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  .گرفت انجامآموزان  با اشتیاق تحصیلی دانش آوري تحصیلی و تاب

ي آمـاري پـژوهش را    جامعه. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود :شناسی پژوهش روش

-97تحصـیلی  در سـال شهر اردبیـل  ي متوسطه دوم  آموزان در حال تحصیل در دوره ي دانش کلیه

 اي گیـري تصـادفی خوشـه   نمونـه آموز به روش  دانش 150آنهااز میان  کهتشکیل می دادند  1396

، )2005(پکـران و همکـاران   هـاي تحصـیلی   ي هیجـان  پرسشنامه عنوان نمونه انتخاب شدند و به به

آوري تحصـیلی   تـاب  يپرسشنامه، )1998(ي خودکارآمدي تحصیلی مورگان و همکاران پرسشنامه

بـراي  . پاسخ دادنـد )2002(اسکاوفیلی و همکاران ي اشتیاق تحصیلی  و پرسشنامه) 2004(ساموئلز 

  .هاي ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد ها از آزمون وتحلیل داده تجزیه

آوري تحصـیلی و   ، تـاب مثبـت  هـاي تحصـیلی   هیجـان هـا نشـان داد کـه بـین      یافتـه :هـا  یافته

هـاي   و بین هیجـان  يمعنادار ثبتي م رابطه آموزان شتیاق تحصیلی دانشخودکارآمدي تحصیلی با ا

همچنـین،  .  وجـود دارد ي منفـی معنـاداري    آموزان رابطـه  تحصیلی منفی با اشتیاق تحصیلی دانش

اشـتیاق تحصــیلی  درصـد از کـل واریـانس    64تقریبـاً  کــه نتـایج تحلیـل رگرسـیون آشـکار کـرد      

آوري تحصـیلی و   ، تـاب )مثبـت و منفـی  (هـاي تحصـیلی    هیجـان براساس متغیرهاي آموزان دانش

  ). p>01/0(بینی است قابل پیشخودکارآمدي تحصیلی 

، )مثبـت و منفـی  (هـاي تحصـیلی    هیجـان تـوان نتیجـه گرفـت کـه      بنابراین، می :گیري نتیجه

آمـوزان  دانـش اشتیاق تحصـیلی  با از متغیرهاي مرتبط آوري تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی  تاب

 را بـه سـوي اینگونـه متغیرهـا     آموزش و پرورشاندرکاران دستو مسئولین شد که لزوم توجهبا می

  .کند طلب می

، آوري تحصیلی، اشـتیاق تحصـیلی   تابخودکارآمدي تحصیلی، هاي تحصیلی،  هیجان:هاي کلیدي واژه

  .آموزان دانش



3 مقدمه و هدف

  

  مقدمه  - 1-1

نظـام آموزشـی   . رشد و بالندگی هر جامعه اي مرهون نظام آموزشـی آن جامعـه اسـت   

زمانی می تواند کارآمد و موفق باشد که عملکرد تحصـیلی یادگیرنـدگان را در دوره هـاي    

ی عوامل تاثیرگذار بر پیشـرفت و عملکـرد تحصـیلی    شناسای. مختلف مورد توجه قرار دهد

دانش آموزان، رویکردي مناسـب در جهـت برنامـه ریـزي، توسـعه و تکامـل برنامـه هـاي         

ي  ي آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هم بـراي توسـعه   آموزشی ایجاد می کند تا به وسیله

از زمـانی کـه   بـیش از سـه دهـه    . آموزشی مورد نظر و هـم بـراي دانـش آمـوزان رقـم زد     

پژوهشگران عالقه مند به امر تعلیم و تربیت در تالش گسترده خود براي شناسایی عوامـل  

قدم پور، فرهـادي  (را معرفی کردند، می گذرد  1مرتبط با عملکرد تحصیلی، مفهوم اشتیاق

پژوهش در مورد اشتیاق قدمتی طوالنی مدت دارد و اکثر پژوهشـگران  ). 1395و بیرانوند، 

ک حالت ذهنی درون فردي می دانند که فرد را درگیر فعالیت هـاي مدرسـه مـی    آن را ی

؛ همچنـین پـژوهش در مـورد اشـتیاق تحصـیلی از زمـانی       )2014، 2سکزنتمیهاالي(کند 

ي ضعیف و عـدم   شروع شد که معلمان و مربیان نگران ترك تحصیلی دانش آموزان، انگیزه

آپلتـون، کریسنتسـون و فورالنـگ،    (دنـد  درگیري دانش آموزان در فعالیت هاي مدرسه بو

2008 .(  

ي آن بـا احساسـات دانـش     ي زیادي به مطالعه اشـتیاق تحصـیلی و رابطـه    اخیراً عالقه

در واقع محیط آموزشی باعث می شـود  . آموزان در ارتباط با محیط اطراف خود وجود دارد

ستپیه، اکـاس  -ارثنر، جانس(یادگیرندگان به سمت اهداف ارزشمند آموزشی حرکت کنند 

، 3لـی و لرنـر  (، در فعالیت هاي تحصیلی مشـارکت بیشـتري داشـته باشـند     )2013و روز، 

مورتـون و  -سـیموس (و از بهزیستی و عملکرد تحصـیلی بـاالیی برخـوردار باشـند     ) 2011

  ).2009، 4چن

اشتیاق تحصیلی معموالً به عنوان ساختار انگیزشی به کار برده می شـود کـه مـنعکس    

اشـتیاق تحصـیلی   ). 2010، 5لی و شوت(هد یادگیرنده نسبت به تحصیل است ي تع کننده

ساکلوفسـک،  (سازه اي است که عملکرد تحصیلی را به طور مثبت پیش بینـی مـی کنـد    

________________________
1. Passion
2. Secretariat
3. Lee and Lerner
4. Simeos.Morton and Chen
5. Lee and Shoot
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در بررسی هایی که با دانـش آمـوزان سـنین    ). 2012، 1آستین، مستوراز، بیتون و اسبورن

نمرات باال، تسلط به محتـواي درسـی و   متفاوت انجام شده است، اشتیاق به طور مثبت با 

بریت، مک کبین، گرین شارتریج، بیکو، بـودین  (ي موفقیت آمیز با موانع رابطه دارد  مقابله

همچنــین اشــتیاق تحصــیلی مــی توانــد موفقیــت تحصــیلی بــاالتر، ). 2010و همکــاران، 

  ).2013آرو،-یوپادیایا و سالمال(بهزیستی و فرصت هاي شغلی بهتر را پیش بینی کند 

بررسی و شناخت عوامل دخیل در پدیده ي اشتیاق تحصیلی گام مهمـی در پیشـرفت   

اشتیاق تحصـیلی، تحـت تـاثیر عوامـل مختلـف      . آموزان محسوب می شود تحصیلی دانش

هـاي   فردي و اجتماعی می تواند کـاهش یـا افـزایش یابـد از جملـه ایـن عوامـل هیجـان        

  .تحصیلی می باشدآوري  تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی و تاب

. دانش آموزان در موقعیت هاي تحصیلی هیجـان هـاي مختلفـی را تجربـه مـی کننـد      

هیجان ها با انگیـزش، راهبردهـاي یـادگیري، منـابع شـناختی، خـودگردانی یـادگیري و        

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه داشته و بر سـالمت روانشـناختی و جسـمانی آنـان     

 یینـا بـاور داشـتن راجـع بـه توا     ،یلیتحصـ  يخودکارآمـد ). 2006پکران، (اثرگذار هستند 

 نیـ ابـر ). 1396قریشـی و بهبـودي،   (شـود   می فیتعر فیاز تکال ینیبه  سطح مع دنیرس

ها به طـرق مختلـف    اهداف و برنامه ،یآموزشگاه فیاساس دانش آموزان در برخورد با تکال

بـا اکـراه و    گـر ید یدر برخـ و  اقیبـا اشـت   یها در برخ واکنش نیا. دهند واکنش نشان می

یکی دیگر از عوامل مـوثر در  ). 1394،یو فتح یمروت ،یخچالییحاج(امتناع همراه است 

تاب آوري، انعطاف پـذیري فراگیـر در   . افزایش اشتیاق تحصیلی، تاب آوري تحصیلی است

مقابل مشکالت، استرس ها، ویژگی ها و شرایط چالش برانگیز دوران تحصیل بوده و سبب 

بـه عبـارت دیگـر،    . ستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شـود د

دانش آموزان تاب آور نسبت به سایر دانش آموزان، انگیـزه ي بیشـتري داشـته، در دوران    

تحصیل تالش بیشتري از خود نشان داده و به موفقیت هاي بیشتري دسـت مـی یابنـد و    

  ).2015کیلمیستر، (ن کمتر از سایرین است احتمال ترك تحصیل در این فراگیرا

بدون تردید وجود اشتیاق تحصیلی، پیشرفت تحصیلی را در دانـش آمـوزان مـی توانـد     

ي  پیش بینی کند، بنابراین، با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر بـا هـدف تعیـین رابطـه    

 یلیاشـتیاق تحصـ   بـا هاي تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی و تاب آوري تحصـیلی   هیجان

  .انجام گرفت آموزاندانش

________________________
1. Saklouska, Austin, Mestoraz, Beiton and Osborne
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  بیان مسأله - 1-2

هـاي   هاي آموزشی در دستیابی به اهداف آموزشی خود با چالش آموزان در محیط دانش

توانـد اثـرات زیانبـاري بـر روي بهزیسـتی       هـا مـی   شوند که این چالش متعددي مواجه می

صـیلی را در آنـان   و اشتیاق تح. آموزان داشته باشد شناختی و عملکرد تحصیلی دانش روان

اي است که بـراي یـادگیري بسـیار مهـم      آموزان سازه اشتیاق تحصیلی دانش. کاهش دهد

اشـتیاق  ). 2008، 1زینیـر (داننـد   است؛ تا جایی که آن را یـک عامـل مهـم یـادگیري مـی     

کنـد و   که یک فراگیر براي انجام کارهاي تحصیلی خود صرف می تحصیلی به میزان انرژي

). 1391نعـامی و پیریـایی،   (شـود   شـده اطـالق مـی    خشی و کارآیی حاصـل نیز میزان اثرب

هـاي مدرسـه، شـرکت در     اشتیاق تحصـیلی همچنـین باعـث مشـارکت مـؤثر در فعالیـت      

ي مناسـب بـا معلمـان و سـایر      هاي کالسی، سازگاري با فرهنـگ مدرسـه و رابطـه    فعالیت

مـدل بلومنفلیـد و   ). 2،2014شاري، یوسف، غزالی، اوسمان و داژیـر (شود  آموزان می دانش

رفتارهـاي مثبـت،   (رفتاري . 1: داند اشتیاق تحصیلی را داراي سه بعد می) 2004(3پاریس

ي درسی که براي سازگاري  برنامه هاي فوق انجام دادن تکالیف درسی، مشارکت در فعالیت

ت و احساسـات، عالیـق، ادراکـا   (عاطفی . 2؛ )آموز مفیدند روانی اجتماعی و پیشرفت دانش

ــش نگــرش ــاره هــاي دان شــناختی  نیروگــذاري روان(شــناختی . 3و ) ي مدرســه آمــوز درب

بـه نقـل از   ) (هاسـت  آموزان در امر یادگیري و کـاربرد راهبردهـاي خـودتنظیمی آن    دانش

اشتیاق تحصیلی در پیشرفت تحصیلی، ارتقاي ). 1395پور و دالور،  اسالمی، درتاج، سعدي

، 4جنیفـر (اي دارد  فتارهاي پرخطر در مدارس نقش عمدهآموزان و کاهش ر تحصیلی دانش

ي اهداف آموزشی و درگیر ساختن او را بـا تکـالیف    آموز در زمینه ؛ زیرا تعهد دانش)2015

تـوان   همچنین، می). 1392بشرپور، عیسی زادگان، زاهد باالن و احمدیان، (کند  بیشتر می

اي از جملـه ثبـات روي    زگاري مدرسـه بیان کرد اشتیاق تحصیلی با رفتارهاي مرتبط با سا

وانـگ،  (هاي مثبت، مشارکت و حضور در کالس مرتبط بـوده اسـت    تکالیف، وجود هیجان

آمـوزان در پیونـد    هاي موفقیت دانـش  اشتیاق تحصیلی با استراتژي). 2011، 5وایلت و الکز

تیاق بینی قوي از اشـ  شود و همچون پیش بینی تحصیلی می است؛ زیرا باعث افزایش خوش

بنابراین اشتیاق ). 2009، 6سالماآرو، تولوانان و نارمی(کند  هاي مدرسه عمل می در فعالیت

________________________
1. Zyngier
2. Shaaria, Yusoff, Izam, Osmand &  Dzahir
3. Blonfiled & Parris
4. Jennifer
5. Wang, Willett & Eccles
6. Salmela.Aro, Tolvanen & Nurmi
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آمـوزانی کـه    دانـش . باشـد  آموزان می هاي مهم در عملکرد تحصیلی دانش تحصیلی از سازه

کنند، معموالً عالئمی مانند بـی اهمیتـی نسـبت بـه      اشتیاق تحصیلی باالیی را تجربه نمی

هاي درس، مشارکت نکـردن در   ي حضور مستمر در کالس ناتوانی در ادامه مطالب درسی،

هـاي درسـی و احسـاس نـاتوانی در      معنـایی در فعالیـت   هاي کالسی، احساس بـی  فعالیت

  ).2008، 1آرو، ساوولین و هولوپین-سالمال(کنند  فراگیري مطالب درسی را تجربه می

هاي تحصـیلی   در ارتباط باشد، هیجاناز جمله عواملی که می تواند با اشتیاق تحصیلی 

هـاي   طور مسـتقیم بـه فعالیـت    هایی که به عنوان هیجان هاي تحصیلی به هیجان. می باشد

طبق نظـر  ). 2006، 2پکران(شوند  هاي تحصیلی مرتبط هستند تعریف می پیشرفت یا بازده

ن تحصـیلی  ، به لحاظ موضوعی دو نوع هیجا)2011(3پکران، گولز، فرنزل، بارچفلد و پري

هاي تحصیلی وابسته است، دیگري، هیجان  یکی، هیجان فعالیت که به فعالیت. وجود دارد

ایـن دو نـوع هیجـان را از لحـاظ     . هاي تحصیلی ارتبـاط دارد  آمدي که با نتایج فعالیت پی

نگر مثل امیدواري به کسـب موفقیـت و ناامیـدي و اضـطراب از      هاي آینده زمان به هیجان

نگر مانند احساس غرور و افتخار یـا شـرم از کسـب  نتـایج      هاي گذشته شکست، و هیجان

هاي مثبت، مثـل   هاي تحصیلی را از نظر ارزشمندي نیز به هیجان هیجان. کنند تقسیم می

هـاي منفـی ماننـد خشـم، اضـطراب، شـرم، ناامیـدي و         لذت، امیدواري و غرور و هیجـان 

یور، فـرزاد، عـرب زاده و کاووسـیان،    به نقل از نیکـدل، کـد  (کنند  بندي می خستگی دسته

1391 .(  

عوامل فردي دیگري در افزایش اشـتیاق تحصـیلی درگیـر هسـتند کـه در ایـن رابطـه        

توان تاب آوري تحصیلی، کنترل درونی، که منابع مهمی در ایجـاد و افـزایش اشـتیاق     می

پیامـد  آوري، فراینـد، ظرفیـت و    تـاب ).  1389عابـدي و مظفـري،   (باشـد را نـام بـرد     می

آوري  تـاب . شـود  رغم شرایط تنیدگی زا و تهدیدآمیز تعریـف مـی   آمیز به سازگاري موفقیت

زا و  رغم حضـور رویـدادهاي تنیـدگی    تحصیلی، سطح باالي عملکرد و انگیزش تحصیلی به

شرایطی است که فرد را در معرض عملکرد ضعیف تحصیلی و در نهایت ترك تحصیل قرار 

آمـوز   عنـوان توانـایی دانـش    آوري تحصیلی بـه  همچنین تاب. )2014، 4علی خلف(دهد  می

، 5فـالون (شـده اسـت    هـا و فشـار در مدرسـه تعریـف      ي مؤثر با موانـع، چـالش   براي مقابله

________________________
1. Salmela.Aro, Savolainen & Holopainen
2. Pekrun
3. Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry
4. AliKhalaf
5. Fallon
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آور را  اي ذاتـی و افـراد تـاب    آوري، آن را رگه اگرچه باورهاي اولیه در خصوص تاب). 2010

هاي اخیـر نشـان    هاي سال اشت، پژوهشپند فرد می هاي منحصربه ناپذیر و با ویژگی آسیب

دسـتیابی اسـت و زمـانی حاصـل      آوري یک توانمندي ذاتی نیسـت و قابـل   اند که تاب داده

رغم وجود عوامل تهدیـدآمیز در زنـدگی افـراد تـاب      شود که عوامل حفاظتی مناسب به می

  ). 2004، 1یتس و ماستن(آور حضورداشته باشند 

نـوعی افـزایش کنـد،     توانـد اثـر اشـتیاق را بـه     که مـی شناختی  از دیگر متغیرهاي روان

خودکارآمـدي بـه   ). 1391چـاري،   زاده و حسـین  دهقانی(باشد  خودکارآمدي تحصیلی می

صورت درك افراد از توانایی خود بـراي سـازماندهی و انجـام رفتارهـاي مـورد نیـاز بـراي        

شـناختی   براسـاس نظریـه  ). 2008، 2لـوي و کمپـل  (رسیدن به هدف تعریف شـده اسـت   

انگیزشی، نقـش مـوثري   -اجتماعی بندورا، باورهاي خودکارآمدي به عنوان عاملی شناختی

گـاال، وود، هـار،   (هـاي یـادگیري دارنـد     آمـوزان در فعالیـت   در تعیین میزان تالش دانـش 

ي خودکارآمدي نسبت به سایر  در نتیجه، انتظارهاي ویژه). 2014تسوکایاما، چیو و النگر، 

). 1389ونـد،   ظهـره (کننـد   مهمتـر در انگیـزش و عمـل انسـان ایفـا مـی       انتظارها، نقـش 

آموزان در مـورد توانـایی خـود بـراي      ي تحصیلی، به باورهاي دانش خودکارآمدي در زمینه

هـاي   هـاي درسـی و خـودتنظیمی در فعالیـت     هـاي تحصـیلی، زمینـه    موفقیت در موضوع

ربینـو، کاناسـري، زیوفـانو و کاپـارا،     گیونتـا، السـاندري، گ  (یادگیري و مطالعه تاکید دارند 

خودکارآمـدي  ) 2010(از این رو، آلتون سوي، سیمن، ایکسـی، اتیـک و گـوکمن    ). 2013

تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با آموزش می دانند که به باور دانش آموز، راجـع بـه توانـایی    

خودکارآمـدي   )2008(رسیدن به مقطع معینی از تکلیف اشاره دارد؛ در این راستا، الیاس 

تحصیلی را اعتماد دانش آموز نسبت به توانایی خود براي موفقیت در تکالیف مشـکل مـی   

  داند

هـاي تحصـیلی،    حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بـین هیجـان  

آموزان رابطـه وجـود    آوري تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش تابخودکارآمدي تحصیلی و 

  بینی کنند؟ آموزان را پیش توانند اشتیاق تحصیلی دانش متغیرها می دارد؟ و آیا این

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 1-3

. اي فشـارزا اسـت   ي حضور عوامـل متعـدد، دوره   واسطه آموزي به ي تحصیلی دانش دوره

________________________
1. Yates  &  Masten
2. Levy & Campbell
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زیرا رشد در خالل این دوره از زندگی تجارب مختلفی از تغییرات جدید و متنوع را فـراهم  

باشند تـا بـراي رشـد سـالم      یاري از این تجارب مستلزم تنظیم و اصالح میکند، که بس می

عملکردي مناسب قلمـداد شـوند؛ لـذا شناسـایی پیشـایندها و عوامـل تأثیرگـذار بـر روي         

ها و موانع تحصیلی که موجب اشـتیاق تحصـیلی    آموزان در برخورد با چالش ظرفیت دانش

چـاري، مـرادي و سـلیمانی خشـاب،      زاده، حسـین  دهقـانی (شود، امري ضروري اسـت   می

1393 .(

برانگیزي وجود دارند کـه در   تصریح کردند که سؤاالت چالش) 2013(1مارتین و مارش

هـایی   هـاي آموزشـی مکـان    مدارس و دیگـر محـیط  . ي تحصیلی نیاز به توجه دارند زمینه

حصـیلی  هاي تحصیلی، موانع، فشارها، حقیقت پایـدار زنـدگی ت   ها چالش هستند که در آن

ي مقابـل اشـتیاق    عنـوان نقطـه   بـه (عالقگی، خسـتگی و فرسـودگی تحصـیلی     بی. هستند

میکـائیلی، افـروز و   (آمـوزان دارنـد    ي معکوسی با عملکرد تحصیلی دانـش  رابطه) تحصیلی

آمـوزان دیگـر    عدم سازگاري با محیط تحصیلی، و عدم ارتبـاط بـا دانـش   ). 1391قلیزاده، 

ي  نبود اشـتیاق تحصـیلی تجربـه   . شود آموزان می ر دانشموجب کاهش اشتیاق تحصیلی د

آموز در مورد تحصیل و دوران تحصیلی است و نمایانگر ارزیابی وي از کیفیت  ذهنی دانش

رحیم زاده، بیـات  (نامطلوب تحصیلی بوده که ممکن است با واقعیت بیرونی منطبق نباشد 

  ).1388و اناري، 

خورنـد و   یل اینکـه در تحصـیالت شکسـت مـی    آموزان به دل ممکن است برخی از دانش

خواهنـد مثـل همسـاالن خودشـان موفقیـت کسـب کننـد و چـون اطـالع دارنـد کـه             می

توانند در واقع به سطح مطلوب برسـند، لـذا از اشـتیاق تحصـیلی کمتـري برخـوردار        نمی

هـاي یـادگیري، ممکـن اسـت منجـر بـه        هاي ناشـی از دشـواري   در واقع ناکامی. شوند می

نفس مثبـت اغلـب    این فقدان  عزّت. آموزان گردد خود ارزشمندي منفی در دانشاحساس 

ها اغلب  هاي متوالی، آن شود و به علت شکست ها می منجر به عدم اشتیاق تحصیلی در آن

ي خود، مشکالتی ایجاد  کنند که به نوبه اي نسبت به پیشرفت پیدا می باورهاي ناسازگارانه

ها است که نهایتـاً منجـر بـه فرسـودگی تحصـیلی و اشـتیاق        نکند که فراتر از تصور آ می

لـذا پـرداختن بـه    ). 1394پورعبدل، صبحی قراملکی و عباسـی،  (شود  تحصیلی پائین می

شـود،   آمـوزان مـی   عوامل مرتبط با اشتیاق تحصیلی که منجر به پیشرفت تحصیلی دانـش 

بـه کـاهش عملکـرد     آمـوزان منجـر   چرا که عدم اشتیاق تحصیلی در دانـش . ضرورت دارد

اشتیاق تحصیلی  .کند آموز را نسبت به درس و مدرسه دلسرد می شود و دانش تحصیلی می

________________________
1. Martin &  Marsh
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بینـی   هاي موفقیـت در ارتبـاط اسـت؛ زیـرا باعـث افـزایش خـوش        در مدرسه با استراتژي

تحصیلی می شود و بعنوان پیش بینی کننده قوي موفقیت در فعالیت هاي مدرسـه عمـل   

صیلی منجر به رشـد اجتمـاعی، شـناختی و پیشـرفت تحصـیلی مـی       اشتیاق تح. می کند

دانش آموزان مشتاق بیشتر مطالعه می کنند، رضـایت تحصـیلی بیشـتري دارنـد و     . گردد

بیشتر فارغ التحصیل می شوند، بنابراین مطالعه اشتیاق تحصیلی نه تنها بـه خـاطر ارزش   

طقـی آن بـا پیامـدهاي    خودش به عنوان یک هدف آموزشـی، بلکـه بـه خـاطر ارتبـاط من     

تاثیرات مثبت اشتیاق تحصیلی بـر درگیـر   . آموزشی بسیاري ارزشمند و حائر اهمیت است

هـاي   ها در فعالیت هاي تحصیلی و افزایش میزان تالش آن آموزان در فعالیت ساختن دانش

و عوامل موثر بـر  ) 2011، 1اونیل، بالنس و اسکافلی(ها  آن تحصیلی و افزایش میزان تالش

  .کند ي آن را ایجاب می آنها ضرورت مطالعه

آوري تحصیلی و خودکارآمدي تحصـیلی، بتواننـد    رسد هیجان تحصیلی، تاب به نظر می

منظور دستیابی به این مهم، یعنی پرورش افرادي توانمنـد، بـا عالقـه و سـرزنده کـه از       به

یزند یـا بـه سـازگاري    ي مناسب برخ ها به مقابله ها حداکثر بهره را ببرند و با چالش فرصت

سـازان ایـن    بپردازند، همسو و مکمل یکدیگر باشند، چرا کـه تربیـت فرزنـدان کـه آینـده     

بـا توجـه بـه اینکـه     باشـد و   اي بس خطیر و ضرورت اساسـی مـی   مرزوبوم هستند، وظیفه

کننـد و   آموزان نسبت بسیار باالیی از زمـان زنـدگی خـود را در مدرسـه صـرف مـی       دانش

هـاي مختلـف جامعـه خواهنـد بـود، بنـابراین        دار مدیریت عرصـه  ه عهدههمچنین در آیند

بـر   .آموزان از اهمیت زیادي برخوردار است اشتیاق تحصیلی دانش مرتبط باارزیابی عوامل 

هـاي تحصـیلی،    ي هیجـان  همین پایه پژوهش حاضر در پی آن است که به بررسی رابطـه 

  .آموزان بپردازد یاق تحصیلی دانشآوري تحصیلی با اشت خودکارآمدي تحصیلی و تاب

  پژوهش اهداف- 1-4

  هدف کلی پژوهش -1- 1-4

آوري  تــابخودکارآمــدي تحصــیلی و هــاي تحصــیلی،  ي هیجــان تعیــین رابطــه- 1

.آموزان تحصیلی با اشتیاق تحصیلی  دانش

هـاي   آمـوزان توسـط هیجـان    بینـی اشـتیاق تحصـیلی دانـش     تعیین تـوان پـیش  - 2

. آوري تحصیلی تابو خودکارآمدي تحصیلی تحصیلی، 

________________________
1. Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli
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  اهداف جزئی پژوهش -2- 1-4

ــه - 1 ــین رابط ــیلی   تعی ــان تحص ــی (ي هیج ــت و منف ــیلی  )مثب ــتیاق تحص ــا اش  ب

.آموزان دانش

.آموزان ي خودکارآمدي تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش تعیین رابطه- 2

.آموزان آوري تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش ي تاب تعیین رابطه- 3

هـاي   آمـوزان توسـط هیجـان    اشـتیاق تحصـیلی دانـش    بینـی  تعیین تـوان پـیش  - 4

.تحصیلی

آمـوزان توسـط خودکارآمـدي     بینـی اشـتیاق تحصـیلی دانـش     تعیین توان پـیش - 5

  .تحصیلی

  .آوري تحصیلی آموزان توسط تاب بینی اشتیاق تحصیلی دانش تعیین توان پیش- 6

  پژوهش هايفرضیه- 1-5

آموزان رابطه ق تحصیلی دانشبا اشتیا) مثبت و منفی(هاي تحصیلی بین هیجان  - 1

  .وجود دارد

.آموزان رابطه وجود داردبین خودکارآمدي تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش- 3

  .آموزان رابطه وجود داردآوري تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانشبین تاب -2

آوري تحصـیلی و خودکارآمــدي   ، تــاب)مثبــت و منفـی (هــاي تحصـیلی  هیجـان - 4

  .دارندرا آموزان اشتیاق تحصیلی دانش بینی تحصیلی توان پیش

  نظري متغیرها تعریف- 1-6

که یک فراگیر براي انجام کارهاي  اشتیاق تحصیلی به میزان انرژي:اشتیاق تحصیلی

شـود   شـده اطـالق مـی    کند و نیز میزان اثربخشی و کارآیی حاصل تحصیلی خود صرف می

اي است که براي یـادگیري   موزان سازهآ دانش 1اشتیاق تحصیلی). 1391نعامی و پیریایی، (

). 2008، 2زینیـر (داننـد   بسیار مهم است؛ تا جایی که آن را یک عامل مهم یـادگیري مـی  

هـاي مدرسـه، شـرکت در     اشتیاق تحصـیلی همچنـین باعـث مشـارکت مـؤثر در فعالیـت      

ي مناسـب بـا معلمـان و سـایر      هاي کالسی، سازگاري با فرهنـگ مدرسـه و رابطـه    فعالیت

  ). 2014، 3شاري، یوسف، غزالی، اوسمان و داژیر(شود  آموزان می دانش

________________________
1. Academic passion
2. Zyngier
3. Shaaria, Yusoff, Izam, Osmand &  Dzahir
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طـور مسـتقیم    هایی که به عنوان هیجان هاي تحصیلی به هیجان:هاي تحصیلی هیجان

، 1پکـران (شـوند   هاي تحصیلی مرتبط هستند تعریـف مـی   هاي پیشرفت یا بازده به فعالیت

، بـه لحـاظ موضـوعی دو    )2011(2طبق نظر پکران، گولز، فرنزل، بارچفلد و پـري ). 2006

هاي تحصیلی وابسـته   یکی، هیجان فعالیت که به فعالیت. نوع هیجان تحصیلی وجود دارد

ایـن دو نـوع   . هاي تحصیلی ارتباط دارد آمدي که با نتایج فعالیت است، دیگري، هیجان پی

امیـدي و  نگر مثل امیدواري به کسـب موفقیـت و نا   هاي آینده هیجان را از زمان به هیجان

نگر ماننـد احسـاس غـرور و افتخـار یـا شـرم از        هاي گذشته اضطراب از شکست، و هیجان

هاي  هاي تحصیلی را از نظر ارزشمندي نیز به هیجان هیجان. کنند کسب  نتایج تقسیم می

هـاي منفـی ماننـد خشـم، اضـطراب، شـرم،        مثبت، مثل لذت، امیدواري و غرور و هیجـان 

اد، عـرب زاده و  به نقـل از نیکـدل، کـدیور، فـرز    (کنند  دي میبن ناامیدي و خستگی دسته

  ).1391کاووسیان، 

آمـوزان   ي تحصیلی، به باورهاي دانش خودکارآمدي در زمینه :خودکارآمدي تحصیلی

هـاي درسـی و    هـاي تحصـیلی، زمینـه    در مورد توانـایی خـود بـراي موفقیـت در موضـوع     

گیونتـا، السـاندري، گربینـو،    (کیـد دارد  هاي یادگیري و مطالعه تا خودتنظیمی در فعالیت

) 2010(آلتون سوي، سیمن، ایکسی، اتیـک و گـوکمن   ). 2013کاناسري، زیوفانو و کاپارا، 

خودکارآمدي تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با آموزش می دانند کـه بـه بـاور دانـش آمـوز،      

  .راجع به توانایی رسیدن به مقطع معینی از تکلیف اشاره دارند

رغـم   آمیز به آوري، فرایند، ظرفیت و پیامد سازگاري موفقیت تاب: ي تحصیلیتاب آور

آوري تحصیلی، سطح باالي عملکـرد و   تاب. شود شرایط تنیدگی زا و تهدیدآمیز تعریف می

زا و شرایطی است که فرد را در معرض  رغم حضور رویدادهاي تنیدگی انگیزش تحصیلی به

). 2014، 3علـی خلـف  (دهـد   ك تحصیل قـرار مـی  عملکرد ضعیف تحصیلی و در نهایت تر

ي مـؤثر بـا موانـع،     آمـوز بـراي مقابلـه    عنوان توانایی دانـش  آوري تحصیلی به همچنین تاب

  ).2010، 4فالون(شده است  ها و فشار در مدرسه تعریف  چالش

  متغیرها عملیاتیتعریف  - 1-7

-اي است که دانشمنظور از اشتیاق تحصیلی در این پژوهش، نمره :اشتیاق تحصیلی

________________________
1. Pekrun
2. Pekrun, Goetz, Daniels, Stupnisky & Perry
3. AliKhalaf
4. Fallon
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. انـد کسـب کـرده  ) 2002(ي اشـتیاق تحصـیلی اسـکاوفیلی و بـاکر     آموزان در پرسشـنامه 

  .باشداي میگیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازه

اي اسـت  هاي تحصیلی در این پژوهش، نمـره  منظور از هیجان :هاي تحصیلی هیجان

کسـب  ) 2005(گونتز و پري  هاي تحصیلی پکران، ي هیجانآموزان در پرسشنامهکه دانش

  .باشداي میگیري این متغیر فاصلهمقیاس اندازه. اندکرده

اي که منظور از خودکارآمدي تحصیلی در این پژوهش، نمره :خودکارآمدي تحصیلی

کسـب  ) 1998(ي خودکارآمدي تحصـیلی مورگـان و همکـاران     آموزان در پرسشنامهدانش

  . باشداي میتغیر فاصلهگیري این ممقیاس اندازه. اندکرده

اي اسـت کـه   آوري تحصیلی در این پژوهش، نمـره منظور از تاب: آوري تحصیلیتاب

مقیاس . اندکسب کرده) 2004(ساموئلز ي تاب آوري تحصیلیآموزان در پرسشنامهدانش

  .باشد اي میگیري این متغیر فاصلهاندازه





  

  

  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  مقدمه  - 2-1

در بخـش  . ي پژوهشیپیشینه. 2ي نظري و پیشینه. 1فصل داراي دو بخش است؛  این

تعاریف نظري، تعاریف اشتیاق تحصیلی، هیجان تحصیلی، خودکارآمدي تحصـیلی و تـاب   

شده در داخل و خارج در هاي انجاماست و در بخش دوم، پژوهشآوري تحصیلی ارائه شده

دکارآمـدي تحصـیلی و تـاب آوري تحصـیلی     مورد اشتیاق تحصیلی، هیجان تحصیلی، خو

  . استآمده 

تحصیلیاشتیاق - 2-2

اشــتیاقمفهــومنوجوانــانوکودکــانپــرورشوآمــوزشدراساســیمفــاهیمازیکــی

بـا داشـتن راچیـزي آرزويومیلمعنايبهلغوينظرازتحصیلیاشتیاقاستتحصیلی

) 1391،کردافشـاري (گوینـد راريکایکهايجنبهواموربهداشتنزیاديعالقهاینکه

یـک عنوانبهتحصیلیاشتیاقشودمیتعریفرغبتیبیومیلیبیمقابلدرمعموالکه

درمدرسـه مهـم نتـایج ازکالسـی، فعالیتهايدرمشارکتبهفردگرایشوتعلقاحساس

شـامل توانـد مـی تحصیلیاشتباق). 2003ویلیامز،(استآموزشگاهیهايموفقیتکنار

بـه کـه جمعـی کـار وتئـاتر موسیقی،ورزش،مانندبرنامهفوقهايفعالیتدرمشارکت

امـر درمشـارکت همچنـین تحصـیلی اشـتیاق باشد،شودمیدادهسازمانمدرسهوسیله

1994ولـرن کائـل ). 2004همکـاران، وفـردریکس (اسـت  آموزشـگاهی وظایفیادگیري

درمانـدگی بـه رسـیدن بـا آمـوز دانشگاريسازراهبردبهتحصیلیدرگیريکهمعتقدند

کیفیـت بـه همچنـین تحصیلیاشتیاق) 2000مارکس،(دارداشارهمدرسهازناشیهاي

مسـتقیم صورتبهتاکنندمیآموزشیهدفمندفعالیتهايصرفآموزاندانشکهتالشی

ردیـا و) 1387جهرمـی، ورسـتگاري وحجازي(شودمیاطالقبرسندمطلوبنتایجبه

ریـو، (اسـت فعالیتیاتکلیفیکدرفردفعالورودبیانگرتحصیلیاشتیاقدیگرتعریفی

بـه آموزاندانشاشتیاق) 2005(اسکلکتینظراز). 1394صرمی،نجفیازنقلبه2004



جلـب راآمـوز دانـش توجهتکلیفکهاینبهدارداشارهاولنگاهدرتحصیلیفعالیتیک

تکلیـف پایـان تـا اشـتیاق وهیجانتداومجهتالزمانرژيتأمینآنازپسواستکرده

  . )1394صرمی،نجفی(است

اشـتیاق متغیربرايراگوناگونیهايمؤلفهوابعادمختلفپردازاننظریهوروانشناسان

عاطفیمؤلفهدودارايراتحصیلیاشتیاق) 1989(فینمثالاند؛کردهپیشنهادتحصیلی

بعــدچهـار دارايراتحصـیلی اشـتیاق ) 2006(همکـاران واپلتـون . ددانـ مـی رفتـاري و

زمـان متغیرهـاي ازتحصیلیبعداند،دانستهشناختیروانوشناختیرفتاري،تحصیلی،

تکـالیف تکمیـل درفردنظرازتحصیلیدرجاتدریافتواعتبارتکالیف،رويشدهصرف

بعـد اسـت، کـالس درداوطلبانـه تشرکتوجه،شاملرفتاريبعدشود،میتشکیلمنزل

اسـت شـده تشکیلشخصیاهدافویادگیريارزشخودتنظیمی،هايمؤلفهازشناختی

واعتبـار و تکـالیف، همسـاالن بـا روابطتعلق،احساسهايمؤلفهازشناختیروانبعدو

بعـد شـود، مـی تشـکیل منـزل تکـالیف تکمیـل درفردنظرازتحصیلیدرجاتدریافت

هـاي مؤلفـه ازشـناختی بعـد اسـت، کـالس درداوطلبانـه شـرکت توجـه، شاملرفتاري

ازشـناختی روانبعـد واستشدهتشکیلشخصیاهدافویادگیريارزشخودتنظیمی،

و) 1394صـرمی، نجفی(باشدمیمعلمانوهمساالنباروابطتعلق،احساسهايمؤلفه

تشـکیل عـاطفی ورفتـاري شناختی،جزسهازسازهاین) 2003(پینتریچولینننگاهاز

اسـت، مشـارکت وتـالش مثبت،رفتارمانندمتغیرهاییشاملکهرفتاريجزاست؛شده

درگـذاري سرمایهیادگیري،اهدافخودتنظیمیمانندمتغیرهاییشاملکهشناختیجز

نگـرش وتعلـق عالقـه، مانندمتغیرهاییشاملکههیجانییاعاطفیجزواستیادگیري

  )2003گریف،وکمپزوجیمرسون(استیادگیريدربارهمثبت

  انگیزشیهاينظریهدرتحصیلیاشتیاق - 2-3

بـه کلـی صـورت بـه انگیـزش مطالعـه . اسـت انگیزمحققانموردعالقهمفهوماشتیاق

جهـت، ابتکـار، (هدف) شورمنديتیروبرانگیختگی،پرانرژيکهشناختیروانفرایندهاي

میمربوطکندمیتأکیدانسانفعالیت) تحملوادامهپشتکار،(تداوموانتخابوچالش

آمـوزان دانـش فعالیتتداوموهدفانرژي،کهتحصیلیاشتیاقازتعاریفیبنابراینشود؛

  ).1391بروجردي،هستندانگیزشبرمبتنیتعاریفدهدمینشانرا

هـاي سـازي مفهـوم تیاق،اشـ ازسـازي مفهومترینجالبانگیزشهاينظریهمطابق

سـازند شناختبرتمرکز،)رفتاريبعد(مشارکتاشتیاقازآنهاتعریفقلبدرکههستند
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بروجـردي، (دارد وجـود اشتیاقدرآموزاندانش) عاطفیبعد(مشتاقانهو)شناختیبعد(

1391.(  

  شناختیاشتیاق -1- 2-3

نشانراکردننگاهمثلمعلمبهتوجهرفتاريعالئماستممکندانشمندانازبسیاري

طـور بـه کهخواهندمیآموزاندانشازمعلمان. باشددیگريجايدرذهنشانامادهند

ازآنهـا فهـم کـه یـادگیري متفاوتراهبردهايازوکنندفکریادگیريمحتوايبهعمیق

مـواد دربـاره خـالق وانتقـادي طـور بـه وکننـد اسـتفاده دهنـد میافزایشدرسیمواد

دانـش توسـط کـه پـردازش فراینـدهاي انـواع بهشناختیدرگیري. اندیشندبیادگیريی

دیـب وگـرین وراوینـدران (دارداشـاره گیردمیقرارمورداستفادهیادگیريبرايآموزان

افـزایش باواستفراشناختیوشناختیراهبردهايشاملشناختیاشتیاق). 2000بکر،

اشـتیاق کـل درویابـد؛ مـی افـزایش یـادگیري بـراي تالشوانگیزششناختی،اشتیاق

درويموفـق مشـارکت ومـتن دركمنظـور بـه یادگیرندهتفکرهايمهارتبهشناختی

  ).1394پرهیز،(کندمیاشارهدرسیمباحث

  عاطفیاشتیاق -2- 2-3

مؤلفـه مثـال بـراي اسـت عاطفـه وارزشاحسـاس، مؤلفهسهشاملانگیزشیاشتیاق

ومـواد چـرا کـه کنـد مـی مـنعکس مـورد ایندرراآموزاندانشباورهايتکلیفارزش

پرهیـز ازنقلبه2000روزنتال،وولترز(اندجذابومفیدگیرندمییادکههاییمهارت

فکـر ودهنـد نشـان تکالیفبهشخصیعالقهمقداريخواهندمیمعموالمعلمان) 1394

آموزاندانشکهخواهندمیمعلمان. هستندندارزشمومهمیادگیريبرايآنهاکهکنند

منفـی هـاي هیجـان ازوباشـند داشـته مثبتیهیجانیوعاطفیتجاربیادگیريهنگام

اشـتیاق گانـه سـه هـاي مؤلفـه بـین از). 1394پرهیـز، (کننـد خوددارياضطرابمانند

متـرین کدرصـد 21بارفتارياشتیاقوبیشتریندرصد24باشناختیاشتیاقتحصیلی

).1394پرهیز،(دارندتحصیلیموفقیتبرراتأثیر

بـه راتکلیـف یـک باشـد داشـته انتظـار بیشترفراگیرچههرارزشانتظارنظریهطبق

شـود مـی بهتـر تکلیـف آندراوعملکردبداندترارزشباراآن تکلیفدهدانجامخوبی

بـراي رااوپشتکاروپایداريتالش،موضوعاینو) زرنگازنقلبه2000اکلز،وویگفیلد(

عالیق. دهدمیقرارتأثیرتحتکندانتخابراتکالیفیچهکهاینودرسیتکالیفانجام

درارزشـی مؤلفـه بـه مربوطهمگیخودکارآمديوتکلیفارزشتبحري،اهدافشخصی،



مـورد ردفـرد باورهـاي بـه اشـاره نیـز تکلیفارزش) 2000پیتنریچ،(هستندنظریهاین

بـه 2000اکلـز، وویگفیلـد (داردمطلوبصورتبهخاصتکلیفیکانجاماهمیتمیزان

بـه ارزش تکلیفکلیطوربه). 1391یک تکلیف خاص زرنگ،انجاماهمیتاز میزاننقل

کـه استايسازهوشودتعریف میتحصیلیهايفعالیتدرمشارکتبرايشوقصورت

هزینـه و ارزشبهرهارزشیافایدهارزش درونی،دستاورد،شارزیااهمیتمؤلفهچهاراز

وخـوب انجـام بـه دادناهمیـت معنايبهدستاوردارزشیااهمیتواست؛شدهتشکیل

بـه فایـده یـا بهـره ارزش. استدرونیانگیزشبهشبیهواستخاصتکلیفیکمطلوب

واهـداف بـه تیابیدسـ بـراي فـرد بـه حديچهتاخاصتکلیفیککهاستاینمعناي

فـرد یـک کهدارداشارهچیزيبهنیزهزینهارزشوکندمیکمکاشآیندههايبرنامه

تالشـی میـزان معنايبههمچنینودهدانجامراخاصتکلیفیکتابدهددستازباید

ازنقـل بـه 1994ویگفیلـد، (داردنیـاز تکلیـف یـک مطلوبانجامبرايفردیککهاست

عالقهنیزپیشرفتانگیزشاز) 2003(پینتریچوبرینکلینینمدلطبق. )1391زرنگ،

پیشرفتویادگیريمستقیماکههستندتحصیلیاشتیاقمهمهايمؤلفهارزش،ومندي

عالقـه صورتبهشخصیعالقهمدلایندرمیدهندقرارتأثیرتحترافراگیرانتحصیلی

صـورت بـه شخصـی عالقـه مـدل ایـن درکندمیمتأثررامطلبیکبهفراگیراندرونی

درارزشمؤلفـه . اسـت شـده تعریـف خاصتکلیفیامطلبیکبهفراگیراندرونیعالقه

ازفراگیـر کهداردايفایدهبهاشارهکهاستشدهتعریففایدهارزشصورتبهمدلاین

اننـد تومـی فراگیـران . بـرد مـی تکلیـف یـک انجـام یاتکلیفودرسییادگیري محتواي

بـه راآنـان کـه باشـند داشـته تکلیفـی یـا مطلبیککلیاهمیتدربارهارزشیباورهاي

رفتارهـاي نگـرش، وذاتـی عالیـق ). 1391زرنگ،(رساندمیشانزندگیدرکلیاهداف

کـه دانشـجویانی اسـاس ایـن بـر کنـد میبینیپیشراافرادتحصیلیاشتیاقبهمربوط

بـاالتري شـناخت رشـد ومثبتنگرشازدارندوضوعاتمدررابیشتريشناختیاشتیاق

کـه دارندتأکیدامراینبهنیزانگیزشیهاينظریهعالوهبه) 2002کان، لئو(برخوردارند

ازارزیــابیبــرعلمــیمحــیطدرآنــانشــناختیاشــتیاقودانشــجویانتــالشافــزایش

مهـارت ودانـش بـر تسـلط شامل؛اشتیاقاینساختارواستتأثیرگذارنیزفعالیتهایشان

برسـانند انجـام بـه راآنعمـل، درآموزاندانشاستممکنکهاستشدهشناختههاي

  ). 2011،"اندرسونواسمیلی(
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رفتارياشتیاق -3- 2-3

دانـش اگـر . اسـت تکـالیف بـا برخـورد درآموزاندانشمشاهدهقابلرفتارهايشامل

. ببینـد توانـد مـی معلمدادندخرجبهکمکوپافشاريکالسی؛ تالش،تکالیفدرآموزان

طـور بـه معلمـان . شـود مـی طلبیکمکپایداري وتالش،نشانگرهايشاملاشتیاقاین

دانـش بـه کـردن نگـاه بـا . برسـانند حداکثربهرارفتارياشتیاقتاکنندمیتالشکلی

رفتـاري یاقاشتودارندمشارکتتکالیفدرآموزاندانشگفتتوانمیراحتیبهآموزان

مـدت تکـالیف درکننـد مـی بیشتريتالشکهآموزانیدانش. دهندمینشانخودازرا

گیرنـد مییادبیشترزیاداحتمالبهوکنندمیکمکدرخواستومانندمیباقیزیادي

.)1394پرهیز،ازنقلبه2003و پینتریچ،بریکلنین(رسندمیباالترسطوحبهو

تکلیفدرتالشوپایداري -4- 2-3

رفتـاري مؤلفهعنوانبهانگیزچالشوسختتکالیفبامواجهههنگامپایداريوتالش

نظـم یـا تـالش مدیریتصورتبهکهتکلیفدرپایداري. استموردنظرتحصیلیاشتیاق

بـا شـدن روبـرو هنگـام یـادگیري درمستمرتالشبهشودمیتعریفنیزتالشبهدادن

زرنـگ، ازنقـل بـه 1999گیبـل، وگریگورمکوالیوت(دارداشارهدشواريمثلموانعی

ازتکلیـف انجـام هنگامبهفراگیرانکهپایداري) 1996(همکارانشومیلرنظراز). 1391

آنواسـت تکلیـف آنبـه نسـبت آنـان اشتیاقسطحازشاخصیمیدهندنشانخودشان

تکلیفدشواريرغمعلیتکلیفیکامانجبرايفراگیرانکهتالشیمیزانازاستعبارت

  ).1391زرنگ،(دهندمیخرجفعال بهعواملیل

کمک طلبی -5- 2-3

تـوان مـی راطلبـی کمک. داردآدمیزندگیدربسیارينمودهايطلبیکمکپدیده

همکـارانش وگـاز لـی نلسـون نظربهنمودتوصیفیکدیگرباافراداجتماعیتعاملنوعی

نظریــهاساســیفــرضهــا،مهــارتکســببــرايدیگــرانازدکــانکواســتفاده) 1983(

وکـالز لـی نلسـون ازنقـل بـه 1987ویگوتسـکی . استذهنیتحولمورددرویگوتسکی

هـر وشود میمنتقلفردبهاجتماعطریقازاساسادانشکهبودمعتقد) 1983(همکاران

کودکـان . یابـد میوقوعفرديبینسطحدرباشدشدهدرونیکهآنازقبلذهنیپدیده

ایـن تـدریج بـه وکننـد مـی تجربـه دیگـران حضـور دررامسـئله حلهايفعالیتابتدا

راهبـرد یـک طلبیکمکبراینعالوه. دهندمیانجامخودشانوکردهدرونیراکاربردها

میاناختالفکهزمانی) 1995(نیومنوباتلرنظربهواستشدهدانستهنیزیادگیري
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Abstract
Research Aim: The purpose of this study was to relationship between 

academic excitement, academic resilience and academic self-efficacy with 
students' academic eagerness.

Research method: The research method was descriptive-correlation.the 
statistical population of this research was all students who were studying in 
the second secondary school in the city of Ardabil during the academic year 
of 2016-2017 Among them, 150 students were selected by cluster random 
sampling method and selected  and responses were  Educational Excitement 
Questionnaire Packan et al. (2005), Samuels College Resilience Questionnaire 
(2004) and Morgan et al., Academic Self-Efficacy Inventory (1998), and 
Academic Excitement Scoofyli et al. (2002). Data analysis was performed 
through Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.

Findings: The results of the study showed that the significant negative 
correlation between academic excitement (positive and negative), academic 
resilience and academic self-esteem in students. Also, the results of regression 
analysis revealed that roughly 0.64% of the total variance of academic 
eagerness is predicted based on the variables of academic and emotional 
excitement (positive and negative), academic resilience and academic self-
efficacy (p <0.01).

Conclusion:  Therefore, it can be concluded that academic excellence 
(positive and negative), academic resilience and academic self-efficacy are 
related to students' academic enthusiasm, which requires the attention of 
authorities, educators and families to these variables.

Keywords: Academic Excitement, Academic Resilience, Academic Self-
Excitement, Student Excitement, Students.
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