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Abstract
Objective: This study examined the mediating effect
of achievement emotions on the relationship between
academic self-efficacy and deep and surface learning
approaches among female students.
Method: On a sample consisting of 300 university
students were administrated the achievement emotions
questionnaire- learning-related emotions (Pekrun,
Goetz & Perry, 2005), the academic self-efficacy
beliefs questionnaire (Zajacova, Lynch & Espenshade,
2005) and the Revised two-factor Study Process
Questionnaire (Biggs, Kember & Leung, 2001).
Structural equation modeling was used to assess the
mediating effects model of achievement emotions on
the relationship between academic self-efficacy and
learning approaches among female students.
Results: The results of structural equation modeling
revealed that the mediating model of achievement
emotions on the relationship between academic selfefficacy and learning approaches had a good fit to the
data. All of the regression weights in both models
were statistically significant and in the mediating
model of positive emotions, model' predictors
accounted for 48 and 19 of the variance in deep
and surface learning approaches respectively and in
the mediating model of negative emotions, model'
predictors accounted for 19 and 24 of the variance
in deep and surface learning approaches.
Conclusion: These findings show that among students
when encountering to demands of academic life,
difference in scores of deep and surface learning
approaches among them, accounted for by difference
in degree of positive and negative achievement
emotions.
Keywords: academic self-efficacy, achievement
emotions, learning approaches, self-efficacy theory,
control-value theory of achievement emotions.

چکیده
نرژضیجرنب شرجضیژض

اضرژب ژض شژزم ن نژش یاژ

 پژوهش:هدف

پرشبفت در را طهی ضهرشژضی وشداضرننژزی صیلژرو ه رهدهبدشژضی
دضدگربی ایجضم شز
 دایشجش دوتب ه نارضس شرجض شضی نب شط ژه دژضدگربی033 :روش
 پبسشژژمضنه ضهرشژژضی وشداضرننژژزی،)5332 ، گژژشوتپ ه پژژبی، (پهژژبا
) ه یسژههی صجزدژز یرژب5332 ، لرژم ه اسنمشژضدا،صیلرو ( اژااشا
،  ابرژب ه لنشیژ،شزهی ده عضنو پبسشمضنهی فبندمز نطضلعه ( رنژپ
 هنمرشر ن نش رها ط سضوتضری، در نطضلعه اضرب.) پضسخ دادیز5332
 شرجضیض پرشبفت ه رهدهبدشژضی، رن ض هرشضی وشداضرننزی صیلرو
دضدگربی عبرق ه سطی ا رهش ننضری نزلدض نعضدال سژضوتضری
.استفضده شز
 النژشی،  یتضدج یشض داد اژه در یبشیژهی دایشژجشدض ادبایژ:یافتهها
نفبهض هاسطه نمزی شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف در را طژه ژرن
ضهرشژژضی وشداضرننژژزی صیلژژرو ه رهدهبدشژژضی دژژضدگربی عبرژژق ه
 یتژضدج یشژض داد، عالهه ب ادن.سطی ض دادهشض با ش نطوش داشت
، اه در شب ده نزل هاسطهنمژزی شرجضیژض پرشژبفت نثرژت ه نمفژ
صبضن ه شضی رگبسرشی ا لیضظ ننژضری نعمژضدار شدیژز ه در نژزل
 درصژز ا پباامژزگ24  ه84 هاسطهنمزی شرجضیض نثرت هصبصرژ
رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ه در نزل هاسطهنمزی شرجضیض
 درصز پباامزگ رهدهبدشضی دضدگربی عبرق58  ه21 نمف هصبصر
.ه سطی صرررن شز
اضرب یشض ن دشز اه هشژ ا صبژضدپ

 یتضدج پوهش:نتیجهگیری
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مقدمه
نبهر ششاشز صجب ه یربی یشض ن دشز اه نیااض نهتوف ض شزم پر رم اشهضل نهتوف
رفتضرشضی پرشبفتنزارایهی فباگربا در نشقعرتشضی پرشبفت یررب وشدیرمجشد صیلرو
(نرصرمش ه جشیرس5325 ،؛ شردب ه سشردب ،)5325 ،صعهز صیلرو ( 5لرممربدمب  -گضرسرض ه پهبا ،
 )5322ه اینرپش پرشبفت( 0چم ه الم5320 ،؛ الرش ه پهبا  )5334 ،ب یا صفسربی گبهه
هسرع ا نمض ع صغرربپذدبی یضها سته ه صشایضد نضیمز اسمضدشضی عوّ ( 8سرفب 5338 ،؛ نضرصرن،
 ،)5334جهتگربیشضی شزم پرشبفت( 2ششای 5322 ،؛ پشصشدن ،الرارن ه سمزر5320 ،؛ پهبا ،
اضسضک ،نشرادضنض ،الرش ه صشنضس5328 ،؛ یرنل ،بایب ه پبارل )5328 ،یرم هش شرجضی  ( 6هرایض ه
ضراات ،)5328 ،ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ( 4نبگشون ،پشصشدن ،سربنسض  ،ضف  ،نضروضم ه
هدمس 5328 ،؛ گضال ،ههد ،صشا دضنض ،شضر ،چرش ه الینب )5328 ،ه وشداضرننزی شرجضی 4
(یرنترمنضل  ،ره بصس ،صضرک ،اپورر  ،ضرصس ،شضردس ،داابیپشل ه اشالتب5320 ،؛ گضال ه ههد،
 )5325صأارز ابدهایز .عالهه ب ادن ،نیلشل صالش غضل یربدهپبدا ا ه نیااض عالقهنمز ه
صشسعهی نزلشضی نفهشن صرررناممزهی پزدزاد ایشاع رفتضرشضی ایطرضق ه غربایطرضق فباگربا
در نشقعرتشضی صیلرو ا طبدق ارفرتشضی رها شمضوت نهتوف ،ب یا هاسطهای 1شرجض شض ه
ضهرشض در را طهی رن ایشاع عشانل پرشضدمزی شمضوت نضیمز اسمضدشضی عوّ ه ضهرشضی وشداضرننزی
ه رفتضرشضد نضیمز اجتمضب ا شهست ،23امضرهگربی ا صالش ،22اشبضلاضری 25ه وشدیضصشا سض ی
صیلژرو  20دفضع ابدیز .ب ادن اسضس ،نیاق در نطضلعهی اضرب ن اژششز صژض در پر رژم
جهتگربی ارج فباگربا یسرت ه فعضلرتشضی دضدگربی ا طبدق ضهرشضی وشداضرننزی ،یا
هاسطهنمز شرجضیض پرشبفت 28نثرت ه نمف را رض نضدز.
در یربدهی وشداضرننزی  -ه نثض ه دب یربدهی نعضصب در قوببه نطضلعضص اینرپش پرشبفت
صیلرو  ،فبض ن ششد اه ضهر فژبد فباگرب یسرت ه قض ورتشضی فبدی وشدژشتن در ایجضم
یزگ صیلرو  ،در پر رم یژبضد اشهضل نهتوف ا رفژتضرشضی
نشفارتننرپ نطضلرض
2

1. academic self.regulation
2. academic engagement
3. achievement motivation
4. causal attributions
5. achievement goal orientations
6. emotion regulation
7. academic self.efficacy beliefs
8. emotional self.efficacy
9. mediating
10. failure avoidance
11. effort withdrawal
12. procrastination
13. academic self.handicapping
14. achievement emotions
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ضهرشضی
نهب ادفض ن امز .ششاشز صجب نتعزدی ا یا
پرشبفتنزارایهی هی یا
وشداضرننزی در نشقعرتشضی پرشبفت ابضدت ابدهایز (سرفب 5338 ،؛ نضرصرن .)5334 ،انض ،ض
ضهرشضی
شزم ن نش ادزهی نفبهض شرجض هعمشا دب ستب نفهشن صرررناممزهی یا
وشداضرننزی در پر رم جهتگربی فباگربا یسرت ه صهضلرف صیلرو  ،ه ابب دب نزل
نفبهض ،یا هاسطهای شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف در را طهی ضهرشضی وشداضرننزی
صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ن نش ن ششد.
یربدهی امتبل-ار ش شرجضیض پرشبفت (پهبا 5333 ،؛ پهبا 5332 ،؛ پهبا )5336 ،
چهضرچشب نمسجب را بای صیورل النشی عوّ پرشضدمزشض ه پسضدمزشضی شرجضیض پرشبفت در
نشقعرتشضی صیلرو فباشم ن نهرد .یربده امتبل -ار ش شرجضیض پرشبفت ،نفبهرهشضی رهدهبد
نفهشن ایترضر-ار ش در ضرهی شرجضیض ( 2صبیب ه اسچضلب ،)5332 ،یربده اسمضدی شرجضیض پرشبفت5
(هادمب ،)2142 ،یربده امتبل ادراک شزه( 0پضصبدب ،اسهرمب ه اضیل )2110 ،ه نزلشضی در بداریزهی
اثبا شرجضیض ب دضدگربی ه عبوهبد (فبدزردهسش 5320 ،؛ دزیب )5334 ،شضنل ن ششد .طرق
رهدهبد یرضمشضی پشدض در ضرهی شژرجضیض  ،8شرجضیض ژه نثض هی فبادمزشضی چمژزنؤلفهای
دبسرستمشضی رها شمضوت  2شضنل فبادمزشضی عضطف  ،شمضوت  ،اینرپش  ،رضی  6ه فعضلسض ی
جسبضی پربانشی  4است .شرژجضیض پرژشبفت رضینب شرجضیضص شستمز اه هطشر نستارم ه
فعضلرتشضی پرشبفت دض پرضنزشضی فعضلرتشضی پرشبفت نب شط ن ششیز (پهبا 5336 ،؛ پهبا ،
فبیپل ،گشوتپ ه پبی .)5334 ،طرق ددزگضه پهبا  ،الرش ه نضدب ( )5336شرجضیض پرشبفت شضنل
«شرجضیض فعضلرت »4دض شرجضیض ها سته ه فعضلرتشضی پرشبفتنزارایه فعو ه «شرجضیض پرضنزی»1
دض شرجضیض ها سته ه پرضنزشضی فعضلرتشضی پرشبفت ن ضشز.
گبهه اثربی ا ششاشز صجب ا یا صفسربی ضهرشضی وشداضرننزی در صرررن پبااژمزگ
ایزا ه شضی نمتس ه النششضی نتفضهص ا رفتضرشضی فباگربا در نشقعرتشضی صیلرو ابضدت
ابدهایز (ل  ،ل ه ضی 5328 ،؛ هاسهو  ،نلنضدب ،لچمب ،فرمب ه یضاوس5328 ،؛ افرضیش ،السمزری،
گب رمش ،اضیضابی ،گرضیتض ،نرورشی ه اضپضرا5320 ،؛ ددست .)5322 ،عالهه ب ادن ،صعزادی ا نیااض
یرپ یا صعررناممزهی صجضرب شرجضی فباگربا را در پر رم اشهضل نتفضهص ا رفتضرشضی

1. Expectancy.Value Approaches to Emotions
2. Attribution Theories of Achievement Emotions
3. Theory of Perceived Control
4. Dynamic Systems of Emotions
5. Multi.Component of Psychological Subsystems
6. Expressive
7. Peripheral Physiological Activation
8. Activity Emotions
9. Outcome Emotions

46

نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه ...

پرشبفتنزارای نیهض نطضلعه ابدهایز (اش ،هالهب ،اسهبهدر ه الیز5328 ،؛ رهسض ه بیضرده5320 ،؛
شردب ه سشردب5325 ،؛ ایزی ،اضرص ه هرسچضفل.)5334 ،
طرق ددزگضه مزهرا ( )2114اشم نسربشضی نفهشن صعررناممزهی النشی اثبگذاری ضهرشضی
وشداضرننزی ب اشهضل ارج رفتضرشضی ایتهض افباد در نشقعرتشضی پرشبفت ض صأارز ب سه قوببه
افهضر ،شرجض شض ه اعبضل نشهص ن ششد .ب ادن اسضس ،در یربد وشداضرننزی فبض ن ششد اه
ضهرشضی وشداضرننزی ا طبدق صسهرل شرجض شضی نثرت ه صاشدت ر ا پر ضهر فبد یسرت ه
قض ورتشضی فبدی وشدشتن در ایجضم نشفارتننرپ نطضلرض فبارهی ،در پر رم گبهه هسرع ا
رفتضرشضی ایطرضق در نشقعرتشضی پرشبفت ادفضی یا ن اممز .نبهر پرشرمهی صجب در قوببه
پسضدمزشضی اینرپش عضنل پرشضدمزی شمضوت ضهرشضی وشداضرننزی ،هطشر پبهاری ب فاب
اطالعضص غربقض لایهضر صبباپ ب یا هاسطهای شرجضیض پرشبفت در را طهی رن ضهرشضی
وشداضرننزی ه النششضی رفتضری ایطرضق ه غربایطرضق فباگربا در نشقعژرتشضی پرشبفت صأارز
ن امز .ه رض ددنب ،فازا ششاشز نتان در دفضع ا ادزهی نفبهض هاسطهنمزی ستب نفهشن
شرجضیض پرشبفت در ضفت نطضلعضص پر رم رفتضرشضی ایطرضق ه غربایطرضق فباگربا ا طبدق
ضهرشضی وشداضرننزی ،ربهر صیورل نزل هاسطهنمزی شرجض شض در را طهی رن ضهرشضی
وشداضرننزی ه رهدهبدشضی ارج فباگربا یسرت ه نطضلرض یزگ صیلرو را ر ا پر
نشهص ن امز (شهل  .)2مض بادن ،نطضلعهی اضرب ض شزم ن نش ننش هشضی نفهشن یربدهی
وشداضرننزی ( مزهرا )5332 ،ه یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت (پهبا  )5336 ،ایجضم شز.
ه رض ددنب ،باسضس نیچه گفته شز نیاق در نطضلعه اضرب ن اششز ض استمضد ژه ننژش هشژضی
نفهشن یربده امتبل ار ش شرجض شضی پرشبفت (پهبا  ،گژشدتپ ،صرتژپ ه پژبی5335 ،الژف ه ب) ه
یربده ضهرشضی وشداضرننزی ( مزهرا )2114 ،ژ ه نثض ژه دهژ ا یربدژهشژضی اینرژپش پرشژبفت ،ا
طبدق دب النشی نفبهض ،یا ضاشبرت شرجضیض پرشبفت هعمشا دب نمرع اطالعضص هاسطهنمژز
را در را طهی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی ن نش امز.
رویکردهای یادگیری

خودکارآمدی تحصیلی

هیجاناتپیشرفت
شکل  :1الگوی مفروض واسطهمندی نسبی هیجانهای پیشرفت در رابطه خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری

روش
گبهه یبشیه شضنل  033دایشجشی ناطع اضشمضس دایشنضه ن اد اسالن هااز صهبا نباپ ض
نرضینرن سم  55/01سضل ه اییبام استضیزارد با ب ض  5/62شدیز اه ض رهش یبشیه بداری
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چمزنباوه ای ایتهضب شزیز .در نطضلعه ی اضرب ،باسضس نمطق پرشمهضدی االدن ( )5332
ه نمرشر بنهرد اجم یبشیه ه ا ای شب پضرانتب ن اد نزل 23 ،نشضرات اممزه ایتهضب شزیز.
مض بادن ،در نطضلعه ی اضرب ض صشجه ه  54پضرانتب ن اد نزل صعزاد  033نشضرات اممزه
ایتهضب شزیز .ه رض ددنب ،در ادن پوهش باسضس قضعزه  23ه  ،2ض صشجه ه ردپش ااتبضل
نشضراتاممزگض  ،صعزاد  53نشضرات اممزه ا نیچه اه ض استفضده ا نمطق پرشمهضدی االدن
بنهرد شز ،رشتب ایتهضب شزیز اه ا ادن نرض شر دب ا صیارق اذم یشزیز.
ابزار سنجش
1

پرسشنامه هیجانهای پیشرفت ( ،AEQپکران ،گوئتز و پری :)2002 ،پهژبا ه شبهژضرا ()5332
پبسشمضنه شرجض شضی پرشبفت را ه نثض هی دب ا پار وشد-گپارش چمز عزی ض شزم ایژزا هگرژبی
شرجض شضی پرشبفت صشسعه دادیز .ادن پبسشمضنه شرجض شضی پرشژبفت نهتوژف را در سژه نشقعرژت
پرشبفت صیلرو شضنل االس درس ،نطضلعه ه انتیض ن سمجز .مض بادن ،پبسشمضنهی شرجض شضی
پرشبفت در شب دب ا سه نشقعرت االس درس ،نطضلعه ه انتیژض  ،ششژت یژشع شرجژض نتفژضه را
ایزا هگربی ن امز .پبسشمضنهی شرجض شضی پرشبفت شضنل سژه نارژضس شرجژض شژضی نب ژشط ژه
االس ،5شرجض شضی نب شط ه دضدگربی 0ه شرجض شضی نب ژشط ژه انتیژض  8اسژت .در پبسشژمضنهی
شرجض شضی پرشبفت نشضرات اممزگض ه شب گشده رهی دب طرف پمج درجهای ا  =2اضنالً نهضلف
صض  =2اضنالً نشافق پضسخ ن دشمز .نارضس شرجض شضی نب ژشط ژه اژالس شژضنل  43گشدژه ه ششژت
دبنارضس لذ  23( 2گشده) ،انرزهاری 4( 6گشده) ،فهب 1( 4گشده) ،وشم 1( 4گشده) ،ارژطباب25( 1
گشدژه) ،شژژبم 22( 23گشدژه) ،یضانرژژزی 23( 22گشدژه) ه وسژژتن  22( 25گشدژه) اسژژت .نارژضسشژژضی
شرجض شضی نب شط ه دضدگربی ه شرجض شضی نب شط ه انتیض شب ازام هصبصر ژض  42ه  44گشدژه،
نجبشعهی نشض های ا ششت یشع شرجض قرل را ایزا هگربی ن اممز .در نطضلعهی پهبا ه شبهضرا
( )5338رباد شبسضی درهی دبنارضسشضی لذ  ،انرزهاری ،فهژب ،نسژشدگ  ،وشژم ،ارژطباب،
شبم ،یضنرزی ه وستن در نارضس شرجض شضی نب شط ه االس ژهصبصرژ با ژب ژض ه ،3/41 ،3/42
 3/13 ،3/41 ،3/46 ،3/46 ،3/45ه  ،3/10رباد شبسضی درهی دبنارضسشژضی لژذ  ،انرژزهاری،
)1. Achievement Emotions Questionnaire (AEQ
2. Class.Related Emotions
3. Learning.Related Emotions
4. Test.Related Emotions
5. Enjoyment
6. Hope
7. Pride
8. Anger
9. Anxiety
10. Shame
11. Hopelessness
12. Boredom
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فهب ،وشم ،ارطباب ،شبم ،یضنرزی ه وستن در نارضس شرجض شضی نب شط ه دژضدگربی ژهصبصرژ
با ب ض  3/13 ،3/46 ،3/48 ،3/46 ،3/42 ،3/44 ،3/44ه  3/15ه در یهضدت رباد شبسژضی درهیژ
دبنارضسشضی لژذ  ،انرژزهاری ،فژژهب ،وشژم ،ارژطباب ،شژبم ،یضانرژزی ه وسژتن در ناژژرضس
شرجض شضی نب شط ه انتیژض ژهصبصرژ با ژب ژض  3/44 ،3/15 ،3/46 ،3/44 ،3/46 ،3/43 ،3/44ه
 3/15هدست ننز .در نطضلعهی اضرب ،رباد شبسضی درهی دبنارضسشضی لذ  ،انرزهاری ،فهژب
(غبهر) ،وشم ،ارطباب ،شبم ،یضنرزی ه وستن در نارضس شرجض شضی نب شط ه دضدگربی هصبصر
با ب ض ه  3/40 ،3/41 ،3/48 ،3/44 ،3/62 ،3/48 ،3/43ه  3/42هدست ننز.
پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،ASEBQ( 1زاژاکووا ،لینچ و اسپنشاد :)2002 ،اژااشها ه
شبهضرا ( ) 5332یسهه جزدز پبسشمضنه وشداضرننزی صیلرو را ض النشگربی ا نارضس صیلژرو
نروزستش (لمت ه شبهضرا 2146 ،؛ یال ا اژااشها ه شبهضرا  )5332 ،ه فهبست وشداضرننزی اضلج
(سشلربگ ه شبهضرا 2110 ،؛ یال ا اژااشها ه شبهضرا  )5332 ،صشسعه دادیز .در ادن نارضس نفهشم
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ا طبدق  54صهورف نب شط ه دایشنضه ایزا هگربی ن شژشد .در ادژن
نارضس ،ا نشضراتاممزگض وشاسته ن ششد صض نرپا اطبرمض وشد را در ایجژضم نشفارژتننرژپ شژب
دب ا  54صهورف دایشنضش باسضس دب نارضس  23درجهای لرهب ا «اژضنالً یژضنطبنن» ( )2صژض
اژااشها ه شبهضرا ( )5332یتژضدج صیورژل عضنژل
«اضنالً نطبنن» ( )23نشهص یبضدمز .در پوهش
صأدرزی ،چهضر عضنل اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم صهضلرف در االس درس ،5اطبرمض ژه صشایژضد
وشد در ایجضم صهضلرف ربه ا االس ،0اطبرمض ه صشایضد وشد در صعضنل ض ددنژبا در دایشژنضه 8ه
اطبرمض ه صشایضد وشد در نزدبدت اضر ،وضیشاده ه دایشنضه 2را یشض داد .در پوهش اضرژب ،رژبد
شبسضی درهی بای عضنل او ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه چهضر نارضس اطبرمض ژه صشایژضد
وشد در ایجضم صهضلرف در االس درس ،اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجژضم صهژضلرف رژبه ا اژالس،
اطبرمض ه صشایضد وشد در صعضنل ض ددنبا در دایشنضه ه اطبرمض ه صشایضد وشد در نژزدبدت اژضر،
وضیشاده ه دایشنضه هصبصر با ب ض  3/42 ،3/44 ،3/44 ،3/12ه  3/44هدست ننز.
نسخهی تجدیدنظر شدهی دو عاملی پرسشنامهی فرایند مطالعه ،R-SPQ-2F( 6بیگز و همکاران،

 .)2001رنپ ه شبهضرا ( )5332یسهه ی ده عضنو صجزدزیرب شزه پبسشمضنه فبادمز نطضلعه را ض
شزم استفضده نعوبض بای ار دض رهدهبدشضی دضدگربی دای ننش ا صشسعه دادیز .یسههی
صجزدزیرب شزه ،ده عضنل نهمش رهدهبدشضی عبرق ه سطی را ژ اه شب دب نشتبل ب ده هجه
)1. Academic Self.Efficacy Beliefs Questionnaire (ASEBQ
2. Confidence in Academic Performance in Class
3. Confidence in Academic Performance Outside of Class
4. Confidence in Interaction at School
5. Confidence in Ability to Manage Work, Family, and School
)6. Revised two.factor Study Process Questionnaire (R.SPQ.2F
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اینرپه ه رهدهبد ن ضشز ،ا طبدق  53گشده ایزا هگربی ن امز .نشضراتاممزگض ه شب گشده ب
رهی دب طرف پمج درجهای ا اضنالً نهضلف= ،2نهضلف= ،5یربی یزارم= ،0نشافق= 8صض اضنالً
نشافق= 2پضسخ ن دشمز .در یسههی صجزدز یرب شزه ،گشدهشضی ،24 ،28 ،20 ،23 ،1 ،6 ،2 ،5 ،2
 24نارضس رهدهبد عبرق ه گشدهشضی  53 ،21 ،26 ،22 ،25 ،22 ،4 ،4 ،8 ،0نارضس رهدهبد
سطی را ن سمجمز .در نارضس رهدهبد عبرق ،گشدهشضی  24 ،20 ،1 ،2 ،2بای سمج نشلفهی
اینرپهی عبرق ه گشدهشضی  24 ،28 ،23 ،6 ،5بای ایزا هگربی رهدهبد عبرق استفضده ن ششیز .در
نارضس رهدهبد سطی گشدهشضی  21 ،22 ،22 ،4 ،0نؤلفهی اینرپه سطی ه گشدهشضی ،25 ،4 ،8
 53 ،26نشلفهی رهدهبد سطی را ایزا هگربی ن اممز .در یبشیهشضی نهتوف هدوگ شضی فم
یسههی صجزدزیرب شزهی دهعضنو پبسشمضنهی ن نش ه صأدرز شزهایز (5334؛ رنپ ه شبهضرا ،
 .)5332در نطضلعه ی اضرب ،رباد شبسضی درهی بای عضنل او رهدهبد دضدگربی عبرق ه ا عضد
اینرپش عبرق ه رهدهبد عبرق هصبصر با ب ض  3/43 ،3/41ه  3/62هدست ننز .شبچمرن ،رباد
شبسضی درهی عضنل او رهدهبد دضدگربی سطی ه ا عضد اینرپش سطی ه رهدهبد سطی
هصبصر با ب ض  3/65 ،3/48ه  3/62هدست ننز.
یافتهها
جزهل  2ایزا ه شضی صشصرف
دایشجشدض یشض ن دشز.

نرضینرن ه اییبام استضیزارد نتغربشضی پوهش

را در گبهه یبشی

جدول  :1شاخصهای توصیفی میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی تحقیق ()n=000
عامل کلی

باورهای
خودکارآمدی

هیجانات
تحصیلی

رویکردهای
یادگیری

زیرمقیاسها
اطبرمض
اطبرمض
اطبرمض
اطبرمض
شرجض
شرجض
شرجض
شرجض
شرجض
شرجض
شرجض
شرجض

ه صشایضد
ه صشایضد
ه صشایضد
ه صشایضد
لذ
انرز
غبهر
وشم
ارطباب
شبم
یضنرزی
وستن

رهدهبد عبرق
رهدهبد عبرق
رهدهبد سطی
رهدهبد سطی

وشد در ایجضم نشفارت ننرپ صهورف در االس
وشد در ایجضم نشفارتننرپ صهضلرف در ربه ا االس
وشد در صعضنل ض ددنبا در دایشنضه
وشد در نزدبدت نشفارت ننرپ اضر ،وضیشاده ه دایشنضه

میانگین

انحراف
استاندارد

25/22
21/31
04/85
50/40

24/24
24/61
20/24
1/26

04/03
55/42
55/40
50/44
02/64
51/12
54/53
54/24

6/04
8/58
0/18
6/28
4/21
4/26
4/18
4/58

24/06
26/43
20/23
22/42

0/68
0/54
0/66
0/48
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یتضدج نضصبدس شبرستن  5یشض ن دشز اه شبرستن رن ا عضد چمزگضیهی ضهرشضی
وشداضرننزی صیلرو شضنل اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم نشفارتننرپ صهورف در االس،
اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم نشفارت ننرپ صهضلرف در ربه ا االس ،اطبرمض ه صشایضد وشد
در صعضنل ض د دنبا در دایشنضه ه اطبرمض ه صشایضد وشد در نزدبدت نشفارتننرپ اضر ،وضیشاده ه
دایشنضه ض هجشه نهتوف شرجضیض صیلرو نثرت شضنل لذ  ،انرز ه غبهر نثرت ه نعمضدار ه ض هجشه
نهتوف شرجضیض صیلرو نمف شضنل وشم ،ارطباب ،شبم ،یضنرزی ه وستن نمف ه نعمضدار
شد.
جدول  : 2ماتریس همبستگی باورهای خودکارآمدی با هیجانات تحصیلی مثبت و منفی
لذت

امید

غرور

خشم

اضطراب

شرم

نامیدی

خستگی

اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم
نشفارت ننرپ صهورف در االس

**3/82

**3/80

**3/58

**-3/04

**-3/05

**-3/54

**-3/80

**-3/82

اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم
نشفارتننرپ صهضلرف در ربه ا االس

**3/06

**3/01

**3/52

**-3/02

**-3/05

**-3/03

**-3/82

**-3/82

اطبرمض ه صشایضد وشد در صعضنل ض
ددنبا در دایشنضه

**3/04

**3/02

**3/55

**-3/54

**-3/02

**-3/51

**-3/08

**-3/01

اطبرمض ه صشایضد وشد در نزدبدت
نشفارت ننرپ اضر ،وضیشاده ه دایشنضه

**3/03

**3/03

*3/22

**-3/54

**-3/54

**-3/58

**-3/02

**-3/08

P<3/ 32

P<3/32

یتضدج نضصبدس  0یشض ن دشز اه را طهی رن ا عضد نهتوف ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض
ا عضد رهدهبدشضی دضدگربی عبرق شضنل این رپش عبرق ه استباصوی عبرق نثرت ه نعمضدار ه را طهی
رن ا عضد نهتوف ضهرشضی وژشداژضرننزی ( ه جپ ُعز اطبرژمض ه صشایضد وشد در نزدبدژت
نشفارت ننرپ اضر ،وضیشاده ه دایشنضه) ض ا عضد رهدهبدشضی دضدگربی سطی شضنل اینرپش سطی ه
رهدهبد سطی نمف ه نعمضدار شد.
جدول  : 0ماتریس همبستگی باورهای خودکارآمدی تحصیلی با رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی
انگیزش

رویکرد

انگیزش

رویکرد

عمیق

عمیق

سطحی

سطحی

اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم نشفارت ننرپ صهورف در
االس

**3/58

**3/54

**-3/21

**-3/50

اطبرمض ه صشایضد وشد در ایجضم نشفارتننرپ صهضلرف در
ربه ا االس

**3/50

**3/52

**-3/26

**-3/24

اطبرمض ه صشایضد وشد در صعضنل ض ددنبا در دایشنضه

**3/55

**3/56

**-3/26

**-3/52

اطبرمض ه صشایضد وشد در نزدبدت نشفارت ننرپ اضر ،وضیشاده
ه دایشنضه

**3/24

**3/53

-3/23

-3/23

P<3/ 32

P<3/32
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یتضدج نضصبدس شبرستن  8یشض ن دشز اه شبرستن رن ا عضد نهتوف شرجضیض صیلرو
نثرت شضنل لذ  ،انرز ه غبهر ض ا عضد رهدهبدشضی دضدگربی عبرق شضنل اینرپش عبرق ه رهدهبد
عبرق نثرت ه نعمضدار ه ض ا عضد رهدهبدشضی دضدگربی سطی شضنل اینرپش سطی ه رهدهبد
سطی نمف ه نعمضدار شد .شبچمرن ،شبرستن رن ا عضد نهتوف شرجضیض صیلرو نمف ض ا عضد
رهدهبدشضی دضدگربی عبرق شضنل اینرپش عبرق ه رهدهبد عبرق نمف ه نعمضدار ه ض ا عضد رهدهبد
شضی دضدگربی سطی شضنل اینرپش سطی ه رهدهبد سطی نثرت ه نعمضدار شد.
جدول : 4ماتریس همبستگی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی با رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی
رویکرد

انگیزش

راهیرد

انگیزش

عمیق

عمیق

سطحی

سطحی

هیجان لذت

**3/21

**

**

**

هیجان امید

**3/88

**

**

**

3/23
3/08

-3/06

**

-3/02

*

-3/52

**

-3/56

*

هیجان غرور

3/03

3/58

-3/25

-3/23

هیجان خشم

**-3/00

**-3/51

**3/05

**3/01

هیجان اضطراب

*-3/20

*-3/22

**3/24

**3/56

هیجان شرم

*

*

*

**

-3/22

-3/22

3/25

3/55

هیجان نامیدی

**-3/02

**-3/53

**3/54

**3/58

هیجان خستگی

**-3/06

**-3/52

**3/06

**3/04

قرل ا ن نش نزل نفبهض ه ابب رهش نعضدال سضوتضری ،در نباوهی غب ضلنبی 2دادهشض،
نفبهرهشضی ناضددب گبشزه ،همجضری چمزنتغربی ،5وط شد  0ه شموط چمزگضیه 8ن نش ه
صأدرز شزیز.
در ه اهل ،ه نمرشر صرررن النشی پباامزگ یببا رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی در
یبشی دایشجشدض ادبای ا طبدق ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض نرضیجرنبی شرجضیض صیلرو
نثرت ا رهش نزل دض نعضدال سضوتضری استفضده شز .ه رض ددنب ،ا تزا النشی نفبهض رها ط
سضوتضری رژن ضهرشضی وژشداضرننزی صیلرو ه رهدهژبدشضی دضدگربی عبژرق ه سطی ض
هاسطهنمزی شرجضیض صیلرو نثرت در یبشیهی دایشجشدض ادبای ن نش شز (شهل .)5

1. Screening
2. Multivariate Normality
3. Linearity
4. Multicolinearity
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شکل  .2مدل واسطه مندی کامل هیجانات تحصیلی مثبت در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی با
رویکردهای یادگیری عمیق وسطحی

یتضدج نب شط ه شضوص شضی با ش النشی سضوتضری ن نش هاسطهگبی شرجضیض صیلرو
نثرت شضنل لذ  ،انرز ه غبهر در را طه ی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض رهدهبدشضی
دضدگربی عبرق ه سطی در دایشجشدض ادبای بای شب دب ا شضوص شضی پرشمهضدی شش ه
متوب (  ) 2111شضنل شضوص نجذهر و ( ، )χ5شضوص نجذهر و ب درجه ن ادی (،)χ5/df
شضوص با ش ناضدسه ای ) ،(CFIشضوص یرهشد با ش ) ،(GFIشضوص یرهشد با ش
ایطرضق ) (AGFIه وطضی ردشه نجذهر نرضینرن صابد ) (RMSEAه صبصر با ب ض ،48 /62
 3 / 15 ،3/ 12 ،3 /14 ،5 /24ه  3/ 36ه دست ننز.
شهل  5یتضدج نب شط ه پر رم رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ا طبدق ضهرشضی
وشداضرننزی صیلرو ض هاسطهنمزی شرجضیض صیلرو نثرت یشض ن دشز .نبهر دقرق شضوص-
شضی یرهشد با ش النشی سضوتضری یشض ن دشز اه النشی نپ شر پس ا اصالح ض دادهشض با ش
نطوش داشت .در ادن النش 52 ،درصز ا پباامزگ یببا شرجضیض صیلرو نثرت ا طبدق
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو صرررن شز .شبچمرن ،در ادن النش 84 ،درصز ا پباامزگ یببا
رهدهبد دضدگربی عبرق ه  24درصز ا پباامزگ یببا رهدهبد دضدگربی سطی ا طبدق شرجضیض
صیلرو نثرت ه ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو پر رم شز.
در النشی سضوتضری هاسطهنمزی اضنل ،صبضن رباد نسرب رن نتغربشضی نهمش ( هجپ اثبا
نستارم ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ب رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ) ا لیضظ
ننضری نعمضدار شدیز .در ادن النش ،را طه رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض شرجضیض صیلرو
نثرت ،نثرت ه نعمضدار ه را طهی رن شرجضیض صیلرو نثرت ض رهدهبدشضی دضدگربی عبرق نثرت
ه نعمضدار ه ض رهدهبدشضی دضدگربی سطی نمف ه نعمضدار شد (شهل .)5
باسضس النشی سضوتضری هاسطهنمزی اضنل ،اثب غربنستارم ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ب
رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ا طبدق شرجضیض صیلرو نثرت ژهصبصرژ با ژب ژض  3/02ه
 -3/24هدست ننز اه ا لیضظ ننضری نعمضدار شستمز (.)P>3/32
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در ادن ه  ،ه نمرشر صرررن النشی پباامزگ یببا رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی در
یبشیه ی دایشجشدض ادبای ا طبدق ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض نرضیجرنبی شرجضیض صیلرو
نمف ا رهش نزل دض نعضدال سضوتضری استفضده شز .ه رض ددنب ،ا تزا النشی نفبهض رها ط
سضوتضری رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ض
هاسطهنمزی شرجضیض صیلرو نمف در یبشیهی دایشجشدض ادبای ن نش شز (شهل .)0

شکل  .0مدل واسطه مندی کامل هیجانات تحصیلی منفی در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی با
رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی قبل از اصالح

یتضدج نب شط ه شضوص شضی با ش النشی سضوتضری ن نش هاسطهگبی شرجضیض صیلرو
نمف شضنل وشم ،ارطباب ،شبم ،یضانرزی ه وستن در را طه ی رن ضه رشضی وشداضرننزی
صیلرو ض رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی در دایشجشدض ادبای بای شب دب ا
شضوص شضی پرشمهضدی شش ه متوب ( ) 2111شضنل شضوص نجذهر و ( ، )χ5شضوص نجذهر
و ب درجه ن ادی ( ، )χ5/dfشضوص با ش ناضدسهای ) ، (CFIشضوص یرهشد با ش )،(GFI
شضوص یرهشد با ش ایطرضق ) (AGFIه وطضی ردشه نجذهر نرضینرن صابد )(RMSEA
ه صبصر با ب ض  3 /40 ،3 /41 ،3 /15 ،0/44 ،505 /22ه  3 /31ه دست ننز.
باسضس نمطق پرشمهضدی شش ه متوب (  ) 2111بای صعررن با ش النشی پرشمهضدی ض
داده شض باسضس شضوص شضی پر گفته ،ار ش عزدی رشتب ا  5بای شضوص نجذهر و ب
درجه ن ادی ( ، )χ5/ dfار ش عزدی رشتب ا  3 / 36بای شضوص وطضی ردشه ی نجذهر
نرضینرن صابد ) (RMSEAه ار ش عزدی اشچب صب ا  3 /13شضوص یرهشد با ش ) (GFIه
شضوص یرهشد با ش ایطرضق ) ، (AGFIض شزم ابب ه هرشد با یزگ النش ،ربهر
اصالح النش را یشض ن دشز.
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شکل  :4مدل واسطه مندی کامل هیجانات تحصیلی منفی در رابطة باورهای خودکارآمدی تحصیلی و
رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی پس از اصالح

ن نش با یزگ النش ض داده شض ض استفضده ا ایتهضب اصالح النش یشض داد اه در عضنل
نهمش شرجضیض صیلرو نمف ا طبدق ادجضد اشاردضیس رن ضقربضیزهشضی وطض بای یشضینبشضی
«وشم ه ارطباب» ه «ارطباب ه یضانرزی»« ،یضانرزی ه شبم»« ،شبم ه وستن » ه «یضانرزی ه
وستن » ،پس ا اضش  2هااز در درجه ن ادی النشی اصالح شزه ،نازار  230/44هااز ا
ار ش عزدی نازار و ده در ادن ال نش ام شز .شهل  ، 8النشی سضوتضری هاسطه نمزی اضنل
شرجضیض صیلرو نمف را در را طه ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی
عبرق ه سطی را یشض ن دشز .بای النشی اصالح شزه ناضددب شضوص شضی یرهشد با ش
شضنل شضوص نجذهر و ( ، )χ5شضوص نجذهر و ب درجه ن ادی ( ، )χ5/dfشضوص با ش
ناضدسهای ) ، (CFIشضوص یرهشد با ش ) ، (GFIشضوص یرهشد با ش ایطرضق ) (AGFIه
وطضی ردشه نجذهر نرضینرن صابد ) (RMSEAه صبصر با ب ض ،3 / 14 ،5 / 00 ،254 / 04
 3 / 13 ،3 /18ه  3 /321ه دست ننز .ار ش عزدی ناضددب شضوص شضی یرهشد با ش بای
النشی ا و اصالح شزه ،با ش نطوشب النش نفبهض را ض داده شض را یشض ن دشز.
شهل  8یتضدج نب شط ه پر رم رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ا طبدق ضهرشضی
وشداضرننزی صیلرو ض هاسطهنمزی شرجضیض صیلرو نمف را یشض ن دشز .نبهر دقرق
شضوصشضی یرهشد با ش النشی سضوتضری یشض ن دشز اه النشی نپ شر پس ا اصالح ض دادهشض
با ش نطوش داشت .در ادن النش 54 ،درصز ا پباامزگ یببا شرجضیض صیلرو نمف ا طبدق
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو صرررن شز .شبچمرن ،در ادن النش 58 ،درصز ا پباامزگ یببا
رهدهبد دضدگربی سطی ه  21درصز ا پباامزگ یببا رهدهبد دضدگربی عبرق شرجضیض صیلرو
نمف ه ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو پر رم شز.
در النشی سضوتضری هاسطهنمزی اضنل ،صبضن رباد نسرب رن نتغربشضی نهمش ( هجپ اثبا
نستارم ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ب رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ) ا لیضظ ننضری
نعمضدار شدیز .در ادن النش ،را طه رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ض شرجضیض صیلرو نمف ،
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نمف ه نعمضدار ه را طه ی رن شرجضیض صیلرو نمف ض رهدهبد دضدگربی عبرق نمف ه نعمضدار ه
ض رهدهبد دضدگربی سطی نثرت ه نعمضدار شد (شهل .)8
بحث و نتیجهگیری
شبض طشر اه پرشتب اشضره شز ،نطضلعهی اضرب ض شزم ن نش یا نرضیجرنب شرجضیض پرشبفت
نثرت ه نمف در را طه ی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی ارج یسرت ه نطضلرض
یزگ صیلرو (رهدهبد دضدگربی عبرق در با ب رهدهبد دضدگربی سطی ) ایجضم شز .ه رض ددنب،
نیاق در ادن نطضلعه ن اششز صض ا طبدق نزل نفبهض نرضیجرنبی شرجضیض پرشبفت نثرت ه
نمف در را طه ی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی ،
ننش هشضی نفهشن یربده وشداضرننزی ژ ه نثض هی ده ا صشر مزیشضی صنشردب نعضصب در
قوببه نطضلعضص اینرپش پرشبفت ژ ( مزهرا2112 ،؛ سرفب  )5338 ،ه یربدهی امتبل ار ش
شرجضیض پرشبفت (پهبا  )5336 ،را رض نضدز .یتضدج نطضلعهی اضرب ض دفضع ا نرضیجرنبی اضنل
شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف ژ در با ب نرضیجرنبی یسر شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف ژ در
را طهی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی ا ننش هشضی نفهشن یربده
ضهرشضی وشداضرننزی ه یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ابضدت ابد.
در نطضلعهی اضرب ،چنشیه یربدهی وشداضرننزی  -ه نثض هی دب یربدهی اینرپش پرشبفت
صیلرو  ،نرضیج گربی اضنل شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف را در را طهی رن ضهرشضی
وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی صشرر ن دشز؟ ه رض ددنب ،ض
صشجه ه ن اه یتضدج نطضلعهی اضرب ا ننش هشضی نفهشن یربده ی وشداضرننزی دفضع ن امز،
یا صفسربی یربدهی وشداضرننزی در دفضع ا نرضیجرنبی اضنل شرجضیض پرشبفت در را طهی رن
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی چنشیه است؟ در یربدهی
وشداضرننزی ه نثض ه ی دب یربده نعضصب در قوببه اینرپش پرشبفت صیلرو  ،نهمصبدن ستبشضی
نفهشن صعبدفاممزه ی یا ضهرشضی وشداضرننزی در نشقعرتشضی پرشبفت صیلرو شضنل ده
قوببه نفهشن اینرپش ه شرجض است ( مزهرا5332 ،؛ سرفب  .)5338 ،ه رض ددنب ،ب اسضس
یربده وشداضرننزی صفضه در ایزا هشضی نمتس ه ولرلهی ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ا
طبدق نتبضدپسض ی سط صجضرب شرجضی نثرت ه نمف فباگربا  ،در پر رم فعضلرتشضی
پرشبفتنزارای نیهض نضیمز ایتهضب صهضلرف چضل اینرپ در با ب صهضلرف سضده ه نشضرات در نرضاث
االس ه نثض هی نلضددا اه هرعرت اینرپش فباگربا را ه صلشدب ن اشز ،ا یا قض ل
نالارهای بوشردار ن ضشز (یضی ،الدش ه لرل5322 ،؛ گضال ،ههد ،صضاضدضنض ،شضر ،چرش ه الینب.)5328 ،
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طرق ددزگضه ششار ر ه امشل ( )5334ده نفبهرهی «صشایبمزسض ی »2ه « سط »5ه نثض هی ده
ایتهضب نفهشن در ضفت نطضلعضص وشداضرننزی ژ صمرزگ  ،ششاشز نتام را در دفضع ا یا
نرضیجرنب شرجضیض هعمشا دب نمرع عررم اطالعضص  ،در پر رم پسضدمزشضی اینرپش ضهرشضی
وشداضرننزی اراوه ن دشز .باسضس نفبهرهی صشایبمزسض ی ،ظبفرت امتبل هرمهی صجضرب شرجضی
ه گستبهی هسرع هاام شضی جسبضی در نشاجهه ض نطضلرض اینرپایمزهی نشقعرتشضی پرشبفت ا
طبدق فباوشای ضهرشضی وشداضرننزی ه صفضسرب وشدصشایبمزسض  0در ناض ل صفضسرب وشدیضصشا سض  ،8در
در پر رم گبهه هسرع ا فعضلرتشضی پرشبفتنزارایه نضیمز نشضرات فعضالیه در پرشربد اشزام
صیلرو  ،ایتهضب اشزام صسوط  2در با ب اشزام عبوهبدی ،6ایتهضب صهضلرف چضل اینرپ در با ب
صهورف سضده ه در یهضدت صعبدف استضیزاردشضی هاقع رمضیه بای ام هریشضی ناضدنرب ن ضشز .ه
رض ددنب ،شبسش ض ننش هشضی نفهشن نفبهرهی صشایبمزسض ی ،امتبلپذدبی هاام شضی
چمزگضیهی شرجضی ه جسبضی در رهدضرهد ض نشقعرتشضی چضل اینرپ صیلرو ه ابب صاشدت ضهر
وشداضرننزی فبدی ،فباگربا را ا فبه غوطرز در هرطهی اشهضل نهتوف یالض اینرپش 4شضنل
ابضلگباد غربایطرضق  ،رهدهبدشضی سطی یسرت ه فعضلرتشضی صیلرو  ،اشبضلاضری ،وشد
یضصشا سض ی صیلرو  ،اجتمضب ا شهست ه امضرهگربی ا صالش نلش ن دارد (گشوتپ ،ابایجضگب،
فبیپل ،الصه ه شضل.)5323 ،
عالهه ب ادن ،طرق نفبهر سط ،ااسضس صشایبمزی در نزدبدت هرمهی پسضدمزشضی چمزگضیهی
رهدضرهد ض نشقعرتشضی چضل اینرپ صیلرو ا طبدق هسعت هشرز ه نمض ع ناض وهای نشقعرت ،
در پر رم النششضی ارج فعضلرتشضی پرشبفتنزارایهی فباگربا ادفضی یا ن امز .ه رض
ددنب ،باسضس ننش هشضی نفبهرهی سط ،نزدبدت هرمهی هاام شضی چمزگضیهی فبدی ه
نشقعرتشضی دششار صیلرو اه نلزاق اینرپش ن در نشقعرتشضی پرشبفت صیلرو در جضدنپدم
فعضلرتشضی پرشبفتنزارایهی ایطرضق نضیمز استفضده ا اسمضدشضی عوَ سض شدضفته در با ب رفتضرشضی
پرشبفتنزارایه ی غربایطرضق نضیمز اجتمضب ا شهست در نشاجهه ض نطضلرض یزگ صیلرو
ایعهضس ن دض ز ،نیلشل هسعت دضفتن ظبم نمض ع ناض وه ای صوا ن ششد .مض بادن ،ضهرشضی
وشداضرننزی صیلرو ا طبدق هسعت هشرز ه صشا ناض وهای افباد ه ه صرع ن نزدبدت هرمهی
اینرهتن شضی شرجضی  ،در شهلدش ه رفتضرشضی اینرپش نهتوف فباگربا نضیمز ایتهضب جهت-

1. Enabling Hypothesis
2. Cultivation Hypothesis
3. Empowering Interpretation
4. Disempowering Interpretation
5. Mastery Goals
6. Performance Goals
7. Demotivation
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گربی شضی عبرق ه سطی بای صهضلرف صیلرو دض ایتهضب اشزام صسوط در با ب اشزام عبوهبدی
اثبگذاریز (دش ه اضی .)5328 ،
ا طبم ددنب ،یتضدج نطضلعهی اضرب ض دفضع ا ننش هشضی یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت،
پرنربی پضسخ صفسربی ادن صشر مزی نفهشن را در ضره نرضیجرنبی اضنل شرجضیض پرشبفت
نثرت ه نمف در را طه ی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه
سطی گبدپیضپذدب ن گبدایز .در یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ،ض صبباپ ب دهادب
نتزاول شمضوت ،اینرپش ه شرجض  ،ب یا نفبدم چبوهای پرشضدمزشض ه پسضدمزشضی شرجضیض
پرشبفت در نشقعرتشضی پرشبفت صأارز ن ششد .یتضدج نطضلعهی اضرب ض صأارز ب هاسطهنمزی
اضنل شرجضیض پرشبفت در را طه رن ضهرشضی وشداضرننزی (عملب شمضوت) ه رهدهبدشضی دضدگربی
عبرق ه سطی (عملب اینرپش) ،شبسش ض یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ،ا نضشرت
فبادمزی نزل نفهشن نمته  ،ابضدت ن امز .ه رض ددنب یتضدج نطضلعهی اضرب یشض ن دشز
اه پر رم پذدبی جهتگربی اینرپش فباگربا در نشقعرتشضی پرشبفت ض ایتهضب رهدهبد
دضدگربی عبرق دض سطی بای ایجضم صهضلرف صیلرو ا طبدق دب عضنل پرشضدمزی شمضوت (نضیمز
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ) ه صجضرب شرجضی نثرت ه نمف فباگربا در پضسخ ه نطضلرض
یزگ صیلرو نیهض ها سته است (نب گشدون ،پشصشدن ،سرنسض  ،ضف  ،اضراض ه هدمس 5328 ،؛
ضم.)5328 ،
در نطضلعهی اضرب ،پضسخ صفسربی یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت در ضرهی
هاسطهنمزی اضنل شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف در را طهی رن ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو
ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی چرست؟ یتضدج نطضلعهی اضرب شبسش ض یربدهی امتبل
ار ش شرجضیض پرشبفت ض صأارز ب یا صعررناممزهی شرجضیض پرشبفت یشض ن دشز اه النشی
پر رم پسضدمزشضی اینرپش فباگربا باسضس عشانل پرشضدمزی شمضوت نضیمز ضهرشضی
وشداضرننزی ،ب یا نفبدم عملب هاسطهنمز صجضرب شرجضی فباگربا ها سته است .ه رض ددنب،
ظبفرت صفسربی عملب شمضوت ضهرشضی وشداضرننزی در صرررن پباامزگ ایزا هشضی نمتس ه
هرعرت اینرپش فباگربا ب سوطهگبی اشهضل نهتوف شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف ها سته
است .باسضس نیچه گفته شز شبسش ض یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ،یتضدج نطضلعه اضرب
یشض ن دشز اه ام هری عشانل درهی فبدی شمضوت نضیمز ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو در
پر رم صبا اینرپش ه رفتضرشضی پرشبفتنزارایه فباگربا در نشقعرتشضی پرشبفت ،ه هرعرت
شرجضی نیهض ها سته است .ب اسضس یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ،ایترضر دسترض ه
یتضدج ه پرضنزشضی دلهشاه در نشقعرتشضی صیلرو ض فباوشای گبهش هسرع ا شرجضیض پرشبفت
نثرت نضیمز لذ  ،اطبرمض ه انرز ه ه صرع ن هسعت دضفتن ظبم نمض ع شمضوت فباگرب ،ایتهضب
رفتضرشضی پرشبفتنزارایهی ایطرضق نضیمز رهدهبد دضدگربی عبرق در با ب رهدهبد دضدگربی سطی
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در ناض ل ایتهضبشضی رفتضری غربایطرضق در نیرطشضی پرشبفت نضیمز استفضده ا رهدهبد دضدگربی
سطی را صرررن ن امز .ا طبم ددنب ،فازا ایترضر دسترض ه صجضرب پرشبفت شنبم ض
فباوشای طرف هسرع ا شرجضیض پرشبفت نمف نضیمز ارطباب ،شبم ،یضانرزی ه وستن ه ه صرع
ن فاب غربقض لایهضر در نمض ع شمضوت  ،پزدزاد رفتضرشضی یشض دشمزهی یالض اینرپش نضیمز
سطی ینبی یسرت ه صهضلرف صیلرو  ،عزم وشدیرمجشد صیلرو ه اجتمضب ا شهست را صفسرب
ن امز (نرصرمش ه جشیرس5325 ،؛ شردب ه سشردب.)5325 ،
عالهه ب ادن ،باسضس ننش هشضی یربدهی امتبل ار ش شرجضیض پرشبفت ه یربده صرضدل
صمرزگ ( 2ال ارهس )2111 ،پباامزگ نشتبک رن غضل ارفرتشضی شهلرت نضیمز ضهرشضی
وشداضرننزی ض النششضی نتفضه ار دض شمضوت ه یا غربقض لایهضر فبادمزشضی ار دض شمضوت
در صفسرب صجضرب شرجضی فباگربا در نشقعرتشضی پرشبفت ،ا اضرابد هاسطهای شرجضیض پرشبفت
نثرت ه نمف اه نتعضق استفضده ا ار دض شضی شمضوت ایطرضق ه غربایطرضق پزدزار ن ششیز ،در
پر رم فعضلرتشضی پرشبفتنزارایهی فباگربا ابضدت ن امز .مض بادن ،باسضس یربدهی امتبل
ار ش شرجضیض پرشبفت ،ا دب طبم ،ااسضس وشداضرننزی صیلرو ض فباوشای ار دض شضی
چضل اینرپ در نشاجهه ض نطضلرض اینرپایمزه صهضلرف صیلرو ه ه صرع ن صسهرل شرجضیض پرشبفت
نثرت نرمه را بای یبضد رفتضرشضد نضیمز وشدیرمدش صیلرو  ،ایتهضب اشزام صسوط ه اوذ
رهدهبدی عبرق یسرت ه فعضلرتشضی صیلرو فباشم ن نهرد .ا ددنب سش ،فازا ااسضس
وشداضرننزی در نشقعرتشضی پرشبفت ا طبدق صسهرل ار دض شضی شمضوت نرتم ب صهزدز ه ه
صرع ن فباوشای شرجضیض پرشبفت نمف ستب را بای یبضد رفتضرشضد نضیمز اجتمضب ا شهست،
ایتهضب صهضلرف سضده در با ب صهضلرف چضل اینرپ ه امضرهگربی ا صالش فباشم ن نهرد (لرممربدم -
گضرسرض ه پهبا .)5322 ،
ض هجشد ن اه ،یتضدج نطضلعهی اضرب ،اطالعض ار شبمزی را در ضرهی هدوگ شضی اضرابدی
صجضرب شرجضی نثرت ه نمف در ضفت نطضلعضص پسضدمزشضی اینرپش ضهرشضی وشداضرننزی فباشم
ابده است ،انض بو ا نیزهددتشضی نطضلعهی اضرب ،صعبرمپذدبی یتضدج ن را ض نیزهددت
نشاجه ن امز .اهل ،نطضلعه ی اضرب دارای نضشرت ناطع است مض بادن ،طبح استمتضجشضی عوّ ه
نعوشل باسضس دضفتهشضی ن بای نیااض انهض پذدب یب ضشز .ب ادن اسضس ،ه نیااض عالقهنمز
ه ادن قوببه پوهشش پرشمهضد ن ششد ض استفضده ا دب طبح صیاراضص ندمزهینب اه در ن صبضن
ایزا هگربیشضی هعبل ننزه ا نفضشرم نهتوف در فشاصل نضی نتفضه ایجضم ن ششیز ،رها ط عوّ
رن سض هشضی رها شمضوت چمزگضیه را در النشی سضوتضری نفبهض رض نضدمز .مض بادن ،ض شزم
اس اطالع ا صغرربپذدبی دض عزم صغرربپذدبی هدوگ شضی اضرابدی نفضشرم نمته در نزل
نفبهض ،جبعنهری اطالعض ه ابب دب طبح صیارق طشل پرشمهضد ن ششد .دهم ،یتضدج نطضلعه
1. Transactional Theory of Stress
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اضرب شبچش سرضری ا نطضلعض ددنب ه دلرل استفضده ا ا پارشضی وشدگپارش هجضی نطضلعه
رفتضر هاقع نبهن است نشضراتاممزگض را ه استفضده ا شرشهشضی نرتم ب اس صأدرز اجتبضع
ه اجتمضب ا زیضن نب شط ه عزمافضدت فبدی صژبغر امز .ه رض ددژنب ،هنمرشر صژأدرز
نارضسشضی وشدگپارش ا نشضشزه رفتضری ه ددنب شضوصشضی ضلرم استفضده یشز .سشم ،ض صشجه
ه ن اه یبشیه نطضلعه ی اضرب فاط ا رن دایشجشدض دایشنضه ن اد اسالن هااز صهبا نباپ
ایتهضب شزیز ،مض بادن صعبرمدش هدوگ شضی اضرابدی نفضشرم نمته در نزل نفبهض ،یرض نمز
ایتهضب گبههشضی یبشیه ددنبی نضیمز یشجشایض ه نعوبض ( هب ،گژشوتپ ،نضراب ه رایرالس )5328 ،
ن ضشز .مض بدض  ،ض صشجه ه هفشر نطضلعض ایجضم شزه در اش هی شرجضیض پرشبفت در گبههشضی
سم نهتوف ه ض صشجه ه یا صفسربی صجضرب شرجضی نعوبض در نشقعرتشضی پرشبفت ،صشصره
ن ششد اه اضرابد ارفرتشضی رها شمضوت نمته در نزل نفبهض ض شزم پر رم هپدست
ابفهای نعوبض  ،در ادن گبهه یرپ نطضلعه ششد .چهضرم ،ض صشجه ه یا صفسربی نتغرب جمس در
ضفت نطضلعضص شرجضیض پرشبفت ،عزم ن نش صغرربیضپذدبی 2جمس رها ط سضوتضری در نزل
نفبهض ،ده ددنب ا نیزهددتشضی نطضلعهی اضرب را صشهرل ن دشز .مض بادن ،ض صشجه ه یا
صفسربی غربقض ل ایهضر نتغرب جمس در قوببه نطضلعضص شرجضیض پرشبفت ،پرشمهضد ن ششد اه رها ط
سضوتضری نفضشرم نمته در نزل نفبهض در ده جمس ض دهزدنب ناضدسه ششیز.
در نجبشع ،یتضدج نطضلعه اضرب ،ربن افپهد قطعهی ددنبی ه ششاشز صجب نشجشد در قوببه
نطضلعضص پرشضدمزشض ه پسضدمزشضی شرجضیض پرشبم نثرت ه نمف  ،در نطضلعهی سرستبضصرب
پسضدمزشضی اینرپش نتعضق بوشرداری دض عزم بوشرداری ا ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو  ،ب
یا هاسطهای غربقض لایهضر عضنل شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف صأارز ن امز .ه رض ددنب ،در
نطضلعهی اضرب یتضدج ن نش نزل نفبهض هاسطهنمزی شرجضیض پرشبفت نثرت ه نمف در را طهی
ضهرشضی وشداضرننزی صیلرو ه رهدهبدشضی دضدگربی عبرق ه سطی را یشض ن دشز اه عملب
پرشژضدمزی ضهرشضی وشداضرننزی فاط ا طبدق فباوشای صجژضرب شرجضی نثرژت ه نمف در
پرژ رم جهتگربیشضی فباگربا یسرت ه صهضلرف صیلرو یا نفبدم ن امز.

1. Invariance
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