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چکيده
هدف :عملكرد تحصیلي یك عنصر چندبعدي است و بهگونهاي ظریف به جنبههاي شناختي و هیجاني مربوط است.
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کنترل هدفمند ،انعطاف پذیري شناختي و پردازش هیجاني بر عملكرد تحصیلي
دانشآموزان دوره متوسطه شهر تبریز بوده است.
روش :پژوهش توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري پژوهش را کلیة دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر
تبریز در سال تحصیلي  1981-89تشكیل ميدادند .براي انتخاب نمونه از میان جامعه آماري ،با استفاده از روش
نمونهگیري تصادفي خوشهاي ،نمونهاي به حجم  959نفر انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي
کنترل هدفمند لونیگان و همكاران ( ،)4002انعطافپذیري شناختي دنیس و وندروال ( ،)4010پردازش هیجاني باکر و
همكاران ( )4001و عملكرد تحصیلي درتاج ( )1999استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با روش آماري ضریب همبستگي
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفت.
یافتهها :یافته هاي پژوهش نشان داد که عملكرد تحصیلي با کنترل هدفمند و انعطافپذیري شناختي رابطه مثبت و
معنادار و با پردازش هیجاني رابطه منفي و معناداري دارد .همچنین بین مؤلفههاي کنترل هدفمند حواسپرستي و
پشتكار /تكانشوري و مؤلفههاي انعطافپذیري شناختي ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک کنترلپذیري و ادراک توجیه
رفتار رابطه مثبت و معنادار و با مؤلفههاي پردازش هیجاني مزاحمت ،سرکوبي ،عدمکنترل تكانه ،تجزیه و ناموزوني
رابطه منفي و معناداري دارد .همچنین متغیرهاي کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني قادرند
تغییرات عملكرد تحصیلي دانشآموزان را پیشبیني کنند.
نتيجهگيری :بنابراین کنترل هدفمند و انعطافپذیري شناختي به عنوان عوامل شناختي و پردازش هیجاني بهعنوان
عامل عاطفي در عملكرد تحصیلي دانشآموزان محسوب ميشوند.
کليد واژهها :عملكرد تحصیلي ،کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي ،پردازش هیجاني.
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 .1مقدمه
عملكرد تحصیلي 1دانشآموزان یكي از شاخصهاي مهم در ارزیابي آموزش است و تمام کوششها و
کششهاي این نظام براي جامه عمل پوشاندن به این امر است (سماوي و نجارپوریان.)1989 ،
مسئله موفقیت یا عدمموفقیت در امر تحصیل از مهمترین دغدغههاي هر نظام آموزشي است
(اعتماداهري و تختيپور .)1982 ،ازجمله مهمترین نگرانيهاي مسئوالن آموزشوپرورش و
خانوادههاي دانشآموزان ،عملكرد تحصیلي و جلوگیري از افت تحصیلي دانشآموزان است (کول،
لوگان و والكر .)4011 ،4در ایران ،این امر از مهمترین مشكالت کنوني نظام آموزشي است که هرساله
دهها میلیارد ریال از بودجه کشور را هدر ميدهد و نیروهاي بالقوه و سرمایههاي جامعه که همان
نیروي انساني است ،بيثمر ميماند (نانوایي.)1982 ،
امر آموزش و ارتقاء سطح کیفي آن از دغدغههاي همه جوامع ميباشد .مسائل مربوط به تحصیل
و موضوعاتي از قبیل افت تحصیلي و عملكرد تحصیلي هرساله موضوع بسیاري از پژوهشهاي علمي
ميباشد .بدیهي است که شناسایي عوامل مرتبط با عملكرد تحصیلي و ارائه راهكارهاي علمي ارتقاء
آن ميتواند در افزایش سطح کیفي تحصیل و آموزش از ارزش و اهمیت بسیار زیادي برخوردار باشد
(بمبوتي .)4009 ،9عوامل مزاجي در نوع رفتار افراد نقش مهمي دارند (پالتا ،تروستي و گالسگو،2
 )4005و در بین عوامل مزاجي نیز میزان کنترل توجه و کنترل هدفمند مهم به نظر ميرسند.
کنترل توجه به توانایي تمرکز و برگرداندن آن از محرکي به محرکي دیگر گفته ميشود .کنترل
هدفمند نی ز به درجه کنترلي که شخص بر حفظ تمرکز خود در پاسخ به محرکهاي پرتکننده
حواس دارد ،اطالق ميشود .کنترل باالي توجه و کنترل هدفمند که بهعنوان بخشي از مزاج
نظمجویي در نظر گرفته ميشود ،توانایي بازداري پاسخ مسلط را در فرد فراهم ميآورد (روتبرت،
الیس و پوسنر)4002 ،5؛ بنابراین افرادي که کنترل پاییني دارند ،بهدلیل اینكه توانایي ضعیفي در
تغییر دادن توجه خود از محرکهاي برانگیزاننده اضطراب و افسردگي دارند ،ممكن است به
اختالالت رفتاري آسیبپذیر باشند (آوربچ ،گراس-تسور ،مانور و شالو .)4009 ،6کنترل هدفمند به
توانایي سرکوب یك پاسخ غالب براي ارائه یك پاسخ غیرقالب گفته ميشود .این توانایي میزان
کنترلي است که شخص بر تكانهها و هیجـانهایش دارد و تـوانایي تمرکز و تغییر توجه را شامل
ميشود (روتبرت ،الیس ،ردا و پوسنر .)4009 ،کنترل هدفمند نشاندهنده ظرفیت کلي براي
خودنظارتي است که از طریق تالش براي تنظیم انواع پاسخهاي واکنشي مثالً عواطف مثبت و منفي
1. academic performance
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در افراد ،خطرها را بهطور میانگین براي توسعه آسیبشناسي رواني در کودکان کاهش ميدهد
(شفیعي ،بشرپور و حیدريراد .)1981 ،بنابراین دانشآموزان دچار ضعف در کنترل هدفمند ،جهت
انطباق و تنظیم رفتار مطابق خواستههاي موقعیتي از عملكرد تحصیلي پاییني برخوردارند (ولیزاده،
.)1985
انعطافپذیري شناختي 1یكي دیگر از متغیرهایي است که نقش مهمي در عملكرد تحصیلي دارد
(شریفي ،موسوي و حسني .)1981 ،مفهوم انعطافپذیري شناختي اهمیت زیادي در نظریههایي که
مبتني بر شناخت هستند ،دارد .انعطافپذیري شناختي بهعنوان آگاهي شخص از متفاوت بودن،
انطباق با شرایط جدید و احساس شایستگي داشتن تعریف شده است (سداآنن و کوکاک.)4015 ،4
شواهد همگرا نشان ميدهد که انعطافپذیري شناختي وابسته به مدار بزرگي است که مناطق
چندگانه مغز مثل قشر پیشپیشاني ،هسته آکومبنس ،تاالموس و مخچه را در بر ميگیرد (دالتون،
فیلیپز و فلورسكو)4012 ،9؛ بنابراین انعطافپذیري شناختي نتیجه تفكر انعطافپذیر افراد است
(عطادخت ،نریماني ،حضرتيساقصلو و مجدي.)1981 ،
انعطافپذیري فرد را قادر ميسازد که در برابر فشارها ،چالشها و سایر مسائل عاطفي و اجتماعي
برخورد مناسب و کارآمد داشته باشد .توانایي تغییر آمایههاي شناختي بهمنظور سازگاري با
محرکهاي در حال تغییر محیطي عنصر اصلي در تعاریف انعطافپذیري شناختي است (دنیس و
وندروال)4010 ،2؛ بنابراین انعطافپذیري که با ضعف درجاماندگي ،حرکات تكراري ،دشواري در
تنظیم و تعدیل فعالیتهاي حرکتي مشخص ميشود (هیل .)4002 ،5همچنین انعطافپذیري
شناختي شیوهاي از پردازش ذهني است که فرد به تنظیم مجدد منابع ذهني در نتایجي متناوب
ميپردازد (شریفي و همكاران )1981 ،و نتیجه درگیري چند سیستم شناختي است که از نظر
واژگان معنایي و اجرایي براي تفكر بسیار مهم هستند (مارکو و ریسانسكي .)4019 ،6در این راستا
ینالد ،مالدا ،مسمن ،ایجزندورن و پیپر )4019( 1در پژوهشي با عنوان نقش توانایي انعطافپذیري
شناختي در پیشبیني عملكرد ریاضي نشان دادند که توانایي انعطافپذیري شناختي ميتواند
عملكرد ریاضي دانشآموزان را پیشبیني کند .در پژوهشي در این راستا بست ،مایلر و نگالیر9
( )4011نقش انعطافپذیري شناختي را در پیشرفت عملكرد ریاضي دانشآموزان موردبررسي قرار
دادند و نشان دادند که انعطافپذیري شناختي نقش مهمي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دارد و

1. cognitive flexibility
2. Sedaonen & Kocak
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عملكرد ریاضي آنها بهبود ميبخشد .پردازش هیجاني 1یكي دیگر از متغیرهایي است که ميتواند
بر عملكرد تحصیلي دانشآموزان تأثیرگذار باشد (ویسمن و زامبو .)4019 ،4پردازش هیجان،
فرایندي است که بهوسیلة آن آشفتگيهاي هیجاني روبهزوال ميروند تا رفتار و تجربههاي دیگر در
افراد بدون مانع پیش رود و افزایش یابد و استفاده از راهبردهاي پردازش هیجان ميتواند در افزایش
مهارتهاي عاطفي براي کاهش آشفتگي و مشكالت هیجاني و رواني مؤثر باشد (عباسي.)1985 ،
زغیبيقناد ،بارانیان و عالیپور ( )1989در پژوهشي با عنوان بررسي رابطة ادراکات از کیفیت
کالس درس و انعطافپذیري شناختي با چالشپذیري تحصیلي و عملكرد تحصیلي در دانشآموزان
دبیرستاني انجام دادند ،نشــان دادند که انعطـافپذیري شناختي ،جذابیت و خودکارآمدي با
چالش پذیري تحصیلي و جذابیت ،خودکارآمدي ،معناداري با عملكرد تحصیلي رابطه معناداري نشان
دادند .بهعالوه  ،جذابیت و خودکارآمدي با عملكرد تحصیلي با میانجیگري چالشپذیري تحصیلي
بهطور معناداري در رابطه بود .نقش ،رمضانيخمسي و فطورهچي ( )1981در پژوهش خود با عنوان
بررسي رابطه انعطافپذیري شناختي عملكرد تحصیلي :نقش واسطهاي تابآوري نشان دادند که
تابآوري نقش واسطهاي بین انعطافپذیري شناختي عملكرد تحصیلي را ایفا ميکند و عملكرد
تحصیلي با تابآوري و انعطافپذیري شناختي رابطه داشته و توسط متغیرها قابل پیشبیني است.
نریماني ،دریادل ،صبحيقراملكي و میكائیلي ( )1986در پژوهش خود با عنوان مقایسه نارسایيهاي
شناختي ،پردازش هیجاني و توجه انتخابي در دانشآموزان با و بدون نارسایي در حساب به این
نتیجه دست یافتند که دانشآموزان داراي عملكرد تحصیلي ضعیف ،به دلیل اینكه بهصورت کند یاد
ميگیرند ،لذا شبیه کودکان کمسن و سالتر عمل کرده ،در نتیجه به دلیل سرعت پردازش پایینتر،
از خطاهاي بیشتري برخوردار هستند .بهطوريکه پردازش هیجاني پایین ،میزان عملكرد
دانشآموزان را کاهش ميدهد .تكلويورنیاب و زکيزاده ( )1985در پژوهش خود با عنوان مقایسه
کنترل هدفمند و پردازش هیجاني در دانشآموزان با و بدون ناتوانيهاي یادگیري به این نتیجه
دست یافتند که دانش آموزان با مشكالت یادگیري در کنترل هدفمند و پردازش شناختي در سطح
پاییني هستند و نیازمند برنامههایي براي ارتقاء این متغیرها در دانشآموزان است .همچنین ولیزاده
( )1985در پژوهشي با عنوان نقش کنترل هدفمند و طرحوارههاي شناختي در پیشبیني سازگاري
اجتماعي و تحصیلي دانشآموزان داراي اختالل بياعتنایي مقابلهاي نشان داد که بین کنترل
هدفمند با سازگاري اجتماعي و سازگاري تحصیلي رابطه مثبت معنادار وجود دارد و کنترل هدفمند
ميتواند سازگاري و عملكرد تحصیلي دانشآموزان را پیشبیني کند .همچنین سلطاني ،شاره،
بحرینان و فرماني ( )1984در پژوهش خود با عنوان نقش واسطهاي انعطافپذیري شناختي در
1. emotional processing
2. Wasserman & Zambo
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ارتباط بین سبكهاي مقابلهاي و تابآوري با افسردگي گزارش کردند که انعطافپذیري شناختي با
حل مسئله و ارزیابي شناختي همبستگي مثبت و معناداري دارد و ميتواند بر عملكرد تحصیلي
دانشآموزان تأثیر گذاشته و میزان فرسودگي تحصیلي آنها را کاهش دهد.
اونن و کوکاک )4015( 1در پژوهشي با عنوان رابطه انعطافپذیري شناختي و عملكرد تحصیلي
انجام دادند ،به این نتیجه دست یافتند که بین انعطافپذیري شناختي و عملكرد تحصیلي دانش-
آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و عملكرد موفقیتآمیز تحصیلي مستلزم توانایي درک
انعطافپذیر مسائل ،استفاده از راهبردهاي متفاوت یادگیري و تفكر سطح باالي شناختي است.
ویسمن و زامبو ( ) 4019در پژوهش خود با عنوان عملكرد یادگیري ،پردازش هیجاني و هیجانات
تحصیلي انجام دادند ،به این نتیجه دست یافتند که عملكرد و یادگیري تحصیلي خوب ،به دور از
هیجانات نیست و زماني که هیجانات در یادگیري درگیر ميشوند و میزان پردازش هیجاني افزایش
مي یابد ،به تناسب آن ،عملكرد یادگیري نیز بهبود مي یابد .الندرل ،فوسنگر ،مول و ویلبورگر4
( ) 4014در پژوهش خود با عنوان نارساخواني :با سه پروفایل شناختي متفاوت نشان دادند که
دانش آموزان داراي عملكرد یادگیري پایین ،میزان کنترل هدفمند پاییني داشته و در پردازش
شناختي نارسایي بیشتري دارند .در این راستا مطالعه آوربچ و گروس-توسر ،مانور و شالو )4009( 9با
عنوان رابطه پردازش هیجاني و عملكرد تحصیلي در فراگیران نشان دادند که پردازش هیجاني پایین
با عملكرد یادگیري در فراگیران رابطه منفي دارد .در واقع با افزایش پردازش هیجاني ،عملكرد
یادگیري فراگیران نیز کاهش ميیابد .باکر ،توماس ،توماس و اونز )4001( 2براساس این مفهوم
پردازش هیجاني را در سه سطح تشخیص و تجربه ،کنترل و بیان و پردازش ناکافي هیجان
طبقهبندي کرد و معتقد است که پردازش هیجاني در هر یك از این سه سطح ميتواند با نقصان
روبرو شود.
ازآنجایيکه کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني نقش مهمي در عملكرد
تحصیلي دانشآموزان ایفا ميکنند؛ لذا مطالعه پیشایندهاي عملكرد تحصیلي در آنها از اهمیت
زیادي برخوردار است؛ بنابراین درک این عوامل در افزایش یادگیري و افت تحصیلي آنها ضروري به
نظر ميرسد .از سوي دیگر بهزعم مطالعات انجام شده در زمینه کنترل هدفمند ،انعطافپذیري
شناختي و پردازش هیجاني بر عملكرد تحصیلي ،کمتر مطالعهاي وجود دارد که به بررسي رابطه این
متغیرها بر عملكرد تحصیلي را بررسي کرده باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه کشف و مطالعه
متغیرهاي تأثیرگذار بر عملكرد تحصیلي ،به شناخت بهتر و پیشبیني متغیرهاي مؤثر بر آن
ميانجامد و مطالعه این متغیرها یكي از موضوعات اساسي پژوهش در نظام آموزشي است ،لذا
1. Onen & Koçak
2. Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger
3. Auerbach, Gross-Tsur, Manor & Shalev
4. Baker, Thomas, Thomas & Owens
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بدیعبودن موضوع پژوهش نیز بر ضرورت آن تأکید ميکند .همچنین با توجه به اینكه این متغیرها
که مبتني بر نظریه یادگیري شناختي اجتماعي هستند ،بهطور مستقیم به فعال شدن کارکردهاي
اجرایي منتهي شده و با فعال شدن این کارکردها نظام بازداري رفتاري به کار ميافتد .این تجربه
موجب تمایل فرد به درگیر شدن با فعالیتهاي تحصیلي ميگردد .از طرفي پیشرفت در فعالیتهاي
تحصیلي موجب بهکار افتادن فرایندهاي کالمي ميشود و در نتیجه یكي دیگر از منابع اطالعاتي
تحصیلي فعال ميشود ،ازاینرو است که کاربندي آموزههاي یادگیري فراگیران موجب بهبود
پیشرفت یادگیري آنها ميشود .در نهایت با توجه به مباني نظري پژوهش و اینكه پژوهشهاي
کمتري به بررسي نقش متغیرهاي کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني بر
عملكرد تحصیلي دانشآموزان پرداخته است؛ لذا انجام پژوهش حاضر از اهمیت باالیي برخوردار
است .همچنین با توجه به اینكه تحقیقات انجام یافته به بررسي تفاوت کنترل هدفمند و انعطاف-
پذیري شناختي و پردازش هیجاني در دانشآموزان مختلف ازجمله ناشنوا ،اختالل نافرماني مقابلهاي
و اختالالت یادگیري پرداخته است و پژوهشي یافت نشد که به بررسي رابطه این متغیرها با عملكرد
تحصیلي بپردازد؛ بنابراین این پژوهش ،از سایر پژوهشها متمایز شده و به تكمیل پیشینه پژوهشي
در این زمینه کمك بیشتري خواهد کرد .لذا بر این اساس سؤال اساسي پژوهش حاضر این است که
آیا کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني با عملكرد تحصیلي دانشآموزان
رابطه دارد؟
 .2روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي و از جهت روش توصیفي از نوع همبستگي بود .جامعه آماري
پژوهش حاضر را کلیة دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلي 1981-89
تشكیل ميدادند که تعداد آنها  2600بودند .براي انتخاب نمونه از میان جامعه آماري ،با استفاده از
روش نمونهگیري تصادفي خوشهاي و براساس جدول کرجسي و مورگان تعداد  959نفر انتخاب
شدند .فرایند انتخاب نمونه به این صورت که ابتدا از بین مناطق شهر تبریز ،تعداد  9ناحیه آموزشي
(شهید آویني ،شهید رضایي و آزادگان) بهصورت تصادفي انتخاب شده و از هر منطقه بهصورت
تصادفي سه مدرسه انتخاب شده و در هر مدرسه براي انتخاب نمونه پژوهش ،از بین مقاطع اول تا
سوم بهصورت تصادفي دو کالس انتخاب و از لیست آن کالسها ،تعدادي را بهصورت تصادفي
انتخاب شدند .پس از موافقت مسئوالن آموزشوپرورش و با ایجاد اطمینان از محرمانه بودن نتایج و
کسب رضایت آگاهانه از دانشآموزان ،ابزارهاي پژوهش در بین شرکتکنندگان در مطالعه توزیع
گردید .شایانذکر است که هنگام انجام پژوهش و مراجعه به کالسها و درخواست از دانشآموزان
براي تكمیل پرسشنامه ،به افراد مخالف با تكمیل پرسشنامه گفته شد که آنها مجاز هستند کالس
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را ترک نمایند .معیارهاي ورود به پژوهش شامل دانشآموز دبیرستاني بودن ،جنسیت پسر ،زندگي
دانشآموز در کنار هر دو والد و تمایل به شرکت در پژوهش بود .معیارهاي خروج نیز عدمتمایل به
شرکت در پژوهش ،تكمیل ناقص پرسشنامهها و شرکت در سایر مداخالت آموزشي بود.
 .1-2ابزارهای پژوهش

براي جمعآوري دادهها از ابزارهاي زیر استفاده شد:
پرسشنامه عملکرد تحصيلی :جهت سنجش عملكرد تحصیلي فراگیران از آزمون عملكرد تحصیلي
استفاده شد .این آزمون برداشتي از پژوهشهاي فام و تیلور است که توسط درتاج در سال 1999
براي جامعه ایراني ساخته شده و داراي  29سؤال است و شامل مؤلفههاي خودکارآمدي ،تأثیرات
هیجاني ،برنامهریزي ،فقدان کنترل پیامد و انگیزش بود .براي هر یك از سؤاالت یك طیف پنج
گزینهاي خیلي کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلي زیاد در نظر گرفته شده که داراي نمرات  0تا  2است.
دامنه نمرات بین صفر تا  184است .میزان اعتبار این آزمون با روش همساني دروني (آلفاي
کرونباخ)  0/12بهدست آمده است .روایي این آزمون نیز از طریق روایي محتوا و روایي سازه ارزیابي
گردیده است که در حد مطلوب گزارش گردیده است (درتاج .)1999 ،در پژوهش عباسي ،مهدينژاد
و شیرازي ( )1989ضریب پایایي این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/89بهدست آمد .همچنین
در پژوهش حاضر ضریب پایایي این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/18بهدست آمد.
پرسشنامه کنترل هدفمند :این مقیاس یك ابزار  26سؤالي است که توسط لوینگان و واسعي،
فلیپلس و هازن ( )4002ساخته شده و میزان خودتنظیمي هیجانپذیري مثبت و منفي را در
مقیاس  5درجهاي لیكرت اصالً= ،1بهندرت= ،4هر چند وقت یكبار= ،9گاهي= 2و همیشه= 5در دو
خردهمقیاس کنترل حواسپرتي و پشتكار /تكانشوري اندازه ميگیرد .دامنه نمرات بین  26و 490
است .در پژوهشي لوینگان ،واسي ،فیلیپس و هازن ( )4002ضریب پایایي این پرسشنامه را به روش
آلفاي کرونباخ  0/92به دست آورده است .همچنین در پژوهش تكلويورنیاب و زکيزاده ()1985
ضریب آلفاي کرونباخ این پرسشنامه  0/91گزارش شده است .در پژوهش حاضر ضریب پایایي این
پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/95به دست آمد.
پرسشنامه انعطافپذیری شناختی :این پرسشنامه توسط دنیس و وندروال ( )4010براي ارزیابي
میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفكر انعطافپذیر ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  40گویه و
سه مؤلفه ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک کنترلپذیري و ادراک توجیه رفتار است که بهصورت 1
درجهاي لیكرت کامالً مخالفم= ،1مخالفم= 4تا حدودي مخالفم= ،9تصمیمي نگرفتهام= ،2تا حدودي
موافقم= ،5موافقم= 6و کامالً موافقم= 1نمرهگذاري ميشود .جمع نمرات تمام سؤاالت ،نمره کل فرد
در انعطافپذیري شناختي را بهدست ميدهد .نمره باالتر نشاندهنده انعطافپذیري شناختي بیشتر
و نمره پایینتر نشاندهنده انعطافپذیري شناختي پایینتر است .دامنه نمرات بین  40و  120است.
در پژوهش دنیس و وندروال ( )4010اعتبار همزمان این پرسشنامه ،با مقیاس افسردگي بك برابر با
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 -0/98و روایي همگراي آن با مقیاس انعطافپذیري شناختي مارتین و رابین  0/15بهدست آمد .در
ایران سلطاني ،شاره ،بحرینان و فرماني ( )1984ضریب بازآزمایي کل مقیاس  0/11و ضریب آلفاي
کرونباخ کل مقیاس  0/80گزارش کردند .کهنداني ،ابوالعماليالحسیني ( )1986ضریب پایایي این
پرسشنامه را به روش آلفاي کرونباخ  0/91گزارش کردند .همچنین در پژوهش حاضر ضریب پایایي
این پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/98بهدست آمد.
پرسشنامه پردازش هيجانی :مقیاس پردازش هیجاني توسط باکر و همكاران ( )4001ساخته شده
است و یك مقیاس خودگزارشي  99آیتمي است و براي اندازهگیري سبكهاي پردازش هیجاني
استفاده ميشود .هر ماده براساس مقیاس لیكرت  5درجهاي کامالً مخالفم= ،1مخالفم= ،4نظري
ندارم= ،9موافقم= 2و کامالً موافقم= 5نمرهگذاري ميشود .دامنه نمرات بین  99و  180است .این
مقیاس داراي  9خردهمقیاس (مزاحمت ،سرکوبي ،فقدان همسویي ،عدم کنترل ،تجزیه ،اجتناب،
ناموزوني و برونيسازي) است .ضرایب آلفاي کرونباخ و بازآزمایي این مقیاس بهترتیب  0/84و 0/14
گزارش شده است (باکر ،توماس ،توماس و اونز .)4001 ،در پژوهشي تكلويورنیاب و زکيزاده
( )1985ضریب پایایي این پرسشنامه را به روش آلفاي کرونباخ  0/85گزارش کرده است .در
پژوهش حاضر نیز ضریب پایایي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ  0/80به دست آمد.
براي تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفي ،از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار
استنباطي از ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان (استاندارد)
استفاده شد .دادهها با نرمافزار  SPSS.21مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
 .3یافتههای پژوهش
یافتههاي جمعیتشناختي نشان دادند که  28/4درصد در فاصله سني  12تا  15سال و  50/9درصد
در فاصله سني  16سال و باالتر قرار داشتند .از بین دانشآموزان  21/9درصد پایه اول متوسطه،
 21/8درصد پایه دوم متوسطه و  16/9درصد پایه سوم متوسطه بودند.
در جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش نشان داده شده است.
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جدول  :1آمارههای توصيفی متغيرهای پژوهش
انحراف

خطای معيار

معيار

ميانگين
0/ 54
0/69
0/61
0/ 81
0/ 59
0/64
0/69

متغير

تعداد

ميانگين

عملكرد تحصیلي
کنترل حواس پرتي
پشتكار /تكانش ور ي
نمره کل کنترل هدفمند
ادراک گز ی نه ها ي مختلف
ادراک کنترل پذ یر ي
ادراک توجیه رفتار
نمره کل انعطاف پذ یر ي
شناختي
مزاحمت
سرکوبي
فقدان همسویي
عدم کنترل تكانه
تجزیه
اجتناب
ناموزوني
بروني ساز ي
نمره کل پردازش هیجاني

959
959
959
959
959
959
959

81/ 24
58/ 09
58/ 14
119/ 40
49/ 09
90/ 22
99/ 81

8/ 99
14/ 01
14/ 59
11/16
10/ 99
11/ 91
11/ 98

959

91/ 29

41/ 98

1/16

959
959
959
959
959
959
959
959
959

18/ 14
11/ 45
12/ 08
11/ 94
10/ 19
10/ 94
11/60
10/ 42
105/ 40

14/ 66
1/ 20
9/26
5/ 14
4/69
9/ 90
19/ 04
2/ 41
45/ 58

0/61
0/ 98
0/ 25
0/ 41
0/ 12
0/ 11
0/68
0/ 44
1/96

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود میانگین و انحراف معیار عملكرد تحصیلي بهترتیب
 81/24و  8/99است .همچنین میانگین و انحراف معیار متغیرهاي کنترل حواسپرتي  58/09و
 ،14/01پشتكار /تكانشوري  58/14و  14/59و نمره کل کنترل هدفمند نیز  119/40و 11/16
است .از سویي میانگین و انحراف معیار متغیرهاي ادراک گزینههاي مختلف  49/09و  ،10/99ادراک
کنترلپذیري  90/20و  ،11/91ادراک توجیه رفتار  99/81و  11/98و نمره کل انعطافپذیري
شناختي  91/29و  41/98ميباشد .در نهایت میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مزاحمت  18/14و
 ،14/66سرکوبي  11/45و  ،1/20فقدان همسویي  12/08و  ،9/26عدمکنترل تكانه  11/94و ،5/14
تجزیه  10/19و  ،4/69اجتناب  10/94و  ،9/90ناموزوني  11/60و  ،19/04برونيسازي  10/42و
 2/41و نمره کل پردازش هیجاني  105/40و  45/58است.
براي بررسي همبستگي بین کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي ،پردازش هیجاني و عملكرد
تحصیلي از آزمون همبستگي گشتاوري پیرسون استفاده شد .ضرایب همبستگي صفر مرتبه
دوبهدوي این متغیرها در جدول  4ارائه شده است.
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جدول  :2ماتریس همبستگی متغيرهای کنترل هدفمند ،انعطافپذیری شناختی ،پردازش هيجانی
و عملکرد تحصيلی
متغير

1

2

3

 - 1عملكرد تحصیلي
 - 4انعطاف پذیري شناختي
 - 9پردازش هیجاني
 - 2کنترل هدفمند

1
**0/48
**-0/46
**0/45

1
**-0/42
**-0/42

1
**0/40

 **P>0/01و ( *P>0/05آزمون دو دامنه)

همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود بین کنترل هدفمند و انعطافپذیري شناختي با
عملكرد تحصیلي رابطه مثبت و معنادار و بین پردازش هیجاني با عملكرد تحصیلي رابطه منفي و
معناداري وجود دارد.
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جدول  :3ماتریس همبستگی متغيرهای مؤلفههای کنترل هدفمند ،انعطافپذیری شناختی ،پردازش هيجانی و عملکرد تحصيلی
1

2

متغير
 - 1عمل كرد تحص یلي
 - 4ک نترل حواس پرتي
 - 9پشت ك ار /تكانش وري

1
**0/16
**0/18

1
-0/04

1

 - 2ادرا ک گزی نه مختلف

**0/11

*0/11

0/02

 - 5ادرا ک کنترل پذ یري

**0/18

*

0/09

 - 6ادرا ک توج ی ه رفتار

**

**

 - 1مزاحمت

**

 - 9سر ک وبي

*

0/18

-0/11

*

0/11
0/42

-0/10

3

0/02
0/09
**

4

5

7

6

9

8

1
*

0/11

*

0/14

*

-0/19

1
0/01
0/01

1
*

1

-0/14
*

-0/14

0/01

-0/12

0/09

-0/01

0/08

0/11

1

 - 8فقدان همسویي

-0/04

0/02

**-0/19

0/01

*-0/19

0/09

- 0/01

0/05

1

 - 10عدم ک نترل ت ك انه

*-0/10

*-0/14

*-0/11

- 0/10

- 0/06

**-0/41

**0/41

- 0/02

0/09

 - 11تجز یه

**

*

**

-0/15

- 0/05

-0/09

-0/09

- 0/02

- 0/01

- 0/01

- 0/09

- 0/10

**-0/12
-0/01

**-0/44
0/02

0/04
- 0/04

- 0/01
0/04

*-0/11
0/04

**-0/90
0/04

 - 14اجتناب
 - 19ناموزوني
 - 12بروني ساز ي

-0/46

-0/10

11

11

12

13

0/01

- 0/09
*

0/01

*

0/10

1
-0/01

1

-0/14

- 0/05

0/05

-0/08

0/01

1

**0/41
0/05

- 0/08
- 0/04

- 0/05
0/ 004

*0/40
-0/01

0/06
- 0/09

- 0/02
0/01

0/02

 **P>0/01و ( *P>0/05آزمون دو دامنه)
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همچنین براساس جدول  ،9عملكرد تحصیلي با مؤلفههاي کنترل هدفمند حواسپرتي ،پشتكار/
تكانشوري رابطه مثبت و معناداري دارد .همچنین عملكرد تحصیلي با مؤلفههاي انعطافپذیري
شناختي ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک کنترلپذیري ،ادراک توجیه رفتار نیز رابطه مثبت و
معناداري دارد .از سویي بین عملكرد تحصیلي با مؤلفههاي پردازش هیجاني مزاحمت ،سرکوبي ،عدم
کنترل تكانه ،تجزیه و ناموزوني رابطه منفي و معناداري وجود دارد .در نهایت بین عملكرد تحصیلي
با مؤلفههاي فقدان همسویي ،اجتناب و برونيسازي رابطهاي مشاهده نشد.
براي تعیین نقش هر یك از متغیرهاي کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش
هیجاني در پیشبیني عملكرد تحصیلي دانشآموزان از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان یا
استاندارد استفاده شد .در رگرسیون چندگانه استاندارد همه متغیرهاي پیشبین بهطور همزمان وارد
تحلیل ميشوند و هر متغیر پیشبین براساس توان پیشبیني خودش مورد ارزیابي قرار ميگیرد
(پلنت .)1982 ،1تحلیل مقدماتي بهمنظور اطمینان از عدمتخطي از مفروضههاي نرمال بودن ،خطي
بودن ،همخطي و یكساني پراکندگي انجام شد .مقادیر گزارش شده براي  Toleranceو  VIFحاکي
از آن است که از مفروضه همخطي تخطي نشده است (ارزش  Toleranceکمتر از  0/1و ارزش VIF
باالي  10بیانگر تخطي از این مفروضه است).
جدول  :4خالصه نتایج تحليل رگرسيون همزمان برای تبيين متغير مالک براساس متغيرهای پيشبين
مدل

R

R2

 R 2تعد یل شده

خطای استاندارد برآورد

همزمان

0/ 228

0/401

0/111

9/8818

همانطور که در جدول  2نشان مشاهده ميشود رگرسیون نمرات متغیرهاي پیشبین (کنترل
حواسپرتي ،پشتكار /تكانشوري ،ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک کنترلپذیري ،ادراک توجیه
رفتار ،مزاحمت ،سرکوبي ،عدم کنترل تكانه ،تجزیه ،ناموزوني) به طرف متغیر مالک (عملكرد
تحصیلي) از نظر آماري معنيدار است ( ).P<0/0001از سویي مقدار ( R2=)0/401نشان ميدهد که
متغیرهاي پیشبین قادرند بهطور ترکیبي  %40از تغییرات متغیر مالک را بهطور معنيداري
پیشبیني کنند .بهطوريکه  R=0/228نشاندهنده این است که متغیرهاي کنترل هدفمند،
انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني داراي همبستگي چندگانه با ضریب  0/22با عملكرد
تحصیلي بودند.

1. Pallant
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جدول  : 5خالصه نتایج ضرایب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد برای پيشبينی عملکرد تحصيلی
دانشآموزان
ضرایب غيراستاندارد
مدل
ثابت
کنترل هدفمند
انعطاف پذیري
شناختي
پردازش هیجاني

B

خطای

ضرایب استاندارد

t

بتا

استاندارد

سطح
معناداری

18/16
0/08

2/ 10
0/ 09

0/16

16 / 99
9/ 40

0/0001
0/ 001

0/08

0/ 09

0/ 41

2/ 09

0/ 001

-0/01

0/ 04

- 0/ 19

- 9/ 50

0/ 001

براساس مندرجات جدول  ،5در این مدل سه متغیر از لحاظ آماري معنادار ميباشند .بهطوريکه
مؤلفه انعطافپذیري شناختي داراي ارزش بتاي ( =0/41بتا ،)P=0/001 ،پردازش هیجاني (= -0/19
بتا )P=0/001 ،و کنترل هدفمند با ارزش بتاي ( =0/16بتا )P=0/001 ،بودند .با توجه به بتاهاي به
دست آمده ،ميتوان گفت از لحاظ قدرت پیشبیني کنندگي ابتدا متغیر انعطافپذیري شناختي،
پردازش هیجاني و کنترل هدفمند قرار دارند .در واقع متغیرهاي انعطافپذیري شناختي ،پردازش
هیجاني و کنترل هدفمند قادرند تغییرات عملكرد تحصیلي را در دانشآموزان پیشبیني کنند.
بنابراین براساس ضرایب استاندارد بتا ،متغیر انعطافپذیري شناختي داراي بیشترین سهم در
عملكرد تحصیلي و متغیر کنترل هدفمند داراي کمترین سهم بودند.
جدول  :6خالصه نتایج تجزیه مجذورات در تحليل رگرسيون چندگانه برای عملکرد تحصيلی دانشآموزان
منابع تغييرات
رگرسیون
باقيمانده
کل

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

6841/19
41226/61
92969/20

19
998
954

594/22
90/86

F

6/51

سطح
معناداری
0/ 001

براساس مندرجات جدول  ،6سطح معناداري  P=0/001نیز نشان ميدهد که حداقل از بین
متغیرهاي کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني یك متغیر قادر به پیشبیني
متغیر مالک (عملكرد تحصیلي) است.
جدول  1نیز نقش هر یك از متغیرهاي وارد شده به مدل در پیشبیني عملكرد تحصیلي را نشان
ميدهد.
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جدول  :7خالصه نتایج ضرایب رگرسيون استاندارد و غيراستاندارد برای پيشبينی عملکرد تحصيلی
دانشآموزان
ضرایب غيراستاندارد
مدل

B

خطای
استاندارد

ضرایب استاندارد
بتا

t

سطح
معناداری

ثابت
کنترل حواس پرتي

99/81
0/05

5/61
0/ 02

0/ 01

15/61
1/ 95

0/0001
0/ 111

پشتكار /تكانش ور ي

0/08

0/ 02

0/ 14

4/ 21

0/ 012

0/10

0/ 02

0/ 11

4/ 41

0/ 049

0/10

0/ 02

0/ 14

4/ 98

0/ 011

0/08
-0/09
-0/19
0/01
-0/02
-0/16
-0/45
-0/09
-0/09

0/ 02
0/ 02
0/06
0/06
0/ 10
0/ 19
0/ 12
0/ 02
0/ 11

0/ 10
- 0/ 10
- 0/ 10
0/ 01
- 0/ 04
- 0/ 40
- 0/ 09
- 0/ 02
- 0/ 09

1/ 88
- 4/ 05
- 4/ 04
0/46
- 0/ 98
- 2/ 19
- 1/61
- 0/ 11
- 0/ 11

0/ 021
0/ 021
0/ 022
0/ 185
0/ 682
0/ 001
0/ 082
0/ 291
0/ 216

ادراک گزینه
مختلف
ادراک
کنترل پذ یر ي
ادراک توجیه رفتار
مزاحمت
سرکوبي
فقدان همسویي
عدم کنترل تكانه
تجزیه
اجتناب
ناموزوني
بروني ساز ي

همانطور که در جدول  1مشاهده ميشود که براساس میزان سطح معناداري متغیرها بهدلیل
رابطه قوي بین متغیرهاي تجزیه ،پشتكار /تكانشوري ،ادراک کنترلپذیري ،ادراک گزینههاي
مختلف ،ادراک توجیه رفتار ،مزاحمت پردازش هیجاني و سرکوبي با عملكرد تحصیلي در مدل باقي
ماندند و از سویي متغیرهاي کنترل حواسپرتي ،فقدان همسویي ،عدمکنترل تكانه ،اجتناب،
ناموزوني و برونيسازي بهدلیل رابطه ضعیف با متغیر عملكرد تحصیلي و چون میزان معناداري این
متغیرها از مقدار  0/05بیشتر است ،از مدل حذف ميشوند .بنابراین در این مدل هفت متغیر از
لحاظ آماري معنادار ميباشند .بهطوريکه مؤلفه تجزیه پردازش هیجاني داراي ارزش بتاي (=-0/40
بتا ،)P=0/0001 ،مؤلفه پشتكار /تكانشوري کنترل هدفمند ( =0/14بتا ،)P=0/01 ،مؤلفه ادراک
کنترلپذیري انعطافپذیري شناختي ( =0/14بتا ،)P=0/01 ،مؤلفه ادراک گزینههاي مختلف (=0/11
بتا ،)P=0/04 ،ادراک توجیه رفتار ( =0/10بتا ،)P=0/02 ،و مؤلفههاي مزاحمت پردازش هیجاني
داراي ارزش بتاي ( =-0/10بتا )P=0/02 ،و سرکوبي با ارزش بتاي ( =-0/10بتا )P=0/02 ،بودند .با
توجه به بتاهاي به دست آمده ،ميتوان گفت از لحاظ قدرت پیشبیني کنندگي ابتدا متغیر تجزیه،
پشتكار /تكانشوري ،ادراک کنترلپذیري ،ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک توجیه رفتار ،مزاحمت و
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سرکوبي قرار دارند .در واقع متغیرهاي پردازش هیجاني ،کنترل هدفمند و انعطافپذیري شناختي
قادرند تغییرات عملكرد تحصیلي را در دانشآموزان پیشبیني کنند .بنابراین براساس ضرایب
استاندارد بتا مؤلفه تجزیه متغیر پردازش هیجاني داراي بیشترین سهم در عملكرد تحصیلي و مؤلفه
سرکوبي متغیر پردازش هیجاني داراي کمترین سهم بودند.
بحث و نتيجهگيری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین عملكرد تحصیلي با کنترل هدفمند رابطه مثبت و معناداري
وجود دارد .در واقع با افزایش کنترل هدفمند ،میزان عملكرد تحصیلي دانشآموزان افزایش ميیابد و
بالعكس .این یافته با نتایج پژوهشهاي الندرل و همكاران ( )4014و تكلويورنیاب و زکيزاده
( )1985از لحاظ اینكه بین کنترل هدفمند با عملكرد تحصیلي رابطه وجود دارد ،همسو است .فلیچ
و شتمن ( ) 4010در پژوهش خود نشان دادند که کنترل هدفمند که جزئي از خودتنظیمي است،
نميتوان به موفقیت و عملكرد تحصیلي باال رسید .به این معني که بدون تنظیم و کنترل هدفمند
در همان مرحله اول ،فرد نخواهد توانست به تشخیص درست دست یابد .در این صورت ،دیگر حل
مسئله به شكل درست اتفاق نخواهد افتاد .عالوهبر این کنترل توجه و هدفمند بهعنوان عاملي مهم
در پیشرفت تحصیلي ،برقراري و نگهداري روابط و شایستگي اجتماعي محسوب ميشود ،هر چه
دانشآموزان کنترل توجه و هدفمند کمتري داشته باشند ،جذب و تحمل پایین و ارزیابي منفي از
روابط ،محیط و توانایيها و کارکرد خود خواهند داشت .مشكالتي که دانشآموزان داراي عملكرد
تحصیلي پایین در تعامالت اجتماعي از خود نشان ميدهند ،معموالً به فقدان مهارتهاي الزم در
زمینه پیشقدم بودن و نگهداشتن ارتباطات اجتماعي مثبت برميگردد که این عامل ميتواند تأثیر
سوء بر کنترل هدفمند آنان داشته باشد (تكلويورنیاب و زکيزاده.)1985 ،
همچنین بین مؤلفههاي کنترل حواسپرتي و پشتكار /تكانشوري کنترل هدفمند با عملكرد
تحصیلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در واقع با افزایش کنترل هدفمند ،میزان عملكرد
تحصیلي دانشآموزان نیز افزایش ميیابد .بهطوريکه الندرل و همكاران ( )40140در پژوهش خود
نشان دادند که دانشآموزان داراي عملكرد یادگیري پایین ،میزان کنترل هدفمند پاییني داشته و در
پردازش شناختي نارسایي بیشتري دارند .همچنین تكلويورنیاب و زکيزاده ( )1985در پژوهش
خود به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان با مشكالت یادگیري در کنترل هدفمند و پردازش
شناختي در سطح پاییني هستند و نیازمند برنامههایي براي ارتقاء این متغیرها در دانشآموزان
است.
در تبیین این یافته ميتوان گفت که افراد داراي عملكرد تحصیلي پایین ،ممكن است به علت
توجه به اطالعات بيربط در میدان دید خود ،نتوانند بر یك موضوع خاص تمرکز کنند .به همین
علت ممكن است پشتكار ضعیفتري نسبت به افراد داراي عملكرد تحصیلي باال ،براي رسیدن به
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اهداف خاص داشته باشند .در واقع دانشآموزاني که عملكرد تحصیلي پاییني دارند ،توانایي کمتري
براي کنترل پاسخهاي غالب خود دارند و نميتوانند بهراحتي پاسخهاي غالب را سرکوب کنند و یك
پاسخ غیرغالب را جایگزین آن کنند؛ یعني دانشآموزان داراي عملكرد تحصیلي پایین ،توانایي
کمتري براي کنترل شخصي بر تكانهها و هیجانهاي خود دارند و همچنین توانایي تمرکز و تغییر
توجه ضعیفتري را دارند (دیزا ،سیلورب ،ریوز-کوادرا و لوپز-لوپزا .)4012 ،1در توجیه این یافته
ميتوان گفت ممكن است افرادي که داراي کنترل ضعیف توجه هستند ،نميتوانند به جنبههاي
مشكلزاي رفتار خود توجه نموده و آنها را شناسایي کنند ،همچنین به نظر ميرسد افراد داراي
کنترل ضعیف اوالً در برابر مشكالت رفتاري خودآگاه نبوده و بهراحتي نميتوانند آنها را بازشناسي
کنند و دوماً به دلیل مقاومت در برابر افكار مزاحم در تصمیمگیري دوسوگرایي بیشتري نشان
ميدهد (دي و هاسر .)4012 ،4در مجموع ميتوان گفت که افراد داراي عملكرد تحصیلي پایین،
کنترل هدفمند ضعیفتري نسبت به افراد داراي عملكرد تحصیلي باال دارند؛ چون کنترل هدفمند به
درجه کنترلي گفته ميشود که شخص بر تمرکز خود در پاسخ به محرکهاي مزاحم دارد و کنترل
هدفمند باال بهعنوان بخشي از مزاج نظم جویي در نظر گرفته ميشود که توانایي بازداري پاسخ
مسلط را در فرد فراهم ميآورد (شفیعي ،بشرپور و حیدريراد.)1981 ،
نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین عملكرد تحصیلي با انعطافپذیري شناختي رابطه
مثبت وجود دارد .همچنین بین مؤلفههاي ادراک گزینههاي مختلف ،ادراک کنترلپذیري و ادراک
توجیه رفتار رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در واقع با افزایش انعطافپذیري شناختي ،میزان
عملكرد تحصیلي دانشآموزان نیز افزایش ميیابد و بالعكس .این یافته با نتایج پژوهشهاي ینالد و
همكاران ( )4019معتقد بودند که توانایي انعطافپذیري شناختي ميتواند عملكرد ریاضي
دانشآموزان را پیشبیني کند .در واقع انعطافپذیري شناختي نقش مهمي در عملكرد تحصیلي
دارد .همچنین سلطاني و همكاران ( )1984که انعطافپذیري شناختي با حل مسئله و ارزیابي
شناختي همبستگي مثبت و معناداري دارد و ميتواند بر عملكرد تحصیلي دانشآموزان تأثیر گذاشته
و میزان فرسودگي تحصیلي آنها را کاهش دهد ،همسو است.
انعطافپذیري شناختي به توانایي انسان براي سازگار کردن راهكارهاي فرایند شناختي در
مواجهه با شرایط جدید و غیره منتظره در محیط اطالق ميشود .طبق نظریه انعطافپذیري
شناختي ،انعطافپذیر شناختي کسي است که ميتواند بهراحتي در پاسخ به خواستهاي موقعیتي
متنوع ،اطالعات را مجدداً سازماندهي کرده و بهکار ببرد .دانشآموزان براي به دست آوردن این
انعطافپذیري شناختي باید پیچیدگي کامل مسائل را درک کنند و بهدفعات فضاي مسئله را بررسي
1. Dazaa, Silverb, Ruiz-Cuadraa & López-Lópeza
2. Dye & Hauser
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کنند تا ببینند چگونه تغییر در متغیرها و اهداف ميتواند فضا را تغییر دهد .اینكه فرد چگونه
ميتواند این کار را انجام دهد ،تابعي از شیوة بازنمایي دانش (براي مثال ،ابعاد مفهومي متعدد
بهجاي یك بعد واحد) و فرایندهایي است که بر پایهي بازنمایيهاي ذهني عمل ميکنند (اسكندري،
پژوهينیا و ابویساني .)1985 ،انعطافپذیري شناختي طیف وسیعي از توانایيهاي فردي را در بر
ميگیرد تا فرد بتواند موقعیتهاي مختلف را شناسای ي کرده و خود را با آن سازگار کند .با توجه به
اینكه شرایط تنشزا ،ماهیتي هیجاني دارد ،میزان انعطافپذیري فرد در نحوه روبرو شدن با آن،
نقش مهم و اساسي ایفا ميکند .بهطوريکه افرادي انعطافپذیري پاییني دارند ،در مواجهه با تجارب
ناخوشایند ،بهجاي ادراک موقعیت تنشزا بهعنوان موقعیت قابلکنترل ،از یك الگوي انعطافناپذیر
در سازش با موقعیت پیروي ميکنند (ینالد و همكاران .)4019 ،زماني که این الگوي انعطافناپذیر
در عملكرد تحصیلي فرد تداوم یابد منجر به پایین آمدن ظرفیت فرد در تحمل تجارب و حالتهاي
ناخوشایند دروني ميگردد .بهطوريکه فرد با فاصله گرفتن و بيتوجهي ،اقدام به فرار از موقعیت
تنشزا نموده و خیلي زود احساس ناکامي ،کم ارزشي و ناتواني ميکند (لوگهید و هولنستین،1
.)4016
در تبیین انعطافپذیري شناختي بر عملكرد تحصیلي ميتوان گفت انعطافپذیري فرایندي است
که طي آن توانایي فرد در برابر چالشهاي عاطفي ،اجتماعي و جسمي افزایش ميیابد .جبران
آسیبها به فرد قدرت بیشتري براي رویارویي با نامالیمات زندگي را ميدهد .انعطافپذیري
شناختي توانایي افراد در تعدیل روند شناخت براي روبهرو شدن با موقعیتهاي جدید و
غیرقابلپیشبیني ميباشد (استرنبرگ و فرنچ .)1884 ،4بهطوريکه وقتي فرد انعطافپذیري
شناختي نداشته باشد بهطور غیرفعال با شرایط محیط مواجه ميشود و معموالً به خطا ميرود و
کارها را با تعلل انجام ميدهد و این باعث کاهش عملكرد تحصیلي در دانشآموزان ميشود .پس با
انعطافپذیري شناختي ميتوان تغییرات اساسي در ارائه مجدد فكري را رخ داد و همین زمینه
ارتباط بین انعطافپذیري شناختي و عملكرد تحصیلي را تبیین ميکند (رستمي ،جهانگیرلو،
سهرابي و احمدیان.)1985 ،
نتایج دیگر پژوهش حاضر نشان داد که بین عملكرد تحصیلي با پردازش هیجاني و مؤلفههاي
مزاحمت ،سرکوبي ،عدم کنترل تكانه ،تجزیه و ناموزوني و نمره کل پردازش هیجاني رابطه منفي و
معناداري وجود دارد .همچنین بین عملكرد تحصیلي با مؤلفههاي فقدان همسویي ،اجتناب و
برونيسازي رابطهاي مشاهده نشد .در واقع با افزایش پردازش هیجاني ،میزان عملكرد تحصیلي
دانشآموزان نیز کاهش ميیابد .بهطوريکه ویسمن و زامبو ( )4019در پژوهش خود نشان دادند که
عملكرد و یادگیري تحصیلي خوب ،به دور از هیجانات نیست و زماني که هیجانات در یادگیري
1. Lougheed & Hollenstein
2. Sternberg & Frensch
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درگیر ميشوند و میزان پردازش هیجاني افزایش ميیابد ،به تناسب آن ،عملكرد یادگیري نیز بهبود
ميیابد ،با نتایج این پژوهش همسو است.
یك دلیل احتمالي براي مشكالت هیجاني دانش آموزان داراي عملكرد تحصیلي پایین این است
که آنها نقایصي در حوزه شناخت هیجاني دارند .آنها نشانههاي اجتماعي را غلط درک کرده و
ممكن است احساسات و هیجانات دیگران را سوءتعبیر کنند .بهطوريکه کودکان داراي عملكرد
تحصیلي پایین ،با مشكالتي در تمیز عالئم اشاره ،نشانههاي موقعیتي و رمزگشایي نشانههاي
غیرکالمي -هیجاني دارند .بهطوريکه دانشآموزان داراي عملكرد تحصیلي پایین ،اطالعات
غیرکالمي هیجاني را به روشي متفاوت از دانشآموزان دیگر دریافت و ارسال مينمایند که این عامل
ميتواند منجر به عملكرد ضعیف آنان در پردازش هیجاني گردد (آوربچ و همكاران.)4009 ،
بهطوريکه دانشآموزاني که از عملكرد تحصیلي باالیي برخوردارند ،بهدلیل منابع و توانمندي
شناختي و هوشي بیشتر ،بهتر ميتوانند هیجانات خود را نظمدهي کنند .بهعبارتي آنان از توانایي
نظمبخش شناختي باالتري در مورد هیجاناتشان برخوردارند .در نتیجه پردازش شناختي
مناسبتري دارند؛ اما در آنجا که دانشآموزان داراي عملكرد تحصیلي باال ،اتكاي زیادي بر این توان
هوشي و شناختي خود ميکنند و ميخواهند هیجانات و احساسات خود را بهطور کامل با توان
شناخت و هوشي خود تجربه و کنترل کنند ،در برخي از مؤلفههاي پردازش هیجاني مانند مزاحمت،
سرکوبي ،عدمکنترل تكانه ،تجزیه و ناموزوني نمرات باال و مشكلسازي ميگیرند .شاید به همین
دلیل است که این دانشآموزان بهدلیل توانایيهاي شناختي خود نسبت به تعارضات بینفردي
حساستر بوده و احساس ازخودبیگانگي و فشار رواني بیشتري را تجربه ميکنند (عباسي.)1985 ،
یافته دیگر پژوهش نشان داد که متغیرهاي پردازش هیجاني ،کنترل هدفمند و انعطافپذیري
شناختي قادرند تغییرات عملكرد تحصیلي را در دانشآموزان پیشبیني کنند .در تبیین این یافته
ميتوان گفت که کنترل هدفمند نی ز به درجه کنترلي که شخص بر حفظ تمرکز خود در پاسخ به
محرکهاي پرتکننده حواس دارد ،اطالق ميشود .کنترل باالي توجه و کنترل هدفمند که بهعنوان
بخشي از مزاج نظم جویي در نظر گرفته ميشود ،توانایي بازداري پاسخ مسلط را در فرد فراهم
ميآورد و از این طریق میزان کنترلپذیري ،توجیه رفتار و انعطافپذیري شناختي نیز افزایش
ميیابد و لذا این دو متغیر ميتوانند بر عملكرد تحصیلي نقش داشته و پردازش هیجاني را در
دانشآموزان نیز تحت تأثیر قرار دهند و باعث بهبود مشكالت این دانشآموزان شوند .بنابراین با
توجه به پردازش هیجاني ،کنترل هدفمند و انعطافپذیري شناختي توان تبیین واریانس عملكرد
تحصیلي را دارند و لذا آموزشوپرورش ميتواند نسبت به ایجاد محیط یادگیري پرورشدهنده
هیجانهاي مثبت اهتمام ویژهاي داشته باشند چراکـه تجربـههاي هیجـاني مثبت و منفي در
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دانشآموزان و توجه به جنبههاي شناختي ميتواند در چنین موقعیتهاي تحت تأثیر قرار گیرد و
این متغیرها را بهبود بخشد.
این پژوهش با محدودیتهایي مواجه بود .اول اینکه در پژوهش حاضر از روش خودگزارشي و
پرسشنامه براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده شد؛ بنابراین پیشنهاد ميشود در تحقیقات
بعدي براي بررسي این متغیرها ،از مصاحبه ،یادآوريهاي برانگیختهشده ،گفتگو یا مكالمهها و
یادداشتهاي روزانه استفاده گردد تا نتایج دقیقتري حاصل گردد .همچنین این تحقیق ممكن است
در بافتهاي تحصیلي و گروههاي سني متفاوت تغییر یابند؛ بنابراین تحقیقات دیگري ترجیحاً
طرحهاي پژوهشي طولي الزم است تا به روابط چندمتغیري بین عملكرد تحصیلي و مؤلفههاي
کنترل هدفمند ،انعطافپذیري شناختي و پردازش هیجاني و گروههاي سني متفاوت بپردازد .از
سویي این پژوهش بر روي دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز انجام گرفته است؛ که
براي افزایش تعمیمپذیري نتایج تحقیق به کل دانشآموزان ،استفاده از نمونههاي آماري از مدارس و
شهرهاي دیگر ،ضروري به نظر ميرسد .با توجه به اینکه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
مقداري از واریانس عملكرد تحصیلي توسط عوامل دیگري پیشبیني ميشود؛ لذا پیشنهاد ميشود
که پژوهشگران عوامل دیگري که در عملكرد تحصیلي نقش دارند را موردپژوهش قرار دهند؛
بنابراین براساس یافتهها پیشنهاد ميشود که به معلمان آموزشهایي داده شود تا بتوانند جوابگوي
مسائل و نیازهاي دانشآموزان باشند و میزان هدفمندي و کنترل دانشآموزان بر روي عملكرد
تحصیلي را بهبود بخشند .همچنین پیشنهاد ميگردد که متخصصان حوزه روانشناسي با ایجاد
فضاهاي آموزشي پردازشهاي هیجاني مناسب ،استفاده از راهبردهاي پردازش هیجاني درست را به
افراد آموزش دهند و زمینه را براي کاهش مشكالت ناشي از استفاده از پردازشهاي هیجاني منفي
فراهم آورند .با توجه به اینكه نحوه استفاده از انعطافپذیري شناختي و کنترل هدفمند معموالً در
دوران کودکي آموخته ميشوند و تقریباً در نوجواني تثبیت ميشوند؛ بنابراین توصیه ميشود آموزش
نحوه استفاده از راهبردهاي انعطافپذیري شناختي و کنترل هدفمند از سنین کودکي آغاز گردد.
تشکر و قدردانی
از کلیه دانش آموزان که در اجراي این پژوهش مشارکت داشتند ،کمال تشكر و قدرداني را داریم.
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