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Abstract

Introduction: Academic performance is always a function of individual's emotional
and psychological dimensions. Therefore, the purpose of this study was to investigate
the mediating role of emotional processing in the relationship between the theory of
mind with academic engagement in students.
Methods: The research method was descriptive-correlational and in particular,
structural equation modeling. The statistical population of this study was 529 female
students in Ghaemshahr city, Iran. A total of 300 students were selected by available
sampling. Zarang academic engagement questionnaire (2012), emotional processing
scale of Baker et al. (2010) and Streamman's theory of mind questionnaire (1994) was
used.
Results: The results showed that there is a significant direct relationship between
mental theory and emotional processing with academic engagement. The research
model was fitted and validated and 0.42 of the educational involvement variance was
explained by the theory of mind and emotional processing. Empirical processing had a
mediator role in the relationship between the theory of mind and emotional processing
with academic engagement.
Conclusion: With the changes in social cognition as the core of the theory of mind,
emotional processing can be increased and ultimately increased their academic
engagement.
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چکیده
مقدمه :عملکرد تحصیلی همواره تابعی از ابعاد هیجانی و روان شناختی فرد است ،بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای پردازش
هیجان در رابطه نظریه ذهن با در گیری تحصیلی در دانش آموزان بود.
روشها :روش پژوهش توصیفی -همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادالت ساختاری بود .جامعه ی آماری  529نفر از دانش آموزان دختر
شهرستان قائم شهر بودند که تعداد  300نفر به عنوان نمونه ی آماری و به روش دردسترس انتخاب شدند و با پرسشنامه های پرسشنامه درگیری
تحصیلی زرنگ ( ،)1391مقیاس پردازش هیجانی باکر و همکاران ( )2010و پرسشنامه نظریه ذهن استیرمن ( )1994ارزیابی شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد ،بین نظریه ذهن و پردازش هیجانی با درگیری تحصیلی رابطه ی مستقیم معنی دار وجود دارد .مدل پژوهش دارای برازش
بوده و تایید شد و  0/42از واریانس درگیری تحصیلی توسط نظریه ذهن و پردازش هیجانی مورد تبیین قرار گرفت و پردازش هیجانی در رابطه ی
بین نظریه ذهن و پردازش هیجانی با درگیری تحصیلی نقش واسطه ای دارا بود.
نتیجهگیری :با تغییرات شناخت اجتماعی به عنوان هسته اصلی نظریه ذهن می توان پردازش هیجانی را افزایش داد و نهایتا درگیری تحصیلی آن
ها را ارتقا بخشید.
واژگان کلیدی :نظریه ذهن ،پردازش هیجانی ،درگیری تحصیلی
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تر نظریه ذهن.سطح سوم یا درک باور غلط ثانویه یا درک
شوخی( .)17ایتروپ ،حسین ،آلربیت ،هارد ،وارنر و ماتیس ( )18در
خصوص اهمیت نظریه ذهن معتقد است که نظریه ذهن پیش
نیازی برای درک محیط اجتماعی و الزمه درگیری در رفتارهای
رقابت آمیز است .برخی توانایی های شناختی از جمله هوش،
ظرفیت پردازش شناختی هیجانی و طرحواره های ذهنی بر نظریه
ذهن اثر می گذارند (.)18
پردازش هیجان فرایندی است که به وسیله آن آشفتگیهای
هیجانی رو به زوال میروند تا رفتار و تجربههای دیگر در افراد
بدون مانع پیش رود و افزایش یابد ( ،)20و با استفاده از راهبردهای
پردازش هیجان میتواند در افزایش مهارتهای عاطفی برای
کاهش آشفتگی و مشکالت هیجانی و روانی مؤثر باشد ( .)21از
نظر راچمن ( )22چهار دسته عواملی که ممکن است به مشکالتی
در پردازش هیجانی منجر شوند ،عبارتند از :اجتناب شناختی ،عدم
تجربه خوگیری کوتاهمدت ،افسردگی و عقاید بیش بها داده شده.
همچنین ،در نظریه هلر ( )23بر نقش واسطهای عوامل شناختی
و هیجانی در به فعل رسیدن تواناییهای بالقوه افراد ،تأکید
میشود .بهادری و مصرآبادی ( )24نشان دادند که درگیری
تحصیلی ،ارزیابی شناختی و خودپنداره تحصیلی با هیجان های
مثبت رابطه مثبت و معنادار و با هیجان های منفی رابطه منفی و
معناداری وجود دارد .جریحی ،نیلی  ،نوروزی و سعدیپور ( )4نشان
دادند که برنامه های مبتنی بر الگوهای نظریه ذهنی سبب ارتقا
پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان می گردد .مالفوریس
( )17نشان داد که تعامالت و پردازش ذهنی در بررسی موضوعات
متفاوت می تواند در سطح کمی و کیفی میزان درگیری با موضوع
مورد بررسی تاثیر گذار باشد .هیمیچی ،هاشوری و مایاک ()20
نشان دادند که میزان تعامل با محیط و پردازش هیجانی مناسب
در کسب موفقیت تحصیلی و درگیری تحصیلی تاثیرگذار می باشد.
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که افت تحصیلی و
عملکرد نامناسب دانش آموزان از اهمیت خاصی برخوردار است،
زیرا اگر این دانش آموزان دارای عملکرد نامناسب نباشند به خاطر
حساسیت مقطع تحصیلی و ارتباط آن با آینده شغلی و اجتماعی
افراد مسیر زندگی فرد را دچار تغییر می نماید و با توجه به اینکه
موضوع فوق از اولویتهای تحقیقاتی معاونت آموزشی سازمان
آموزش و پرورش به شمار میآید .این مطالعه با هدف تعیین اثر
نظریه ذهن بر درگیری تحصیلی با میانجی گری نقش پردازش
هیجانی در دانش آموزان انجام می شود ،بنابراین پرسش اصلی
این است که آیا نظریه ذهن بر درگیری تحصیلی با میانجی گری
نقش پردازش هیجانی در دانش آموزان اثر دارد؟

روش کار
پژوهش حاضر ،ازلحاظ هدف ،از نوع کاربردی و روش
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مقدمه
درگیری تحصیلی ،عاملی اساسی جهت ایجاد پیشرفت و
موفقیت تحصیلی است ( .)1برای کسب موفقیت در این زمینه به
خدمات و برنامههای آموزشی نیازمندند که بتوانند بهتر توانمندی
هایی بالقوه آنان را فعال نماید ( ،)2بررسی متغیرهایی که با
درگیری تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد ،یکی از
موضوعهای اساسی پژوهش در نظام آموزش و پرورش است (.)3
نزدیک به یک قرن است که روانشناسان به صورت گسترده در
تالش برای شناسایی عوامل پیشبینیکننده درگیری و درگیری
تحصیلی هستند ( .)4افرادی همانند :بینه و سیمون و ثرندایک و
سایرین ،به این مهم پرداختهاند ( .)5از میان عوامل مؤثر بر
درگیری تحصیلی ،مبحث شناخت کارآمد مدتها به عنوان
اصلیترین عامل موفقیت و درگیری تحصیلی در نظر گرفته
میشد ( ،)6اما امروزه با تغییر در دیدگاههای نظری در خصوص
عوامل تشکیل دهنده شناخت ،نمیتوان آن را پیشبینیکننده
کاملی موفقیت برای درگیری تحصیلی محسوب نمود ( )7لذا
نظریههای آموزشی ،علیرغم تفاوتهایی که در تعاریف ،سازهها،
فرایندها و مکانیزمهای خود دارند ،بر نقش تعیین کننده هیجانات
و رابطه آن با تواناییهای شناختی و میزان درگیری تحصیلی تأکید
میورزند ( .)8درگیری تحصیلی از آن به عنوان یک رفتار مثبت
یاد می شود و یک حالت روانشناختی و نقطه مقابل فرسودگی
است ( .)9این حالت انگیزشی به صورت گذرا و موقتی نبوده ،بلکه
حالت عاطفی -شناختی پایداری است که بر یک شی ،حادثه ،فرد
و رفتار خاصی متمرکز نیست ( )10و اشاره به حالت نافذ ،پایدار و
مثبت ذهنی مرتبط با کار است که از سه مؤلفه توانمندی ،تعهد و
جذب در یادگیری و تحصیل تشکیل شده است ،که دارای ابعاد
عاطفی ،شناختی و عاملیت می باشد( .)11بعد عاطفی درگیری،
به واکنشهای عاطفی و هیجانی دانشآموز در کالس و مدرسه
اشاره دارد ( )12و درگیری شناختی شامل انواع فرایندهای پردازش
است که دانشآموزان جهت یادگیری مورد استفاده قرار میدهند
و متشکل از راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی است
( .)13در این راستا ،بهتازگی بعد دیگری به نام عاملیت نیز به
مفهوم درگیری تحصیلی اضافه شده است که مراد از آن ،مشارکت
سازنده یادگیرنده در جریان آموزشی با توجه به شناخت اجتماعی
می باشد که یکی از ابعاد نظریه ذهن است ( .)14شناخت اجتماعی
همه مهارتهای مورد نیاز کودک برای درک تمایالت ،هیجانات و
احساسات کودکان و بزرگساالن دیگر را در بر می گیرد (.)15
نظریه ذهن به طور گسترده به توانایی درک هیجانات ،انگیزه ها،
افکار و متعاقب آن درک رفتارهای دیگران اشاره دارد (.)16این
توانایی شامل سه سطح می باشد :سطح یک :نظریه ذهن
مقدماتی ،یعنی سطح اول با بازشناسی عواطف و وانمود ،سطح دو:
اظهار اولیه یک نظریه ذهن واقعی ،یعنی نظریه ذهن سطح دوم
یا باور غلط اولیه و درک باور غلط و سطح سه :جنبه های پیشرفته

ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ

مقیاس درگیری تحصیلی توسط زرنگ در سال )25( 1391
و بر اساس مبانی نظری (مدل نظری لینن برینگ و پیننتریج) و
به منظور سنجش درگیری تحصیلی طراحی شد .این مقیاس
دارای سه بعد (شناختی-18-17-14-13-10-9-6-5-2-1
 ،21-22-25-26-29-30-33-34-37انگیزشی -11-7-3
23-27-28-31-35 -15-19و رفتاری،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4
 )38 ،36 ،32است .بعد شناختی آن با 19گویه ،بعد انگیزشی آن
با 10گویه و بعد رفتاری آن با  9گویه سنجیده میشود و در مجموع
 38گویه را تشکیل میدهند .کل پرسشنامه در مرحلهی نهایی
نیز با  38سؤال  0/90بدست آمد و همسانی درونی خرده مقیاس-
های درگیری شناختی  ،0/83درگیری رفتاری  ،0/73درگیری
انگیزشی  0/80میباشد که در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند
( .)25در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای خرده
مقیاس شناختی ( ،)0/79انگیزشی ( )0/70و رفتاری ()0/78
بدست آمد.
 .2مقیاس پردازش هیجانی نﺴﺨهی کوتاه

این مقیاس که توسط باکر ،توماس ،توماس ،گاور،
سانتوناستاسوو وایتلیسا در سال  )26( 2010ساخته شده است،
خودگزارشی دارای  25گویهای است که برای اندارهگیری
سبکهای پردازش هیجانی استفاده می شود .هر گویه ،بر اساس
2020, Vol. 13, No.5
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 .3پرسشنامه نظریه ذهن استیرمن

فرم اصلی این آزمون بوسیله استیرمن در سال  )28( 1994در
 38سوال به منظور سنجش “نظریه ذهن” در کودکان عادی و
مبتال به اختالالت فراگیر رشد با سنین  5تا  18سالگی طراحی
شده است و اطالعاتی راجع به گستره درک اجتماعی ،حساسیت
و بینش کودک ،همچنین میزان و درجهای که وی قادر است افکار
و احساسات دیگران را بپذیرد فراهم می آورد .این آزمون  3خرده
مقیاس دارد :خرده مقیاس اول ” :نظریه ذهن مقدماتی” یعنی
نظریه ذهن سطح اول یا بازشناسی عواطف و وانمود ،مشتمل بر
20سؤال .خرده مقیاس دوم ” :اظهار اولیه یک نظریه ذهن واقعی”
یعنی یک نظریه ذهن سطح دوم یا باور غلط اولیه و درک باور
غلط ،مشتمل بر  13سؤال .خرده مقیاس سوم ” :جنبه های
پیشرفته نظریه ذهن ” یعنی نظریه ذهن سطح سوم یا درک باور
غلط ثانویه یا درک شوخی ،مشتمل بر  5سؤال .هر ماده دارای
ارزشی بین  1تا  5می باشد .روایی توسط سازندگان تایید و پایایی
به روش آلفای کرونباخ برای به خرده مقیاس به ترتیب برابر با
 0/83 ،0/86 ،0/81و برای نمره کل  0/84بدست آمده است و در
آزمون فوق الذکر تغییراتی توسط قمرانی ،البرزی و خیر ( )29پس
از ترجمه و بررسی روایی داده شده است؛ آنها تعداد سؤاالت آزمون
را از  72به  38کاهش دادند و به جای اسامی خارجی از اسامی
فارسی استفاده کردند .سپس بر روی گروهی از دانش آموزان عقب
مانده ذهنی آموزش پذیر و دانش آموزان عادی شهر شیراز آزمون
را روا و پایا کرده اند پایایی به روش آلفای کرونباخ برای به خرده
مقیاس به ترتیب برابر با  0/87 ،0/84 ،0/83و برای نمره کل
 0/86بدست آمده است .در پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاس مقدماتی ( ،)0/78واقعی ( )0/76و
پیشرفته ( )0/83بدست آمد.

یافتهها
در ابتدا با بررسی پیش فرض های آماری با استفاده از آزمون
500
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پژوهش توصیفی -همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری
بود .جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی  529دانش آموز
متوسطه دوم در پایه تحصیلی دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک در
 8مدرسه در زمستان  1397شهرستان قائم شهر بودند که در این
پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای
مشاهده شده و تخصیص ضریب  10برای هر متغیر مشاهده شده
( 28متغیر مشاهده شده در مدل) ،و با احتساب احتمال وجود
پرسشنامه های ناقص  300نفر به عنوان حجم نمونه به روش
درسترس انتخاب شدند.
معیارهای ورود به پژوهش شامل :دانش آموزان متوسطه دوم
شهرستان قائم شهر ،جنسیت دختر ،بازه سنی  18سال .معیارهای
خروج از پژوهش شامل :تکمیل ناقص پرسشنامه ها ،هر هنگام
که فرد تمایل داشت از مطالعه خارج می گردید .در فرآیند اجرایی
در ابتدا قبل از شروع نمونه گیری توضیحاتی در خصوص هدف
مطالعه و حفظ رازداری مطالب به آزمودنی ها داده شد و همزمان
رضایت نامه آگاهانه در خصوص شرکت نمونه ها در پژوهش از
دانش آموزان دریافت گردیده شد ،سپس پرسشنامه ها از نمونه ها
دریافت گردیده شد .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل
اطالعات بدست آمده از مدل یابی معادالت رگرسیونی ساختاری
استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18
و  Amos23استفاده شد.

مقیاس لیکرت  5درجه ای ( = 1به هیچ وجه تا  = 5بی نهایت)
درجه بندی می شود .این مقیاس ،دارای  5مؤلفه ی فرونشانی،
عدم تنظیم هیجان ،عدم تجربه ی هیجانی ،نشانه های عدم
پردازش هیجانی و اجتناب می باشد .ویژگی های روانسنجی در
نسخه ی کوتاه شده بخصوص در رابطه با تشخیص تفاوت این
گروه ها امیدوارکننده است .ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی این
مقیاس به ترتیب  0/92و  0/79گزارش شده است و در پژوهش
لطفی ( )27پایایی مقیاس بر اساس روش همسانی درونی با دامنه
ی آلفای کرونباخ  0/95و روایی سازه تایید و این مقیاس از طریق
همبستگی این خرده مقیا س ها مطلوب گزارش شده است .در
پژوهش حاضر پایایی به روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس
اجتناب ( ،)0/81نشانه عدم پردازش ( ،)0/90عدم تجربه (،)0/92
عدم تنظیم هیجان ( )0/87و فرونشانی ( )0/89بدست آمد.

تاثیر نظریه ذهن بر درگیری تحصیلی (حیطه عاطفی– شناختی) با نقش میانجی پردازش هیجانی

های ،کشیدگی و چولگی ،جعبه ای ،کولموگروف-اسمیرنوف
بررسی شد و نرمالی داده ها تایید گردید و همچنین مدل اندازه
گیری سه متغیر پژوهش تایید گردید.
نتایج مندرج در جدول ( )1همبستگی معناداری بین نظریه
ذهن ،پردازش هیجانی با درگیری تحصیلی در آزمودنی ها را نشان
می دهد .بین نظریه ذهن و پردازش هیجانی با درگیری تحصیلی
رابطه ی مستقیم معناداری ( )0/01وجود دارد.
با توجه به جدول ( )2مقدار  RMSEAبرابر با  0/042می-
باشد لذا این مقدار کمتر از  0/1است که نشان دهنده این است
که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابل قبول

جدول  .1آماره های توصیفی و ماتریس همبستگی پیرسون بین نظریه ذهن و پردازش هیجانی با درگیری تحصیلی
متغیر

M

SD

0/089 0/743
مقدماتی
0/14 1/247
واقعی
0/421 1/057
پیشرفته
0/087 0/927
نظریه ذهن
0/089 0/743
اجتناب
نشانه عدم پردازش 0/14 1/247
0/421 1/057
عدم تجربه
عدم تنظیم هیجان 0/087 0/927
0/192 1/014
فرونشانی
پردازش هیجانی 0/114 1/111
0/053 1/247
شناختی
0/053 1/302
انگیزشی
0/103 0/824
رفتاری
درگیری تحصیلی 0/078 1/089
* *در سطح  0/01معنی داری است.

1

2

3

1
**.79
**.71
**.55
**.19
**.26
**.21
**.27
**.18
**.24
**.22
**.25
**.21
**.27

1
**.51
**.58
**.18
**.24
**.21
**.26
**.23
**.18
**.21
**.19
**.19
**.22

1
**.29
**.21
**.24
**.19
**.18
**.19
**.21
**.24
**.26
**.24
**.26

4

1
**.27
**.26
**.24
**.30
**.22
**.21
**.29
**.28
**.24
**.31

5

1
**.48
**.41
**.33
**.47
**.55
**.21
**.19
**.20
**.19

6

1
**.52
**.54
**.42
**.61
*.15
**.18
**.19
**.25

8

7

1
**.43
**.38
**.58
**.16
**.17
**.18
**.21

1
**.50
**.64
**.21
**.16
**.17
**.24

9

1
**.71
**.22
**.17
**.16
**.23

10

12

11

13

14

1
**1 .20
**1 .42** .21
**1 .27** .34** .19
**.69** .58** .53** .21

جدول  .2شاخص های برازش حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و متغیر ها
نام آزمون
x2/df
RMSEA
GFI
NFI
CFI
DF

توضیحات

مقادیر قابل قبول

مقدار به دست آمده

کای اسکوئر نسبی
ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب
شاخص برازندگی تعدیل یافته
شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقایسه ای
109

>3
>0/1
<0/9
<0/9
<0/9

2/364
0/042
0/989
0/976
0/968

جدول  .3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

نظریه ذهن بر درگیری تحصیلی
پردازش هیجانی بر درگیری تحصیلی

b

β

R2

t

Sig

0/421
0/253

0/362
0/192

0/152
0/048

6/452
4/239

0/000
0/005

جدول  .4برآورد مستقیم مدل با روش بوت استرپ
متغیر

مقادیر

حد پایین

حد بال

معناداری

نظریه ذهن با میانجی گری پردازش هیجانی بر درگیری تحصیلی

0/421

0/339

0/468

0/000
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می باشد .همچنین مقدار کای دو به درجه آزادی ( )2/364بین 1
و  3میباشد و میزان شاخص  CFI، GFIو  NFIنیز تقریبا برابر
و بزرگتراز  0/9می باشد که نشان می دهند مدل اندازه گیری
متغیرهای پژوهش ،مدلی ،مناسب است.
با توجه به جدول ( )3مسیرهای ،نظریه ذهن ،پردازش
هیجانی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دارا هستند.
همان گونه که در جدول ( )4مشاهده می گردد ،دو مسیر غیر
مستقیم در نظر گرفته شده با توجه به مقادیر به دست آمده ،به
روش بوت استرپ در سطح ( )0/01معنادار و مورد تایید واقع
گردید.

بحث
با توجه به نتایج تحلیل انجام شده ،پردازش هیجانی در رابطه
بین نظریه ذهن با درگیری تحصیلی در دانش آموزان اثر دارد ،و
این نتایج در جهت روابط این متغیرها با یکدیگر همسو با یافته
های جریحی ،نیلی  ،نوروزی و سعدیپور ( ،)4مهنا و طالع پسند
( ،)16عبداللزاده و همکاران ( ،)19هیمیچی ،هاشوری و مایاک
( ،)20مالفوریس ( ،)17دوره و لیالرد ( ،)14در جهت روابط بین
پردازش هیجانی و نظریه ذهن با درگیری تحصیلی در دانش
آموزان می باشد.
نظریه ذهن به ساختارهای روانشناختی ،دانش ،وقایع و
فرآیندهایی اشاره دارد که در کنترل ،اصالح و تفسیر تفکر
مشارکت دارد ( .)18این حاالت از طریق فرآیندهایی همچون
کنترل ،نظارت ،برنامهریزی و تصحیح بر پردازش شناختی انسان
اثرگذار بوده ،در تعامل با شیوه پردازش اطالعات فرد بر سالمت
عملکرد یا آسیبپذیری نسبت به آشفتگیها نقش دارد (.)14
بنابراین ،توجه به نظریه ذهن نیز به عنوان سازهای که فعالیتهای
شناختی فرد وابسته به آن است و میتواند در بروز عملکرد ارتباطی
و آموزشی ،حایز اهمیت است.
مطالعات مختلف انجام شده روی فراگیران نشان میدهد
میزان عملکرد شناختی مبتنی بر تعامالت اجتماعی در درگیری
تحصیلی موثر است و همچنین میزان بروز درگیری تحصیلی در
حال ،افزایش است ( .)4بر اساس نظریه کنترل شناختی ،ابعاد
اصلی پیوند شناخت و رفتار در آگاهی ،توجه و تمرکز پاسخ های
رفتاری می باشد و ضعف هر یک از این ابعاد در فرد می تواند
موجب بروز رفتارهای انحرافی در مسیر آموزشی در فرد شود،
2020, Vol. 13, No.5
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بنابراین می توان در تحلیل این پدیده ،از نظریه کنترل شناختی
رفتاری نیز استفاده کرد (.)7
مطابق با این مدل ،نظریه ذهن کارآمد مبتنی بر ذهن آگاهی
یکی از فرآورده های استفاده از دانش اجتماعی است ،زیرا افراد
اغلب با انتصاب روابط مبتنی بر کسب اطالعات فرایند یادگیری
را تسریع می نماید ( .)17شناخت اجتماعی مولفه اصلی نظریه
ذهن است و افراد با شناخت اجتماعی ضعیف باور دارند که باید
عملکرد کاملی داشته باشند و چنانچه عملکردشان کمتر از حد
کمال باشد باعث نارضایتی آنها می شود ،همواره از عملکرد خود
ناراضی هستند و باور دارند که نمی توانند به آنچه خواسته اند
برسند و تمایل به اغراق نتایج منفی از طریق خود کیفر دهی
دارند( .،)30نظریه ذهن با گسترش سطح شناخت اجتماعی افراد
در خصوص حوادث و شرایط پیرامون خود ،تواناییهای منحصر
به فردی در پشتیبانی از ارتباط غیر همزمان و مشارکتی در محیط
آموزشی پویا و با قابلیت سازگاری دارد ( .)31توانایی نظریه ذهن
قابلیت برقراری ارتباط بین افراد به صورت شخصی و گروهی را
دارد  ،که می تواند میزان کیفیت و کمیت هیجانات را تحت تاثیر
قرار دهد ( .)32در این بین برخی پژوهشگران معتقدند که عالوه
بر عملکرد شناختی ،پردازش هیجانی تقریباً در تمامی جنبههای
فرایند رفتاری و تعاملی دخیل هستند و ابعاد متفاوت رفتاری را
تحت تاثیر قرار میدهند ( .)20برخی از محققان از هیجانات به
عنوان عوامل مهم نام میبرند که انگیزش و موفقیت را تبیین
میکنند ( .)33دو مدل مهم در زمینه تاثیر پردازش هیجانی وجود
دارد ،یکی مدل انگیزشی -شناختی ( )34و دوم مدل سیستماتیک
دوگانه ( )35است .فرض بنیادی مدل انگیزشی -شناختی این
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 و محدود بودن به زمان اجرای،در متوسطه دوم پایه دوازدهم
 محدود بودن به استفاده از پرسشنامه.1397 پژوهش در زمستان
.خودگزارشدهی بود
پیشنهاد می شود پژوهشهای انجام گرفته در این حیطه در
حوزههای گستردهتر و با نمونههایی از جامعههای مختلف و
. قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشد،بزرگتر انجام پذیرد تا نتایج
درمان گران و روانشناسان با توجه به تاثیرات نظریه ذهن که
متکی بر شناخت اجتماعی است و همچنین فعال سازی پردازش
هیجانی جهت بهبود درگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
.استفاده نمایند

سپاسگزاری
نویسننندگان از تمننامی دانننس آمننوزان شننرکت کننننده در
پژوهش بابت همکناری در اینن پنژوهش تشنکر منی نماینند و
همچننین اینن پنژوهش هنیچ گونننه تعنارض مننافعی بنا هننیچ
 اینن مقالنه حاصنل.اورگانی در ابعناد متفناوت دارا نبنوده اسنت
پایان نامنه دکتنری خنانم رعینت نینا از دانشنگاه آزاد اسنالمی
سنناری در دانشنننکده ی علننوم انسنننانی رشننته روانشناسنننی
.تربیتی است

مالحظات اخالقی
پنننننننژوهش حاضنننننننر بنننننننا کننننننند اخنننننننالق
 دردانشننننننگاه واحنننننندIR.IAU.AK.REC.1397.024
. به ثبت رسیده است1397/9/9 ساری در تاریخ

است که پردازش هیجانی بر شناخت و گرایش رفتاری سازگار
مانند درگیری و موفقیت تحصیلی بهصورت غیرمستقیم و از طریق
 بنابراین.میانجیگرهای شناختی و نظریه ذهن تاثیرگذار هستند
 منابع، شناخت ها و راهبردهای رفتاری،مهمترین میانجیگرها
 پردازش هیجانی تاثیرات متفاوتی در این.پردازش هیجانی هستند
 تحقیقات نشان داده است که پردازش هیجانی.مسیرها دارند
 هیجانات منفی و غیرفعال،مثبت و فعال با افزایش خوداثرمندی
 محققان به این نتیجه.)26( با کاهش یادگیری رابطه دارند
 عولم،رسیدهاند که رابطه متقابلی بین پردازش هیجانات مثبت
شناختی و گرایشات رفتاری متفاوت به درگیری تحصیلی وجود
 این رابطه متقابل بدین صورت است که پردازش.)36( دارد
 خودتنظیمی شناختی را تقویت کرده و این منجر،هیجانات مثبت
.به عملکرد مناسب رفتاری در درگیری تحصیلی میگردد

نتیجهگیری
این پژوهش نشان داد که پردازش هیجانی در رابطه بین
نظریه ذهن با درگیری تحصیلی دانش آموزان نقش میانجی دارا
 از واریانس تبیین شده ی درگیری0/42 است و به طور کلی
تحصیلی توسط پردازش هیجانی و نظریه ذهن ی در مسیرهای
 به طور کلی دانش.مستقیم و غیر مستقیم قابل تبیین می باشد
 پردازش،آموزانی که از نظریه ذهن متنوع تری استفاده میکنند
هیجانی بهتری داشته و از عملکرد و درگیری تحصیلی بهتری
.برخودار هستند
این پژوهش با محدودیتهای تحقیق روبرو بوده است؛
محدود شدن پژوهش به دانش آموزان دختر شهرستان قائمشهر
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