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 چکیده
 جاناتیه براساس يریادگی يکردهایرو یبینپیش حاضر پژوهش هدف

 دوم متوسطه انآموزدانش یلیتحص يخودکارآمد يباورها و شرفتیپ
 است.بوده  همبستگی نوع از یتوصیف پژوهش، روش و مهاباد شهر
از آن میان،  که بودند دوم متوسطه مقطع نآموزدانش کلیه آماري جامعه
 شدند. انتخاب نفر 372 ،ايچندمرحله ايخوشه گیرينمونه کمک به

 تحصیلی منفی و مثبت هیجانات هنامپرسش از عبارت پژوهش ابزارهاي
 تحصیلی خودکارآمدي هنامپرسش )،2002( پري و تیتز گوتز، پکران،
 و تیت مطالعه رویکردهاي هنامپرسش و )1999( مورگان و جینکز

 و پیرسون همبستگی ضریب کمک بهها داده .بود )1998( ایتویستل
بین  که داد نشان نتایج .شد تحلیل متغیري چند رگرسیون تحلیل

 عمیق انگیزش و رویکرد با غرور و امیدواري لذت، شامل مثبت هیجانات
 زشیانگ و کردیرو با و )P≤0.01 و P≤0.05( معنادار مثبت طهراب

 رابطه .)P≤0.01 و P≤0.05( دارد وجود معنادار یمنف رابطه ،یسطح
 یمنفهاي جانیه و ستین معنادار یسطح زشیانگ با غرور جانیه

 یمنف رابطه قیعم کردیرو با )یخستگ و يدیناام شرم، اضطراب، (خشم،
 یسطح زشیانگ و کردیرو با رهایمتغ نیا ابطهر و ددار )01/0( معنادار
 خشم ست؛ین معنادار قیعم زشیانگ با شرم رابطه است. )01/0( مثبت

 اسیمق خرده چهار هر رابطه ندارد. يمعنادار رابطه یسطح کردیرو با زین
 مثبت قیعم زشیانگ و کردیرو با یلیتحص يخودکارآمد يباورها

 جاناتیه است. )01/0( ینفم یسطح زشیانگ و کردیرو با و )01/0(
 یبینپیش را يریادگی يکردهایرو انسیوار درصد 4/13 شرفتیپ

 يکردهایرو انسیوار درصد 33/1 يخودکارآمد يباورها کند.می
  کند.می یبینپیش را يریادگی
  

  کلیدي واژگان
 رویکردهاي تحصیلی، خودکارامدي باورهاي پیشرفت، هیجانات
  .یادگیري

Abstract 
The purpose of the present study was to predict learning 
approaches based on achievement emotions and aca-
demic self-efficacy beliefs of secondary school students 
in Mahabad city. The research method is descriptive 
correlational. The statistical population was all the sec-
ond-grade students who were selected by multi-stage 
cluster sampling (372). The research instruments were 
Pekrun, Goetz, Tits and Perry (2002), Jinks and Morgan 
Academic Self-Efficacy Inventory (1999), Tait and 
Entwistle Study (1998), Questionnaire for Positive and 
Negative Excitement. Data were analyzed using Pearson 
correlation coefficient and multivariate regression analy-
sis. The results showed that Positive emotions including 
pleasure, hope and pride have a significant positive rela-
tionship with deep motivation and approach, and there is 
a significant negative relationship with superficial ap-
proach and motivation. The relationship between pride 
emotion and superficial motivation was not significant. 
Negative emotions (anger, anxiety, shame, hopelessness, 
and fatigue) have a significant negative relationship with 
the deep approach. The relationship of these variables 
with positive attitude and motivation is (0.01). The rela-
tionship between shame and deep motivation is not sig-
nificant; also Anger has no significant relationship with 
the superficial approach. The relationship of all four sub-
scales of academic self-efficacy beliefs with deep ap-
proach and motivation is positive (0.01) and with super-
ficial approach and motivation is negative (0.01). The 
achievement Emotions predict a 13.4% variance of 
learning approaches. Self-efficacy beliefs predict 33.1% 
of variance in learning approaches. 

 
Keywords 
Advancement Excitement, Academic Self-Efficacy 
Beliefs, Learning Approaches. 
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  مقدمه
 در یادگیرنده که است روشی ري،یادگی و مطالعه رویکرد
 و اطالعات تا گیردمی بهره آن از درسی مطالب یادگیري
 پردازش و دهیسازمان خود ذهن در را تازه تجربیات

 ان،آموزدانش یادگیري ضعف و قوت نقاط تعیین .کند
 معلمان و آموزشی انریزبرنامه براي مفیدي اطالعات
 یادگیري و مطالعه براي مناسبی شرایط تا آوردمی فراهم
 سبک از فیتوص کی کند. ایجاد انآموزدانش بهتر
 پردازش یسطح و یعمق ،يراهبرد کردیرو نیب ي،ریادگی

 .شودمی قائل فاوتت ،يریادگی يهاتیموقع در اطالعات
 درك و معنی کسب بر ،1عمقی رویکرد با یادگیرندگان

 داراي یادگیرندگان مقابل، در ؛کنندمی تأکید مطالب
 ندکنمی تأکید مطالب یادآوري و حفظ 2سطحی رویکرد
  ).1398 (سیف،

 عمقی پردازش رویکردهاي از که یادگیرندگانی
 یا کنندمی مطالعه کهاطالعاتی به ،کنندمی استفاده
 ابزاري عنوانبه کنند، حل کنندمی تالش که مسائلی
 تا کنندمی تالشآنها  نگرند.می محتوا فهمیدن براي

 بدهند. ربط بزرگ مفهومی چهارچوب یک به را اطالعات
 خود به کنند،می استفاده سطحی رویکرد از که ییهاآن

 براي تالش بدون باید که محتوایی عنوانبه اطالعات
 نگرندمی د،شو گرفته یاد تربزرگ هايایده به دادن پیوند
 نیز يراهبرد کردیرو در ).2013 کاوچک، و (اگن
 مطالعه یدهسازمان يراهبردها يریرگکابه با رندهیادگی
 این یژگیو .دشو موفق تا کندیم تالش زمان، تیریمد و
 که است ییراهبردها از استفاده بر تمرکز کرد،یرو
 یلیتحص تیموفق و شرفتیپ به دستیابی در را رندهیادگی

 که یصورت در يارندهیادگی نیچن ن،یبنابرا ؛کند تیهدا
 دنکر منسجم و ساختن مرتبط و مطلب قیعم فهم
 یرونیب پاداش کسب راه در یمانع را قیحقا و هاشهیاند

 مواجه وقت کمبود مشکل با که کند احساس و بداند
 .دکن نظرصرف مطلب قیعم فهم از که دارد امکان ،است

 رشد متغیر دو که داد نشان )1390( رضایی پژوهش
 براي يمعنادار هايبینپیش ،شخصی تغییر و شایستگی
  هستند. عمقی رویکرد

                                                
1. Deep 
2. Surface 

 رویکردهاي که باورند این بر )2013( کاوچک و اگن
 موفقیت به توانندمی دو هر یادگیري عمقی و سطحی

 نوع سه بین رابطه نیز پژوهشگران بینجامند. یادگیرندگان
 .اندکرده بررسی را تحصیلی موفقیت و یادگیري رویکرد
 راهمی، شیرازي، سلطانی منصوري، پژوهش نتایج

 که داد نشان )1382( الهی آیت و نسب موسوي
 و دانشجویان تحصیلی عملکرد بین مثبتی همبستگی
 برخی .دارد وجود راهبردي رویکرد از استفاده

 تغییر طریق از که باورند این بر نیز پژوهشگران
 از را باال تحصیلی عملکرد توانمی کالسی،هاي فعالیت
 رویکرد با ترکیب در یا تنهاییبه ،عمیق رویکرد طریق

 را پایین تحصیلی عملکرد و )2015 ،3دانکر( راهبردي
 تانگ، و بیگز( یادگیري سطحی رویکرد طریق از توانمی

 که اندداده نشان هاپژوهش اکثر نتایج .کرد تبیین )2011
 ،تحصیلی عملکرد با یادگیري سطحی رویکرد بین

و( دارد وجود منفی همبستگی ر و 4کوماراج  ،5نادل
  ).2010 مارتینسن، و سوانبرگ ؛2013

 حیدري و آبادي فتح شکري، اسمعیلی،هاي یافته
 با انطباقی مقابله راهبردهاي رابطه که داد نشان )1394(

 بین رابطه و معنادار و مثبت مثبت، پیشرفت هیجانات
 و منفی تحصیلی کاري اهمال با مثبت پیشرفت هیجانات
 دانشور و فرزاد ور،کدی شکري،هاي یافته .است معنادار

 به سطحی رویکرد با تحصیلی پیشرفت داد نشان )1385(
 .دارد رابطه مثبت طور به عمیق رویکرد با و منفی طور
 شیوة و ندارد رابطه توانایی با »یادگیري رویکرد«

 نشان را مطالب یادگیري و مطالعه در فرد ترجیحی
  .دهدمی

 که ادندد نشان )2009( سونگور تیکایا، کیزلگنز،
 یادگیري تکالیف با سطحی رویکرد با دانشجویان هرچه
 در ؛یابدمی کاهش آنان تحصیلی پیشرفت کنند، برخورد
 و درونی انگیزة افزایش موجب عمیق رویکرد که حالی

  .شودمی بیشتر تحصیلی پیشرفت
 تنها نه )ايمدرسه( رسمی آموزش طی ،انآموزدانش

 بلکه ،پردازندمی شناختیهاي مهارت و دانش کسب به

                                                
3. Danker 
4  . Komarraju 
5. Nadler 
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 و یادگیري با مرتبط ناخوشایند و خوشایند هیجانات
 پري و تیتز گوتز، پکران، .دهندمی رشد را پیشرفت

 دانندمی هاییهیجان را پیشرفتهاي هیجان ،)2002(
 پیامدهاي یا پیشرفتهاي فعالیت با مستقیم طور به که

 هايموقعیتها هیجان این .اندخورده گره پیشرفت،
 مطالعه زمان و امتحان درس، کالس در حضور گوناگون

 ساکیز، از نقل به ؛1992( پکران .شوندمی شامل را
 در انآموزدانش توسط کهاي ویژههاي هیجان از )2007
 با مستقیما و شودمی تجربه یادگیريهاي موقعیت
 با هستند، مربوط آموزشی موفقیت و تحصیلی یادگیري
هاي هیجان .کندمی یاد رفتپیشهاي هیجان عنوان
 منفیهاي هیجان و )لذت و امیدواري غرور،( مثبت

 است. )خستگی و شرم ناامیدي، اضطراب، خشم،(
 به که هستندهایی هیجان تحصیلی، منفیهاي هیجان
 در پیشرفت نتایج یا پیشرفتهاي فعالیت با مستقیم طور
 از گوناگونهاي موقعیتها هیجان این .هستند تضاد
 را مطالعه زمان و امتحان درس، کالس در حضور قبیل
 که شودمی تأکید ،نظریه این در شوند.می شامل نیز

 با درس کالس و اجتماعیهاي محیط خاصهاي ویژگی
 تجارب یبینپیش در ،پیشرفت هیجانات بر اثرگذاري
 معلماناي حرفه تحول الگوي و یادگیرندگان پیشرفت
 است. اثرگذار

 و موریش ادس، سلمپ، ،1مورلز -  کاماچوهاي یافته
 با هیجانات همهکه  دهدمی نشان )2019( اسکوالر
 عملکرد از تالش تنظیم و هستند همبسته تالش تنظیم
 چندان اجتماعی عملکرد با اما پذیرد،می تاثیر شناختی
   نیست. همبسته
 احمدي و آذرنییاد راستگو، لواسانی،هاي یافته

 باورهاي افزایش موجب کامیشاد داد نشان )1393(
 و آبادي فتح نوري، د.شومی تحصیلی خودکارآمدي مثبت
 پنداري آمد خودکار ابعاد تمامی دادند نشان )1389( پرند
 رابطه گرایشی) و (اجتنابی تسلطی هدفی يگیرجهت با

 و (اجتنابی مدار عملکرد هدفی يگیرجهت با و منفی
  .دهدمی نشان معنادار مثبت رابطه گرایشی)
 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي پژوهش، دیگر متغیر

 پور، امین و مصطفائی از نقل به ؛1991( بندورا است.
                                                
1. Camacho-Morles 

 يباورها اجتماعی، -  شناختی رویکرد چارچوب در )1394
 براساس ؛است کرده تعریف چنین را »خودکارآمدي«

 از فرد هايادراك اجتماعی، -  شناخی رویکرد
 اهداف، مانند زندگی هايجنبه از بسیاري بر خودکارآمدي

 پشتکار تکلیف، انجام براي تالش میزان ها،گیريتصمیم
 به و تفکر منفی یا مثبت الگوي ها،باچالش رویارویی در

 دارد. اثر احساس و تفکر رفتار، چگونگی بر ترکلی بیان
 )2006( وجینو و پاسیلو جربیتو، استکا، کاپرارا،هاي یافته
 بارهدر تحصیلی خودکارآمدي هايباور داد نشان
 ایجاد سبب فردي بین رابطه و مثبت و منفیهاي هیجان
 ادراك و باال خودپنداره حفظ آینده، بارهدر مثبت انتظارات
 تريمثبتهاي هیجان تجربه و زندگی از رضایت احساس

 از یکی انبهعنو تحصیلی يمدرآکادخو يهاوربا .شودمی
 ايبر ديفر ناییاتو سحساا ي،مدرآکادخو يهاوربا دبعاا
 داده او به که ستا تکالیفی منجاا و امحتو يگیردیا

 دوران لطو در کنونی و گذشته ربتجا از و دمیشو
  .دمیپذیر تأثیر صخا ينقشها و سهرمد

 اهمیت از یادگیري رویکردهاي که این به توجه با
 سه بارهدر که این دلیل به و هستند برخوردار زیادي
 بر محققین گرفته، صورت تحقیق کمتر شده، دیا متغیر
 آیا که بپردازند موضوع این بررسی به تا شدند آن
 باورهاي و تحصیلی پیشرفت هیجانات طریق از توانمی

 انآموزدانش یادگیري رویکردهاي تحصیلی خودکارآمدي
  کرد؟ یبینپیش را
  

  روش
 روش، نظر از و کاربردي هدف نظر از حاضر پژوهش
 تحقیق آماري جامعه است. همبستگی نوع زا توصیفی
 دوم متوسطه مقطع پسر انآموزدانش کلیه شامل حاضر
 کارشناس گزارش اساس بر که دشمی مهاباد شهر

 يگیرنمونه روش براساس .بود نفر 7590 متوسطه
 نمونه عنوان به نفر 372 تعداد ،ايمرحله چنداي خوشه
 منطقه ره از که صورت بدین شدند. انتخاب پژوهش
 پایه هر (از کالس سه مدرسه هر از و مدرسه یک شهر،
 تمامی و شد انتخاب تصادفی) صورت به کالس یک
  شدند. انتخاب نمونه عنوان به کالس آن انآموزدانش
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  رشته حسب بر افراد تعداد .1 جدول
  درصد  فراوانی  تحصیلی رشته
  52/39  147  انسانی علوم
  33/33  124  تجربی علوم
  72/6  25  ریاضی علوم
  33/8  31  دانش - کار
  ايحرفه وفنی

  کل جمع
45  
372  

10/12  
100  

  
  سنجش ابزارهاي
 (پکران، تحصیلی منفی و مثبت هیجانات هنامپرسش
هاي هیجان هنامپرسش .)2002 پري، و تیتز گوتز،

 بخش 3 شامل هنامپرسش این .کردند تدوین را تحصیلی
 بعد دو .است تحانام و یادگیري کالسی،هاي هیجان
 و امیدواري لذت، مقیاس خرده سه داراي( مثبتهاي هیجان
 خشم، مقیاس خرده پنج داراي( منفیهاي هیجان و )غرور

 .دارد گویه 75 ،)خستگی و ناامیدي شرم، اضطراب،
 روي را خودهاي پاسخ ،هنامپرسش این به دهندگانپاسخ
 5 تا مخالفم کامال براي 1 ازاي درجه 5 لیکرت مقیاس یک
 22 تا 1هاي ماده .کنندمی بنديدرجه موافقم کامال براي
 دانش کسب از مثال، براي( مثبتهاي هیجان به متعلق
 به متعلق 75 تا 23هاي ماده و )برممی لذت جدید
 )کندمی خشمگین مرا مطالعه مثال، براي( منفیهاي هیجان
 22 از ت،مثبهاي هیجان براي نمره حداکثر و حداقل .است
 .است 265 تا 53 از منفی،هاي هیجان براي و 110 تا

 نتایج با همسو ،)1388( نیکدل و فرزاد کاوسیان، کدیور،
 که دادند نشان ،)2002( همکاران و پکران پژوهش
 قابل درونی همسانی از تحصیلیهاي هیجان هنامپرسش
 خرده براي را کرونباخ آلفاي ضرایب و است برخوردار قبولی

  کردند. محاسبه 86/0 تا 74/0 بین آنهاي قیاسم
 هنامپرسش تحصیلی. خودکارآمدي هنامپرسش
 مورگان، و جینکز( جینکز-مورگان تحصیلی خودکارآمدي

 و کوشش استعداد، مقیاس خرده 3 و سوال 30 داراي )1999
 مقیاس از استفاده با هنامپرسش اینهاي گویه .است بافت
 کامال :شاملاي گزینه چهار هايپاسخ صورت به لیکرت
 کامال و موافقم حدودي تا مخالفم، حدودي تا مخالفم،
 و 3 ،2 ،1 نمرات داراي ترتیب به که اندشده طراحی موافقم

 پایایی ضریب )1999( ینکزج و مورگان .ندهست 4

 خرده از یک هر پایایی ضریب و 82/0 را هنامپرسش
 ،78/0 ترتیب به را بافت و کوشش استعداد، هايمقیاس

  .اندکرده گزارش 70/0 و 66/0
 هنامپرسش مطالعه. رویکردهاي هنامپرسش
 از نقل به ؛1997( ایتویستل و تیت مطالعه رویکردهاي
 (عمقی، عمده رویکرد سه )،1396 یاوري، و فیضی محمدي،
 این از کدام هر و کندمی يگیراندازه را) راهبردي و سطحی
 سؤال 52 هم با که ددارنهایی سمقیا خرده ،خود رویکردها
 شیوه .دهندمی تشکیل را مطالعه رویکردهاي هنامپرسش
 این به هنامپرسش مواد از یک هر بهها آزمودنی گوییپاسخ
 مطالعه راها یه گو از یک هرها آزمودنی که است صورت
 )5( موافقم کامالً تا )1( مخالفم کامالً طیف یک در کرده،
 مشخص خود مطالعه رویکردهاي ربارهد را خود دیدگاه
 عمیق، رویکرد براي شده محاسبه کرونباخ آلفاي کند.می

 دست به ./67 و ./57 ،./67 ترتیب به راهبردي و سطحی
 حد در آنها براي بازآزمایی پایایی ضرایب همچنین .آمد

 حاکی که شد محاسبه ./67 و /73 ،/67 ترتیب به و مطلوب
 انآموزدانش مطالعه، رویکردهاي يگیراندازه در ثبات از

  ).1390 رضایی، کوهستانی، نجات،( است متوسطه مقطع
  

  هایافته
 تحلیل و پیرسون همبستگی ضریب کمک به هاداده

 بودن نرمال بررسی منظور به شدند. تحلیل رگرسیون

  شد. هاستفاد اسمیرنوف-کلموگروف آزمون از ابتدا ها،داده
به طور  اسنمیرنوف - کلموگروف آمار اینکه به توجه با
 معنادار باال نمونه اعضاي تعداد با ییاهنمونه در معمول،
 رعایت بودن نرمال مفروضه که بگوئیم توانیممی پس است،
  است. مقاوم آن برابر در و شده

  

 بودن نرمال بررسی براي میرنوفاس- کلموگروف آزمون .2 جدول
  توزیع

 - کولموگروف آماره تعداد متغیرها
 اسمیرنف

 سطح
 داريمعنا

 200/0  049/2  372 پیشرفت هیجانات
 خودکارآمدي
  001/0  /282 372  تحصیلی

 001/0  247/0 372  مطالعه رویکردهاي
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 شود،می مشاهده 3 جدول در که طور همان
 و رویکرد با )غرور و امیدواري لذت،( مثبت هايهیجان
 با و )05/0 و 01/0( معنادار مثبت رابطه عمیق انگیزش
 و 01/0( معنادار منفی رابطه سطحی، انگیزش و رویکرد

 معنادار سطحی انگیزش با غرور هیجان رابطه دارند. )05/0
 و ناامیدي شرم، اضطراب، خشم،( منفیهاي هیجان نیست.
 دارند )01/0( معنادار منفی رابطه عمیق رویکرد با )خستگی
 مثبت سطحی انگیزش و رویکرد با متغیرها این رابطه

 نیست؛ معنادار عمیق انگیزش با شرم رابطه است. )01/0(
  ندارد. معناداري رابطه سطحی رویکرد با نیز خشم

 

 هر رابطه ،شودمی مشاهده 4 جدول در که طور همان
 با تحصیلی خودکارآمدي باورهاي مقیاس خرده چهار

 و رویکرد با و )01/0( مثبت عمیق انگیزش و رویکرد
  است. )01/0( منفی ،سطحی انگیزش
 ،شودمی مشاهده 6 و 5 هايجدول در که طور همان
 هیجانات متغیر رابطه براي چندگانه همبستگی ضریب
 تعیین، ضریب و 366/0 ،یادگیري رویکردهاي با پیشرفت

 یادگیري رویکردهاي واریانس درصد 4/13 و است 134/0
 همبستگی ضریب شود.می تبیین پیشرفت هیجانات توسط
 رویکردهاي با خودکارآمدي باورهاي رابطه براي چندگانه
 معنا بدین ؛است 331/0 ،تعیین ضریب و 575/0 ،يیادگیر
 توسط یادگیري رویکردهاي تغییرات درصد 1/33 که

 هیجانات مجموع، در شود.می تبیین کارآمدي خود باورهاي
 واریانس درصد 5/44 خودکارآمدي باورهاي و پیشرفت

  کنند.می تبیین را یادگیري رویکردهاي
  
  بحث و گیرينتیجه
 براساس يریادگی يکردهایرو یبینپیش ،پژوهش هدف
 یلیتحص يخودکارآمد ياورهاب و شرفتیپ جاناتیه

 هیجانات که داد نشان نتایج بود. دوم متوسطه انآموزدانش
 یادگیري انگیزش و یادگیري عمیق رویکردهاي با مثبت،
 و سطحی رویکرد با منفی، هیجانات و دارند مثبت رابطه

 منفی و مثبت هیجانات د.دار مثبت رابطه سطحی انگیزش

 و پیشرفت هیجانات هايمؤلفه همبستگی ضرایب .3 جدول
  یادگیري رویکردهاي

 متغیر
 رویکرد
  عمیق

 انگیزش
  عمیق

 رویکرد
  سطحی

 انگیزش
  سطحی

  **-36/0  **-34/0  **13/0  **29/0  لذت هیجان
 **-38/0 *-12/0 **27/0 **23/0  امید هیجان
 - 09/0 *-/15 *13/0 *13/0  غرور هیجان
 **17/0 08/0 *-12/0 - 06/0  خشم هیجان
 **19/0 **16/0 *-15/0 **-16/0  اضطراب هیجان
 **18/0 **19/0 - 10/0 **-16/0  شرم هیجان
 **51/0 **42/0 **-33/0 **-41/0  ناامیدي هیجان
 **55/0 **42/0 **-37/0 **-35/0  خستگی هیجان

50/0≤P *    10/0≤P **  

  یادگیري رویکردهاي با کارآمدي خود باورهاي هايمؤلفه همبستگی ضرایب .4 جدول
  سطحی انگیزش  سطحی رویکرد  عمیق انگیزش  عمیق رویکرد  متغیر

 - 60/0** - 61/0** 35/0** 46/0**  کالس در تکالیف آمیزموفقیت انجام در خود توانایی به اطمینان
 بیرون در تکالیف آمیزموفقیت انجام در خود توانایی به اطمینان

  کالس از
**55/0 **62/0 **40/0 - **74/0 - 

 - 38/0** - 33/0** 21/0** 29/0**  دیگران با تعامل در خود توانایی به اطمینان
 و خانواده کار، آمیز موفقیت مدیریت در خود توانایی به اطمینان

 مدرسه
**47/0 **43/0 **59/0 - **69/0 - 

50/0≤P *    10/0≤P **  

  شده تعدیل ضریب و تعیین ضریب چندگانه، ستگیهمب ضریب .5 جدول
  شده تصحیح R مجذور R مجذور  R  بینپیش متغیرهاي  وابسته متغیر

 یادگیري رویکردهاي
 131/0 134/0 366/0 پیشرفت هیجانات

 322/0 331/0 575/0  خودکارآمدي باورهاي
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 را یادگیري ویکردهاير واریانس درصد 4/13 مجموع، در
  کنند.می تبیین

 رضایی و نیا صفاري زارع، هايیافته با یافته این
 و شکري )،1394( زارع )،1393( رستگار و زارع )،1392(

 همسو )1396( نهروانیان و زارع ،)1393( پیکانی فاتحی
 پذیريبینیپیش که دهدمی نشان پژوهش نتایج .است
 با پیشرفتهاي موقعیت در فراگیران انگیزش گیريجهت
 انجام براي سطحی یا عمیق یادگیري رویکرد انتخاب
 تجارب به شناختی پیشایند عوامل طریق از تحصیلی تکالیف
 زندگی مطالبات به پاسخ در فراگیران منفی و مثبت هیجانی
 هیجانات هم تحصیلی هیجانات است. وابسته آنها تحصیلی
هاي فعالیت در شکست یا موفقیت پیامدهاي با مرتبط
 هم و گیرددربرمی را شرم یا اضطراب غرور، مثل پیشرفت
 یادگیري، از بردن لذت مثل فعالیت، با مرتبط هیجانات
 شامل را تکلیف الزامات از خشم و آموزش طی در خستگی

 به فعالیت، هیجانات ،)؛ بنابراین2006 (پکران، شودمی
 هیجانات و هستند وابسته پیشرفت با مرتبط هايفعالیت
 (زغیبی هستند وابسته هافعالیت این پیامدهاي به پیامد،
  ).1392 قناد،

 جمله (از علمی هايمحیط همۀ در تحصیلی هیجانات
 اهمیت از و دارند وجود ها)دانشگاه و هادانشکده مدارس،
 ترقی شان، زندگی وضعیت تعیین ان،آموزدانش براي حیاتی

 شغلی و تحصیلیهاي فرصت روان، سالمت شخصیتی،
 هیجانی؛هاي واکنش بین در است. برخوردار آینده در شان

 ترس، خشم، و مثبت ناتهیجا جزء غرور و لذت شادي،
 .است منفی هیجانات جزء ناامیدي و مالل یا خستگی
 گفت توانمی میان این از که نددار مزایایی مثبت هیجانات

 افزایش را خودپنداره و خودکارآمدي زندگی، به امید که
 فراهم را فرد بهزیستی و سالمتی موجبات و دهندمی
 تشویق اثرات مثبت هیجانات که لحاظ ازاین آورند.می

 به و ندکن تروسیع را تفکر و عمل توانندمی پس دارند کننده
 ضمندر  و شوندمنجر  آگاهی و تفکر حیطه افزایش
 موجبات و برانگیزانند فرد در را خالقانههاي واکنش

 مقابل نقطه در ولی ؛ندکن فراهم را وي تحصیلی پیشرفت،
 فراخوانی به که دارند قرار منفی هیجانات مثبت، هیجانات

 از ما نیاکان و اجداد که شوندمی منجر اییکلیشههاي پاسخ
 زمینۀ در .کردندمی استفاده تهدیدات و خطرات برابر در آنها

 ایجاد منفی هیجانات در که کرد اشاره توانمی نیز تحصیل
 مثبت هیجانات به نسبت خالقانه و سازگارانه راهکارهاي

 .است همراه ناامیدي و یأس اضطراب، با اکثراً و کم
 باورهاي ،داد نشان پژوهش دیگر بخش نتایج

 رابطه عمیق، انگیزش و عمیق رویکرد با نیز خودکارآمدي
 منفی رابطه سطحی، انگیزش و سطحی رویکرد با و مثبت
 درصد 1/33 مجموع، در خودکارآمدي باورهاي دارد.

  کند.می تبیین را یادگیري رویکردهاي واریانس
 این است. همسو پیشین تحقیقات نتایج با پژوهش نتایج

 ،)1393( پیکانی فاتحی و شکري پژوهشی هايیافته با یافته
 و مصطفائی )،1387( مصطفائی )،1396( فرمانی و زارع

 کاپرارا و )1397( محمدخانی و مصطفائی )،1395( محمدي
 خودکارآمدي باورهاي .است همسو )2006( همکاران و

 خودکارآمدي، باورهاي ابعاد از یکی عنوان به تحصیلی
 تکالیفی انجام و محتوا یادگیري براي فردي توانایی احساس
 تجارب از و شودمی داده انآموزدانش به کالس در که است
 خاصهاي نقش و مدرسه دوران طول در کنونی و گذشته
 معناي به تحصیلی، خودکارآمدي واقع در پذیرد.می تأثیر
 یادگیري و فهم در خود توانمندي از وزآمدانش باور و ادراك
 تحصیلیهاي موفقیت به دستیابی و درسی مسائل حل
 مثل زندگیهاي جنبه از بسیاري بر باور این که است،
 استمرار سطح تالش، میزان گیري، تصمیم اهداف، گزینش

 تأثیر برانگیز چالش مسائل با رویارویی و پایداري و
 و مصطفائی از نقل به ؛1997( بندورا دیدگاه طبق گذارد.می
 کننده تعیین مفهومی مسیرهاي ترینمهم )1394 پور، امین
 هاي برترشکل بر خودکارآمدي باورهاي اثرگذاري الگوي

 بر تاکید با پیشرفتهاي موقعیت در افراد انتخابی رفتارهاي
 این بر شود.می مشخص اعمال وها هیجان افکار، قلمرو سه

 باورهاي که شودمی فرض کارآمديخود نظریه در اساس،

 بینپیش متغیرهاي یونیرگرس ریتاث بیضرا .6 جدول

  B SE  Beta  T  Sig  متغیر
  000/0  712/4  134/0  017/0  103/0  پیشرفت هیجانات
  000/0  154/6  331/0  025/0  156/0  خودکارآمدي باورهاي



 41    ...خودکارآمدي باورهاي پیشرفت و هیجانات بینی رویکردهاي یادگیري براساسپیش :و حسین زارع علی مصطفائی

  

 تقویت و مثبتهاي هیجان تسهیل طریق از خودکارآمدي
 خویشتن فرديهاي استعداد به نسبت فرد باور پیش از بیش
 گروه یبینپیش در فراروي، مطالبات آمیزموفقیت انجام در

 ایفاي پیشرفتهاي موقعیت در انطباقی رفتارهاي از وسیعی
 مثبت هیجانات انآموزدانش که زمانی کند.می نقش

 در بیشتري زمان صرف به تمایل ،کنندمی تجربه را پیشرفت
 توانایی ادراكاز  باالتري سطح به دستیابی و تکالیف انجام
 تجربه کهحالی در دارند تکلیف آن در عملکرد از خود

 از ترپایین سطوح به دستیابی به بشتر منفی هیجانات
  شود.می منجر عملکرد

 پایینی تحصیلی خودکارآمدي باورهاي که انیآموزدانش
 از کمتر دانندمی تغییرناپذیر و ذاتی امري را یادگیري و دارند

 استفاده یادگیري سطحی رویکرد از بیشتر و عمیق رویکرد
 سریع یا یادگیري که باور این دلیله ب افراد این کنند.می

 چندانی نترلک آنان و افتدنمی اتفاق هرگز یا افتدمی اتفاق

 تغییر را شان توانایی توانندنمی و نداشته خود یادگیري بر
هاي انگیزه با و کنندمی خودداري بیشتر تالش از ،دهند

 راهبردهاي و امتحانات در نمره گرفتن مانند سطحی
 یادگیري به اقدام ،وارطوطی کردن حفظ مانند سطحی

 ارآمديخودک باورهاي که انیآموزدانش برعکس کنند.می
 بودن سریع و ذاتی به کمتر و دارند باالیی تحصیلی
 به هستند. یادگیري درگیر عمیق طور به دارند، باور یادگیري

 تحصیلی خودکارآمدي باورهاي افزایش براي رسدمی نظر
 نیز گرحمایت و مناسب آموزشی بافت ایجاد ان،آموزدانش
 به بیشتر که معلمانی و مدرسه زیرا است. کننده کمک
 افزایش باعث دهند،می اهمیت انآموزدانش موفقیت
 احتمال به نهایت در و شد خواهند آنها شخصی کارآمدي
 تحصیلی امور درگیر عمیق بطور انآموزدانش بیشتري
  شد. خواهند

  
  منابع
 محمود حیدري جلیل، آبادي فتح امید، شکري نیلوفر، اسمعیلی

 کارآمدي خود هايباور بین ساختاري روابط آزمون ).1394(
هاي هیجان مقابله، راهبردهاي اسنادي، الگوهاي تحصیلی،
 در پژوهش .دانشجویان در تحصیلی کارياهمال و پیشرفت
  .122—63 ):30(9 .آموزشیهاي نظام
 تصورات و شناختیمعرفت باورهاي رابطه ).1390( اکبر رضایی،

 عمقی و سطحی رویکردهاي با یادگیري از دانشجویان
  .1-14 :)1( 13 .شناختی علوم هايتازه .یريیادگ
 در خودگردانی با هوشی باورهاي رابطه ).1394( حسین زارع،

  .345-330 ):76(4 ،یشناسروان مجله .یادگیري
 مقایسه ).1392( پریسا رضایی مجید، نیا صفاري حسین، زارع

 انگیختگی و گراییکمال یادگیري، فراشناختی راهبردهاي
 ورودي امتحانات داوطلبان سایر و برترهاي هرتب بین شناختی
 شناسیروان در پژوهش و دانش ها.دانشگاه سراسري
  .62-53 ):51(1 ،کاربردي

 پیشرفت یبینپیش علی مدل ).1393( احمد رستگار، حسین؛ زارع،
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