مقاله پژوهشی
پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی بر اساس ویژگیهای شخصیتی و

مهشید تجربه کار* ،سمیه پوراحسان ،محبوبه شمسینژاد

چكيده
مقدمه :هیجانات تحصیلی مثبت و منفی از جمله منابع مهم روانشناختی افراد در موقعیتهای تحصیلی هستند که بر فعالیتهای زیادی
از جمله توجه ،تمرکز و به طورکلی فرآیند یادگیری تأثیر دارند .پژوهش حاضر با هدف پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی
براساس ویژگیهای شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روشها :طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان ورودی سال
تحصیلی  9911-9911بود که تعداد  951نفر از دانشجویان به روش خوشهای تصادفی ساده وارد مطالعه شدند .ابزار پژوهش شامل
پرسشنامه هیجانهای تحصیلی ،پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی بود .آنالیز آماری دادهها با استفاده از
آزمون معناداربودن ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون همزمان انجام گرفت.
نتايج :تنها مؤلفههای برون گرایی ( )p=1/15و اهمال کاری ( )p=1/1119تحصیلی قادر به پیشبینی معنادار هیجانات تحصیلی مثبت
هستند( .)R=1/7از طرفی ،روان رنجور خویی و اهمال کاری تحصیلی قادر به پیشبینی معنادار هیجانات تحصیلی منفی هستند
( p=1/1119و .)R=1/66
نتيجهگيري :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،لزوم توجه ،برنامهریزی و مداخالت پیشگیرانه و درمانی در این موقعیتها ،از اهمیت
برخوردار است.موقعیتهای تحصیلی با اثرگذاری بر منابع روان شناختی ،از جمله هیجانهای تحصیلی ،از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر
سالمت روان شناختی هستند.
واژههای کلیدی :هیجانات تحصیلی ،ویژگیهای شخصیتی ،اهمال کاری تحصیلی ،دانشجویان علوم پزشکی.
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تحصیلی ،انگیزه و رشد شخصیتی دانشجویان است .به
دلیل اهمیت ذهنی و روانی موقعیتهای تحصیلی ،این
موقعیتها ،در هر سطحی ،طیف وسیعی از تجربیات
متنوع هیجانی را فراهم میکنند(1و .)2حضور داشتن در
کالسها ،موقعیتهای آموزشی ،مطالعه کردن و امتحان
دادن هیجانات را آشکار میکند(.)3
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اهمال کاری تحصیلی

مهشید تجربهکار وهمکاران

پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی در دانشجویان

روانشناسی یادگیری و موفقیت ،پژوهشهای تحصیلی تا

نابهنجار است(.)15

حد زیادی تجارب هیجانی دانشجویان را نادیده گرفتهاند؛

اولین عامل از عوامل پنج گانه شخصیت از درونگرایی

در طول دهه گذشته ،مشارکتهای نظری و تجربی در

در انتهای پایین مقیاس تا برونگرایی در انتهای باالی

مورد هیجانات تحصیلی ،به طور قابل توجهی افزایش

مقیاس تغییر میکند .دومین عامل روانرنجور خویی

یافته است و آن را به عنوان «هیجاناتی که به طور

است که این ویژگی پیشبینی میکند ما چقدر مستعد

مستقیم با تحصیل و موفقیت در کالس درس مرتبط

تجربه هیجانات منفی هستیم( .)16قانعی و همکاران در

است» تعریف کردهاند( .)4هیجانات را میتوان بر اساس

مطالعهای نشان دادند که روانرنجور خویی و بین

ارزش مثبت یا منفی خود(آیا حالت هیجانی و عاطفی،

استرس شغلی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد(.)17

خوشایند است یا ناخوشایند؟) ،یا ماهیت فعال یا غیرفعال

سومین عامل یعنی گشودگی در تجربه ،معطوف به

(آیا حالت هیجانی شامل انگیختگی زیاد یا منفعل بودن

تصورات فعال ،حساسیت به زیبایی ،توجه به تجارب

است) طبقهبندی کرد(5و.)6

عاطفی درونی و داوری مستقل است .چهارمین عامل

بسیاری از اختالالت بالینی ،به ویژه اختالالت اضطرابی و

یعنی توافقپذیری را میتوان با اصطالحاتی همچون

خلقی با نقص در هیجانات مثبت مرتبط هستند(7و .)8ونگ

قدردانی ،بخشندگی ،سخاوتمندی ،مهربانی و قابل اعتماد

) (Wangو همکاران در مطالعهای این نتیجه رسیدند که

بودن تعریف کرد .میرزایی و حاتمی به این نتیجه رسیدند

ارزیابی شناختی و هیجانات تحصیلی منفی به طور

که برونگرایی وتوافقپذیری با شادکامی ،رابطه مثبت و

معناداری سالمت روانشناختی را پیشبینی میکند( .)9به

عامل روانرنجوری با شادکامی ،رابطهی منفی دارد(.)18

طور کلی چنین فرض میشود که هیجانات تحصیلی مثبت

و باالخره آخرین عامل یعنی وظیفهگرایی ،داللت بر

منجر به سطوح باالتر رفتاری ،تعامل شناختی ،آمادگی

درجهای دارد که افراد انگیزههایشان را کنترل

برای یادگیری مطالب جدید و عملکرد تحصیلی بهتر

میکنند( .)19یافتههای سروقد و همکاران نشان داد که

میشود .برعکس ،هیجانات تحصیلی منفی با سطوح

روانرنجور خویی و مسؤولیتپذیری پیشبینی کننده

پایینتر انگیزش برای یادگیری ،تنظیم خارجی یادگیری و

قوی برای اضطراب بودند(.)21

عملکرد تحصیلی ضعیف سروکار دارند(11و.)11

اهمالکاری بخشی از رفتار تمامی انسانها است اما

در زمینه علمی ،هیجانات اغلب با تمرکز بر تفاوتهای

زمانی که شدت پیدا کند و به صورت عادت برای فرد

فردی مطالعه میشوند( .)12ویژگیهای شخصیتی،

تبدیل شود ،صفتی نامطلوب و منفی تلقی میشود و

خصوصیات فردی درونی هستند که عبارتند از الگوهای

میتواند مسألهساز باشد( .)21اهمالکاری تحصیلی تأخیر

ثابت فکر ،احساس و رفتار که مربوط به تفاوتهای فردی

ارادی برای انجام تکالیف تحصیلی ،علیرغم آگاهی از

در نحوه تفکر ،احساس و عمل افراد میباشند .رایجترین

بدتر شدن نتایج به دلیل تأخیر ،است که توان تحصیلی

و قابل اعتمادترین معیار مورد استفاده ،مقیاس ویژگی

دانشجویان را مهار میکند .بنابر برخی تخمینها  51تا

شخصیتی " پنج بزرگ" است(13و .)14مدل پنج عاملی،

 81درصد دانشجویان به طور شدید یا خفیف

مدل غالب ساختار عمومی شخصیت است که از پنج

اهمالکارهستند( .)22راث بلوم ) (Rothblumو همکاران

حوزه گسترده برونگرایی ،بیثباتی هیجانی ،گشودگی در

این مفهوم را به عنوان عقب انداختن تکالیف دانشگاهی

تجربه ،توافقپذیری و وظیفهگرایی تشکیل شدهاست .هر

مانند آماده شدن برای امتحانات ،یا به عقب انداختن
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با وجود شناخت اولیه نسبت به اهمیت هیجانات در

حوزه شامل هر دو ویژگیهای شخصیتی بهنجار و

مهشید تجربهکار و همکاران

پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی در دانشجویان

میشود دانشجویان درماندگی و شکست تحصیلی داشته

از رشته علوم پزشکی 33 ،نفر از رشته داروسازی19 ،

باشند( .)23اسمعیلی و همکاران در پژوهش خود نتیجه

نفر از رشته دندانپزشکی 16 ،نفر فیزیوتراپی 21 ،نفر

گرفتند که رابطه بین هیجانات پیشرفت منفی با

هوشبری و  18نفر علوم آزمایشگاهی انتخاب شدند .که

اهمالکاری تحصیلی مثبت و معنادار است(.)24

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،تعداد  17پرسشنامه

پژوهش در زمینه شناخت متغیرهای دخیل در فرایند

ناقص کنار گذاشتهشد .با توجه به زیاد بودن تعداد

آموزش ،سبب بهبود محیط آموزشی و فراهم ساختن

سؤاالت پرسشنامه پژوهش حاضر و طوالنی شدن زمان

زمینه رشد برای دانشجویان ،و در نهایت ارتقای عمکلرد

پاسخگویی ،برای اطمینان از این که دانشجویان تصادفی

آنها در محیط تحصیلی و خارج از آن میشود .با توجه

پاسخ ندهند ،به صورت تصادفی دروس عمومی

به جایگاه هیجانهای تحصیلی در سالمت روان

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در نیمسال اول

دانشجویان و اثرات آن در افزایش پیشرفت تحصیلی و

تحصیلی  1398-99انتخاب شد .پس از هماهنگی با

کاهش مشکالت هیجانی ،بررسی متغیرهایی چون هیجان

اساتید ،در نیم ساعت آخر به کالس مراجعه و به

تحصیلی مثبت و منفی ضرورت و اهمیت ویژهای دارد.

دانشجویان توضیح دادهشد که پرسشنامه حاضر طوالنی

جستجوهای انجام شده نشان داد که تاکنون هیچ اشاره

است و پاسخگویی به آن  31-45دقیقه طول میکشد؛ و

مستقیمی به بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و

بدین ترتیب رضایت آگاهانه کلیه شرکت کنندگان اخذ شد.

اهمالکاری تحصیلی با هیجانات تحصیلی مثبت و منفی،

در ابتدای پرسشنامه راهنمای پاسخگویی به سؤاالت قرار

نشده است .با توجه به آنچه که بیان شد و اهمیت

داشت و برای کنترل اثر ترتیب و خستگی ،پرسشنامهها

موضوع ،ما در پژوهش حاضر به دنبال بررسی میزان

به ترتیب متفاوت و به صورت فردی ،توسط نویسندگان

پیشبینی هیجانات تحصیلی بر اساس ویژگیهای

توزیع شد .داوطلبانه بودن مشارکت آزمودنیها در فرایند

شخصیت و اهمالکاری تحصیلی هستیم.

پژوهش و محرمانه بودن اطالعات مد نظر قرار گرفت .این
مطالعه به تأیید کمیته اخالق گروه روانشناسی به شماره

روشها

 E.A.98.04.22.01رسیده است.

روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر همبستگی
است .جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان (پردیس هفت باغ علوی)

 -1پرسشنامه هیجان تحصیلی :به منظور اندازهگیری

ورودی سال تحصیلی  1398-99بود؛ که حدودا  211نفر

هیجانات پیشرفت تحصیلی این پرسشنامه توسط پکران

بودند .به این دلیل دانشجویان ورودی سال 1398-99

) (Pekrunو همکاران طراحی و ساخته شدهاست( .)26این

انتخاب شدند که به نسبت دروس عمومی بیشتری در

پرسشنامه از نوع خودگزارشی و مداد-کاغذی است که

ترم اول داشتند .با توجه به این که طرح تحقیق از نوع

هیجانات تحصیلی مثبت و منفی را مشخص میسنجد و

همبستگی است و در پژوهشهای از نوع همبستگی،

دارای  155گویه است .در این پرسشنامه فراگیران

حداقل حجم نمونه  51نفر برای بیان چگونگی رابطه،

تجربیات هیجانی خود را در یک مقیاس لیکرتی پنج

ضرورت دارد( .)25لذا با احتساب ریزش آزمودنی ،تعداد

درجهای از کامالً مخالفم( )1تا کامالً موافقم ( )5درجهبندی

 151نفر انتخاب شدند .روش نمونهگیری این پژوهش،

میکنند .حداقل نمره برای هیجان مثبت  49و حداکثر ،245
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تکالیف ،به طور دائمی یا موقتی ،تعریف میکنند که باعث

خوشهای تصادفی ساده بو؛ بدین معنی که تعداد  44نفر

مهشید تجربهکار وهمکاران

پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی در دانشجویان

پکران و همکاران نشان دادند که آلفای کرونباخ محاسبه

سولومون و راث بلوم ) (Solomon & Rothblumساخته

شده برای خرده مقیاسهای پرسشنامه از  1/75تا 1/95

شده است و دارای  27گویه است( .)29نحوه پاسخدهی به

بدست آمده است که نشان دهنده پایایی قابل قبول این

این گویهها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان

ابزار است( .)5در پژوهش کدیور و همکاران برای بررسی

موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینههای

پایایی و روایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ و

"به ندرت"" ،بعضی اوقات"" ،اغلب اوقات" و " همیشه"

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .نتایج پژوهش آنها همسو

نشان میدهند که به گزینه "به ندرت" نمره  " ،1بعضی

با نتایج پژوهش پکران نشان میدهد پرسشنامه ،همسانی

اوقات" نمره  " ،2اغلب اوقات" نمره  3و "همیشه" نمره 4

درونی قابل قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر

تعلق میگیرد .حداقل نمره این مقیاس  27و حداکثر 118

مقیاسهای آن میان  1/74تا  1/86است .همچنین نتایج

است .حسینچاری و همکاران روایی مقیاس اهمالکاری

تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهند ساختار پرسشنامه

تحصیلی را در ایران ،با استفاده از روایی همسانی

برازش قابل قبولی با دادهها دارد و همهی شاخصهای

درونی 1/84 ،و پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب

نیکویی برازش ،مدل را تأیید میکنند .بنابراین ،پرسشنامه

آلفای کرونباخ  ،1/64گزارش کردهاند(.)31

ابزار

مناسبی

برای

تعیین

هیجانهای

تحصیلی

برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح آمار توصیفی ،برای

دانشآموزان و دانشجویان است(.)27

توصیف دادهها ،از شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی و

 -2پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو ) : (NEOاین

میانگین در سطح آمار استنباطی آزمون معنادار بودن

پرسشنامه ابتدا در سال  1985با  185سؤال توسط

همبستگی از ضریب همبستگی رگرسیون همزمان استفاده و

کاستا و مک کری ) (Costa & McCraeساخته شد و

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-19

بعد از آن بر اساس همین پرسشنامه فرمهای  241و 61

از شرکت ) (IBM, Armonk,NY,USAانجام شد.

سؤالی آن نیز توسط همین پژوهشگران ساخته شد (.)14
شاخصهای مورد بررسی شامل پنج عامل شخصیتی

نتايج

برونگرایی ،ثبات هیجانی ،گشودگی ،توافقپذیری و

در مجموع تعداد  151پرسشنامه در بین دانشجویان

وظیفهشناسی است که هر کدام از طریق  12گویه،

توزیع گردید که  133عدد تکمیل شد (میزان مشارکت

امتیازی بین  1تا  5را به خود اختصاص میدهند .حداقل

 .)%73/4نمونههای مورد بررسی شامل  81نفر زن و 52

نمره این پرسشنامه  241و حداکثر  1211است .در این

نفر مرد بودند .با بررسی پرسشنامهها ،میانگین هیجان

پژوهش ،به منظور بررسی ویژگیهای شخصیتی

تحصیلی مثبت  ، 25/93±2/24هیجان تحصیلی منفی

دانشجویان از فرم بلند سیاهه نئو که دارای  241سؤال

 ،65/82±5/7برونگرایی  ، 11/18±1/66توافقپذیری

بود ،استفاده شده است .حقیقی و دیگران در تحقیقی که

 ،11/16±1/95وظیفهگرایی  ،13/11±1/12ثبات هیجانی

بر روی  411نفر از افراد هنرمند و غیرهنرمند شهر اهواز

 ،12/24±1/16گشودگی  11/84±1/12و اهمالکاری

انجام دادند برای تعیین روایی فرم  241سؤالی آزمون نئو

 11/58±1/91به دست آمد .مفروضه نرمال بودن

از آزمون شخصیتی آیزنک) (Eysenckاستفاده کرده

مشاهدات با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف

است و ضرایب همبستگی این آزمون را با آزمون آیزنک

بررسی شد و از آنجا که سطح معناداری بزرگتر از 1/15

از  1/34تا  1/55گزارش کردند(.)28

بود ،فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات تأیید شد.
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و برای هیجان منفی حداقل  116و حداکثر  531است.

 -3پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی :این پرسشنامه توسط

به منظور پیشبینی هیجان تحصیلی مثبت بر اساس

رگرسیون چندگانه از نوع همزمان استفاده شد.

ویژگیهای شخصیتی و اهمالکاری تحصیلی از روش
جدول  :1ماتریس همبستگی هیجان تحصیلی مثبت و منفی با اهمالکاری تحصیلی و مؤلفههای شخصیتی
 -1هیجان تحصیلی مثبت

1

 -2برونگرایی

**1/35
**

3

1

 -3توافقپذیری

1/27

**1/62

1

**1/57

**1/7

 -4وظیفهگرایی

**1/41

 -5روانرنجور خویی

*1/18

**

 -6گشودگی در تجربه

**

**

**

1/72

**

-1/62

1
**

**1/54

1/58

1/44

 -7اهمالکاری تحصیلی

5

-1/15

1

1/48
**

**1/71

1/7

1/54

**

-1/29

-1/15

 -8هیجان تحصیلی منفی
 -9برونگرایی

1/12

1

 -11توافقپذیری

1/13

**1/62

1

 -11وظیفهگرایی

1/111

**1/57

**1/7

1

 -12روانرنجور خویی

**1/36

**1/58

**1/54

**1/48

1

 -13گشودگی در تجربه

-1/13

**1/72

**1/7

**1/71

-1/13

 -14اهمالکاری تحصیلی

**

-1/15

**

1/98

1/58

-1/14

**

1/98

1

-1/29

1
-1/24

1

1
**1/48

1


P<1/15 P< 1/11

نتایج ارائه شده در جدول 1ماتریس همبستگی بین

رابطه منفی و معنادار دارد ( .)P=1/11از طرفی تنها

متغیرهای پژوهش ،نشان میدهد که برونگرایی،

روانرنجورخویی با هیجان تحصیلی منفی رابطه مثبت و

توافقپذیری ،وظیفهگرایی ،روانرنجور خویی و گشودگی

معنادار دارد و اهمالکاری تحصیلی نیز با هیجان

در تجربه با هیجان تحصیلی مثبت ،رابطه مثبت و معنادار

تحصیلی منفی ،رابطه منفی و معنادار دارد (.)P=1/11

داشته و اهمال کاری تحصیلی با هیجان تحصیلی مثبت
جدول  :2خالصه مدل
R

R2

R2jda

دوربین-واتسون

هیجان تحصیلی مثبت

1/7

1/51

1/47

1/99

هیجان تحصیلی منفی

1/66

1/44

1/43

2/29

نتایج خالصه مدل نشان میدهد که ضریب همبستگی

جدول نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه برای

چندگانه برای هیجان تحصیلی مثبت  1/7به دست آمد که

هیجان تحصیلی منفی  1/66به دست آمد که نشان دهنده

نشان دهنده آن است که  51درصد تغییرات مربوط به

آن است که  44درصد تغییرات مربوط به هیجان

هیجان تحصیلی مثبت توسط ویژگیهای شخصیتی و

تحصیلی منفی توسط ویژگیهای شخصتی و اهمالکاری

اهمالکاری تحصیلی تبیین میشود .از طرفی نتایج این

تحصیلی تبیین میشود(جدول.)2
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متغیرها

1

2

4

6

7

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس رگرسیون همزمان
منبع تغییرات
رگرسیون

44354/85

6

7392/47

باقیمانده

44438/35

126

352/68

جمع

88793/2

132

رگرسیون

251924/14

2

125962/12

باقیمانده

321187/47

131

2462/21

جمع

572111/51

132

1/111

21/96

1/111

51/15

نتایج آزمون آنوا برای متغیر هیجان تحصیلی مثبت

منفی (131؛ dd=2و  F=51/15 )α=1/11بود ،که در سطح

(126؛ dd=6و  F=21/96 )α=1/11بود ،که در سطح

 P=1/1111معنادار است که نشان دهنده مناسب بودن

 P=1/1111معنادار است ،و برای متغیر هیجان تحصیلی

برازش دادهها است(جدول.)3

جدول  :4نتایج ضرایب رگرسیون همزمان
همخطی غیراستاندارد
ثابت (هیجان تحصیلی مثبت)

برآورد B

خطای استاندارد

128/51

28/28

همخطی استاندارد
برآورد استاندارد بتا

مقدار t

معناداری

4/54

1/1111

تحمل

FIF

برونگرایی

1/4

1/22

1/17

1/78

1/15

1/41

2/41

اهمالکاری تحصیلی

-1/4

1/17

-1/57

-1/98

1/1111

1/77

1/29

-141/95

55/69

-2/53

1/11

ثابت (هیجان تحصیلی منفی)
روانرنجور خویی

1/66

1/35

1/31

4/69

1/1111

1/99

1/11

اهمالکاری تحصیلی

3/46

1/41

1/55

8/45

1/1111

1/99

1/11

یکی از مفروضههای رگرسیون بررسی همخطی

روانرنجور خویی در سطح  P=1/1111معنادار است.

متغیرهای مستقل است .در بررسی همخطی چندگانه
پارامتر اگر تحمل کمتر از  1/1یا عامل تورم واریانس

بحث

بیشتر از  11باشد ،همخطی زیاد است و همبستگی قوی

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای

بین متغیرهای مستقل وجود دارد و همخطی مفروضهها

شخصیتی و اهمال کاری تحصیلی با هیجانات تحصیلی

رعایت نشدهاست .جدول  ،4نشان دهنده رعایت این

مثبت و منفی انجام شد .نتایج پژوهش حاضر نشاندهنده

مفروضه در پژوهش حاضر است .از طرفی؛ بر اساس

رابطه مثبت و معنادار متغیر برونگرایی با هیجان

جدول  ،4ضریب بتا (ضریب رگرسیون استاندارد) نشان

تحصیلی مثبت است .ویژگیهای شخصیتی توصیفکننده

دهنده این است که در رابطه با هیجان تحصیلی مثبت تنها

طیف وسیعی از هیجانات هستند .به عنوان مثال،

متغیر شخصیتی برونگرایی در سطح  P=1/15و

برونگرایی با خصوصیاتی همچون معاشرتی ،حراف،

اهمالکاری تحصیلی در سطح  P=1/1111و در رابطه با

لذت جو ،با محبت و به طور کلی تحت عنوان هیجان مثبت

هیجان تحصیلی منفی متغیرهای اهمالکاری تحصیلی و

مشخص میشود .بین عوامل برونگرایی و روانرنجور
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

معنیداری

پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی در دانشجویان

مهشید تجربهکار و همکاران

وجود دارد .پژوهشها ثابت کردهاند کسانی که در مؤلفه

آنها میشود و از طرف دیگر باعث افزایش هیجانات

برونگرایی پرسشنامه شخصیت آیزنک نمره باال

تحصیلی ناخوشایندی مانند خشم ،اضطراب ،شرم،

میگیرند ،هیجانات مثبت بیشتری را تجربه میکنند()31؛

ناامیدی و خستگی نسبت به کالس و یادگیری میشود .از

و از طرفی ،هیجان مثبت شامل مؤلفههای لذت ،امیدواری

جمله

اضطراب،

و غرور است؛ بنابراین ویژگی شخصیتی توضیح داده

روانرنجوری ،عملکرد تحصیلی پایین و خودارزیابی

شده در بافت تحصیلی میتوانند منجر به تجربه هیجانات

ضعیف است؛ که از تمامی این مؤلفهها در زمینه تحصیلی

تحصیلی مثبت شود.

میتوان تحت عنوان هیجان تحصیلی منفی نام برد.

از دیگر نتایج ،رابطه مثبت و معنادار روانرنجور خویی با

از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،این بود که تنها

هیجان تحصیلی منفی است که با نتایج ونگ و

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان را مورد بررسی

همکاران( ،)9قانعی و همکاران( )17و سروقد و

قرار داد و به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش ،امکان تببین

همکاران( )21همسو است .ماهیت روانرنجور خویی با

رابطه علی بین متغیرها وجود نداشت که پیشنهاد میشود

هیجانات منفی مثل پرخاشگری ،اضطراب و افسردگی

در آینده دانشجویان سایر دانشکدهها نیز مورد بررسی

تعریف میشود .افراد روانرنجورخو ممکن است عزت

قرار گیرند .پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی

نفس پایین داشته و مستعد احساس گناه باشند .از آنجا

برای کم شدن تعداد سؤاالت ،هیجان تحصیلی مثبت و یا

که ویژگیهای شخصیتی به عنوان خصیصه و نه ویژگی

منفی ،به صورت جداگانه ،با سایر متغیرها مورد بررسی

موقعیتی که شخص با آن روبرو میشود ،در نظر گرفته

قرار گیرد.

میشود؛ میتوان اینگونه استنباط نمود که شخص

نتيجهگيري

رواننجور دائما در حال تجربه پرخاشگری ،اضطراب و

نتایج این پژوهش نشان داد که هیجان تحصیلی مثبت با

افسردگی است که این ویژگیهای توصیف کننده هیجانات

برون گرایی و اهمالکاری تحصیلی همبستگی معناداری

منفی نیز هستند و باعث تعمیم این هیجانات به

دارد؛ و از طرف دیگر همبستگی هیجان تحصیلی منفی با

موقعیتهای تحصیلی و در نهایت ،تجربه هیجانات

روانرنجور خویی و اهمالکاری تحصیلی نیز معنادار

تحصیلی منفی میشود .از طرفی رابطه منفی و معنادار

است.

اهمالکاری تحصیلی با هیجان تحصیلی مثبت در پژوهش

با توجه به اهمیت نقش هیجانهای تحصیلی در زندگی

حاضر به دست آمد که با نتایج پژوهش میرزایی و

تحصیلی دانشجویان و همچنین نقش برجسته تعامل میان

حاتمی( )18همسو است .همچنین نتایج نشان دهنده رابطه

استاد و دانشجویان در پیشرفت تحصیلی ،پیشنهاد

مثبت و معنادار اهمالکاری تحصیلی با هیجان تحصیلی

میگردد آموزشهایی با موضوعات زیر در برنامه

منفی است که با نتایج پژوهش اسمعیلی و همکاران()24

تحصیلی دانشجویان گنجانده شود :آشنایی با انواع

مطابقت دارد .با توجه به این که اهمالکاری تحصیلی

هیجانات و نقش آن در زندگی شخصی و تحصیلی فرد،

تاخیر ارادی در انجام تکالیف درسی و همراه با

ارتباط هیجانات با ویژگیهای شخصیتی و همچنین

فرآیندهای انگیزشی نابهنجار است که در نهایت منجر به

آشنایی با ماهیت اهمالکاری تحصیلی و روشهای کاهش

شکست تحصیلی میشود ،بر هیجانات تحصیلی

آن ،انگیزش تحصیلی و راهکارهای افزایش آن .پیشنهاد

خوشایندی مثل لذت ،امیدواری ،غرور و امید نسبت به

میشود موارد باال به استادان مشاور دانشجویان نیز
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خویی نظریه مککری و کاستا و نظریه آیزنک شباهت

کالس درس و یادگیری تأثیر منفی گذاشته و باعث کاهش

مهشید تجربهکار وهمکاران

پیشبینی هیجانات تحصیلی مثبت و منفی در دانشجویان
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آموزش دادهشود تا زمینه تجربه بیشتر هیجان تحصیلی

قدرداني

مثبت و در نتیجه تعمیم این هیجانات به سایر موقعیتهای

بدددین وسددیله از همکدداری تمددامی اسدداتید و دانشددجویان

 برای اثرگذاری بیشتر متغیرهای.زندگی فراهم شود

دانشگاه علوم پزشکی کرمان کده در انجدام ایدن پدژوهش

موجود و کمک به دانشجویان در برطرف کردن نقاط

. تقدیر و تشکر به عمل میآید،نهایت همکاری را داشتند

 میتوان ارتباط میان،ضعف و استحکام نقاط قوت
.دانشجویان و مرکز مشاوره دانشگاه را تقویت نمود
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Abstract
Introduction: Positive and negative academic emotions are among the important psychological resources of
in educational settings that affect individuals’ activities, such as attention, concentration, and the learning
process. This way, this study was conducted to predict positive and negative academic emotions based on
personality traits and academic procrastination.
Methods: The population of this correlational this study included all students of Kerman University of
Medical Sciences during the academic years of 2019-2020 in which 150 were studied. The instruments
included the Academic Emotion, Personality Characteristic, and Academic Procrastination Questionnaires.
The analysis of data was done using Pearson correlation significance test and simultaneous regression
coefficient.
Results: The results showed that only components of extraversion (P=0/05) and academic procrastination
(P=0/000) can significantly predict positive academic emotions (R=0/7). On the other hand, neuroticism and
academic procrastination can significantly predict negative academic emotions (P=0/000, R=0/66).
Conclusion: Academic settings affect psychological resources, including academic emotions, and are one of
the most important factors influencing psychological well-being. According to the results of the study, it is
necessary to consider attention, planning and preventive, and therapeutic interventions under these
circumstances.
Keywords: Academic Emotions, Personality Characteristics, Academic Procrastination. Medical Sciences
Students.
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