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چکیده
هدف :مفهوم اشتیاق تحصیلی ازجمله مفاهیمی است که توسط پژوهشگران مختلف در حوزه تعلیم و تربیت به کار برده
شده است .پژوهشها نشان دادهاند خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری با مؤلفههای اشتیاق تحصیلی مرتبط
هستند .لذا هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری در پیشبینی اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان بود.
روش :روش پژوهش توصیفی ،از نوع همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه شهر
جوانرود در سال تحصیلی  69-69بود که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای نمونهای به حجم  609نفر انتخاب شد.
برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای خودتنظیمی عاطفی ،مقیاس اهمالکاری رفتاری و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
استفاده شد .یافتهها به کمک نرمافزار  spss20و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند
متغیری به شیوه گامبهگام دادهها تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد بین خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و بین اهمالکاری رفتاری با اشتیاق
تحصیلی رابطه منفی وجود دارد .ضریب همبستگی متغیر خودتنظیمی عاطفی با اشتیاق تحصیلی برابر با  0/84است،
همچنین ضریب همبستگی متغیر اهمالکاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی  -0/69است .دیگر نتایج نشان داد که
خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری توان پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند.
نتیجهگیری :بنابراین احتماالً بهبود خودتنظیمی عاطفی و کاهش اهمال کاری رفتاری با افزایش اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان رابطه دارد.
کلید واژهها :خودتنظیمی عاطفی ،اهمالکاری رفتاری ،اشتیاق تحصیلی.
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 .1مقدمه
مدرسه یکی از مکانهای مهم در تعلیم و تربیت دانشآموزان است .اشتیاق و عالقه آنها به مدرسه
به کیفیت تعلیم و تربیت آنها کمک خواهد کرد و در صورت عدماشتیاق و عالقه به مدرسه بهتدریج
از فعالیتهای مدرسه کنارهگیری میکنند و در برخی موارد در رفتارهای اخالل گرانه شرکت
میکنند و نگرشهای منفی نسبت به معلمان و استادان را به نمایش میگذارند .برآورده کردن
نیازهای جوانانی که از مدرسه کناره میگیرند شاید بزرگترین چالش پیش روی معلمان و مدیران
باشد (وانگ ،هافکنز ،سالمال-آرو .)2019 ،1ازآنجاییکه دانشآموزان بهعنوان رکن اساسی نظام
آموزشی ،در دست یابی به اهداف نظام آموزشی کشور ،نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این
قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی
جامعه را موجب میگردد .یکی از عواملی که پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان را تحت تأثیر قرار
می دهد  ،اشتیاق تحصیلی است .پیوند رفتارهای دانش آموز و شرایط محیطی مدرسه سبب
ا یجاد اشتیاق در افراد و موفقیت آن ها می شود ( والکر و پیرس .)2018 ،2حاتمیان (  )20 14در
پژوهش خودسازگاری تحصیلی را از عوامل مهم در ادامه تحصیل و اشتیاق به تعلیم دانست.
ازجمله مفاهیمی که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف به کار برده شده و بهمنظور
مبنای اصالحات در حوزهی تعلیم و تربیت برای افت و شکست تحصیلی ،مدنظر قرارگرفته است،
مفهوم اشتیاق عاطفی ،شناختی و رفتاری است (فریدریگز ،بلومنفرد ،پاریس2008 ،6؛ به نقل از
محمودیان ،عباسی ،پیرانی و شاه علی کبورانی .)1669 ،اشتیاق تحصیلی دانشآموزان ،متغیری است
که برای یادگیری حیاتی است تا جایی که از آن بهعنوان یک عامل مهم یادگیری یاد میشود
(زینگیر2004 ،8؛ به نقل از شیخاالسالمی و کریمیان پور .)1669 ،اشتیاق تحصیلی بیانگر ورود فعال
فرد در یک تکلیف یا فعالیت است .این سازه از سه جزء تشکیل میشود .جزء رفتاری که شامل
متغیرهایی مانند رفتار مثبت ،تالش و مشارکت است .جزء شناختی که شامل متغیرهایی مانند
خودتنظیمی ،اهداف یادگیری ،سرمایهگذاری در یادگیری و جزء عاطفی یا هیجانی که شامل
متغیرهایی مانند عالقه ،تعلق و نگرش مثبت درباره یادگیری است (رستگار .)1661 ،فردریک و
همکاران ( )2009نیز معتقدند که اشتیاق حیطهای گسترده دارد و سطوح هر کدام بسته به
یادگیرنده و محتوای یادگیری فرق میکند و بهطورکلی به تعامل بین فرد و محیط بستگی دارد.
لینن ،برینک و پینتریچ )2006( 9از درگیری شناختی تحت عنوان نشانگرهای استفاده از راهبردهای
شناختی و فراشناختی نام بردهاند .فردریک و همکاران ( )2008درگیری عاطفی را بهعنوان
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واکنشهای مؤثر فرد مینامند که عبارتند از :واکنش نسبت به مدرس و واکنش نسبت به کالس و
تکلیف .از نظر فردریک و همکاران ( )2009درگیری رفتاری شامل اعمال قابلمشاهده مانند رفتار
مثبت ،تالش ،مقاومت ،مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مانند مسابقات ورزشی و انجمنهای
علمی است.
اشتیاق تحصیلی بهعنوان یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالس و از
نتایج مهم مدرسه در کنار موفقیتهای آموزشگاهی است .سازه اشتیاق به مدرسه ریشه در بخشی از
نظریه کنترل اجتماعی (هیرشی )1696 ،1دارد که بر نقش احساسات فردی دلبستگی و تعلق به
نهادهای اجتماعی تأکید میکند .عدماشتیاق و عدمتعلق به مدرسه ازجمله عوامل مؤثر در ترک
تحصیل هستند ،با ترک تحصیل هر دانشآموز ،خسارت جبرانناپذیری به جامعه وارد میشود
(نجات ،غالمی و مجدزاده .)1641 ،محققان معتقدند برخورداری از توانایی خودتنظیمی ،در
یادگیری ،تصمیمگیری ،حل مسئله و مدیریت منابع تأثیرگذار است؛ ازاینرو درصدد ارائه ابزارها و
برنامههای مداخلهای ،جهت ایجاد و ارتقای سطح خودتنظیمی در دانشآموزان هستند (آرسال،2
2010؛ بوکارتز و کارنو.)2009 ،6
یافتههای پژوهشی نشان میدهد که یادگیری خودتنظیمی پیشبینی کننده عملکرد تحصیلی
است (پینتریچ و زوشو .)2001 ،8یکی از ابعاد درگیری تحصیلی به واکنشهای عاطفی و هیجانی
دانشآموز در کالس و مدرسه اشاره دارد (کانل و ولبورن .)1661 ،9در این مفهوم ،درگیری عاطفی
به کیفیت عاطفه فرد نظیر شور و شوق ،عالقه و احساس لذت در طی فعالیتهای علمی اشاره دارد
(کیندرمن .)2001 ،9عابدی ( )1648در پژوهشی فراتحلیل نشان داد یادگیری خودتنظیمی یکی از
عوامل مهم مرتبط با انگیزش و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان است.
یکی از انواع خودتنظیمی ،خودتنظیمی عاطفی است .عاطفه ممکن است مثبت یا منفی باشد.
عاطفه مثبت ،احساس یا حالت هیجانی حاکی از لذتی پویا ولی گذراست (ایزن2006 ،؛ ترجمه
ضرابی .)1661 ،به مجموعه تالشهای فرد برای تنظیم حاالت عاطفی خود ،یعنی افزایش عواطف
مثبت و کاهش عواطف منفی ،خودتنظیمی عاطفی میگویند (دسروزر ،واین ،کورتیز و کلیمانسکی،1
 .)2018خودتنظیمی عاطفی را نیز مدیریت خود برای تغییر دادن پاسخهای خواسته یا ناخواسته در
جهت رسیدن به اهداف آگاهانه یا ناآگاهانه تعریف کردهاند (آلدائو ،نالن ،هوکیسما و شویتزر،4
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2010؛ هوفمان .)2018 ،1در خودتنظیمی عاطفی ،فرد از رفتار خود ،ارزیابی به عمل آورده و چانچه
متناسب با استانداردهایش باشد ،رفتارش خوب ارزیابی شده و باعث خوشحالی او میشود و چنانچه
این رفتارها متناسب با استانداردها نباشد ،سعی میکند با تغییر دادن رفتار به استانداردها دست یابد
سپس مجدداً ارزیابی به عمل میآورد تا بداند آیا توانسته است فاصله رفتار از استانداردها را کمتر
نموده و یا از بین ببرد (فارنزویی .)2000 ،2بیشتر موفقیت افراد در رسیدن به اهداف موردعالقه
آنها از طریق مهارت در تنظیم شناخت ،فراشناخت ،انگیزش و رفتار آنها تعیین میشود (موسوی
و همکاران .)1646 ،خودتنظیمی به توانایی برای اعمال کنترل بر افکار ،احساسات ،انگیزشها و
عملکرد کار در رابطه با معیارهای موردنظر اشاره دارد (فوس و بامیستر.)2008 ،
استرانگ من ) 2009( 6پنج نوع فرآیند عاطفی نقل کرده است .از نظر او طی گزینش موقعیت؛
فرد با نزدیک شدن یا دور شدن از افراد ،مکان یا اشیایی که موجب تجارب عاطفی خوش یا ناخوشی
میشوند ،به تنظیم عواطف خود میپردازد .راهبردهایی که افراد برای تنظیم عواطف خود از آنها
استفاده میکنند ،موجب ارتقای سطح سالمت انسانها در ابعاد مختلف زیستی ،روانی ،اجتماعی و
اخالقی میشود و از این طریق سطح کیفیت زندگی ،کارایی و روابط بین فردی را بهبود میبخشد
(صالحی و مورکانی.)1649 ،
مطالعاتی که در زمینه ویژگیهای افراد خودتنظیم گر در حوزههای گوناگون آن صورت گرفته
حاکی از این است که این افراد معموالً شروعکننده یادگیری هستند و اهداف قابل وصول و
دستیافتنی برای خود تعیین میکنند( .پینتریچ .)1666 ،8در مقابل افراد غیر خودتنظیم گر،
افرادی هستند که معموالً وابستهاند ،قادر به ارتباط میان اجزای گوناگون موقعیت نیستند .به اهمیت
درک و روشهای رسیدن به آن آگاهی ندارند و با هر موقعیت یادگیری بهعنوان یک موقعیت جدید
برخورد میکنند و قادر به کاربرد تجربیات خود در موقعیتهای جدید نیستند و برخوردشان با
موقعیتها کلیشهای است (زیمرمن .)1660،9صالحی مورکانی ( )1649نشان داد که راهبردهای
خودتنظیمی عاطفی در دانشجویان مبتال به اختالالت اضطرابی در بعد شناختی با دانشجویان عادی
تفاوت معنیداری دارد.
یکی از متغیرهای موردبررسی در ارتباط با اشتیاق تحصیلی ،اهمالکاری رفتاری است.
اهمالکاری به معنای تأخیر در شروع یا تکمیل یک عمل هدفمند است (بسویک و مان1668 ،؛ به
نقل از فراری و دیازمورالز)2009 ،9؛ در یک تعریف دیگر اهمالکاری به معنای تأخیر غیرمنطقی
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رفتار است (سابینی و سیلور1642 ،؛ به نقل درای دن وننان )2002 ،1قدیمیترین تعریفی که در
مورد اهمالکاری ارائه شده است عبارت است از "به تأخیر انداختن آگاهانه" و به نظر میرسد به
تأخیر انداختن ،تصمیمی آگاهانه است (فراری و تایس .)2002 ،2اهمالکاری میلیونها نفر را تحت
تأثیر قرار داده و از مشکالت گریبان گیری است که تقریباً همیشه بر بهرهوری و بهزیستی افراد اثر
سوء دارد (بالکیس و دورو.)2006 ،6
اهمالکاری دارای پیامدهای منفی درونی و بیرونی است .پیامدهای درونی آن میتواند شامل
تشویش ،آشفتگی ،سرزنش خود ،ناامیدی و پشیمانی باشد (بروکا و یان )1646 ،8و پیامدهای
بیرونی آن ممکن است گران بوده و به پیشرفت کار و تحصیل فرد آسیب برساند (هی کوک و مک
کارتی .)1664 ،9فی و تانگنی )2000( 9نتیجهگیری کردند که پیامدهای رفتاری ناشی از
اهمالکاری توسط مؤلفههای عاطفی و شناختی شخصیت به وجود میآیند.
مطالعات نشان میدهد که تعلل ورزی ،خودکنترلی و اشتیاق رفتاری دانشجویان را تحت تأثیر
قرار میدهد (حسین و سلطان .)2018 ،در مطالعهای که توسط فراری و تایس )2002( 1صورت
گرفت فرض شده بود که افراد دارای اهمالکاری سطح باال در مقایسه با افراد دارای اهمالکاری
سطح پایینتر اطالعات بیشتری قبل از تصمیمگیری جستوجو میکنند .اهمالکاری منجر به انجام
یک کار بیثمر میشود ،اهمالکاری سارق زمان است و باعث میشود فرد احساس گناه کند و نگاه
دیگران نسبت به او تغییر کند (ساتن .)2006 ،4جیکوب2008( 6؛ به نقل از فراری و دیاز مورالز،
 .)2009دالیل مهمی وجود دارد که اهمالکاری آسیبرسان است برای نمونه پژوهشها نشان
دادهاند که اهمالکاری میتواند به عملکرد دانشگاهی ضعیف (استیل ،)2001 ،10تجربه هیجانهای
منفی مانند شرم و گناه در مورد خود ،افسردگی و رفتارهای سالمتی منفی ،مانند تأخیر در رسیدگی
به مشکالت بهداشتی (سیریس )2006 ،11منجر شود .از آنجا که درباره ارتباط دو متغیر
خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی مطالعات اندکی انجام شده است و از
طرفی اهمیت اشتیاق دانشآموزان به مدرسه در زندگی شخصی و اجتماعی افراد ایجاب میکند تا
ارتباط این متغیرها با اشتیاق تحصیلی بررسی شود.
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5. Haycock & mc Carthy
6. Fee& Tangney
7. Ferrary& Tice
8. Saten
9. Jaykub
10. Steel
11. Siris
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با توجه به اهمیت اشتیاق و عالقه دانشآموزان به مدرسه در تعیین سرنوشت زندگی شغلی و
اجتماعی آنها الزم است پژوهش و بررسیهای بیشتری جهت افزایش میزان اشتیاق دانشآموزان به
مدرسه انجام گیرد و این سؤال پیش میآید که آیا بین خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری با
اشتیاق تحصیلی رابطه وجود دارد؟ و آیا میتوان بر اساس خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری
رفتاری ،اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی نمود؟
 .2روش پژوهش
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان مقطع
متوسطه دوم شهرستان جوانرود در سال تحصیلی  69-69بود که حجم جامعه بر اساس استعالم از
مدیریت آموزشوپرورش شهرستان ،تعداد  1920نفر ( 410پسر 990،دختر) برآورد شده است.
مطابق با جدول مورگان ،حجم نمونه  609نفر تعیین شد .نمونه پژوهش نیز به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب شد (در اینگونه مطالعات چون تعداد نمونه زیاد هست و امکان دسترسی
به همه وجود ندارد از روش نمونهگیری خوشهای استفاده میشود) بدینصورت که مراحل به شرح
ذیل بود -1 :از بین مدارس مقطع متوسطه شهرستان جوانرود ،تعداد  8مدرسه ( 2مدرسه دخترانه
(زینبیه و نیایش) 2 ،مدرسه پسرانه (مدرسه معلم و معراج) بهصورت تصادفی انتخاب شدند و  -2از
بین کالسهای هر مدرسه تعداد  6کالس بهصورت تصادفی و در مجموع  12کالس با میانگین 29
نفر انتخاب و پرسشنامههای پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .جهت رعایت اخالق پژوهش از
شرکتکنندگان (دانشآموزان) خواسته شد چنانچه که عالقهمند به شرکت در پژوهش نیستند
میتوانند از ادامه همکاری صرفنظر کنند .نهایتاً نتایج با استفاده از شاخصهای میانگین و انحراف
استاندارد و بهمنظور نشان دادن رابطه چندگانه متغیرهای تحقیق از روشهای ضریب همبستگی
پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به شیوهی گامبهگام استفاده شد.
 .1-2ابزار پژوهش
پرسشنامه خودتنظیمی عاطفی :سؤاالت این پرسشنامه از کتاب راهنمای جامع خودتنظیمی تألیف
الرسن و پیز مایک ( )2008گرفته شده است .این پرسشنامه دارای  88سؤال است .نمرهگذاری
پرسشنامه براساس طیف لیکرت  1درجهای و از هرگز تا همیشه است .حداقل امتیاز ممکن  0و
حداکثر  298خواهد بود .صالحی و مورکانی ( )1649اعتبار مقیاس راهبردهای خودتنظیمی عاطفی
را  0/91گزارش کردهاند که نشاندهنده اعتبار باالی این مقیاس در فرهنگ ایرانی است .پایایی این
پرسشنامه بر روی  90نفر با روش دونیمه کردن  %19و با استفاده از آلفای کرونباخ  %40گزارش
شده است (صالحی مورکانی .)1649،در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ این پرسشنامه 0/49
بهدست آمد.
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پرسشنامه اهمالکاری رفتاری تاکمن :یک مقیاس خودگزارشی  19مادهای است که بر مبنای طیف
لیکرت در سال  1661طراحی شده است ،گرفتن نمره باال در آن نشانه تعلل باال است .تاکمن
همبستگی پرسشنامه را با مقیاس خوداثربخشی عمومی محاسبه کرد ،با این فرض که اعتقاد افراد
نسبت به توانایی برای غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ،مانع از اهمالکاری میشود .این ضریب
در رابطه با رفتار خودفرمان برابر با  -0/98و از لحاظ آماری معنادار بود (تاکمن .)2002 ،تاکمن
پایایی این پرسشنامه را  0/49گزارش کرده است .ضریب همسانی درونی مقیاس بین  0/4تا 0/6
گزارش شده است (تاکمن .)1661،در پژوهش کاظمی و همکاران ( ،)1646میزان پایایی این
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  0/11به دست آمد که گویای اعتبار باالی پرسشنامه است .در این
پژوهش میزان آلفای کرونباخ  0/99به دست آمد.
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی جونیوس و کوزو :این مقیاس در سال  2019توسط جونیوس و کوزو
( )2019ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  26سؤال است که مربوط به اشتیاق رفتاری،
شناختی و عاطفی است .سؤاالت  1تا  6مربوط به اشتیاق شناختی 10 ،تا  29اشتیاق عاطفی و 29
تا  26مربوط به اشتیاق رفتاری است .نحوه نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت از
کامالً مخالف ( ،)1مخالفم ( ،)2نه موافق و نه مخالف ( ،)6موافقم ( )8و کامالً موافقم ( )9است که
نمرات بیشتر در این مقیاس نشاندهنده اشتیاق باالتر است (جونیوس و کوزو .)2019 ،ضرایب
پایایی (آلفای کرونباخ) برای کل مقیاس برابر با  0/62و برای مؤلفه اشتیاق رفتاری ،شناختی و
عاطفی به ترتیب  0/41 ،0/11و  0/46بوده است .در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ کلی این
پرسشنامه 0/46 ،به دست آمد.
 .3یافتههای پژوهش
برای تحلیل دادههای پژوهش ،بهمنظور آزمون فرضیهها؛ از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و
تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوه گامبهگام استفاده شده است .برای استفاده از شاخصهای
آماری پارامتریک ،باید دادهها دارای توزیع طبیعی باشند .برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن
دادهها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شد .در آزمونهای انجام شده سطح P>0/09
معنیدار در نظر گرفته شد ،نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع دادهها است (جدول .)1
قابل ذکر است که سایر پیشفرضهای تحلیل رگرسیون به شرح زیر است که در این تحقیق
رعایت شدند.
 -1متغیر مالک باید در مقیاس پیوسته اندازهگیری شود .متغیر(های) پیشبین باید در مقیاس
پیوسته اندازهگیری شوند.
 -2نرمال بودن شکل توزیع نمرات متغیر مالک (بررسی توزیع تک متغیره و چند متغیره).
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 -6بررسی باقیماندهها از نظر همپراشی ،نرمال بودن و همبسته نبودن با یکدیگر و همبسته نبودن با
متغیرهای پیشبین.
 -8شناسایی دادهها ی پرت تک متغیره و چند متغیره با استفاده از فاصله ماهاالنوبیس و آمارههای
تشخیص (فاصله ،اهرم و نفوذ).
 -9بررسی وجود هم خطی از طریق ضریب تحمل و عامل تورم واریانس.
 -9بررسی استقالل خطاها با استفاده از آزمون دوربین-واتسون.
جدول  :1آمار توصیفی متغیرهای پیشبین و مالک
متغیرهای
موردمطالعه
اشتیاق تحصیلی
خودتنظیمی عاطفی
اهمالکاری رفتاری

میانگین

انحراف

آماره کولموگروف-

استاندارد

اسمیرنوف

19/486
29/469
9/128

0/94
0/19
1/8

106/19
190/16
64/12

P
0/44
0/96
0/09

همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است میانگین متغیر اشتیاق تحصیلی برابر با 106/19
و انحراف استاندارد آن برابر با  19/486است .میانگین خودتنظیمی عاطفی  190/16و انحراف
استاندارد آن  29/469و میانگین اهمالکاری رفتاری  64/12و انحراف استاندارد آن  9/128است.
همانگونه که مشاهده میشود فرض صفر ،برای نرمال بودن توزیع نمرات در مقیاسهای اشتیاق
تحصیلی ،خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری تأیید میشود .به این معنا که نمرات افراد در
متغیرهای (پیشبین) خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری و (متغیر مالک) اشتیاق تحصیلی
دارای توزیع نرمال است.
جدول :2ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای خودتنظیمی عاطفی ،اهمالکاری رفتاری و اشتیاق تحصیلی
2

3

4

5

متغیر

1

خودتنظیمی عاطفی

1

اهمالکاری رفتاری

-0/18

1

اشتیاق شناختی

0/61

-0/81

1

اشتیاق عاطفی

0/89

-0/26

0/81

1

اشتیاق رفتاری

0/26

-0/68

0/90

0/92

1

کل

0/84

-0/69

0/11

0/61

-0/69

6

1

همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ضریب همبستگی متغیر خودتنظیمی عاطفی با
اشتیاق تحصیلی برابر با  0/84است که ضریب خوبی است .به عبارتی هر چه خودتنظیمی عاطفی
افراد بیشتر باشد اشتیاق تحصیلی نیز بیشتر میشود ( .)P>0/001همچنین ضریب همبستگی
متغیر اهمالکاری رفتاری با اشتیاق تحصیلی  -0/69است که ضریب خوبی است .به عبارتی هرچه
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اهمالکاری رفتاری افراد بیشتر باشد اشتیاق تحصیلی کمتر میشود ( .)P> 0/001بهمنظور بررسی
استقالل خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شد و نتایج نشان داد مفروضه استقالل برقرار است
( .)DW =1/91همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
استفاده شد که نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع دادهها دارد .با توجه به برقرار بودن مفروضهها از
تحلیل رگرسیون استفاده شد.
جدول  :3ضرایب رگرسیونی برای پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس مؤلفههای خودتنظیمی عاطفی،
اهمالکاری رفتاری
متغیر پیشبین
اهمالکاری
تصمیمگیری
خودتنظیمی عاطفی
اهمالکاری رفتاری
بدبینی

B

خطا

β

t

سطح معناداری

-0/01

0/20

-0/01

-0/69

0/11

0/22
-0/69
-0/14

0/06
0/18
0/26

0/68
-0/16
-0/28

9/66
-2/9
-6/29

0/001
0/01
0/001

برای بررسی فرضیه پنجم عالوه بر تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان ،تحلیل گامبهگام نیز انجام
شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل استفاده شده برای پیشبینی اشتیاق تحصیلی در 8
گام معنادار است ( .)F =92/16واین مدل با ضریب تعیین  0/80توان تبیین رابطه بین متغیرها را
دارد .همچنین از بین متغیرهای پیشبین ،خودتنظیمی عاطفی بدبینی و اهمالکاری رفتاری
بهترتیب با ضریب بتای  -0/26 ،0/84و  -0/16قادر به پیشبینی اشتیاق تحصیلی میباشند.
جدول :4تحلیل رگرسیون گامبهگام اشتیاق تحصیلی از طریق خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری
گام
اول

دوم

متغیر
پیشبین
خودتنظیمی
عاطفی
خودتنظیمی
عاطفی و
اهمالکاری
رفتاری

F

R

R2

B

β

t

62/11

0/84

0/26

0/61

0/84

6/92

12/69

0/91

0/62

-0/48

-0/60

-9/8

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود از متغیرهای پیشبین که وارد معادله رگرسیونی
شدند دو مدل معنادار استخراج شد .در گام اول که خودتنظیمی عاطفی وارد معادله رگرسیونی شد
بهتنهایی  26درصد از تغییرات اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را تبیین کرد .در گام دوم با اضافه
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شدن اهمالکاری رفتاری در مجموع  62درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی بهطور معنادار پیشبینی
شد (.)P>0/01
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمالکاری رفتاری در پیشبینی اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین خودتنظیمی عاطفی و اشتیاق تحصیلی با
ضریب همبستگی پیرسون ( )r=0/84رابطه مثبت وجود دارد که در سطح  0/01معنادار است .به
این معنی که هرچه خودتنظیمی دانشآموزان باالتر باشد میزان اشتیاق به مدرسه آنها بیشتر
خواهد بود .نتایج پژوهش در این بخش با پژوهش عباسی ،پیرانی ،رزمجویی و بنیادی (،)1668
حاتمیان و سپهری نژاد ( )2014همخوان است .کرمی و همکاران ( )2011نیز در پژوهش خود بر
نقش با اهمیت خودتنظیمی هیجانی (عاطفی) تأکید داشتند .قابل ذکر است که عالرغم جستجو
پژوهشگران پژوهشی که بخواهد مخالف با پژوهش حاضر باشد یافت نشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که خودتنظیمی عاطفی روشی برای تغییر افکار ،احساسات،
تمایالت و اعمال فرد و دادن نظم و معنا به زندگی روزانه است تا انسان بتواند به اهداف باالتری
برسد .بیشتر موفقیت افراد در رسیدن به اهداف موردعالقه آنها از طریق مهارت در تنظیم شناخت،
فراشناخت ،انگیزش و رفتار آنها تعیین میشود (موسوی ،پیوستهگر و پورشهریاری.)1646 ،
راهبردهایی که افراد برای تنظیم عواطف خود از آنها استفاده میکنند ،میتواند موجب ارتقای
سطح سالمت انسانها در ابعاد مختلف زیستی ،روانی ،اجتماعی و اخالقی شود و از این طریق سطح
کیفیت زندگی ،کارایی و روابط بین فردی را بهبود بخشد (صالحی و مورکانی)1649 ،؛ با بهبود
روابط بین فردی دانشآموز با دیگر دانشآموزان و عوامل مدرسهای ،میزان اشتیاق به مدرسه وی نیز
افزایش مییابد .خودتنظیمی کلید مهم درک رفتارهای مختلف دانشآموزان است و رابطه
دانشآموزان با مدرسه خود و شور و اشتیاق دانشآموزان به ادامه تحصیل را تحت تأثیر قرار میدهد
(موسوی ،هاشمی ،یزدی ،سلطانی ،احمدی و خانزاده .)2016 ،نتایج تحقیقات کالسن ( )2010نشان
داده است که فراگیرانی که از خودتنظیم گری باالتری برخوردار هستند ،توانایی بیشتری در بیان
عواطف و احساسات خود داشته و بهتبع آن از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار هستند و انگیزه و
عالقه باالتری برای ادامه تحصیل دارند .همچنین با افزایش سطح خودتنظیمی عاطفی دانشآموزان،
عملکرد تحصیلی آنها بهبود مییابد (کریمی )1660 ،و در دستیابی به اهداف خود در مدرسه
موفقترند .با افزایش سطح خودتنظیمی عاطفی دانشآموزان ،عواطف و احساسات مثبت در آنها
افزایش و عواطف و احساسات منفی در آنها کاهش مییابد و در روابط اجتماعی خود با دیگر
دانشآموزان و کارکنان مدرسه موفقترند؛ بهبود روابط اجتماعی با دیگران و موفقیت در دستیابی به
اهدافشان در مدرسه موجب تقویت اشتیاق به مدرسه آنها خواهد شد.
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همچنین جهت تبیین هر چه بیشتر دادههای حاضر میتوان چنین گفت که ازآنجاییکه اشتیاق
تحصیلی نیازمند جو عاطفی و هیجانی مثبت و نیز نبود شرایط عاطفی منفی است ،بنابراین برای هر
دانشآموز ی که بخواهد شوق و اشتیاق او به سمت تحصیل و نیز توجه او به آموزش بیشتر شود
بایستی شرایط عاطفی و هیجانی مثبت را برای آن فراهم آورد .با تبیین از نتایج پژوهش حاضر
چنین شرایطی نیازمند اصول خاص موقعیتی و دوری گزینی از برخی اهمالکاریهای رفتاری است.
جهت تبیین بیشتر نیز میتوان چنین گفت که دانشآموزان وقتی موقعیتهای تحصیلی
هیجانآور را تجربه میکنند .هیجان آنها بر چگونگی انگیزش ،راهبردهای یادگیری ،منابع شناختی،
خودگردانی یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان اثرگذار میشود؛ بنابراین میتوان چنین گفت که اثر
هیجانها بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی بهوسیله تعدادی مکانیسم میانجی شناختی و انگیزشی
ایجاد میشود که شامل انگیزش برای یادگیری ،راهبردهای یادگیری ،منابع شناختی و خودگردانی
یادگیری است.
همچنین نتایج نشان داد که بین اهمالکاری رفتاری و اشتیاق به مدرسه ضریب همبستگی
پیرسون ( )r= -0/69وجود دارد که در سطح  0/01معنادار است .به این معنی که هرچه اهمالکاری
رفتاری دانشآموزان باالتر باشد میزان اشتیاق به مدرسه آنها کمتر خواهد بود .نتایج این پژوهش با
نتایج حاصل از پژوهش عباسی و همکاران ( )1668کرمی و حاتمیان ( )2019همسو است .قابل ذکر
است علیرغم جستجو پژوهشگران پژوهشی که بخواهد مخالف با پژوهش حاضر باشد یافت نشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت که اهمالکاری پدیدهای رایج است و میتواند منجر به استرس
و بیماری شود (یانگ و هیکسون .)2006 ،اهمالکاری عبارت است از یک تمایل روزانه در به تعویق
انداختن کارها با وجود آگاهی از نتایج منفی آن (استیل .)2001،اهمالکاری بهعنوان یک خصیصه
شخصیتی ،میتواند هم بهعنوان علت و هم بهعنوان معلول در نظر گرفته شود که به هنگام تأثیر
اهمالکاری بر انگیزه شخص ،علت بودن آن مورد تأکید است (صبحی قراملکی ،حاجلو و بابایی،
 )1666که در اینجا علت بودن آن مورد تأکید است .فرد اهمالکار به دلیل معیارهای کمال گرایانه
اش تمایل به کامل کردن تکلیف بدون هیچ عیب و نقصی دارد و در نتیجه آن کار را دشوار یا
غیرلذت بخش میداند و در نهایت آن را نصفه و نیمه رها یا ترک میکند (شافران و هنسل.)2001 ،
فرد مبتال به اهمالکاری ،در محیط مدرسه و در ارتباط با دیگر دانشآموزان و تکالیف درسیاش
اهمالکاری میکند .این اهمالکاری باعث به وجود آمدن مشکالتی مانند کاهش موفقیت
دانشآموزان ،افزایش مشکالت روانی و جسمانی ،اضطراب ،بینظمی ،سردرگمی و کاهش
وظیفهشناسی (ریویت )2001 ،میشود .کاهش موفقیت درسی دانشآموز اشتیاق شناختی وی را
تحت تأثیر قرار میدهد و سردرگمی و عدم وظیفهشناسی نیز اشتیاق رفتاری را (مربوط به پایبندی
به مقررات مدرسه است) کاهش میدهد و در نتیجه کاهش اشتیاق شناختی و رفتاری ،اشتیاق
عاطفی و عالقه دانشآموز به مدرسه کاهش مییابد .در مجموع هر اقدامی که خودتنظیمی عاطفی
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را در دانشآموزان افزایش و میزان اهمالکاری رفتاری را در آنها کاهش دهد ،منجر به افزایش
عالقه و اشتیاق دانشآموزان به مدرسه و تحصیل و بهرهمندی از نتایج مثبت آن خواهد شد.
پژوهشگر در راه انجام هر پژوهشی با محدودیتهایی مواجه است ازجمله محدودیتهای پژوهش
حاضر ،میتوان به طوالنی بودن پرسشنامهها و متعدد بودن سؤالها اشاره کرد که ممکن است اعتبار
پژوهش را تهدید کرده باشد .با توجه به اینکه فقط در کالس درس امکان پاسخدهی به پرسشنامهها
وجود داشت ،ممکن است خستگی ناشی از حضور در کالس درس اعتبار پژوهش را تهدید کرده
باشد .نمونه حاضر فقط شامل دانشآموزان شهر جوانرود است ،بنابراین در تعمیمیافتههای پژوهش
به دانشآموزان سایر شهرها باید احتیاط شود.
بنابراین باتوجه به این محدودیتها پیشنهاد میشود این پژوهش در جوامع جدید و در سایر
مقاطع تحصیلی نیز انجام شود و در پژوهشها ی آتی عالوه بر پرسشنامه از ابزارهای دیگری مثل
مصاحبه با والدین و معلمان و بررسی مشاهدات معلم از دانشآموز که میتواند این متغیرها را
دقیقتر موردسنجش قرار دهند استفاده شود .پیشنهاد کاربردی بدین شرح است که مسئولین و
دستاندرکاران حوزه آموزش با توجه به نتایج پژوهش حاضر بر نقش پررنگ متغییرهای هم چون
خودتنظیمی عاطفی در پیشبینی اشتیاق تحصیلی توجه کنند .پیشنهاد میشود در
آموزشوپرورش ،با طراحی و اجرای دورههای ضمن خدمت جهت استفاده کاربردی از راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی که موجب ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی ،آگاهی از توانمندیها و باال بردن
خودتنظیمی در دانشآموزان عادی میگردد ،ایجاد شود.
از تمامی کسانی که ما را در انجام پژوهش یاریرساندن تشکر میکنیم.
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