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 چکیده 

کار مفهوم درگیری تحصیلی، از جمله مفاهیمی است که توسط پژوهشگران مختلف در حوزه تعلیم و تربیت به هدف:

عواطف مثبت و اند ها نشان دادهکنند. پژوهشهای اخیر از آن با واژه اشتیاق یادگیری یاد میو پژوهش برده شده است

 و پذیری هیجان حاضر، بررسی نقش هدف پژوهش لذا .های اشتیاق یادگیری مرتبط استبا مولفه جو عاطفی خانواده

 آموزان بود. دانش تحصیلی اشتیاق بینی پیش در خانواده عاطفی جو

آموزان جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش. بودتوصیفی از نوع همبستگی  -طرح این پژوهش، طرح مقطعی روش:

دهند باشند تشکیل میمشغول به تحصیل می 4951-59دختر متوسطه دوم شهر اهواز که در سال تحصیلی 

(9933=n نمونه پژوهش )ای ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهآموزان شهر اهواز بود که به نفر از دانش 983

انتخاب شدند. بدین صورت که در ابتدا شهر اهواز به چهار جهت )شمال، جنوب، شرق و غرب( تقسیم شد و سپس از 

برای گردآوری اطالعات از نفر انتخاب شد.  41هر جهت دو دبیرستان و از هر دبیرستان سه کالس و از هر کالس 

پرسشنامه اشتیاق عاطفی، شناختی و (، PANASفهرست عواطف مثبت و منفی ) ،رنپرسشنامه جو عاطفی هیل ب

استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون با  وSpss 19  افزارکمک نرم به ها یافته استفاده شد.  رفتاری

  .انجام شد به شیوه گام به گامچندمتغیری 

و بین عواطف منفی و دار ، رابطه مثبت و معنیاشتیاق تحصیلیبا  عواطف مثبت و جو عاطفی خانوادهبین  ها:یافته

 جو و پذیری نتایج رگرسون چندمتغیری نشان داد که هیجان. P ≤334/3وجود داشتاشتیاق تحصیلی رابطه منفی 

 . P ≤334/3باشند تحصیلی می اشتیاق های مناسبی برایکننده بینیپیش خانواده عاطفی

ی خانوادگی این احتمال پذیری مثبت و ارتقای جو عاطفی مثبت و سازندهبنابراین، با تقویت هیجان گیری:نتیجه

 آموزان نیز افزایش یابد.  تحصیلی دانش وجود دارد که اشتیاق
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 مقدمه. 1

های تعلیم و تربیت مدرن، پرورش افرادی است که قادر باشند بر مسائل و یکی از اهداف مهم نظام

 و سانی غلبه کنند )سلکوک، کالیسکانمشکالتشان در زندگی روزمره و در محیط اجتماعی به آ

یند یادگیری از اهمیت اساسی برخوردار است فراهم آوردن شرایط آ(. لذا آنچه در فر2332، 4ارول

 و کالیسکانای است که بهترین دستاوردها حاصل آید )سلوک یری به گونهو موقعیت یادگ ییادگیر

دهد که عوامل مختلفی از قبیل اضطراب و وابستگی، ترس از (. نتایج مطالعات نشان می2332، ارول

(، 4585، 2ناپذیری رفتاری )ایفرت و فراریرنجورخویی، نداشتن انرژی، انعطافارزیابی منفی، روان 

( خودتنظیمی 4551، 1گرایی )جانسون و سالنی(، کمال4551، 9ته شده )مک کیندرماندگی آموخ

؛ 2339، 9خودکارآمدی پایین )چیو و چول (،4585ورزی )ایفرت و فرای، تعلل( 2342)چیو و چول، 

حمایت عاطفی )کندی، کولز، کونگ، چن، فرانک و  فقر، (2338، 1کالسن، کراوچانی و جایانی

 شود.آموزان میپیشرفت تحصیلی دانش مانع از( 2331، 2وونگ

 2339و دیگران  5است )کوه 8آموزان؛ مفهوم اشتیاقثر بر موفقیت دانشؤعوامل کلیدی میکی از    

ی اشتیاق سازه(. 2341؛ خروشی، نیلی و عبدی، 2349 ،43رلگواالرسون و به نقل از  2331و 

، 44)پنتریچ شودمربوط است، اطالق میهایی که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی تحصیلی به رفتار

-اره دارد که دانشـکیفیت تالشی اش ( این مفهوم بر2341، 42؛ پینتایرینی، سواینی و پایلوت2339

کنند، تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب آموزان صرف فعالیت هدفمند آموزشی می

به نقل از حجازی، رستگار و قربانی ؛ 2339، 49ودلی )ریچاردسون، النگ و و نقش داشته باشند

های مختلف لفهای چندبعدی است که متشکل از مؤاشتیاق تحصیلی سازه (.4982جهرمی، 

عابدی،  ؛ به نقل از2339 و پنتریچ، 41لنین برینک)رفتاری، شناختی و انگیزشی است 

مثبت  اند که نگرشمطالعات تجربی نشان داده .(4959معماریان، شوشتری، گلشنی منزه، 

-باورجمله:  ثر است، ازهای روانشناختی مؤرای از متغیهنسبت به اشتیاق تحصیلی بر مجموع
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آموز و های دانشارزش ها و میزان کنترل خود، اهداف وی تواناییآموز دربارههای دانش

در مطالعه آرچامبالت، آموز و احساس تعلق وی به مدرسه و دانشگاه. ارتباطات اجتماعی دانش

( اشتیاق کلی به مدرسه به طور منفی افت تحصیلی را پیش بینی 2335) 4انسوز، فالو و پاگنیج

داری در معادله پیش بینی داشت. های آن نیز تنها مؤلفه رفتاری، نقش معنیکند، در بین مؤلفهمی

 دهند که ارتباطی قوی بین اشتیاق شناختی و پیشرفت تحصیلی وجود داردشواهد موجود نشان می

شناختی نیز با رفتارهای (. همچنین اشتیاق روان4551، 2)میلر، گرین، مونتالوو، راوینداران و نیکولز

ای از جمله ثبات روی تکالیف، مشارکت و حضور در کالس مرتبط بوده مرتبط با سازگاری مدرسه

سر کالس آموزانی که به طور منظم دانش(. 2344، 1؛ وانگ، وایلت و اکلز4559، 9است )گودینوو

کنند و به مقررات مدرسه پایبندند، در کل نمرات شوند، بر موضوعات یادگیری تمرکز میحاضر می

های استاندارد شده پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند )وانگ و گیرند و در آزمونباالیی می

نظیر عدم پیشرفت  تواند پیامدهای جدیه مدرسه می(. در مقابل فقدان اشتیاق ب2343، 9هولکامبی

 ،1در مدرسه، تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل به دنبال داشته باشد )فین و راک

 .(2344، 2؛ هانگ4552

 آن تأثیر و دارد ایویژه جایگاه در مدارس عاطفی هایجنبه به مربوط مطالعات در 8پذیریهیجان    

پذیری یک ویژگی هیجان است. رسیده تأیید به و معلمان آموزاندانش متغیرهای عملکردی بر آن

های عاطفی و احساسی متفاوت از های مشابه، واکنششود افراد در موقعیتفردی است که سبب می

پذیری را (. هیجان2339، 43شاو، دافی، جنگیز و گوپتا؛ 4585، 5الرسن و کتلرخود نشان دهند )

در برابر رویدادهای پیش آمده دانست که بخشی  توان میزان انعطاف و یا تحمل هیجانی و عاطفیمی

پذیری و تجربیات شخصی است از آن ذاتی و ناشی از خصوصیات توارثی و بخش دیگر حاصل معرفت

ل دو بعد مستقل است: ـپذیری شام(. هیجان4523، 42؛ کرای4554، 44سونـالرک و واتـک)

توانند در هر یک از آنها در حد باال یا پایین پذیری منفی که افراد میپذیری مثبت و هیجانجانـهی

 . باشند
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های کند یک مجموع واکنشپذیری منفی یک ویژگی شخصی است که افراد را وادار میهیجان    

( و رابطه نزدیکی با اضطراب و 4582، 4باکر و فلوگرواتسون، پنمنفی و منفعالنه از خود بروز دهند )

پذیری مثبت پذیری در این پژوهش، هیجان(. بعد دیگر هیجان5345، 2پارکستشویش درونی دارد )

ه یافته است و بیانگر ـپذیری منفی توسعانـاست که از لحاظ مفهومی، در مقام قیاس با هیج

، چن و اسپگتور، زاپهاست )تر از پدیدههای مثبت در برابر رویدادها و تفسیر خوشبینانهواکنش

پذیری مثبت پذیری مثبت باالتر در مقایسه با افراد دارای هیجان(. افراد با هیجان2333، 9فرس

تری نسبت دهند، دیدگاه مثبتتر، احتماالً حاالت مثبت و پویایی احساسی بیشتری را بروز میپایین

 (.4588، 1ون، کالرک و تلچنـواتسهای مثبت موقعیت تمرکز دارند )به خود دارند و بر جنبه

 انگیزش، با هاهیجان. کنندمی تجربه را مختلفی هایهیجان تحصیلی هایموقعیت در آموزانشـدان

 رابطه آموزاندانش تحصیلیت پیشرف و یادگیری، خودگردانی شناختی، منابع یادگیری، راهبردهای

)پکران، گوتز، دانیلس،  دهستن اثرگذار آنان جسمانی و شناختیروان سالمت بر و داشته

 هایهیجان است معتقد( 2343) 1، گوتز، فرنزل، براچفلد و پری(. پکران2343، 9استاپنیسکی و پری

 ارزیابی دهی، سازمان بسط، مانند پذیرانعطاف و خالق یادگیری راهبردهای کاربرد مثبت، تحصیلی

دهند نشان می( 4559) 2جادوکها پژوهشنتایج . کندمی تسهیل را فراشناختی نظارت و انتقادی،

و فشار روانی ارتباط گی احساسی، زوال شخصیت ذیری با پشتیبانی اجتماعی، فرسودپکه هیجان

ها بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی به وسیله توان گفت اثر هیجاندر مجموع می نزدیکی دارد.

شود که شامل انگیزش برای یادگیری، تعدادی مکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی ایجاد می

 راهبردهای یادگیری، منابع شناختی و خودگردانی یادگیری است. 

 تحصیلی، رشد عملکرد بر و بوده برخوردار باالیی اهمیت از آن کارگیری به که هاییحوزه از یکی    

ده است. منظور از باشد، جو و فضای عاطفی خانوا تأثیرگذار تواندمی آموزاندانش عاطفی و هیجانی

جو و فضای عاطفی خانواده روابط و تبادالت روانی و عاطفی است که بین اعضای آن وجود دارد. 

کننده شکل غالب رفتاری اعضای کلیت این روابط برخوردار از شکل خاصی است که درواقع تعیین

 فرایند در مهمی بسیار نقش فرزندان با مادر و پدر عاطفی (. روابط4981خانواده است )کاظمیان، 

 حاکم خانواده فضای بر رنگییک و محبت اگر که صورت بدین دارد، آموزانسازگاری دانش و رشد

در  و بپردازند وجود ابراز به شدن، تنبیه از ترس و نگرانی بدون تا یابندمی فرصت باشد، فرزندان
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شکرکن و موسوی کنند )حقیقی،  دفاع خود حقوق از سازگارانه و انطباقی رفتار طریق از الزم موارد

 (. 4984شوشتری، 

شناختی و سازگاری تحصیلی ( در بررسی روابط بین ساختار خانواده، جدایی روان2334) 4زلوپ    

ها رابطه وجود دارد )به نقل و سازگاری تحصیلی آن والد -کودکدریافت که بین تضاد در دلبستگی 

( به این نتیجه دست یافت که یکی از عوامل اساسی در تربیت 2335) 9هریس (.2331، 2از استوور

اگر زمینة سالمت روانی در خانواده ایجاد نتایج نشان داد فرزندان، ایجاد سالمت روانی در آنهاست. 

نفس، اد بهـعادل، سازگار، با عاطفه، اجتماعی، با اعتمـشود والدین فرزندانی با شخصیت، مت

دهد که جو عاطفی خانواده بر نتایج مطالعات نشان میی خواهند داشت. پذیر و منطقمسؤلیت

سالمت جسمانی، اجتماعی و هیجانی کودکان مؤثر است )سیلبورن، زابریک، دی مایو، شپرد، 

تواند به شکست در تحصیل و تعلیم و (. مشکالت خانواده می2331، 1گریفین، میترو و همکاران

شود )کمیته ، بیگانگی اجتماعی، استفاده از الکل و مواد منجر میتربیت، فروپاشی روابط اجتماعی

(. از سوی دیگر جو عاطفی 2338، 9؛ به نقل از والکر و شفرد2332بررسی تدارک خدمات دولت، 

خانواده ممکن است با یکدیگر تعامل داشته باشند و حضور چندگانه عملکرد مثبت خانواده ممکن 

(. 2344، 1دهند ارزش حفاظتی موثرتری فراهم کند )گراسمیاست هنگامی که با یکدیگر رخ 

کنند که متغیرهای فرایند خانواده با موفقیت در مدرسه از اوایل کودکستان ها پیشنهاد مییافته

( حاکی از آن است 2344) 8نتایج مطالعات چان و دیکسون (.2339، 2مرتبط است )هیل و کرافت

تاری کمتر، اضطراب پایین، افزایش اعتماد به نفس و فعالیت که جو عاطفی خانواده با مشکالت رف

مندی و توجه به تعلیم و های حمایتی والدین همچون عالقهنوجوانان همراه است. همچنین مدل

احمد تربیت و احساس تعلق به مدرسه با عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه مستقیم و معناداری دارد. 

 چهار ارتباط بررسی هدف باای در مطالعه( 4959آغاجی، دی و قرهح؛ به نقل از وا2349و همکاران )

 نشان شد، انجام خودتنظیم یادگیری راهبردهای با غرور و لذت ماللت، تحصیلی اضطراب، هیجان

به  تواندمی ریاضی درس به نسبت هفتم پایه آموزاندانش مثبت هایهیجان در تغییر است که داده

همچنین نایمیک،  بخشد. بهبود را آنان تحصیلی پیشرفت و یخودتنظیم یادگیری مندیطور نظام

( روابط بین حمایت از نیاز والدین )شامل 2341) 5ی، وان تن کیس، برنشتاین، دسی و رایانالنچ
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5. Walker & Shepherd 

6. Gross 

7. Hill & Craft 

8. Chun & Dickson 

9. Niemiec, Lynch, Vansteenkiste, Bernstein, Deci & Ryan 
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ی نوجوانان را مورد پذیری تجربه شده به وسیلهحمایت از استقالل و ارتباط پدر و مادر( و هیجان

خودتنظیمی مستقالنه را به عنوان یک متغیر میانجی برای اشتیاق تحصیلی تحلیل قرار داده و 

رفت و های هوشی، اهداف پیش( در زمینه رابطه باور4953) ، رستگاردیگر در پژوهشی معرفی کردند.

ه نوع درگیری اشتیاق شناختی آموزان دبیرستانی، گزارش شد کدرگیری شناختی در بین دانش

)به نقل  های هوشی و تکالیف پیشرفت قرار داردثیر باورأیی با تکالیف تحت تزان در رویاروآمودانش

والیکاین،  - از سوی دیگر پیکاسکایت. (4952ای، خدایاری فرد، قربان جهرمی، حجازی، اژهاز 

-ج گروه متفاوتی که دانشـبه این نتیجه رسیدند که پن ایمطالعه( در 2344) 4و رایزین زاکاسکاین

شان برای بحث تقسیم شده بودند از شان به مدرسه و جو آزاد کالس درساساس وابستگیآموزان بر 

کارآمدی در مدرسه های مدرسه و احساس ناعالقگی نسبت به کارر مدرسه، بیلحاظ خستگی د

خشنودنیای  ورستم اوغلی )به نقل از  ی فرسودگی تحصیلی( تفاوت داشتند)یعنی سه مؤلفه

آموزان دختر ( بر روی دانش4952زغیبی قناد )ژوهش دیگری که توسط در پ (.4954چماچایی، 

های مثبت و منفی به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق هیجاندبیرستانی دریافت 

شی بر روی ـ( در پژوه4951) شکری تحصیلی در رابطه هستند. اشتیاقسرسختی تحصیلی با 

اختی )راهبردهای شناختی و ـهای اشتیاق شنهـلفمؤانی دریافت ـآموزان دختر دبیرستدانش

)اضطراب، خستگی، خشم، شرم و ناامیدی( رابطه منفی  های تحصیلی منفیدهی( و هیجانخودنظم

های های اشتیاق شناختی )راهبردهای شناختی و خودنظم دهی( و هیجانلفهؤدار و بین مو معنی

های هوشی افزایشی و ارزش تکلیف، رابطه مثبت و )امید، لذت و غرور( و خودکارآمدی، باور مثبت

( در پژوهشی با عنوان رابطه ساده و 4951فر و جایروند )رحیمی، واعظ .داری وجود داردمعنی

چندگانه قدرت تحمل ابهام و جو عاطفی خانواده با خالقیت شناختی نشان دادند که رابطه قدرت 

 24است و در مجموع  22/3و  14/3اختی به ترتیب عاطفی خانواده با خالقیت شن تحمل ابهام و جو

 کنند.درصد از واریانس خالقیت شناختی دانشجویان را تبیین می

عاطفی خانواده، نحوه روابط و تعامل اعضاء در  دهد جومرور ادبیات و تحقیقات فوق نشان می    

های اعضای آن در حیطهدرون خانواده و به طور کلی عملکرد خانواده در ابعاد مختلف بر عملکرد 

های مختلفی در گذار است. از سوی دیگر اگرچه پژوهشلف شناختی و هیجانی کودکان تأثیرمخت

پذیری و جو عاطفی خانواده با اشتیاق تحصیلی انجام شده است؛ اما تاکنون خصوص رابطه هیجان

را در تبیین اشتیاق مطالعه جامعی که این متغیرها را در کنار هم بررسی نموده و سهم هر کدام 

 تحصیلی مشخص نموده باشد، انجام نشده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش

 آموزان بود.تحصیلی دانش اشتیاق بینیپیش در خانواده عاطفی جو و پذیریهیجان

 

                                                           
1. Pilkauskaite-Valickiene, Zukauskiene & Raiziene 
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  شناسیروش. 2

 . طرح پژوهش2-1

ها، توصیفی از نوع همبستگی این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده

بین و اشتیاق تحصیلی متغیر مالک پذیری و جوعاطفی خانواده متغیرهای پیشهیجاناست. 

 شوند.محاسبه می

 جامعه آماری . 2-2

که در سال تحصیلی  اهوازشهر دوم آموزان مقطع متوسطه ماری این پژوهش را کلیه دانشجامعه آ

آموزان مقطع که بر اساس آمار کل دانشداند. تشکیل می باشندمشغول به تحصیل می 59-4951

و انحراف میانگین سنی  ( نفر بود.9933متوسطه دوم از سوی اداره آموزش و پرورش شهر اهواز )

آموزان دارای وضعیت درصد از دانش 93( بود. 29/2)و  41/42آموزان به ترتیب استاندارد دانش

درصد نیز داری وضعیت اقتصادی  49وضعیت اقتصادی متوسط و درصد دارای  99اقتصادی پایین، 

آموزان از بین دانش بود. 48/9و انحراف استاندارد آن  12/42آموزان باال بودند. میانگین معدل دانش

 43درصد تک فرزند و  42درصد فرزند سوم و  48درصد فرزند دوم،  99درصد فرزند اول،  29

 درصد فرزند آخر بودند.

 ونه آماری. نم2-3

ای استفاده ای چند مرحلهگیری خوشهمطالعه از شیوه نمونه آموزان موردبرای انتخاب نمونه دانش

( شرق و غرب -جنوب-جغرافیایی )شمال جهت چهاربه  اهوازشد. بدین صورت که ابتدا کل شهر 

 کالس 9نیز  دبیرستانانتخاب و از هر  دبیرستانتقسیم و از هر جهت بصورت تصادفی ساده دو 

بود. در این کالس  21دبیرستان و  8انتخابی شامل های و کالسانتخاب شد که جمعاً مدارس 

اهواز که مایل به شرکت در آموزان مقطع متوسطه شهر میان دانشنفر از  41از هر کالس مرحله 

تا  93تی انتخاب شدند. با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایس پژوهش بودند

نفر به عنوان  983اما در این تحقیق به خاطر افزایش اعتبار بیرونی (، 4953نفر باشد )دالور،  93

 انتخاب شد.  نمونه تحقیق
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه با در نظر گرفتن سطح     

 59در فرمول کوکران با سطح اطمینان  t یا z( محاسبه گردید. مقدار α=39/3درصد ) 59اطمینان 

یا کمتر در نظر گرفته  23/3یا  2/3)اشتباه مجاز( را d در نظر گرفته شد. مقدار  51/4درصد برابر 

 p( در نظر گرفته شد. مقادیر 39/3) dکمتر نشود که در اینجا مقدار  %83شود تا توان آزمون از می

آموزان با در نظر گرفته شدند. نمونه آماری دانش 9/3به منظور محاسبه حداکثر حجم نمونه  qو 

 استفاده از فرمول کوکران این چنین محاسبه گردید.
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نفر انتخاب  982حجم نمونه باید  وهش حاضر بر حسب حجم جامعه معلومبا توجه به اینکه در پژ    

ی توزیع کرد ولی در زمان پرسشنامه 133ر ابتدا پژوهشگر برای افزایش اعتبار بیرونی شد دمی

آموزان دریافت نمود. لذا به پرسشنامه توسط دانش 982عودت پرسشنامه توسط افراد نمونه تحقیق 

پرسشنامه مورد تحلیل  983ها تعداد های مخدوش در مقیاسهای و وجود دادهخاطر افت آزمودنی

 قرار گرفتند. آماری

 پژوهشابزار . 2-4

 پرسشنامه جو عاطفی هیل برن. 2-4-1

 –به منظور میزان مهرورزی در تعامالت کودک  (4511) 4هیل برنپرسشنامه جو عاطفی توسط 

خرده مقیاس فرعی )محبت، نوازش،  8سؤال دارد که  41والد ساخته شد. این پرسشنامه در کل 

سنجد. های مشترک، هدیه دادن، تشویق کردن، اعتماد و احساس امنیت( را میتأیید کردن، تجربه

سؤال به مادر اختصاص داده شده است. در  8سؤال به پدر و  8سؤال موجود در پرسشنامه،  41از 

کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( است و آزمودنی ای )خیلیها پنج گزینهنامه سؤالن پرسشای

درجه لیکرت صورت  9تا  4گذاری از زند. نمرهها را عالمت میبرحسب احساس خود یکی از آن

 9و خیلی زیاد  1، زیاد 9، متوسط 2، کم 4گیرد به این صورت که به گزینه خیلی کم، نمره می

دهنده وجود جو عاطفی مناسب بین اعضای خانواده و گیرد. نمرات باالتر از متوسط نشانق میتعل

نمره  13تر از متوسط حاکی از جو عاطفی ضعیف در بین افراد خانواده است. در مجموع نمرات پایین

ی نمره به مادر اختصاص داده شده است. که در کل آزمودنی در صورت دادن نمره 13به پدر و 

از هیل برن دهد. پرسشنامه جو عاطفی را به والدین خود اختصاص می 83کامل به والد خود نمره 

( ضریب پایایی آزمون جو عاطفی خانواده را 4925روایی و اعتبار باالیی برخوردار است. جمشیدی )

از  هستند )به نقل 89/3و  82/3از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرد که به ترتیب 

( برای تعیین روایی محتوایی، این پرسشنامه را 4922(. همچنین موسوی شوشتری )4953ناهیدی، 

هایی که مورد متخصصان آوری گردید و سؤالها جمعبه پنج نفر از متخصصان داد، سپس نظرات آن

الت این (. دو نمونه از سؤا4953ها توافق داشتند، نگهداری شد )به نقل از ناهیدی، بود و روی آن

من و مادرم آزادانه درباره احساسات »، «کندپدرم با محبت با من رفتار می»پرسشنامه عبارتند از 

 «.کنیموگو میهایمان با یکدیگر گفتشخصی و تجربه

 

 

                                                           
1. Hill Burn 
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 (PANAS) فهرست عواطف مثبت و منفی. 2-4-2

 43مقیاسی است متشکل از ( 4588)واتسون، کالرک و تلگن،  4فهرست عواطف مثبت و منفی

دو زیرمقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی را، به منزله فهرست عاطفه منفی. این  43عاطفه مثبت و 

سنجد. حداقل و حداکثر نمره می 9تا  4 های لیکرت از نمرهای پنج درجه، در اندازه2دو بعد متعامد

فهرست عواطف خواهد بود.  93و  43های فهرست به ترتیب در هر یک از زیرمقیاس کنندهشرکت

، عواطف مثبت و منفی کنندهشرکت، بر حسب دستورالعمل اجرایی تعیین شده برای مثبت و منفی

های عاطفه مثبت سنجد. ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشمی 1و/ یا حالت 9را به دو صورت صفت

، 9است )گومز، کوپر و گومزگزارش شده  82/3تا  81/3و برای عاطفه منفی از  53/3تا  81/3از 

فهرست عواطف مثبت و منفی در یک دوره دو  1(. پایایی بازآزمایی4588واتسون و همکاران،  ؛2333

محاسبه شده است )واتسون و همکاران،  24/3و برای عاطفه منفی  18/3ماهه برای عاطفه مثبت 

های عاطفه مقیاسگی زیرنیز از طریق ضرایب همبست فهرست عواطف مثبت و منفی 2روایی (.4588

مقیاس اضطراب و با زیر 98/3و  -91/3مثبت و عاطفه منفی با مقیاس افسردگی بک به ترتیب 

گزارش شده است )واتسون و  94/3و  -99/3نهان به ترتیب  - آشکار در پرسشنامه اضطراب آشکار

( در مورد یک 4981پور و دژکام )(. نتایج به دست آمده در پژوهشی که بخشی4588همکاران، 

فهرست عاملی  های افسردگی و اضطرابی انجام دادند، ساختار دونمونه دانشجویی مبتال به اختالل

محاسبه  82/3عواطف مثبت و منفی را تایید کرد و ضرایب آلفای کرونباخ برای هر دو زیرمقیاس 

ن بیماران افسرده و تواند بیهای این پژوهش، فهرست عواطف مثبت و منفی میشد. بر اساس یافته

در  فهرست عواطف مثبت و منفیهای روانسنجی نسخه فارسی ویژگی مضطرب تمایز ایجاد کند.

-های بیمار و بهنجار انجام شدهدر نمونه4989تا  4984های سال طیچندین پژوهش دیگر نیز، که 

ضرایب آلفای کرونباخ ها، (. در این پژوهش4982اند )بشارت، اند، مورد بررسی و تایید قرار گرفته

برای بیماران  85/3تا  84/3و برای عاطفه منفی از  54/3تا  89/3های عاطفه مثبت از برای پرسش

و  53/3تا  89/3های عاطفه مثبت از های بهنجار برای پرسشبه دست آمد. این ضرایب در نمونه

معنادار  > p 334/3سطح محاسبه شد. این ضرایب که همه در  88/3تا  89/3برای عاطفه منفی از 

ضرایب کنند. فهرست عواطف مثبت و منفی را تایید میهای زیرمقیاس 8بودند، همسانی درونی

چهار تا شش هفته برای  ههای بیمار در دو نوبت با فاصلنفر از نمونه 481های همبستگی بین نمره

                                                           
1. Positive and Negative Affect Schedule 

2. orthogonal 

3. trait 

4. state 

5. Gomez, Cooper & Gomez 

6. test-retest reliability 

7. validity 

8. internal consistency  
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های محاسبه شد و در مورد نمره 23/3تا  12/3و برای عاطفه منفی از  29/3تا  15/3عاطفه مثبت از 

و برای  24/3تا  11/3های بهنجار در همین فاصله زمانی برای عاطفه مثبت از نفر از نمونه 299

معنادار  > p 334/3به دست آمد. این ضرایب که همه در سطح  21/3تا  15/3عاطفه منفی از 

و تشخیصی  4روایی همگرا کنند.فهرست عواطف مثبت و منفی را تایید میبودند، پایایی بازآزمایی 

از طریق اجرای همزمان مقیاس افسردگی  فهرست عواطف مثبت و منفینسخه فارسی  2)افتراقی(

دو گروه بیمار و  کنندگانشرکتدر مورد  9مقیاس سالمت روانیو  1، مقیاس اضطراب بک9بک

نیز با تعیین دو عامل  نتایج تحلیل عاملی تاییدیبهنجار  محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. 

فهرست عواطف مثبت و منفی را مورد تایید نسخه فارسی ، روایی سازة عاطفه مثبت و عاطفه منفی

 (.4982)بشارت،  قرار داد

 آموزاندانش تحصیلی پرسشنامه اشتیاق. 2-4-3

رسشنامه دارای پ( ساخته شده است. این 2349) 1توسط گونیوس و کوزو 2349این مقیاس در سال 

باشد. سئوال آن مربوط به اشتیاق رفتاری، شناختی و عاطفی می 25باشد که سئوال می 14

مربوط به  14تا  98اشتیاق عاطفی و  92تا  22مربوط به اشتیاق شناختی،  24تا  42سئواالت 

(، 4بصورت طیف لیکرت از کامالً مخالف ) گذاری این پرسشنامهباشد. نحوه نمرهاشتیاق رفتاری می

باشد که نمرات بیشتر در ( می9( و کامالً موافقم )1(، موافقم )9(، نه موافق و نه مخالف )2فم )مخال

گذاری منفی در این پرسشنامه باشد؛ ضمن اینکه نمرهاشتیاق باالتر می این مقیاس نشان دهنده

یج تحلیل سئوال را تدارک دیده که با توجه به نتا 95( ابتدا 2349وجود ندارد. گونیوس و کوزو )

و برای  52/3ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  سئوال آن باقی مانده است. 14عاملی 

بوده است. در پژوهش  85/3و  82/3، 24/3های اشتیاق رفتاری، شناختی و عاطفی به ترتیب مؤلفه

و  25/3اری ، اشتیاق رفت84/3، اشتیاق عاطفی 82/3حاضر آلفای کرونباخ برای اشتیاق شناختی 

 .(4951)پیرانی،  برآورد گردید 88/3آموزی )مقیاس اشتیاق( اشتیاق دانش

 روش اجرای پژوهش. 2-5

بعد از کسب مجوزهای الزم از آموزش و پرورش شهر اهواز با رعایت مالحظات اخالقی و هماهنگی 

با مدارس و ضمن توضیح اهداف پژوهش، به منظور انتخاب نمونه که مناسب ورود به این مطالعه 

، بودند، با فراهم سازی ابزارهای مورد نیاز، ابتدا محقق مدارس شهر اهواز را به چهار جهت شمال

جنوب، شرق و غرب تقسیم کرده و از هر قسمت دو دبیرستان و از هر دبیرستان نیز سه کالس را به 

                                                           
1. convergent validity 

2. discriminant validity 

3. Beck Depression Inventory 

4. Beck Anxiety Inventory 

5. Mental Health Inventory 

6. Gunuc & Kuzu 
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نفر از  982عنوان نمونه پژوهش انتخاب کرد، با توجه به فرمول نمونه کوکران و حجم جامعه معلوم 

از ارائه  ای انتخاب شدند. پسمرحلهای چندگیری خوشهآموزان از بین مدارس به روش نمونهدانش

توضیحات در مورد اهداف پژوهش و کسب رضایت از آنها برای شرکت در پژوهش با در اختیار 

های دموگرافیک نظیر سن، مقطع تحصیلی، ترتیب تولد وضعیت ها در ابتدا دادهگذاشتن پرسشنامه

 اقتصادی، شغل پدر، شغل مادر، تحصیالت پدر و تحصیالت مادر مورد پرسش قرار گرفت و سپس

( 4511خانواده هیل برن )(، جو عاطفی 4588) پرسشنامه عواطف مثبت و منفی واتسون و همکاران

آموزان ارائه شد و از آنها خواسته شد، طبق به دانش( 2349گونیوس و کوزو )آموزان و اشتیاق دانش

آماده کردن جواب نگذارند ایند و تا حد امکان سئوالی را بیتکمیل نم آن را دستورالعمل پرسشنامه 

آموزان از لحاظ روحی و روانی و اطمینان دادن در خصوص محرمانه ماندن اطالعات از نکات دانش

پرسشنامه توزیعی به خاطر افت  133اخالقی رعایت شده در این پژوهش بود. الزم به ذکر است از 

به طور  پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده شد. این پرسشنامه 983های پرت آزمودنی و داده

آموزان پرسشنامه را طی یک جلسه تکمیل کردند. گروهی اجرا شد و ترتیب اجرا ثابت بود دانش

 چندگانه رابطه دادن نشانمنظور  به و استاندارد انحراف میانگین، هایشاخص از استفاده با نتایج

ه گام به ضریب همبستگی پیرسون، و رگرسیون چندمتغیری به شیو های روش از تحقیق متغیرهای

 استفاده شد.استپوایز(  روش با)گام 

 

 هایافته. 3

های آماری همبستگی پیرسون و ها؛ از آزمونهای پژوهش، به منظور آزمون فرضیهتحلیل دادهبرای 

های تحلیل رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام استفاده شده است. برای استفاده از شاخص

داده ها دارای توزیع طبیعی باشند. برای تعیین توزیع جامعه )نرمال بودن آماری پارامتریک، باید 

 P<39/3های انجام شده سطح اسمیرنوف استفاده شد، در آزمون -ها( از آزمون کولموگروف داده

 . (4)جدول  ها می باشدحاکی از نرمال بودن توزیع داده معنی دار در نظر گرفته شد، نتایج
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 (n=  383بین و مالک )پیش: آمار توصیفی متغیرهای 1جدول 

 p  اسمیرنوف -کولموگروف  آماره  استانداردانحراف   میانگین  متغیرهای مورد مطالعه

 424/3  24/4  89/9  14/42  هیجان پذیری مثبت

 411/3  42/4  92/2  11/49  هیجان پذیری منفی

 434/3  224/4  25/2  25/99  اشتیاق عاطفی

 994/3  512/3  95/4  29/21  اشتیاق شناختی

 313/3  921/4  95/2  42/44  اشتیاق رفتاری

 442/3  239/4  24/9  41/15  کل

 194/3  211/3  19/4  91/8  محبت

 188/3  899/3  85/4  52/2  نوازش

 958/3  881/3  18/4  34/1  های مشترکتأثیر بر تجربه

 124/3  894/3  18/4  29/8  هدیه دادن

 991/3  518/3  99/4  99/43  تشویق کردن

 122/3  829/3  91/4  82/2  تأیید کردن

 219/3  319/4  88/4  88/2  اعتماد

 999/3  541/3  48/4  99/2  امنیت

 421/3  411/4  42/8  15/11  کل
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پذیری مثبت برابر با است میانگین متغیر هیجاناده شده نشان د 4همانگونه که در جدول     

 و انحراف 11/49و میانگین هیجان پذیری منفی  89/9و انحراف استاندارد آن برابر با  14/42

و انحراف استاندارد آن  41/15است. میانگین کلی متغیر اشتیاق برابر با  شده 92/2استاندارد آن 

و انحراف استاندارد آن برابر با  15/11عاطفی خانواده  و میانگین کلی جو شده است. 24/9برابر با 

برای نرمال بودن توزیع نمرات  فرض صفر، شودهمانگونه که درجدول مشاهده میشده است.   42/8

به  .شوددر مقیاس هیجان پذیری، جو عاطفی خانواده و اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری تأیید می

متغیر )پیش بین( هیجان پذیری و جو عاطفی خانواده و )متغیر مالک( این معنا که نمرات افراد در 

 اشتیاق تحصیلی دارای توزیع نرمال است.
 

 پذیری و جو عاطفی خانواده با اشتیاق تحصیلیهیجان: ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای 2جدول 
 7 6 5 4 3 2 1  متغیر

       4  پذیری مثبتهیجان

      4 **-282/3  پذیری منفیهیجان

     4 **-912/3 **128/3  جو عاطفی

    4 **142/3 **-191/3 **128/3  اشتیاق عاطفی

   4 **952/3 **981/3 **3-/193 **982/3  اشتیاق شناختی

  4 **132/3 **995/3 **122/3 **3-/224 **138/3  اشتیاق رفتاری

 4 **122/3 **981/3 **993/3 **998/3 **-918/3 **119/3  کل

 

پذیری مثبت با ده است ضریب همبستگی متغیر هیجاننشان داده ش 2همانگونه که در جدول     

پذیری خوبی است. به عبارتی هرچه هیجان که ضریبباشد می 119/3اشتیاق تحصیلی برابر با 

ن ضریب . همچنی(P≤334/3شود )مثبت افراد بیشتر باشد اشتیاق تحصیلی نیز بیشتر می

خوبی  باشد که ضریبمی -918/3شتیاق تحصیلی برابر با پذیری منفی با اهمبستگی متغیر هیجان

شود پذیری منفی افراد بیشتر باشد اشتیاق تحصیلی کمتر میاست. به عبارتی هرچه هیجان

(334/3≥P) می باشد که ضریب خوبی است.  998/3. همچنین بین جو عاطفی خانواده با اشتیاق

شود هرچه جو عاطفی خانواده مبتنی بر حمایت باشد اشتیاق تحصیلی نیز بیشتر میبه عبارتی 

(334/3≥P). های پرت با استفاده از نمودار پیش از استفاده از تحلیل رگرسیون در ابتدا وجود داده

هفت داده پرت وجود دارد که از مجموعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  4باکس پالت

استفاده شد.  2ها حذف شدند. در گام بعد به منظور بررسی خطی بودن متغیرها از نمودار اسکترداده

نتایج نشان داد که رابطه بین متغیرهای مورد بررسی خطی است. عالوه بر آن نمودار پراکنش توزیع 

ط درجه را نشان داد و همه نقاط روی خ 19تراکمی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار یک شیب 

ها از طریق ها بود. مفروضه یکسانی واریانسماندهقرار گرفتند که حاکی از نرمال بودن توزیع باقی

                                                           
1. Boxplot 

2. Scatter plot 
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بررسی شد. نقاط  2بینی شده استاندارددر مقابل مقادیر پیش 4های پاک شدهماندهنمودار کردن باقی

منظور بررسی استقالل ها بود. به به صورت تصادفی پراکنده شده بودند که حاکی از یکسانی واریانس

(. نتایج نشان داد مفروضه استقالل برقرار است 9خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد )جدول 

(11/4=DWمفروضه هم .)9خطی چندگانه ( از طریق آماره تلرانس و همچنین تورم واریانسVIF )

 51/4نه تورم واریانس برابر با و بیشی 941/3بررسی شد. نتایج نشان داد که کمینه تلرانس برابر با 

خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. با توجه به برقرار بودن دهد همبود که نشان می

 ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد.مفروضه
 

 های جو عاطفی با اشتیاق تحصیلی: ضریب رگرسیونی متغیرهای هیجان پذیری مثبت و منفی و مؤلفه3جدول 

  تعدیل شده R  R2  R2  متغیر
خطای 

 استاندارد
 P  DW 

 P  31/2≤334/3  32/41  135/3  149/3  119/3  یری مثبتهیجان پذ

   P≤334/3  92/49  112/3  115/3  123/3  تشویق کردن

   P≤334/3  94/49  113/3  115/3  189/3  تأیید کردن

   P≤334/3  81/41  154/3  934/3  238/3  اعتماد

   P≤334/3  11/41  939/3  942/3  245/3  امنیت

 

 2R، مقدار متغیریپس از اجرای رگرسیون چندنشان داده شده است  9که در جدول  همانگونه    

توسط متغیرهای وارد شده  اشتیاق تحصیلیدرصد از واریانس کل  94به دست آمده نشان داد که 

)یعنی  R≥93/3( معتقد است که مقادیر 4588) 1در مدل، تبیین گردیده است. بدین دلیل کوهن

29/3≤2R )د مطالعه است. در این مطالعه نیز بیانگر ارتباط بسیار قوی بین متغیرهای مور

429/3=2R اشتیاق تحصیلیبین و متغیره قوی بین متغیرهای پیشبود که حاکی از ارتباط چند 

= P ،21/99≤334/3) داری مدل کلی بودز حاکی از معنیروی همین مدل نی 9است. تحلیل واریانس

 (. F(9و  929)

 

                                                           
1. studentized 

2. standard predicted value 

3. multi collinearity 

4. Cohen 

5. Analysis of variance (ANOVA) 
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 جو عاطفی با اشتیاق تحصیلیهای : نتایج رگرسیون ساده در مورد متغیرهای هیجان پذیری مثبت و منفی و مؤلفه4جدول 

-متغیرهای پیش

 بین
 

 ضریب رگرسیون استاندارد نشده
 

 

 ضریب رگرسیون

 استانداردشده

 

 

 میزان آماره

 تی
 

سطح 

 معناداری

 

 
  مقدار تحمل

عامل افزایش 

واریانس 

(VIF) 

B بتا  خطای استاندارد         

 -  -  P≤334/3  882/44  -  351/43 591/445  عدد ثابت

هیجان پذیری 

 مثبت
 149/4 245/3  921/3  913/2  334/3≥P  212/3  942/4 

 P  114/3  415/2≤334/3  544/9  988/3  418/3 552/3  تشویق کردن

 P  995/3  592/2≤334/3  991/1  992/3  498/3 189/3  تأیید کردن

 P  982/3  239/4≤334/3  999/1  291/3  313/3 295/3  اعتماد

 P  994/3  329/9≤331/3  255/2  242/3  229/3 219/3  امنیت
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جو عاطفی به  هایپذیری مثبت و منفی و مؤلفههای، هیجانبرای تعیین تأثیر هر یک از مؤلفه    

بین و اشتیاق تحصیلی به عنوان متغیر مالک، با تحلیل رگرسیون چند عنوان متغیرهای پیش

دهد که وقتی متغیر بلوک اول نشان می 1متغیری به روش گام به گام تحلیل شدند. نتایج جدول 

درصد واریانس متغیر اشتیاق تحصیلی را تبیین  14)هیجان پذیری مثبت( وارد مدل شد، مدل کلی 

 94بین میزان واریانس تبیینی به اضافه شدن هر یک از متغیرهای پیشهای بعدی با کرد، در گام

(، تشویق کردن با ضریب بتا Beta=921/3درصد رسید. با توجه به مقادیر بتا هیجان پذیری مثبت )

(988/3=Beta( تأیید کردن با ضریب بتا ،)992/3=Beta( اعتماد با ضریب بتا ،)291/3=Beta و )

اشتیاق تحصیلی ترین متغیرها برای پیش بینی ( به عنوان قویBeta=242/3امنیت با ضریب بتا )

 . 1X ×Y= a+ (b1( باشندمی آموزاندانش
 

بینی شده اشتیاق تحصیلی= نمره پیش 815/494( +149/4× 14/42(+) 552/3 ×99/43) + 

( 189/3 × 82/2 )+ ( 295/3 × 88/2 ) + ( 219/3 × 99/2 ) = 94/3  

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

 در خانواده عاطفی جو و پذیریهیجان همانطور که قبال گفته شد هدف اصلی پژوهش حاضر نقش

پذیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین هیجان آموزان بود.تحصیلی دانش اشتیاق بینیپیش

پذیری هیجانو  ( رابطه مثبتr=199/3ضریب همبستگی پیرسون )با مثبت با اشتیاق تحصیلی 

این یافته در ( رابطه منفی وجود دارد. r=-918/3) همبستگیمنفی با اشتیاق تحصیلی با ضریب 

 (، ایزنبرگ و فابس2335) (، جنیفر و پاترسون2335) هریسهای دیگر راستای نتایج پژوهش

 ( است.4954) غلی و همکارانو( و رستم ا2343)

-گشاده و شادی چون هاییویژگی با مثبت پذیریهیجان که گفت توانمی هایافته این تبیین در    

 و نشاط و شور و سرزندگی رضایتمندی، آسودگی، و آرامش حد، از بیش خوشحالی سرحالی، رویی،

 ناامیدی، تابی،بی و قراریبی اضطراب، و نگرانی غمگینی، چون هاییویژگی با منفیپذیری هیجان

 هایویژگی رسدمی نظر به .است همراه ارزشیبی احساس و کارها دادن انجام برای زیاد انرژی صرف

 مشاهده ندرت به مثبت پذیریهیجان هایویژگی و وفور به ورزتعلل افراد در منفی پذیریهیجان

 و ورزی لـتعل زمان در اضرـح متغیرهای از منفیپذیری هیجان که گفت وانـتمی .شودمی

ش اشتیاق تحصیلی ـن امر باعث کاهـکه ای است آن با مغایر متغیرهای از مثبت ذیریـپجانـهی

 منفی، تقویت هیجانات تخلیه که است (. بدیهی2332، گیل و کیلتشود )مالتبای، مکسمی

 آموزاندانش در تحصیلی افزایش اشتیاق سبب که عواملی عنوان به تواندمی سازگاری و اجتماعی

 .شودمی

کند تجربه میرا پذیری مثبت اشاره کرد که فردی با هیجاناین نتایج باید دیگر در تبیین     

هیجانات های تحصیلی نیز به عنوان بخشی از زندگی خود معموالً احتماالً در شرایط و موقعیت
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پذیری مثبت نسبت به مدرسه به داشت. این امر باعث می شود تا فردی با هیجان مثبتی خواهند

مناسبی را تجربه کند و داشتن عواطف مثبت نسبت به عنوان بخشی از روند زندگی هیجانات 

آموزان را وقف در تکالیف مدرسه خواهد کرد اما هیجانات منفی باعث دور تحصیل و مدرسه، دانش

. (4959)رضایی،  شودمیآموز کاهش اشتیاق تحصیلی دانش شدن عاطفی و اجتناب فرد و نهایتاً

 به نسبت منفی و بدبینانه نگرش عواطف منفی دادند نشان ها نیزهمچنانکه برخی پژوهش

نریمانی و  ؛ نقل از4554پایین )دسی، والراند، پلیتیر و ریان،  یادگیری و انگیزش درسی، موضوعات

 که داد ( نشان2338) هویمایرز و برکلمنز کنند. و تحقیق وابلس،( را پیش بینی می4959همکاران، 

-شود. بنابراین هیجانمی باعث را فراگیران عاطفی و شناختی هایافزایش موفقیت مثبت عواطف

 پذیری و نوع عواطف تجربه شده توسط دانش آموزان با میزان اشتیاق تحصیلی آنان ارتباط دارد.

 فرسودگی با پذیری مثبتهیجان که دهدمی نشان (2349وانگ و همکاران ) پژوهشی هاییافته

 با اشتیاق و منفی رابطه تحصیلی ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیبی تحصیلی، خستگی تحصیلی،

 درهر چه عواطف مثبت  که معنی بدین دارد؛آموزان رابطه مثبت دانش رفتاری و عاطفی شناختی،

 ناکارآمدی و تحصیلی عالقگیبی تحصیلی، خستگی تحصیلی، فرسودگی باشد بیشتر آموزاندانش

 بیشتری را تجربه خواهند کرد.  رفتاری و عاطفی شناختی، کمتر و اشتیاق تحصیلی

های تحصیلی اشتیاق تحصیلی و داشتن شوق هیجانی و یا به نوعی الزمه درگیری با فعالیت    

شناختی و رفتاری نسبت به تحصیل و محیط یادگیری است. کسانی که  -داشتن اشتیاق عاطفی

با آن را ندارند و به نوعی دچار توانند هیجانات منفی خود را بپذیرند و توان کنترل و کنارآمدن نمی

کنند. لذا تر از تجربه شکست خوردن ترسیده و از آن دوری میپذیری منفی هستند، بیشهیجان

تواند ناشی از ترس از شکست و ارزیابی توسط دیگران باشد، این ناتوانی در مدیریت هیجانات که می

دهد. را به طور منفی تحت تأثیر قرار می شود که همه ابعاد اشتیاق تحصیلیورزی میمنجر به تعلل

آموزان در طول آموزان بیانگر قدرت رفتار و کیفیت عاطفی و شناختی مشارکت دانشاشتیاق دانش

کفایتی، از انجا که احساس بی (.2341سوینی و پیهالتو،  )پیتارینن، فعالیت برای یادگیری است

قابل  با اشتیاقی است، احتمال رابطه منفی پذیری منفهای هیجانخودتردیدی و شرم از ویژگی

تر به پذیری منفی باالی هستند، معموالً کمآموزانی که دارای هیجانتببین است؛ چرا که دانش

ها و رفتارهای مرتبط با مطالعه هستند؛ این افراد با توجه به های کالسی، پیگیری نقشدنبال فعالیت

و سطوح باالی اضطراب و استرس، نبود احساس کنترل  نفسسطوح پایین خودتنظیمی و اعتماد به

تر به کارهای مرتبط شخصی، نداشتن احساس، توانایی فردی ادراک شده و خودکارآمدی پایین، کم

آموز و مدرسه توجه دارند و در های محیط محل تحصیل، روابط پیچیده دانشبا مدرسه خود، رویه

شود که اشتیاق شناختی آموزان باعث میر میان دانشنهایت با توجه به این که اشتیاق عاطفی د

آموزان را از حاالت منفی نظیر خستگی و های علمی رشد یابد و دانشها در چارچوب فعالیتآن

 و مستقیم صورت به یا پذیری منفیهیجان که است روشن فرسودگی تحصیلی محافظت کند، کامالً
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 از مانع و گذاشته منفی تأثیر ناختی و تحصیلیش اشتیاق بر عاطفی اشتیاق کاهش طریق از یا

 تکالیف انجام جهت پرتیحواس وبیـسرک و مداومت جهت در آموزاندانش کنترل و ریزیبرنامه

 کند.شود که این امر زمینه را برای عملکرد تحصیلی پایین فراهم میمی

تحصیلی ضریب همبستگی همچنین نتایج نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با اشتیاق     

( رابطه مثبت و منفی وجود دارد. این یافته در راستای نتایج پژوهش های دیگر r=998/3پیرسون )

والیکاین و  -پیکاسکایت (،2343) (، ایزنبرگ و فابس2335) ، جنیفر و پاترسون(2335هریس )

 ( است.2341) (، نایمیک و همکاران2344) همکاران

شناختی،  توان گفت، یکی از مسائل مهم برای رشد خالقیت و اشتیاقمی تبیین این نتایج در    

فرزند  -ط مناسب برای تحریک و حفظ رابطه دوستانه والدـایجاد محی کودکان رفتاری و عاطفی

های نوآورانه و مقاومت گیریای که سرشار از تصمیمباشد، که این امر با ایجاد جو عاطفی خانوادهمی

پذیر است، برای ایجاد محیط باشد، امکانمبهم و فشارهای محیطی دیگر میدر مقابل شرایط 

های جدید، آزادی پذیری، تولید ایدهخانوادگی خالق و با انگیزه باید محیطی سرشار از قدرت ریسک

عمل برای فرد فراهم شود تا بتواند به بهترین شکل از انگیزه و نیروی خالقیت خود در جهت بهبود 

(. آنچه در بین افراد خانواده باید 2343ی بهترین بهره را ببرند )ایساکسون و ایکوال، شرایط زندگ

گیری روندی است که در آن تولید ایده و نظر به خودی خودارزشمندی است و گسترش یابد شکل

 گو قضاوت نشود تا فرد اشتیاق خود را برایهای افراد خانواده تا پایان مرحله بحث و گفتاینکه ایده

های جدید از دست ندهد. برای ایجاد اشتیاق در کارهای روزانه کودکان نیاز به به کار گیری ایده

شوند و لذا حمایت های بدون عالقه و اشتیاق منجر به موفقیت نمیحمایت دارند زیرا اجرای طرح

ایجاد  های ممکن داشته باشد.تواند نقش مثبتی در جلوگیری از بروز ناکامیعاطفی خانواده می

انگیزه و رشد اشتیاق کودکان در سایه پشتیبانی مکرر خانواده و ایجاد محیطی سرشار از محبت و 

البته در سطح متوسط  ،های کاری و تحصیلی نوآورانه و پیچیدهایجاد محیط شود.همدلی فراهم می

ود که شهای آموزشی و خانوادگی که احتمال موفقیت کودک در آن باال است سبب میدر محیط

)سماوی، ابراهیمی و  خود داشته باشندکودکان اشتیاق عاطفی و شناختی برای حل مسائل درسی 

همدلی که کودک در آن احساس  . از سوی دیگر جو خانوادگی مبتنی بر حمایت و(4959جاودان، 

کنند هر زمانی که توانایی حل مسائل درسی را نداشته باشد )یا به نوعی در حل مسئله شکست 

زمینه  دهندی او نسبت نمیشخصیتشود و این امر را به صفات ورد( از سوی خانواده قضاوت نمیبخ

-لذا رشد کودکان در این فضای خانوادگی باعث می آورد.فراهم میرا برای اشتیاق و پشتکار بیشتر 

و در حل  وندشوند کمتر دچار تنش شکودکان زمانی که با مشکالت تحصیلی مواجه میشود این 

-این امر زمینه را برای رشد تحمل ابهام در کودکان فراهم می که کنند.مسائل متعارض بهتر عمل 

-پذیری در افراد سبب رشد تفکر خالق آنآورد. قدرت تحمل ابهام در کودکان با ایجاد قدرت ریسک

ر قدیمی از ها شده و در نتیجه افراد دارای تحمل ابهام در برخورد با مشکالت به جای استفاده از تفک
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برند که این به دلیل افزایش همزمان اشتیاق برای دنبال کردن کارها ایجاد افکار نوآورانه بهره می

  شود.می

توان گفتمیان اعضای خانواده احساساتی وجود دارد که اگر این احساسات شناخته همچنین می    

ها و نیازهای خود ابراز عقاید، خواستهنشوند و به درون ریخته شوند، به عبارتی دیگر کودکان توانایی 

-نفس خانوادگی و شخصی پایین میرود و عزتهای رفاه خانوادگی از بین میرا نداشته باشند، ریشه

آید. بنابراین پدر و مادر باید با مهارت عمل کرده و از روابط خانوادگی آگاهی داشته باشند. چنین 

اهند بود و نمونه زنده از نوع رسالت خانوادگی هستند. های بالنده خودار خانوادهوالدینی عهده

کند. رسالتی که فشارهای موجود در شبکه خانوادگی را در جهت خالقیت، رشد و تولید هدایت می

ها و فنون متعددی بنابراین والدین به عنوان عوامل ایجاد کننده این محیط نیاز به آموزش روش

ایجاد نمایند و در نتیجه  رفتار و روابط خود با اعضای خانواده دارند تا تغییرات الزم را در نگرش،

فضایی حاکی از پذیرش در خانه را به وجود آورند تا فرزندانشان در انجام امور اشتیاق داشته باشند و 

 مند گردند.از تمام توانایی خود برای موفقیت بهره

پژوهش  هایه است از جمله محدودیتهای مواجپژوهشگر در راه انجام هر پژوهشی با محدودیت    

 پایداری و ثباتکه  ،اشاره کرد مقطعی روش از استفاده و حاضر مطالعه طرحتوان به می حاضر،

 نتایج دهیتعمیم تواندمی کهبود وهش محدودیت دیگر نمونه پژداشت،  نخواهد دنبال به را نتایج

 مقیاس اساس بر اطالعات آوری و جمع سازد روبرو مشکل با را دیگر تحصیلی هایدوره به پژوهش

 و دهیپاسخ در تعصب ناخودآگاه، هایدفاع دلیل به هاگزارش این که شده انجام دهیخودگزارش

 پیشنهادها بنابراین به توجه به این محدودیت هستند. ریفـتح مستعد شخصی معرفی هایشیوه

 گیرد، قرار توجه مورد دروس آموزش در شناختی اشتیاق فراشناختی و شناختی راهبردهای شودمی

 و شناختی هایمهارت بهبود منظور به مدرسان دانش ارتقاء جهت در هاییکالسهمچنین 

 افزایش به منجر که گردد طراحی آموزشی هایمحیط ساختار نهایت در و آموزاندانش فراشناختی

شود مسئولین این موسسات با حمایتهای پیشنهاد می .شود رفتاری و عاطفی شناختی، اشتیاق

فراهم نمایند. تا میزان سازگاری هیجانی،  کودکانعاطفی راه را برای بیان درست عواطف و هیجانات 

شود برای کاهش هیجانات منفی و پیشنهاد می و در نهایت تسهیل یابد هاآنشناختی و روانی د

 ه توسط متخصصین اعمال گردد.های مداخلآموزان شیوهافزایش اشتیاق تحصیلی دانش
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