب پايـايي ايـن آزمـون از طريـق همساني يرا نشان من يريسا

ترتيب دروني براي سه زيرمقياس خودپنداره عمومي، آموزشگاهي و غيرآموزشگاهي به
(. در پژوهشي ضريب پايايي پرسشنامه به 2001چن، سناست )يي 22/0و  21/0، 22/0

گزارش  22/0(، 5962و ناصريان )زاده، كارشكي روش آلفاي كرونباخ توسط افشاري
ترتيب براي گرديده است. همچنين در پژوهش حاضر نيز ضريب پايايي پرسشنامه به

 دست آمد.به 20/0و  22/0، 22/0ي خودپنداره عمومي، آموزشگاهي و غيرآموزشگاه

ها در بخش آمار توصيفي، از گزارش ميانگين و انحراف براي تجزيه و تحليل داده
بخش آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه  معيار و در

مورد تجزيه و  SPSS.21افزار ها با نرمروش همزمان )استاندارد( استفاده شد. دادهبه
 تحليل قرار گرفتند. 

  سال و 51تا  51درصد در فاصله سني  2/16شناختي نشان دادند كه هاي جمعيتيافته
درصد 9/15 آموزاندانش بين از سال و باالتر قرار داشتند. 59درصد در فاصله سني  2/10

  

1- Academic Self-Conceptinventory 2- Yi-hsin chen 



 
 
 

 

 



 درصد سوم دبيرستان بودند. 2/59درصد دوم دبيرستان و  6/15اول دبيرستان، 

 وهش نشان داده شده است. ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژ (5)در جدول 

 
   

  

 درگيري تحصيلي

 19/0 20/6 25/12 999 درگيري شناختي

 19/0 29/6 90/95 999 درگيري انگيزشي

 15/0 96/6 05/91 999 درگيري رفتاري

 09/5 19/56 92/529 999 درگيري تحصيلي

 ارزيابي شناختي

 29/0 90/1 20/25 999 خودكارآمدي

 22/0 66/1 99/21 999 ارزشگذاري دروني

 10/0 96/2 09/19 999 ارزيابي شناختي

 خودپنداره

 25/0 05/1 19/52 999 خودپنداره عمومي

 56/0 12/9 26/52 999 خودپنداره آموزشگاهي

 52/0 29/2 11/2 999 يخودپنداره غيرآموزشگاه

 92/0 61/1 95/92 999 خودپنداره تحصيلي

هاي هيجان
 تحصيلي

 10/0 92/2 22/22 999 هاي تحصيلي مثبتهيجان

 21/0 96/51 92/512 999 هاي تحصيلي منفيهيجان

شود ميانگين درگيري شناختي، انگيزشي، مشاهده مي (5)طور كه در جدول همان
است.  92/529و  05/91، 90/95، 25/12گيري تحصيلي به ترتيب رفتاري و نمره كل در

همچنين ميانگين متغيرهاي خودكارآمدي، ارزشگذاري دروني و نمره كل ارزيابي شناختي 
است.خودپنداره عمومي، آموزشگاهي، غيرآموزشگاهي  09/19و  99/21، 20/25 ترتيببه

است.  25/92و  11/2، 26/52، 19/52ترتيب داراي ميانگين و خودپنداره تحصيلي نيز به
 است. 96/512و  22/22هاي تحصيلي مثبت و منفياز سويي ميانگين متغيرهاي هيجان

براي بررسي همبستگي بين درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي و 



 
 
 

 



هاي تحصيلي مثبت و منفي از آزمون همبستگي گشتاوري پيرسون استفاده شد. هيجان
 ارائه شده است.  (2)بستگي صفر مرتبه دو به دوي اين متغيرها در جدول ضرايب هم

             

درگيري  -5
 شناختي

5            

درگيري  -2
 انگيزشي

02/0 5           

درگيري  -9
 رفتاري

01/0 **92/0 5          

درگيري  -1
 تحصيلي

**12/0 **29/0 **20/0 5         

        5 92/0** 21/0** 91/0** 52/0** خودكارآمدي-1

ارزشگذاري  -9
 دروني

009/0 **21/0 **22/0 **21/0 **21/0 5       

ارزيابي  -2
 شناختي

50/0 **92/0 **26/0 **92/0 **21/0 **22/0 5      

خودپنداره  -2
 عمومي

**25/0 009/0 01/0 02/0 02/0 02/0 09/0 5     

 خود -6
 آموزشگاهي

02/0- 05/0- 05/0 002/0 *50/0 01/0- 020 05/0- 5    

 خودغير-50
 آموزشگاهي

09/0 05/0 05/0 09/0 02/0 01/0 02/0 02/0 02/0 5   

خودپنداره  -55
 تحصيلي

*52/0 001/0 002/0 09/0 *51/0 02/0 09/0 **96/0 **90/0 **11/0 5  

 هيجان-52
 تحصيلي مثبت

**52/0 *59/0 *52/0 **22/0 **16/0 *50/0 **99/0 **22/0 *55/0 *52/0 **29/0 5 

 هيجان -59
 تحصيلي منفي

**22/0- **21/0- **52/0- **95/0- **92/0- 009/0- **25/0- *55/0- *59/0- *59/0- **25/0- **99/0- 

P
**

P
*

هاي تحصيلي مثبت با درگيري هيجان شود،مشاهده مي (2)طور كه در جدول همان
شناختي، انگيزشي، رفتاري و نمره كل درگيري تحصيلي، خودكارآمدي، ارزشگذاري 



 
 
 

 

 



دروني و نمره كل ارزيابي شناختي، خودپنداره عمومي، خودپنداره آموزشگاهي، 
هاي آموزشگاهي و خودپنداره تحصيلي رابطه مثبت و معناداري دارد. از سويي هيجانغير

تحصيلي منفي با درگيري شناختي، انگيزشي، رفتاري و نمره كل درگيري تحصيلي، 
خودكارآمدي و نمره كل ارزيابي شناختي، خودپنداره آموزشگاهي، غيرآموزشگاهي و 

هاي تحصيلي منفي با ي دارد، اما بين هيجانخودپنداره تحصيلي رابطه منفي و معنادار
 اي مشاهده نشد.  ارزشگذاري دروني رابطه

براي تعيين سهم هر يك از متغيرهاي درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و 
آموزان از هاي تحصيلي مثبت و منفي دانشبيني هيجانخودپنداره تحصيلي در پيش

ارد استفاده شد. در رگرسيون چندگانه تحليل رگرسيون چندگانه همزمان يا استاند
شوند و هر متغير پيشطور همزمان وارد تحليل ميبين بهاستاندارد همه متغيرهاي پيش

(. تحليل 5961، 5گيرد )پلنتبيني خودش مورد ارزيابي قرار ميبين بر اساس توان پيش
هاي نرمال بودن، خطي بودن، هممنظور اطمينان از عدم تخطي از مفروضهمقدماتي به

 VIFو  Toleranceخطي و يكساني پراكندگي انجام شد. مقادير گزارش شده براي 

كمتر  Toleranceخطي تخطي نشده است )ارزش حاكي از آن است كه از مفروضه هم
 بيانگر تخطي از اين مفروضه است(. 50باالي  VIFو ارزش  5/0از 

 R R
2

 R
2

  F  

5 11/0 26/0 22/0 22/9 02/52 005/0 

بين شود رگرسيون نمرات متغيرهاي پيشنشان مشاهده مي (9)طور كه در جدول همان
طرف متغير مالك )هيجان ودپنداره تحصيلي( به)درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خ

R(=26/0).( از سويي مقدار >005/0Pدار است )معني يتحصيلي مثبت( از نظر آمار
2 

% از تغييرات متغير مالك 26طور تركيبي بين قادرند بهدهد كه متغيرهاي پيشينشان م
R=26/0بيني كنند )داري پيشطور معنيرا به

 (.  P=005/0؛ F=02/52؛ 2
 

  

1- Pallant   



 
 
 

 



بيني هيجان نيز سهم هر يك از متغيرهاي وارد شده به مدل در پيش (1)جدول 
 دهد.تحصيلي مثبت را نشان مي

 
 

 
t 

 B  

  0005/0 19/52   12/9 10/11 ثابت 

  50/0 91/5 02/0  09/0  09/0 درگيري شناختي 

  11/0 -29/0 -01/0 01/0 -09/0 درگيري انگيزشي

  92/0 15/0 02/0 01/0  05/0 درگيري رفتاري

  005/0 69/2 19/0 02/0  26/0 خودكارآمدي

  69/0 -02/0 -001/0 02/0 -009/0 رزشگذاري درونيا

 005/0 92/9 59/0 02/0  26/0 خودپنداره عمومي

  51/0 12/5 09/0 06/0 59/0 خودپنداره آموزشگاهي

  02/0 25/5 02/0 51/0  22/0 خودپنداره غيرآموزشگاهي

ماري شود در اين مدل دو متغير از لحاظ آمشاهده مي (1)همان طور كه در جدول 
( و متغير P=005/0= بتا، 19/0باشند. متغير خودكارآمدي داراي ارزش بتاي ) معنادار مي

( بودند. با توجه به بتاهاي به P=005/0= بتا، 59/0خودپنداره عمومي داراي ارزش بتاي )
كنندگي ابتدا متغير خودكارآمدي و بعد بينيتوان گفت از لحاظ نقش پيشدست آمده، مي

حصيلي مثبت را در ـهاي تتوانند هيجانيـد و مـمومي قرار دارنـنداره عـمتغير خودپ
 بيني كنند.  آموزان پيشدانش

 R R
2

 R
2

  F  

5 12/0 22/0 25/0 61/59 50/52 005/0 



 
 
 

 

 



شود رگرسيون نمرات متغيرهاي پيشنشان مشاهده مي (1)طور كه در جدول همان
بين )درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره تحصيلي( به طرف متغير مالك 

.( از سويي مقدار >005/0Pدار است )معني ي)هيجان تحصيلي منفي( از نظر آمار
(22/0=)R

% از تغييرات 22طور تركيبي بين قادرند بهه متغيرهاي پيشدهد كينشان م 2
R=22/0بيني كنند )داري پيشطور معنيمتغير مالك را به

 (.  P=005/0؛ F=50/52؛ 2

بيني هيجان نيز سهم هر يك از متغيرهاي وارد شده به مدل در پيش (9)جدول 
 دهد.  تحصيلي منفي را نشان مي
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  0005/0  15/21  61/2 29/205 ثابت 

  009/0  -61/2  -51/0  02/0  -29/0 درگيري شناختي 

  02/0 -99/2 -52/0 02/0  -20/0 زشيدرگيري انگي

  22/0  -22/5  -09/0 06/0  -55/0 درگيري رفتاري

  005/0  -92/1  -90/0 56/0  -52/5 خودكارآمدي

  05/0 12/2 59/0 59/0  -12/0 ارزشگذاري دروني

 29/0 -52/5  -01/0 56/0  -22/0 خودپنداره عمومي

  01/0  -69/5  -06/0 25/0  -15/0 خودپنداره آموزشگاهي

  02/0  -25/2  -50/0 91/0  -21/0 خودپنداره غيرآموزشگاهي

شود در اين مدل شش متغير از لحاظ آماري مشاهده مي (1)طور كه در جدول همان
(، P=009/0= بتا، -51/0باشند. متغير درگيري شناختي داراي ارزش بتاي )معنادار مي

(، خودكارآمدي داراي ارزش P=02/0= بتا، -52/0درگيري انگيزشي داراي ارزش بتاي )
 (،P=05/0بتا، =59/0(، ارزشگذاري دروني داراي ارزش بتاي )P=005/0= بتا، -90/0بتاي )

( و متغير خودپنداره P=01/0= بتا، -06/0خودپنداره آموزشگاهي داراي ارزش بتاي )
ه بتاهاي ـوجه بـبا ت ( بودند.P=02/0= بتا، -50/0گاهي داراي ارزش بتاي )ـغيرآموزش



 
 
 

 



خودكارآمدي،  كنندگي متغيرهايبينيتوان گفت از لحاظ نقش پيشدست آمده، ميبه
شناختي، ارزشگذاري دروني، درگيري انگيزشي، خودپنداره غيرآموزشگاهي و بعد درگيري

هاي تحصيلي منفي را در توانند هيجانمتغير خودپنداره آموزشگاهي قرار دارند و مي
 بيني كنند. ان پيشآموزدانش

پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره 
آموزان انجام گرفت. هاي تحصيلي مثبت و منفي دانشبيني هيجانتحصيلي در پيش

هاي تحصيلي مثبت با درگيري شناختي، انگيزشي، نتايج پژوهش نشان داد كه هيجان
هاي ري و نمره كل درگيري تحصيلي رابطه مثبت و معناداري دارد. از سويي هيجانرفتا

تحصيلي منفي با درگيري شناختي، انگيزشي، رفتاري و نمره كل درگيري تحصيلي رابطه 
؛ كينگ و 2059، 5هاي )فرديكسونمنفي و معناداري دارد. اين يافته با نتايج پژوهش

ري است؛ اين يدرآمد درگشيپ يلياي تحصهجانيه ( همسو است.2051همكاران، 
نگر مانند زان تالش، توجه و استفاده از راهبردهاي كليي، با افزايش ميجانيهاي هتجربه

 ن با ايجاد انعطافيدهد، همچنيري تحصيلي را افزايش مي، درگيبسط و سازمانده
هاي تيلرنده را در فعايري يادگيدر شخص، استفاده از فراراهبردها و درگ يشناخت
هاي مثبت در جاني(. تجربه ه2052ا، يگارس-ننبرينكيكند )پكران و ليشتر ميري بييادگ
 يكند؛ طيتر مياي را غنكنش لحظه-خزانه فكر يطور كلبه يليتحص هايطيمح
 ينگر، راهبردهاي شناختكلي يرنده، فرايندهاي توجهيري دامنه توجه يادگيت يادگيفعال

ت يشتر در فعاليري بيبه درگ ييابد و همگيي گرايشي، افزايش متر و رفتارهايانطباق
 نوانـعبه يهاي مثبت را حتجانيـل، هـي(. به اين دل2059شود )فردريكسون، يـمنجر م

كه به  يهايكنندهلي( تسه2051نگ و همكاران، يكنند )كيم يري معرفيزور درگيكاتال
 دهد. يب مري شتايف يادگيري( در تكاليهاي فرد )درگكنش
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هاي تحصيلي مثبت با ارزيابي شناختي يافته ديگر پژوهش نشان داد كه هيجان
هاي تحصيلي منفي با ارزيابي شناختي رابطه مثبت و معناداري دارد. از سويي هيجان

هاي پوتوين و همكاران رابطه منفي و معناداري دارد. اين يافته نيز با نتايج پژوهش
هاي شناختي ( مطابقت دارد كه در پژوهش خود نشان دادند اگر افراد از ارزيابي2052)

برانگيز و غلبه بر احساس كافي برخوردار باشند، در مدرسه در مقابله با مسائل چالش
گذارد هاي تحصيلي مورد انتظار آنان تأثير ميشوند، بر ارزشنااميدي و يأس توانمند مي

هاي تحصيلي مناسبي را براي خود تعيين كنند و اهند بود كه ارزشو اين افراد قادر خو
داراي  آموزان( معتقد بود دانش5921داراي هيجان تحصيلي مثبتي باشند. دليلي )

 لحاظ از ومستقل  نندگاني خودانگيخته،ـكشركت يادگيري، امر در خودگرداني باال
 به كه فراشناختي دارند و شناختي از راهبردهاي بزرگ ايو مجموعه اندفعال فراشناختي،

 افراد، اين همچنين گيرند؛مي بهره اين راهبردها از خود تحصيلي تكاليف انجام هنگام
هستند كه اين  به اهدافشان رسيدن براي الزم پشتكار و مناسب اهداف يادگيري داراي

هاي تحصيلي آموزان و افزايش هيجانعوامل باعث افزايش پيشرفت تحصيلي دانش
ترين شود. از سويي در حيطه تنظيم شناختي، ارزيابي شناختي به عنوان محوريمثبت مي

بعد آن، از طريق ارتباط با توانايي كودك در پردازش اطالعات جديد و مديريت هيجانات 
اي آموز موجب شده است تا گسترهبا تأثيرگذاري بر نحوه درك معلم و همساالن از دانش

عبارتي ارزيابي شناختي موجب حفظ مي نقش اساسي ايفا كند. بههاي خودتنظياز مهارت
آموز در هر نوع فعاليت در او خواهد شد. اين امر پردازش اطالعات را تسهيل تمركز دانش

دليل سطوح باالتر اطالعات، پاسخ فراخوانده شده با الزامات مسئله تناسب كرده و به
ي و يرشود )كلهاي تحصيلي مثبت ميجانبيشتري خواهد داشت و باعث افزايش هي

 (.2059، 5پالتن

هاي تحصيلي مثبت با خودپنداره تحصيلي يافته ديگر پژوهش نشان داد كه هيجان
 هاي تحصيلي منفي با خودپنداره تحصيليرابطه مثبت و معناداري دارد. از سويي هيجان

 (5965مكاران )ـيكدل و هـي نهارابطه منفي و معناداري دارد. اين يافته با نتايج پژوهش

  

1- Cleary & Platten 



 
 
 

 



آموز درباره داشتن و ( همسو است. خودپنداره تحصيلي دانش2006و گوئتز و همكاران )
هاي پيشرفت خود در تعيين يا نداشتن توانايي براي اعمال كنترل بر يادگيري و فعاليت

پنداره نسبتاً ثابت و روشن هم به ها نقش زيادي دارد. در حقيقت اگر فرد خودنوع هيجان
شكل كلي و هم در بعد ويژه مانند خودپنداره تحصيلي داشته باشد و به درك درستي از 
خود نايل شود، در نهايت منجر به عملكرد تحصيلي بهتري خواهد شد )نيكدل و 

رسد ينظر مري بهيادگيها در جانيگاه مهم هي(. باتوجه به نقش و جا5965همكاران، 
دواري و لذت از يام يعنيهاي مثبت جانيدنبال پرورش هد بهيبا يهاي آموزشطيمح

الس و اضطراب در ـاز ك يش خستگـكاه يعني يهاي منفجانيـكالس و كاهش ه
ت آموزش استاد باالتر رود يفيشود كيشنهاد مينه پيزم نيا آموزان خود باشند. دردانش

ت يفيكند كيفرض م يليي تحصهاجانيه ياجتماع -ي)القاء ارزش(. الگوي شناخت
 يهاي كالستيآموز القاء كند كه فعالن باور را به دانشيتواند ايمناسب كالس م

 شود. بهيآموزانمهاي مثبت در دانشجانيري هيگجه باعث شكلينت ارزشمندند؛ در
ن باور است آموزش كالس روشن و داراي ساختار يآموزي كه براگر دانشيد عبارت

ارزشمندند و  يهاي كالستيري و فعاليادگيرسد كه مواد يجه مين نتيا مشخص است به
برد و دچار يآموزي از كالس لذت من دانشيها كنترل داشته باشد. چنتواند بر آنيم

 (.2006شود )گوئتز و همكاران، يو اضطراب نم يخستگ

برخوردار تري هنگامي كه افراد در مقايسه با ديگران از خودپنداره تحصيلي مثبت
هاي باشند، اين خودپنداره باعث رشد و پيشرفت تحصيلي آتي فرد و عدم بروز هيجان

مثبت تحصيلي  (. همچنين خودپنداره5960بلوچي، شود )غفاري و ارفعمنفي در او مي
اثربخشي تصوري باال منجر گردد. خوداثربخش تواند به احساس خودهمچنين، مي

كند. اش در انجام امور داللت ميارتباط با تواناييتصوري به باورهاي شخص در 
كوشند، بيشتر اثربخش تصوري سطح باالئي هستند بيشتر مياشخاصي كه داراي خود

تر است، پشتكار شان پايينشوند و از كساني كه سطح خوداثربخش تصوريموفق مي
تبع آن از و به كننددهند و ترس، اضطراب كمتري را تجربه ميبيشتري از خود نشان مي

 (.5965تري برخوردارند )ميكائيلي و همكاران، هاي تحصيلي منفي پايينهيجان



 
 
 

 

 



كنندگي ابتدا متغير بينييافته ديگر پژوهش نشان داد كه از لحاظ نقش پيش
هاي تحصيلي توانند هيجانخودكارآمدي و بعد متغير خودپنداره عمومي قرار دارند و مي

پكران، رابطه  ياجتماع يبيني كنند. براساس الگوي شناختن پيشآموزامثبت را در دانش
ن ييلحاظ نظري قابل تب هاي مثبت ازجانيو ه يلين خودكارآمدي و خودپنداره تحصيب

هاي جانيكننده هنييهاي كنترل و ارزش تعيابيكند كه ارزين الگو فرض مياست. ا
و  يج، اسنادهاي علّيوط به نتامرب يها به انتظارات علّيابين ارزيهستند. ا يليتحص

آموز و خودكارآمدي دانش يلين خودپنداره تحصيمربوط است. بنابرا ييخودپنداره توانا
شرفت يهاي پتيري و فعاليادگيبراي اعمال كنترل بر  ييا نداشتن توانايدرباره داشتن و 

  (. 2002نزل و همكاران، يكننده است )فرنييها تعجانين نوع هييخود در تع

كنندگي متغيرهاي بينييافته ديگر پژوهش نشان داد كه از لحاظ نقش پيش
داره ـي، خودپنـيري انگيزشـگذاري دروني، درگـشناختي، ارزشيريـخودكارآمدي، درگ

هاي توانند هيجانغيرآموزشگاهي و بعد متغير خودپنداره آموزشگاهي قرار دارند و مي
توان گفت كه نند. در تبيين اين يافته ميبيني كآموزان پيشتحصيلي منفي را در دانش

آموزان با داشتن خودپنداره تحصيلي مثبت كه باعث افزايش درگيري نسبت به دانش
آموزان نسبت به تحصيلي دارد. و شود، نقش مهمي در برانگيخته شده دانشتحصيلي مي

دهد و هاي تحصيلي منفي را كاهش توانند ميزان هيجانخودپنداره تحصيلي مثبت مي
آموزان گردد. در واقع داشتن خودكارآمدي و باعث بهبود عملكرد تحصيلي دانش

طبع  آموزان را بهبود بخشيده و بهتواند خودپنداره تحصيلي دانشارزشگذاري دروني مي
آموزان را نسبت به تحصيل افزايش دهد و اين عامل آن ميزان درگيري تحصيلي دانش

ي از جمله خشم، غرور و نااميدي هاي تحصيلي منفجانتواند باعث كاهش ميزان هيمي
 (. 5965... گردد )نيكدل و همكاران، و

هايي مواجه بود. اول اينكه در پژوهش حاضر از روش اين پژوهش با محدوديت
خودگزارشي و پرسشنامه براي سنجش متغيرهاي پژوهش استفاده شد؛ بنابراين پيشنهاد 

هاي برانگيخته بررسي اين متغيرها، از مصاحبه، يادآوريشود در تحقيقات بعدي براي مي



 
 
 

 



تري حاصل هاي روزانه استفاده گردد تا نتايج دقيقها و يادداشتشده، گفتگو يا مكالمه
هاي سني متفاوت هاي تحصيلي و گروهگردد. همچنين اين تحقيق ممكن است در بافت

ي پژوهشي طولي الزم است تا به هاتغيير يابند؛ بنابراين تحقيقات ديگري ترجيحاً طرح
هاي روابط چندمتغيري بين درگيري تحصيلي، ارزيابي شناختي و خودپنداره با هيجان

هاي سني متفاوت بپردازد. از سويي اين پژوهش بر روي تحصيلي مثبت و منفي و گروه
راي افزايش ـته است؛ كه بـريز انجام گرفـهر تبـآموزان پسر دوره متوسطه شدانش
هاي آماري از مدارس و آموزان، استفاده از نمونهذيري نتايج تحقيق به كل دانشپتعميم

رسد. با توجه به اينكه نتايج تحليل رگرسيون نشان نظر ميشهرهاي ديگر، ضروري به
هاي تحصيلي مثبت و منفي توسط عوامل ديگري داد كه مقداري از واريانس هيجان

هاي كه پژوهشگران عوامل ديگري كه در هيجان شودشود؛ لذا پيشنهاد ميبيني ميپيش
گاه مهم يتحصيلي نقش دارند، را مورد پژوهش قرار دهند. همچنين باتوجه به نقش و جا

 هايجانيدنبال پرورش هد بهيبا يهاي آموزشطيرسد محينظر مري بهيادگيها در جانيه
 يكاهش خستگ يعني يهاي منفجانيدواري و لذت از كالس و كاهش هيام يعنيمثبت 

توانند نمين ند. همچنين معلماـآموزان خود باشاز كالس و اضطراب امتحان در دانش
جه باعث ينت ارزشمندند؛ در يهاي كالستيآموز القاء كند كه فعالن باور را به دانشيا

 شود.يآموزان مهاي مثبت در دانشجانيري هيگشكل
 

 51/02/5969 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 51/50/5969 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 20/52/5969 تاريخ پذيرش مقاله:

 



 
 
 

 

 



 يروانسنج يهايژگيو ي(. بررس5962)ناصريان حميد  و زاده، سيداحسان؛ كارشكي، حسينافشاري
،  ،شهر تهران يآموزان دبستاندانش يليپرسشنامه خودپنداره تحص

9(55 ،)19-99. 

 يريادگي يم( با راهبردهايبخش )خودتنظخودنظم يريادگيزان يان ميم هرابط يبررس (.5921ا )ي، رويليدل
دانشگاه عالمه،  يان كارشناسي( در دانشجويفراشناخت -ي)شناخت

. 

 يليهاي تحصجانيي هپرسشنامه يي فارسنسخه ييايو پا يدرون ييروا ي(. بررس5961رضايي، اكبر )
 ،و مجازي يري آموزشگاهيادگيپژوهش در ، . ييدر مقطع ابتدا ياضير
9(6 ،)99-11. 

 يدرون ييروا يو آزمون: بررس يريادگيمربوط به كالس،  يهاجانيه يريگ(. اندازه5962، اكبر )ييرضا
 ،يرانيان ايشرفت در جامعه دانشجويپ يهاجانيپرسشنامه ه ينسخه فارس ييايو پا

، 52 ،22-5. 

هاي يادگيري و درگيري تحصيلي با عملكرد تحصيلي دانشجويان (. رابطه سبك5965زرنگ، رمضانعلي )
 د. ، دانشگاه فردوسي مشهپايا، دانشگاه فردوسي مشهد

 يمثبت و منف يهاجانيكلب و ه يريادگي يهارابطه سبك .(5961) ياقبالامجد  و روزهيان آذر، فيسپهر
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