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 چکيده                
تحصیلي  هايگر هیجانهدف این پژوهش تعیین نقش میانجي

در رابطه بین محیط یادگیري سازاگرا و شایستگي تحصییلي در 
همبسیتگي و  -آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیییيدانش

آموزان دختر دبیرستاني شهر تهران در سال جامعه شامل دانش
روش آمیوز دختیر بیه دانیش 094بیود.  6959-6951تحصیلي 

 ادگیري سازاگرايانتخاب و نظرسنج محیط ی  ايخوشه تصادفي
(، مقیاس ارزیابي شایسیتگي تحصییلي 6559تیلور و همکاران )

هاي تحصیلي پکران، ( و پرسشنامه هیجان6555دیپرنا و الیوت )
-ها با روش مدل( را تکمیل کردند. داده2449گوئتز و فرینزل )

هیاي بیرازش، شاخص هاي ساختاري تحلیل شدند.یابي معادله
 دادند. هاي گردآوري شده را نشانداده برازندگي مطلوب مدل با

در مجموع هیجان تحصیلي مثبت و منییي و محییط ییادگیري 
از واریانس شایسیتگي تحصییلي را درصد  90سازاگرا توانستند 

ها نشان دادند که اثر مستقیم محیط همچنین یافته تبیین کنند.
یییادگیري سییازاگرا بییر شایسییتگي تحصیییلي مثبییت و معنییادار 

(46/4P<)  و اثر مستقیم هیجان تحصیليِ منیي بر شایسیتگي
تحصیلي منیي معنادار و اثر مستقیم هیجان تحصیلي مثبت بیر 

همچنیین . (>46/4P)شایستگي تحصیلي مثبت و معنادار است 
نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم محیط یادگیري سیازاگرا بیر 

 گري هر دو  بعید منییي و مثبیتشایستگي تحصیلي با میانجي
 (.>46/4Pهیجان تحصیلي معنادار است )

شایستگي تحصیلي، هیجان تحصیلي،  های کليدی:واژه

 محیط یادگیري سازاگرا

 
 

Abstract 
The purpose of this research was to determine the 

mediating role of academic emotions in the 

relationship between constructive learning 

environment and academic competence in the 

female students. The method of this research was 

descriptive- correlational and population included 

the female high school students in Second course 

in Tehran in the academic year 2015-2016. 450 

participants were randomly selected via cluster 
sampling method and completed Constructivist 

Learning Environment (Taylor, Dawson, & 

Fraser, 1995), Academic Competence (DiPerna & 

Elliott, 1999) and Achievement Emotions 

Questionnaire (Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 

2002). Research data was analyzed using 

structural equation modeling.  Fit indices 

represented fitness of model with collected data.  

On the whole, the positive and negative academic 

emotion and constructive learning environment 

were able to explain 54% of the variance of 

academic competence. Also the results showed 

that the direct effect of constructive learning 

environment on academic competence is positive 

and significant (p<0.01). The direct effect of 

negative academic emotion on academic 

competence is negative and the direct effect of 

positive academic emotion on academic 

competence is positive and significant (p<0.01). 

The indirect effect of constructive learning 

environment on academic competence with the 

mediation role of both negative and positive of 

academic emotion  is significant (p<0.01).  

Keywords: "Academic competence", 

"Achievement emotion", "Constructive learning 

environment" 
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 مقدمه
کار، پشتکار و مشغولیت اي از رفتارهاست که با خودتنظیمي، خلق مثبت، ابتمجموعه6شایستگي تحصیلي

همبسته است و از این رو شناسایي رفتارهاي  هاي درسي و پیشرفت تحصیليفعالیتذهني با تکالیف در 
-آموزان مورد سوال پژوهشیادگیري و پیشرفت تحصیلي دانشمرتبط با شایستگي تحصیلي در بررسي 

و  آموزان از توانایيهاي دانشبيبه ارزیا شایستگي تحصیلي(. 2462گرها است )لیونگ، لو و لیونگ، 
عملکرد و باورهایشان )در مورد منابع مورد نیاز براي عملکرد بسیار خوب( اشاره دارد )مالتایس، داچسن، 

ارضاء مناسبي وشرهنگامي که نیاز به شایستگي به گرياساس نظریه خودتعیین (. بر2469راتل و فنگ، 
آن  يواهد بود و اگر به هر دلیلي این نیاز  ارضاء نشود، نتیجهشود، نتیجه آن بهزیستي و رشد مناسب خ

(. برخي از 2444؛ رایان و دسي، 2442ي خواهد بود )دسي و رایان، عدم وجود بهزیستي و ناسازگار
ي منیي و با  انگیزه و مشغولیت اند که شایستگي تحصیلي با احساس اضطراب رابطهها نشان دادهپژوهش

پیشرفت تحصیلي ضعیف در مقایسه  آموزان دارايدانشي مثبت دارد و س درس رابطهیادگیرنده در کال
تري برخوردارند. ضعف در تحصیلي متوسط و باال از شایستگي تحصیلي کم داراي پیشرفت آموزانبا دانش

شده )نظیر مشکالت بروني و اضطراب، افسردگي(شده )نظیر شایستگي تحصیلي با مشکالت دروني
پیگردي اهداف، سازگاري با  ،سلوک و پرخاشگري( همراه است و شایستگي تحصیلي بیشتر اختالالت

هیجاني و سالمت روان، و پیشرفت در زندگي مرتبط است. افرادي که احساس شایستگي بیشتري دارند، 
س و مالتای؛ 6954ابوالقاسمي، رضایي جمالویي، نریماني و زاهد بابالن، اعتماد به نیس باالتري دارند )

(. حجازي، 2461؛ ویکز و همکاران، 2462؛ تو، ارس و فلنگان، 2469؛ جنگیز و دماري 2469همکاران، 
( نشان دادند شایستگي تحصیلي، ارتباط و خودمختاري، 6959قاضي طباطبایي، لواساني و مرادي )

ها نشان پژوهش در مدرسه هستند. به عالوهمشغولیت آموزان از روابط با معلمان و میانجي ادراک دانش
هاي دلبستگي، روابط، شایستگي هیجاني و اجتماعي، محیط یادگیري و مشارکت در اند که سبکداده

 بیني کنندههاي تربیتي والدین از دیگر متغیرهاي پیشکالس درس، توجه و حل مسئله و همین طور شیوه
رحماني، ؛ 6959سلطان احمدي، شایستگي تحصیلي هستند )حسني، اصغري، کاظم زاده بیطالي، و عبدلي 

؛ 2462؛ تو، ارس و فلنگان، 2469؛ مالتایس و همکاران، 6989، برادران رضایي و صداقت سیدفاطمي،
رویکردهاي یاددهي در کالس درس نیز بر انگیزش و شایستگي تحصیلي (. 2448ولینت و همکاران، 

هاي محیطي گري  حمایته خود تعیینبراساس نظری (.2469آموزان مؤثر است )لیو، یي، و یونگ، دانش
شود و این نیازها نیز خودتنظیمي انگیزشي را تسهیل و شناختي ميسبب برآورده شدن نیازهاي روان

کند، هایي که کسب مي(.  تجربه هر فرد در زندگي و مهارت2464کننید )چن و جانگ، تقویت میي
کند. رد و محیطي است که در آن زندگي ميمربوط به شرایط محیطي و محصول تأثیر متقابل میان ف

-کننده که یادگیري را تحریک و تشویق ميیادگیري فرایندي است که در یک محیط مناسب و حمایت

                                                           

6- academic competence 



 ... هاي تحصیلي در رابطه بین محیط یادگیري سازاگرا و شایستگي تحصیليگر هیجاننقش میانجي
 

 

86 

 

 خود، (. به اعتقاد سازاگرایان، یادگیرنده براساس تجربه6985گیرد )مردمي و دلشاد، کند، بهتر صورت مي
دهد. سازد و این کار را به صورت فعّال انجام ميها( را ميها و تداعيدانش )میاهیم، اصول، فرضیه

هاي  آموز از محیط با ویژگيادراک محیط کالس بر این فرض استوار است که ادراک دانش مطالعه
-اي و شخصي او پیوند دارد و این امر به نوبه خود بر روشي که وي درباره دنیاي اجتماعي خود ميزمینه

گذارد )برزگر بیرویي و شیخ االسالمي، یکردش نسبت به محیط اطرافش تأثیر ميروبر اندیشد و نیز 
 محوریت آموزش بایستي یک مسئله ،معتقد است که در رویکرد مبتني بر مسئله( 6555(. جاناسن )6952

سئله را گیرد خودشان بتوانند مو فراگیران با استیاده از ابزارهایي که در اختیار آنان قرار مي طرح  باشد یا
حل کنند، وي این ابزارها را شامل منابع اطالعاتي، ابزارهاي شناختي، ابزار مباحثه و همکاري و ابزار 

تري هاي مناسبتري در محیطهاي متنوعآموزاني که تجربهداند. دانشاي ميپشتیباني اجتماعي و زمینه
ر یادگیري خودکارآمدتر خواهند بود هایي که از چنین شانسي برخوردار نیستند، ددارند، نسبت به آن

 هایشان در(. خودکارآمدي از باور افراد نسبت به توانایي6952)برزگر بیرویي و شیخ االسالمي، 
شود؛ این هاي خاص ناشي ميسازماندهي و انجام اعمال خاص براي رسیدن به برخي اهداف یا وضعیت

هاي یتعملکرد افراد دارد و مقابله با شرایط و موقعتنظیمي، و کیییت -باورها تأثیر قابل توجهي در خود
 (.2464؛ سیوز و ساوي، 2469)اسکوارز و وارنر،  سازدزا را آسان مياسترس

اتّخاذ کرده است، از یادگیرندگان انتظار  را 6سازاگرایانهیادگیري رویکرد در کالس درسي که معلم،      
شوند و از آنان آموزان تشویق ميدر این کالس درس دانشدارد که در عملکرد خود تداوم داشته باشند. 

کنند. یادگیرندگان  دانش خلقاجرا، اعمال و توسعه  ها و دانش خود را از طریقرود که ایدهانتظار مي
توانند تنها با دریافت، کسب و پذیرش، یا گوش دادن و توجه منیعالنه، دانش را فراگیرند، زیرا دانش نمي

گیرد. بنابراین، تأکید بر آموزش باید با خلق معني و درک کردن، درضمن مواجه نمي طي انتقال شکل
باشد. یادگیرندگان فعال به مشارکت، ساخت دانش و همیاري  همراههاي جدید شدن با اطالعات یا زمینه

ال به وقوع با یکدیگر نیاز دارند. براي اینکه دانش به تصرف و مالکیت یادگیرنده درآید، باید یادگیري فع
مسئولیت  آموز محور هستند و بردانش هاي یادگیري سازاگرا(. محیط2449و سیمئو، بپیوندد )کاراکیورگي 

ها و مرتبط بودن مواد درسي با زندگي هاي یادگیري، تنظیم عملکرد با هدفدر تعیین هدفیادگیرنده 
-ري از فرهنگ یک جامعه تأثیر مي(. محیط یادگی6950کنند )حقایقي و کارشکي، یادگیرنده تأکید مي

(. محیط یادگیري سازاگرا داراي پنج مؤلیه ارتباط 6959پذیرد )لواساني، حجازي، احمدیان نسب، 
است. ارتباط شخصي  6و بیان انتقادي 9، نظارت مشترک0آموز، مذاکره با دانش9، عدم قطعیت2شخصي

                                                           

6- constructive learning approach 
2- personal relevance 
9- uncertainty 
0- negotiation 
9- shared control 
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در است؛ عدم قطعیت  آموزانمدرسه دانش هاي خارج ازمیزان ارتباط تجارب مدرسه با تجربهبیانگر 
کند و بر آموزان را بازنمایي ميمحیط یادگیري سازاگرا، دانشِ نسبي ناشي از استدالل شخصي دانش

آموزان به منظور کشف دانش علمي خود و داوري فرهنگي و هاي مناسب براي دانشایجاد فرصت
آموز به استیاده از راهبردهاي آموزشي مناسب به ؛ مذاکره با دانشکنداجتماعي در مورد آن تأکید مي

-ها ميمعلمکند که کند؛  نظارت مشترک بر این نکته تأکید ميمنظور ارتقاء فعالیت کالسي اشاره مي

شان نظارت داشته آموزان فراهم کنند تا بتوانند تا حدودي بر یادگیريهایي را براي دانشبایست فرصت
کند تا از این طریق هاي یادگیري سازاگرا تأکید ميانتقادپذیري معلم در محیط ؛ و بیان انتقادي برباشند

)تیلور، داوسون و فراسر،  هاي یادگیري پرورش یابدآموزان نسبت به فعالیتهاي انتقادي دانشنگرش
محیط یادگیري که بر اساس اصول سازاگرایي بنا شده باشد محیط یادگیري مناسبي براي (. 6559
آموزان احساس کارآمدي کنند و راهبردهاي شناختي سطح باال اي درس است و براي اینکه دانشهکالس

اگر  (.6952االسالمي، اتخاذ نمایند، الزم است که محیط یادگیري سازاگرا باشد )برزگربیرویي و شیخ
تالل در آور باشد، یادگیرنده دچار اختالل در فرآیند پردازش اطالعات، اخشرایط کالس درس دلهره

-ترین مسائل را نیز به یاد نمياي که حتي بدیهيشود، به گونهعملکرد تحصیلي و وقیه در یادگیري مي

( 6959آراي لنگرودي، محمدي، مهري، و طالعي )(. سبزه6950زاده، رسولي و کیوان، آورد )هوشمندي
د مختلف حرمت خود و غلبه بر روان و ابعاآموزان، در تعیین سالمتنشان دادند که محیط تحصیليِ دانش

 (6952پور قهیرخي )زاده هنرمند و کیانییالق، مهرابيهاي تحصیلي نقش دارد. مروتي، شهنيچالش
محیط یادگیري سازاگراي ادراک شده هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق دریافتند که 

دکارآمدي ریاضي با عملکرد ریاضي گیري دروني هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضي و خوجهت
( نشان دادند که بین محیط یادگیري سازاگرا، تیکر انتقادي و 6950کیا )رابطه دارد. اخالصي و سپهري

( نشان داد محیط یادگیري سازاگرا 2469پیشرفت تحصیلي رابطه معنادار وجود دارد. نتایج پژوهش تونکا )
گیري تیکر انتقادي در کالس درس نقش تواند در شکلاست و ميجو کالس و محیط کالس اثرگذاربر 

تواند منجر به بهبود محیطي ميمناسب ( دریافت که فراهم بودن شرایط 2449مهمي اییا کند. لین )
یادگیري مشارکتي  گروهي در دانش آموزان شود. هايرهاي انجام کاي حل مسئله و مهارتهامهارت

-کند، و کالس درس توأم با یادگیري مشارکتي فضاي راحتمي فرصت بیشتري براي یادگیرندگان فراهم

گر آن است ( نشان6950(، نتایج پژوهش کرمي )6959تري دارد )حاج حسیني، کوشه، لواساني و مرسلي، 
 شود.که طراحي محیط یادگیري سازاگرا موجب افزایش اثربخشي کلي آموزش مي

یادگیري از تعامل فرایندهاي شناختي، کرداري )انگیزشي و  ( با تأکید بر این که2441آینده و ترنر )      
آموزان در هاي دانشهاي پویا را براي درک هیجانشود، رویکرد نظامارادي( و هیجاني ایجاد مي

ها، بافت اجتماعي هاي پویا بر تعامل نقش هیجانهاي آموزشي به کار بردند. رویکرد نظامموقعیت
ها  )اضطراب، گیري تسلط و یا عملکرد( و حالتغیره(، صیات دروني )جهت )والدین، معلمان، دوستان و

                                                                                                                                         

6- critical voice 



 ... هاي تحصیلي در رابطه بین محیط یادگیري سازاگرا و شایستگي تحصیليگر هیجاننقش میانجي
 

 

89 

 

ها بر کند. تعامل این جنبهاعتماد به نیس( و فرآیندها )حل مسئله و خودتنظیمي( در یادگیري تأکید مي
 و آموزانردي دانشهاي عملکي خود بر توانایيها نیز به نوبهگذارد. هیجانها اثر ميیادگیري و هیجان
(. پکران، 2448؛ گالسر زیکودا و فاب، 6988گذارند )کدیور و همکاران، اثر مي آنها انگیزش تحصیلي

ها در موفقیت یادگیري و پیشرفت تحصیلي ( نیز بر نقش هیجان2469لیچتنیلد، مارش، مورایاما و گوئتز )
 اند. افتد تأکید کردهآموزان و بر آنچه که در کالس درس اتیاق ميدانش
هاي رسمي نه تنها به کسب دانش و آموزان در طي آموزششناسان تربیتي معتقدند که دانشروان     

هاي خوشایند و ناخوشایند مرتبط با یادگیري و پیشرفت هیجان شوند، بلکههاي شناختي نایل ميمهارت
ي و سرشار از در واقع کالس درس یک موقعیت بسیار تعامل(. 6954دهند )حسیني و خیر، را رشد مي

-(. نقش مهم هیجانات در سازمان6959کند )رستگار، سیف و عابدیني، تجارب هیجاني را بازنمایي مي

-دهي الگوهاي ارتباطي مورد تأکید قرار گرفته است و هیجانات به عنوان عامل تغییر در نظر گرفته مي

ها از جمله ابعاد کر است هیجانشایان ذ (.6959)جانسون، نقل از مدني، گلپایگاني و لواساني،  شوند
هاي ویژه ( هیجان2441آموز هستند که در سراسر فرایند یادگیري حضور دارند. پکران )شخصیتي دانش

-معرفي کرد. هیجان هاي تحصیليیادگیري، آموزش و پیشرفت تحصیلي را شناسایي و با عنوان هیجان

هایي که اند. بنابراین هیجانصیلي گره خوردهها یا نتایج تحهاي تحصیلي به طور مستقیم به فعالیت
شوند. لذت ناشي هاي تحصیلي تلقي ميي هیجانهاي مرتبط با تحصیل هستند بمنزلهوابسته به فعالیت

اشي از تکالیف دشوار، هاي نها و عصبانیتهاي کالسي و ناکامياز یادگیري، خستگي ناشي از آموزش
( دریافت که محیط 2469گوین ) هاي تحصیلي هستند.ا فعالیتهاي مرتبیط باز هیجان هایينمونه

شوند و یک ساختار مدرسه، خصوصیت فردي، معناي زندگي و امید به طور موثري با هم ترکیب مي
گذارد. همچنین وي رابطه بین که بر پیشرفت تحصیلي اثر مي کننداجتماعي واحد را ایجاد مي -هیجاني

پکران، هال و هاگ ز، تتأیید کرد. گوئ رااجتماعي  -ي با بافت هیجانيحصیلخودکارآمدي و شایستگي ت
آموزان در ارتباط طور مستقیم با بهزیستي ذهني دانشهاي هیجاني به( گزارش کردند که تجربه2441)

معلم اثر -آموزفردي در کالس درس و تعامل دانشاست و بر کیییت زندگي، پیشرفت تحصیلي، روابط بین
بیني یادگیري هاي تحصیلي قادر به پیش( نشان دادند که هیجان6950سپهریان آذر و اقبالي ) گذارند.مي

کنندگي یادگیري خودگردان را دارد. بینيکالس درس باالترین قدرت پیشخودگردان هستند و لذت از 
ابطه هاي تحصیلي در راي هیجان( در پژوهشي با عنوان بررسي نقش واسطه6952نیکدل و همکاران )

 -گیري هدفِ عملکرديیادگیري نشان دادند که جهت داف پیشرفت و راهبردهاي خودگردانمیان اه
دار دارد. هاي تحصیلي منیي اثر مثبت و معناهاي تحصیلي مثبت اثر منیي و بر هیجاناجتنابي بر هیجان

صیلي مثبت و انگیزه هاي تحآموز نسبت به پسران در هیجان( دریافت که دختران دانش2469)چیح لینگ 
هاي تحصیلي منیي کمتر بود. وایت ي آنان در هیجاناستقالل نمره باالتري به دست آوردند، اما نمره

با توجه به  اجتماعي رابطه معناداري با خودکارآمدي دارد. –( نیز دریافت که شرایط هیجاني2469)
آموز و همچنین ضرورت توجه به محیط دانشاهمیت شایستگي تحصیلي و تأثیر آن بر زندگي تحصیلي 
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گویي به این سؤال است صدد پاسخفراگیران، این پژوهش در هايگیري مناسب و تأثیر آن بر هیجانیاد
هاي تحصیلي مثبت و منیي در رابطه بین محیط یادگیري سازاگرا و شایستگي تحصیلي که آیا هیجان

 کنند؟گري ميمیانجي
 

 روش
آموزان دختر دوره متوسطه دوم همبستگي و جامعه آماري شامل تمام دانش -صییيروش این پژوهش تو

گیري تصادفي ها از روش نمونهکنندهبود. براي انتخاب شرکت  51-59شهر تهران در سال تحصیلي 
شد که در آن ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، غرب و شرق تقسیم  اي استیادهخوشه

ي آموزشي و از هر منطقه دو دبیرستان و در هر دبیرستان دو کالس یک از این مناطق دو منطقهو از هر 
-هایي با رویکرد مدلکنند در پژوهش( پیشنهاد مي6558به تصادف انتخاب شدند. گاداگنولي و ولیسر )

نظر گرفتن احتمال رو با در تر ضروري است. از ایننیر یا بیش 944اي با حجم یابي و تحلیل مسیر، نمونه
هاي زیر را تکمیل کردند. پس از اخذ مجوز و مراجعه به نیر در این پژوهش مقیاس 094ریزش نمونه، 

اي انتخاب شدند. با توجه به اینکه ادراک از کالس آموز به روش تصادفي خوشهدانش 094مدارس 
ها توسط بعمل نیامد. گردآوري داده گیريهآموزان رشته علوم انساني نمونریاضیات مورد نظر بود از دانش

هاي پژوهش و پژوهشگر به صورت گروهي صورت گرفت. پس از توضیحات الزم در مورد پرسشنامه
کنندگان توزیع و از آنان خواسته شد که هیچ ها در بین شرکتها، پرسشنامهگویي به آنچگونگي پاسخ

اخالقي شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین  سوالي را بدون پاسخ نگذراند. در پژوهش حاضر مالحظات
هاي ساختاري به کمک یابي معادله، مدلهابه منظور آزمون داده حریم خصوصي و رازداري رعایت شد.

 ( به کار گرفته شد.MLو برآورد بیشینه احتمال ) AMOS 7.0نرم افزار 

 ابزار

گذاري آن در طیف لیکرت نمره دارد و گویه  18 ،این مقیاس: 1شایستگي تحصيليمقياس ارزیابي 
گیرد )دیپرنا و رت ميصو 9تا تقریبا همیشه= 0، اغلب=9اوقات=، بعضي2، بندرت=6اي از هرگز=رجهد 9

هاي ها و رفتارکاربرد مقیاس ارزیابي شایستگي تحصیلي، ارزیابي مهارت از(. هدف 6555الیوت، 
طع تحصیلي )از کودکستان تا کالس دوازدهم و آموزان مشغول به تحصیل در تمام مقاتوانمندساز دانش

هاي مبتني بر کالس درس را براي ریزي مداخلهچنین این مقیاس ارزیابي و برنامهدانشگاه( است، هم
(. این مقیاس داراي سه 6555سازد )دیپرنا و الیوت، آموزاني که مشکالت تحصیلي دارند آسان ميدانش

آموزان کالس ششم تا دوازدهم آموز براي دانشت. نسخه دانشآموز و دانشجو اسنسخه معلم، دانش
مناسب است که در این پژوهش مورد استیاده قرار گرفت . در این مقیاس شایستگي تحصیلي به عنوان 

)ساختاري شبیه رفتارهاي یادگیري(  6هاي تحصیليو توانمندساز 2هاي تحصیلياي متشکل از مهارتسازه

                                                           

6- academic competence evaluation scales 
2- academic skills 
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 0و  تیکر انتقادي 9، ریاضي2زیر مقیاس استعداد خواندن/تکلم 9ي تحصیلي داراي هاشود. مهارتتلقي مي
-هاي بین، مهارت9هاي مطالعهزیر مقیاس شامل مهارت 0هاي تحصیلي  متشکل از است. توانمندساز

گذاري کل نمره (.5655است )دیپرنا و الیوت،  8و انگیزش تحصیلي 9،  مشغولیت در کالس درس1فردي
هاي آن هاي گویه( نمره هر زیر مقیاس از مجموع نمره6مرحله خالصه شده است:  9آموز در فرم دانش
هاي استعداد خواندن/تکلم، ریاضي و تیکر انتقادي هاي خام زیر مقیاس( از مجموع نمره2شود حاصل مي

هاي یاسهاي خام زیر مق( از مجموع نمره9آید. هاي تحصیلي به دست مينمره کل خام عامل مهارت
هاي بین فردي، درگیري در کالس و  انگیزه تحصیلي نمره کل خام عامل هاي مطالعه، مهارتمهارت

و زیر  94تا  6هاي هاي تحصیلي شامل گویهآید. زیر مقیاس مهارتهاي تحصیلي به دست ميتوانمندساز
( ضریب همساني 6555) است. دیپرنا و الیوت 18تا  96هاي مقیاس توانمندسازهاي تحصیلي شامل گویه

 94/4 -52/4و ضریب بازآزمایي در دامنه  52/4 - 58/4هاي فوق در دامنه دروني را براي زیر مقیاس
( و 80/4تا  96/4) ترین همبستگيهاي تحصیلي بیشهاي مذکور مهارتگزارش دادند. از بین زیرمقیاس

هاي اساسي داشتند. آزمون مهارتترین همبستگي را با ( کم96/4تا  91/4فردي )هاي بینمهارت
-از متوسط )مهارت T-SSRS5هاي این پرسشنامه با مقیاس شایستگي تحصیلي همبستگي زیرمقیاس

همبستگي بین زیر نوسان داشت. ( =r 89/4هاي تحصیلي( تا باال )مهارت=r 09/4هاي بین فردي
به  90/4تا  05/4ي ز در دامنههاي اجتماعي نیهاي مهارتهاي شایستگي تحصیلي و زیر مقیاسمقیاس

آموز دختر اجرا شد. با دانش 094در پژوهش حاضر پرسشنامه شایستگي تحصیلي بر روي دست آمد. 
هاي گردآوري شده برازش گیري با دادهاستیاده از تحلیل عاملي تأییدي نشان داده شد که مدل اندازه

اي پرسشنامه شایستگي تحصیلي حمایت نمودند لیهمؤ 9هاي برازندگي از ساختار شاخصقابل قبولي دارد و 

(099/2=df/2، 516/4 =CFI،  529/4 =GFI، 859/4 =AGFI  498/4و =RMSEA ).  این هیت عامل
، فرديهاي بینمهارتهاي تیکر انتقادي، هاي ریاضي، مهارتمهارتهاي زبان/تکلم، مهارتعبارت بودند از: 

همچنین روابط معنادار هاي مطالعه. هاي انگیزش تحصیلي و مهارتهاي مشغولیت تحصیلي، مهارتمهارت
گر روایي مالکي همزمان این هاي تحصیلي و پیشرفت تحصیلي نشانبین پرسشنامه شایستگي تحصیلي و هیجان

ها در روش آلیاي کرونباخ براي عاملهمساني دروني این مقیاس با استیاده از ابزار در پژوهش حاضر بود. 

                                                                                                                                         

6- academic enablers 
2- reading/language arts 
9- mathematics 
0- critical thinking 
9- study skills 
1- interpersonal skills 
9- classroom engagement 
8- academic motivation 
5- social skills rating system-test 
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بود  945/4تا 96/4آمد و دامنه ضرایب همبستگي این عوامل بین  دستبه 816/4تا  909/4ي از ادامنه
 معنادار بود.   446/4که همه ضرایب در سطح 

هاي پیشرفت تحصیلي گیري هیجاندر این پژوهش براي اندازه :1های تحصيليپرسشنامه هيجان
( استیاده 2442ي پکران، گوئتز، تیتز و پري )هاي تحصیلآموزان از پرسشنامه خودگزارشي هیجاندانش

هاي مربوط به کالس، مربوط به یادگیري و مربوط به امتحان است. شد که متشکل از سه بخش هیجان
هیجان لذت از کالس، امیدواري، غرور، عصبانیت،  8گویه  84هاي مربوط به کالس بازیرمقیاس

= کامالً 9= کامالً مخالیم تا 6اي از درجه 9لیکرت تگي را در یک مقیاس اضطراب، شرم، ناامیدي و خس
آموزان ایراني ( این پرسشنامه را روي دانش6988گیرد. فرزاد، کاووسیان و نیکدل )موافقم اندازه مي

هاي لذت از کالس، امید به کالس، خرده مقیاس 9هنجاریابي کردند و ضریب آلیاي کرونباخ را براي 
 80/4، و 90/4، 98/4، 91/4، 99/4ترتیب ز کالس، خستگي از کالس بهاضطراب از کالس، عصبانیت ا

ها نتایج تحلیل عاملي تأییدي نشان داد که ساختار پرسشنامه همچنین در پژوهش آن گزارش کردند.
در پژوهش  کنند.هاي نیکویي برازش، مدل را تأیید ميها دارد و همه شاخصبرازش قابل قبولي با داده

هیجان مذکور  9گیري گویه براي اندازه 02( از 6956) اله، عزیز زاده و کاووسیانولي نیکدل، کدیور،
قرار دارد. در  59/4تا  88/4استیاده کردند و نشان دادند که همساني دروني پنج هیجان مذکور در دامنه 

و براي خرده  54/4پژوهش حاضر ضریب آلیاي کرونباخ براي خرده مقیاس هیجان تحصیلي منیي 
 دست آمد.به 80/4مقیاس هیجان تحصیلي مثبت 

آموز اکات دانشمنظور سنجش ادردر این پژوهش به :2یادگيری سازاگرا هایپرسشنامه محيط
( استیاده 6559)، داوسون و فراسر از پرسشنامه محیط یادگیري سازاگرا ساخته تیلور درباره محیط کالس

-( در ایران بر روي دانش6952االسالمي )ر بیرویي و شیخشد. این پرسشنامه براي اولین بار توسط برزگ

خرده مقیاس است: ارتباط شخصي، کنترل  9گویه و  94آموزان هنجاریابي شد. این پرسشنامه داراي 
اي )هرگز، به ندرت، گاهي درجه 9گذاري در لیکرت مشترک، بیان انتقادي، مذاکره و عدم قطعیت. نمره

(. برزگر بیرویي و شیخ 6952گیرد )برزگر بیرویي و شیخ االسالمي، مي اوقات، اغلب و همیشه( صورت
ها دارد. عاملي این پرسشنامه برازش قابل قبولي با داده 9( نشان دادند که ساختار 6952االسالمي )

خرده مقیاس  9( ضریب آلیاي کرونباخ براي 6952همچنین در پژوهش برزگر بیرویي و شیخ االسالمي )
، 91/4، 92/4، 12/4ترتیب معادل ، عدم قطعیت، بیان انتقادي، کنترل مشترک و مذاکره بهارتباط شخصي

-خرده مقیاس مذکور به 9دست آمد. در پژوهش حاضر ضریب آلیاي کرونباخ براي  به 10/4، و 82/4

 دست آمد.  به 99/4و  80/4، 95/4، 94/4، 99/4ترتیب 

 

                                                           

6- achievement emotions questionnaire 
2- constructivist learning environment survey 
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 هایافته
نیر وارد تحلیل شد. در  029هاي مربوط به دن کنار گذاشته شدند و دادهپرسشنامه به دلیل ناکامل بو 29

 09سال،  61درصد(  1/02نیر ) 686سال،  69کنندگان درصد( از شرکت 1/02نیر )  686پژوهش حاضر 
سال داشتند. میانگین و انحراف استاندارد سن  68درصد(  9/0نیر ) 24سال و  69درصد(  6/64نیر )

-درصد( از شرکت 6/09نیر ) 244بود. میزان تحصیالت پدر  869/4و  99/69ترتیب  کنندگان بهشرکت

نیر   18درصد( کارشناسي و  8/29نیر ) 646درصد( کارداني،  2/69نیر ) 91کنندگان دیپلم یا زیر دیپلم، 
یا  کنندگان دیپلمدرصد( از شرکت 1/16نیر ) 212میزان تحصیالت مادر  درصد( کارشناسي ارشد بود. 61)

درصد(  1/9نیر ) 20درصد( کارشناسي و  2/24نیر ) 81درصد( کارداني،  9/62نیر ) 99زیر دیپلم، 
هاي ساختاري شامل نرمال بودن یابي معادلههاي تحلیل مدلدر این بخش میروضه کارشناسي ارشد بود.

، مورد ارزیابي قرار هامتغیري، همخطي بودن، نرمال بودن توزیع چندمتغیري و همگني واریانستوزیع تک
هاي تک متغیري، کشیدگي و چولگي و به منظور گرفته است. به منظور ارزیابي نرمال بودن توزیع داده

تک تک متغیرها مورد بررسي قرار  2و ضریب تحمل 6ارزیابي میروضه همخطي بودن، عامل تورم واریانس
هاي کشیدگي و دهد که ارزشن مينشا 6 پیوست قابل مشاهده است. 6 پیوستگرفت که نتایج آن در 

گر آن است که خارج نشده است. این مطلب بیان -2+ و 2ها از محدوده بین چولگي هیچ یک از متغیر
هاي مربوط به متغیرهاي پژوهش از نرمال بودن تک متغیري انحراف آشکاري ندارند. همچنین توزیع داده

بین پژوهش رخ نداده ن در بین متغیرهاي پیشخطي بوددهد که مسئله همنشان مي 6 پیوستنتایج 
هر یک از متغیرهاي  و مقادیر عامل تورم واریانس براي 6/4تر از است. زیرا که مقادیر ضریب تحمل کم

 6/4تر از ( ضریب تحمل کم2441نیست. منطبق بر دیدگاه مایرز، گامست و گارینو ) 64بین باالتر از پیش
دهد که نشان مي 2 پیوست خطي بودن است.نشان دهنده هم 64و ارزش عامل تورم واریانس باالتر از 

هاي شایستگي تحصیلي به صورت مثبت و در سطح ههاي محیط یادگیري سازاگرا با همه مؤلیهمه مؤلیه
اند و هیجان تحصیلي منیي به صورت منیي و هیجان تحصیلي مثبت به صورت همبسته 46/4معناداري 

 همبسته است.  46/4هاي شایستگي تحصیلي در سطح معناداري مثبت با همه مؤلیه
 فاصله مهلنوبایس» هايتیاده از دادهدر ارزیابي میروضه نرمال بودن توزیع چندمتغیري با اس      

(D)9» هاي )که اطالعات آنان پرت 046و  299، مالحظه شد که با حذف اطالعات دو شرکت کننده
به منظور ارزیابي شود. چندمتغیري تشکیل داده بودند( میروضه نرمال بودن توزیع چندمتغیري برقرار مي

بررسي قرار گرفت مورد  0هاي استاندارد شده خطاهاانسهاي خطا، نمودار پراکندگي واریهمگني واریانس
الگوي  6هاي پژوهش حاضر برقرار است. شکل و مالحظه شد که میروضه همگني واریانس در بین داده

                                                           

6- variance inflation factor 
2- tolerance 
9- mahalanobis distance (D)  
0- standardized residuals 
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چندمتغیري با استیاده از نمودار هیستوگرام و نمودار پراکندگي واریانس استاندارد شده  هايتوزیع داده
  دهد.ش حاضرنشان ميهاي پژوهخطا را در داده

 

نمودار های پرت چندمتغيری با استفاده از نمودار هيستوگرام و الگوی توزیع داده -1شکل 

 پراکندگي واریانس استاندارد شده خطاها

 
 

-یابي معادالت ساختاري استیاده شد و در مدل اندازههاي پژوهش حاضر از روش مدلبراي تحلیل داده

گرهاي ارتباط متغیر مکنون محیط یادگیري سازاگرا به وسیله نشان گیري آن چنین فرض شد که
شود و نیز چنین فرض شد که شخصي، عدم قطعیت، بیان انتقادي، کنترل مشترک و مذاکره سنجیده مي

هاي ریاضي، ، مهارتتکلمهاي خواندن/گرهاي مهارتمتغیر مکنون شایستگي تحصیلي به واسطه نشان
هاي مطالعه فردي، مشغولیت تحصیلي، انگیزش و مهارتهاي بیني، مهارتهاي تیکر انتقادمهارت

 AMOSگیري به وسیله تحلیل عاملي تاییدي و با استیاده از نرم افزار شود. مدل اندازهسنجیده مي

-هاي برازندگي مدل اندازهمورد بررسي قرار گرفت. بررسي شاخص (ML)و برآورد بیشینه احتمال  7.0

گیري در هاي گردآوري شده برازش ندارد، به همین دلیل مدل اندازهشان داد که مدل با دادهگیري اولیه ن
هاي هگیري با دادهاي برازندگي حاصل شد که نشان داد مدل اندازهمرحله اصالح و در نهایت شاخص 9

مشاهده  9ت پیوسنشان داده است. با توجه به  ه رامراحل اصالح شد 9 پیوست گردآوري شده برازش دارد.
که نشانگر برازش ضعیف آن  642/4گیري اولیه معادل در مدل اولیه اندازه RMSEAشود که مقدار مي

به برازش مطلوب مدل است.  دهندهکاهش یافته است که نشان 498/4است. این مقدار در مدل پنجم به 
بهتري برخوردار است. بر  نیز هر چه به یک نزدیکتر شود مدل از برازش AGFIو  GFI ،CFIعالوه مقدار 

است که  6ها نزدیک به شود که در مدل اصالح شده پنجم مقدار این شاخصمشاهده مي 9پیوست اساس 
هاي برازندگي به ارزیابي شاخص 9پیوست در کل با توجه به  برازش مطلوب مدل پنجم است. دهندهننشا

 46/4سکوئر بدست آمده در سطح دست آمده مدل اصالح شده پنجم نشان داد، اگرچه ارزش کاي ا

ها حمایت ( و از برازش قابل قبول مدل با دادهP، 900/204=(15=df ،029=N)2<46/4معنادار بوده )
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ها حمایت هاي برازندگي از برازش قابل قبول مدل ساختاري با دادهکرد، با وجود این دیگر شاخصنمي

شاخص  (،CFI=592/4) 2تطبیقياخص برازندگي (، شdf2/= 085/9) 6شدهکنند و مجذور کاي نرممي
ریشه خطاي ( و شاخص AGFI=885/4) 0(، شاخص تعدیل شده برازندگيGFI=529/4) 9برازشنکویي 

هاي گردآوري شده ( از برازش مطلوب مدل با دادهRMSEA=499/4) 9میانگین مجذورات تقریب
در مدل بین متغیرهاي پژوهش  ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم 0 پیوستحکایت داشتند. 

اثر کل محیط یادگیري سازاگرا بر شایستگي تحصیلي  0 پیوستبراساس نتایج دهد. ساختاري را نشان مي
. اثر مستقیم محیط یادگیري سازاگرا بر (P ،109/4=β<46/4) معنادار است 46/4مثبت و در سطح 

. اثر هیجان تحصیلي (P ،065/4=β<46/4)معنادار است  46/4شایستگي تحصیلي مثبت و در سطح 
منیي و اثر هیجان تحصیلي مثبت بر شایستگي  (P ،900/4-=β<46/4)منیي بر شایستگي تحصیلي 

معنادار بود. اثر غیرمستقیم محیط یادگیري  46/4مثبت و در سطح  (P ،698/4=β<46/4)تحصیلي 
 (. P ،221/4=β<46/4)معنادار است  46/4سازاگرا بر شایستگي تحصیلي نیز مثبت و در سطح 

 
. مدل ساختاری پژوهش در تبيين رابطه بين محيط یادگيری سازاگرا هيجان تحصيلي و  2شکل 

  شایستگي تحصيلي

 
 

                                                           

6- normed chi-square 
2- comparative fit index 
9- goodness of fit index 
0- adjusted goodness of fit index 
9- root mean square error of approximation 
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دهد که هیجان تحصیلي اثر محیط یادگیري سازاگرا بر شایستگي تحصیلي را اگرچه این یافته نشان مي
دهد هیجان تحصیلي از دو بعد مثبت و نشان مي 2کند، با وجود این همچنان که شکل گري ميمیانجي

مثبت و منیي هیجان تحصیلي در  منیي تشکیل شده و  نقش میانجیگر منحصر به فرد هر یک از ابعاد
بارون و کني معلوم نیست، به همین دلیل فرمول  اثر محیط یادگیري سازاگرا بر شایستگي تحصیليتبیین 

. نتایج نشان داد که اثر غیرمستقیم محیط یادگیري سازاگرا بر شایستگي به کار گرفته شد( 6581)
، P<46/4معنادار است ) 46/4و در سطح  گري بعد منیي هیجان تحصیلي مثبتتحصیلي با میانجي

99/0=Z ،691/4=β همچنین استیاده از فرمول بارون کني نشان داد که اثر غیرمستقیم محیط .)
یادگیري سازاگرا بر شایستگي تحصیلي با میانجیگري بعد مثبت هیجان تحصیلي نیز مثبت و در سطح 

مدل ساختاري پژوهش در تبیین رابطه بین  2(. شکل P ،64/9=Z ،485/4=β<46/4معنادار است ) 46/4
  دهد.محیط یادگیري سازاگرا هیجان تحصیلي و شایستگي تحصیلي را نشان مي

براي متغیر شایستگي تحصیلي برابر با  (2R)هاي چندگانه مجموع مجذور همبستگي اساس مدل بر      
گر بود. این موضوع بیان 61/4و براي هیجان تحصیلي منیي  29/4، براي هیجان تحصیلي مثبت 90/4

درصد از واریانس شایستگي تحصیلي را  90آن است که هیجان تحصیلي و محیط یادگیري سازاگرا درکل 
درصد از واریانس هیجان تحصیلي منیي و  61و  29کنند و محیط یادگیري سازاگرا به ترتیب تبیین مي

  کند.  هیجان تحصیلي مثبت را تبیین مي
 

 گيریبحث و نتيجه
بیني شایستگي تحصیلي بر اساس محیط نتایج پژوهش حاضر نشان داد الگوي میهومي مبني بر پیش

ت. اثر غیرمستقیم از برازش مطلوبي برخوردار اس تحصیلي هايیادگیري سازاگرا و میانجیگري هیجان
گري هیجان تحصیلي منیي، معنادار است. اما محیط یادگیري سازاگرا بر شایستگي تحصیلي با میانجي

اي معناداري در رابطه بین محیط یادگیري سازگرا و شایستگي هیجان تحصیلي مثبت نقش واسطه
رابطه مثبت و با هیجانات  تحصیلي ندارد. محیط یادگیري سازاگرا با هیجانات مثبت و شایستگي تحصیلي

ي منیي دارد. همچنین هیجانات منیي شایستگي تحصیلي را به صورت منیي و هیجانات منیي رابطه
هاي این پژوهش با نتایج به دست کنند. یافتهبیني ميمثبت شایستگي تحصیلي را به صورت مثبت پیش

(؛ مروتي 6950کرمي )(؛ 6956ر و فرزاد )کاوسیان، کدیو (؛6950کیا )اخالصي و سپهري آمده در تحقیقات
-( هم2469(؛ تونکا )2469(؛ پوتوین، ساندر و الرکین )2469(؛ گوین )2449(؛ لین )6952و همکاران )

  راستا است.
توان گیت که محیط یادگیري سازاگرا از طریق ایجاد ارتباط بین تجارب ها مير تبیین این یافتهد     

، تأکید بر مذاکره با فراگیران و استدالل شخصي و کشف دانش توسط مدرسهمدرسه و تجارب خارج از 
هیجانات مثبت آنان و همچنین توجه به تقویت خودنظارتي در فراگیران و امکان نقد معلم توسط آنان، 

عصبانیت، را تقویت کرده و امکان بروز هیجانات منیي مانند  لذت از کالس درس، امید، و غرورمانند 
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دهد. به عالوه محیط یادگیري سازاگرا کاهش ميشرم، ناامیدي و خستگي را در کالس درس اضطراب، 
هاي تحصیلي را از طریق ها و مهارتي افزایش شایستگي تحصیلي و کسب توانمنديتواند زمینهمي

 کند و تجربه هیجان مثبت در کالس درس راي دروني و خودکارآمدي یادگیرندگان فراهم تقویت انگیزه
اجتماعي کالس  -مثبتي که بر جو رواني نقشهاي تحصیلي مثبت نیز از طریق افزایش دهد. هیجان

هاي ها و مهارتتوانند توانمنديکنند، ميدرس،میزان مشارکت فراگیران و ایجاد چالش در کالس اییا مي
دگیري بهتر تحصیلي فراگیران را که ناظر بر شایستگي تحصیلي آنان است تقویت کرده و امکان یا

توان کنند. در کل ميهاي بین فردي را فراهم هاي مطالعه و مهارتهاي مختلف از جمله مهارتمهارت
گیت محیط یادگیري سازاگرا با تأکید بر نقش فعال یادگیرنده و مشارکت او در فرآیند یادگیري و نیز با 

هاي تحصیلي مثبت را ایجاد وزش هیجانتأکید بر استیاده از تکنیک مذاکره با یادگیرنده در فرآیند آم
-دهند و خستگي و ناکامي و عصبانیت ناشي از فعالیتکنند این هیجانات لذت یادگیري را افزایش ميمي

توان گیت از یک سو، هیجانات مثبت با تأثیري که بر موفقیت و دهند. ميهاي کالس درس را کاهش مي
دهند؛ و تگي، توانایي و احساس تعلق آنان را افزایش ميپیشرفت تحصیلي فراگیران دارند احساس شایس

دهي الگوهاي ارتباطي دارند بستر مناسبي در سازمان هااز سوي دیگر با توجه به نقش مهمي که هیجان
هیجاني یادگیرندگان فراهم کرده و شایستگي تحصیلي، یعني  -هاي اجتماعيرا براي تقویت شایستگي

 دهند. تحصیلي فراگیر را افزایش ميهاي ها و توانمنديمهارت
با توجه به ماهیت ابزار خودگزارشي ممکن است در این پژوهش سوگیري شرکت کنندگان در        

جهت بررسي شود گویي آنان اثر گذاشته باشد. پیشنهاد ميي پاسخمطلوب جلوه دادن خود بر نحوه
لدین و مصاحبه و یا گزارش وا ر مانند مشاهدههاي دیگهاي تحصیلي فراگیران از روشتر شایستگيعمیق

شود که معلمان هاي این پژوهش توصیه ميها استیاده شود. بر اساس یافتهو معلمان براي گردآوري داده
اجتماعي مثبت و افزایش تجارب  -بر ایجاد یک محیط یادگیري سازاگرا اهتمام ورزند و با ایجاد جو رواني

ر شایستگي تحصیلي فراگیران بیافزایند. همچنین انجام این پژوهش در هیجاني مثبت در کالس درس ب
 شود.دانش آموزان پسر نیز توصیه مي
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