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 چکیده 
های تحصیلی بر مبنای کیفیت  این پژوهش با هدف مدلیابی هیجان 

والد میانجیگری  -روابط  با  و  صورت    شناختیروان   هیسرمافرزندی 

توصیفی روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  و  - پذیرفت 

همبستگی است و تحلیل آن بر اساس مدل ساختاری انجام گرفته 

  دوم   ۀدور پایۀ دهم  ختر  آموز د دانش است. جامعه آماری شامل تمام  

- 1395تهران در سال تحصیلی  شهر    5دولتی منطقه    هایدبیرستان

با   نفر به صورت تصادفی و  400ها تعداد  ان آناست که از می  1396

ای انتخاب گردیدند. در  ای چندمرحله گیری خوشه استفاده از نمونه

ۀ روابط  پرسشنام پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطالعات از سه

)  -والد و    (PCQ)  شناختیروان   هیسرما(،  PCRSفرزندی 

داده با   شده است و تحلیلاستفاده  ( AEQ)تحصیلی    هایهیجان

صورت پذیرفته است.    LISRELو    SPSSافزارهای  استفاده از نرم 

سنجی این ابزارها در مطالعه حاضر بررسی و از مطلوبیت  ویژگی روان 

داد،  آن نشان  پژوهش  نتایج  است.  گشته  حاصل  اطمینان  ها 

فرزندی  -های تحصیلی به طور مستقیم از کیفیت روابط مادرهیجان

پذیرد.  اثر می   شناختیروان  هیسرما رزندی و  ف  -و کیفیت روابط پدر

 
Abstract 

The aim of this study was to model academic 

emotions based on the quality of parent-child 

relationships and mediated by psychological 

capital. It is applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational in terms of purpose. 

The statistical population includes all female 

students in the tenth grade of the second year of 

public high schools in District 5 of Tehran in the 

academic year 2016-2017, from which 400 

people were randomly selected using multi-stage 

cluster sampling. In the present study, in order to 

collect information, three questionnaires of 

parent-child relationship (PCRS), psychological 

capital (PCQ) and academic excitement (AEQ) 

were used and data analysis was performed using 

SPSS and LISREL software. The psychometric 

properties of these tools have been investigated 

in the present study and their usefulness has been 

ensured. The results showed that academic 

emotions are directly affected by the quality of 

file:///D:/Journals/Psyj%20روانشناسی/زمستان%201400/نازنین%20محمدی/qavam.s2015@gmail.com


71 

 1400 زمستان، 28شماره ، ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

فرزندی  -فرزندی و کیفیت روابط پدر-ین کیفیت روابط مادرهمچن

با   و  غیرمستقیم  طور  سرمایه  گرواسطه به    بر   شناختیروان ی 

تواند  های پژوهش حاضر می گذارد. یافتهتحصیلی اثر می   هایهیجان

های  و بهبود مؤلفه   از طریق ارتقاء کیفیت روابط والدین و فرزندان

روان  )خوسرمایه  آنان  تابشناختی  امید،  و  دکارآمدی،  آوری 

هیجان خوش  افزایش  موجبات  در    های بینی(  آموزان  دانش  مثبت 

 به وجود آورد.   منفی را  های حین یادگیری و کاهش هیجان

-تحصیلی، کیفیت روابط والد  هایهیجان  :های کلیدیواژه

پدر روابط  کیفیت  مادرف-فرزندی،  روابط  کیفیت  -رزندی، 

 .شناختیروان هیسرما فرزندی،
 

mother-child relationships and the quality of 

father-child relationships and psychological 

capital. Also, the quality of mother-child 

relationships and the quality of father-child 

relationships indirectly affect academic 

excitement through the mediation of 

psychological capital. The findings of the present 

study can increase the positive emotions of 

students while learning and reduce the negative 

emotions by improving the quality of parent-

child relationships and improving the 

components of their psychological capital (self-

efficacy, hope, resilience and optimism). 

Keywords: Academic Emotions, Parent-

Child Relationship Quality, Father-Child 

Relationship Quality, Mather-Child 

Relationship Quality, Psychological capital. 

 

 1400دی  پذیرش:                   1400آبان دریافت :    پژوهشی  : وع مقالهن

 

 مقدمه 
در    آموزاندانشهستند که در سراسر فرایند یادگیری حضور دارند.    ها احساسو    ها جانیه  آموزاندانشاز جمله ابعاد شخصیتی  

ن با راهبردهای یادگیری، خودگردانی یادگیری، منابع  آموزاکنند. هیجانات دانشهای مختلفی را تجربه میحین تحصیل، هیجان

،  1شناختی و جسمانی آنان بارز است )پکرانشرفت تحصیلی آنان رابطه داشته و تأثیر آن بر سالمت روانشناختی، انگیزش و پی

 .اندنداشته ها نقش چشمگیری عات اخیر هیجان (. با این وجود در مطال2006

های  ها را با عنوان هیجانرفت تحصیلی پرداخته است و آن های یادگیری، آموزش و پیشان( به شناسایی هیج2006پکران )

، طرابضمنفی مانند ا  هایهیجانمثبت، مانند امیدواری، لذت و غرور و    هایهیجانبه    ها رامعرفی نموده است و آن 2تحصیلی

 (. 2006)پکران، کندیمی بنددسته خشم، ناامیدی، شرم و خستگی 

تحصیلی توسط  هایهیجانجهت تحلیل و تبیین پیشایندها و پسایندهای  4اجتماعی-و الگوی شناختی 3ارزش  -نترلیۀ کنظر

های تحصیلی  جربۀ هیجاناست که منابع اصلی ت  بر آنارزش  -است. فرض در نظریۀ کنترل  شدهمطرح(  2006پکران و همکاران )

ی دارای ارزش ذهنی هات یموقعدر مواجه با تکالیف و  ستند. بر این اساس  های کنترل محور هیابیارزمحور و  ارزش    هاییابیارز

ایجاد هیجان انتظارات موفقیت در فرد، موجب  افزایش میزان  از طریق  های تحصیلی مثبت مانند لذت  باال، احساس کنترل 

ه عبارت  ؛ بعدم کنترل استهای تحصیلی منفی در او مانند استرس، ناشی از احساس  و در مقابل، فراخوانی هیجان  گرددمی

 (. 2006)پکران،  است مؤثری هیجانات تحصیلی منفی، الگوی ارزش ذهنی باال و کنترل باال نیبشیپ در  دیگر

 
1 Pekrun 
2 academic emotions 
3 control-value theory 
4 social-cognitive model 



72   

 شناختیروان هیسرمابا میانجیگری فرزندی -های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والدمدلیابی هیجان

 

 

وان یک منبع درون فردی پیشایند تجربۀ هیجانات تحصیلی مورد  عناجتماعی به-ی شناختی در الگو شناختیهایابیارزنقش  

  هایهیجان  جادکنندهی ا(. عوامل اصلی  2006، پکران، گوئتز و هال،  6؛ هاگ 5،2008پکران و هال است )گوئتز،    قرارگرفتهتأکید  

بط با کنترل بر روابط علّی و  ، تأکید ساختارهای مرتستی شناختی وابسته به کنترل و ارزش اهایابیارزاین الگو،    درتحصیلی  

 (.2008معلولی هستند )گوئتز و همکاران، 

فرهنگی    - ( پیشایندها و پیامدهای هیجانات تحصیلی در سطوح متفاوت اجتماعی2006)  همکارانن و  براساس مدل نظری پکرا

 (.1390شوند )حسینی و خیّر،)محیط( و شخصی )شناختی( بررسی می

  ین مطالعه به منظور بررسی ابعاد شخصی یا شناختی هیجانات تحصیلی به ارزیابی در بُعد سرمایه بر اساس آنچه بیان شد، در ا

هیجان  آموزدانش  شناختیروان  فرهنگی/اجتماعی  سطوح  بررسی  به  خانواده  نقش  در  موشکافی  با  و  تحصیلی  پرداخته  های 

 یم. پردازیم

ی و  آورتاب، امیدواری، بینیخوشبا   مثالً، کنندیمشده، افرادی که اتفاقات را با دیدگاه مثبت تعبیر های انجامبراساس پژوهش

  های مثبت رازا هستند با احتمال بیشتری هیجانادهایی که بالقوه استرس شناختی(، در طول رویدوانخودکارآمدی )سرمایه ر

  هایهیجان، انتظارات مثبتی دارند و  رییبا تغبین برای رسیدن به اهداف و مقابله مؤثر  افراد خوش کنند. به طور کلی  تجربه می

؛ به  2001،  7گردند )فردریکسون تر اهداف میجر به پیگیری گسترده های مثبت منکنند. هیجانمثبت کارآمدی را تجربه می

و   ریپذانعطافی کردیرومثبت و   شناختیروان یک وضعیت  9ناختیشروانسرمایه (. 8،2010نقل از آوی، نورمن، هیوجز و لوتانز

  12، خودکارآمدی 11، امید10نیبیخوششناختی شامل  سرمایه روان   دهنده لیتشکنسبت به زندگی است. چهار سازۀ    یانهگراواقع

به 13ی آورتابو   آنان  از  هرکدام  که  ظرفیت  است  یک  می  شناختیروانتنهایی  شناخته  و  مثبت  یوسف  )لوتانز،  شوند 

 (.14،2007آویلو

شناختی رابطه  های سرمایه روان ( به این نتیجه رسیدند که بین هیجانات مثبت و مؤلفه 2006ی آوی و همکاران )امطالعهدر  

آوری و هیجانات تحصیلی رابطه  ( در پژوهشی دریافتند بین تاب1397کاران )ری وجود دارد، همچنین یوسف وند و هممعنادا

های مثبت  آوری و هیجان( نیز در پژوهشی نشان داد بین تاب2017) 15مثبت وجود دارد. پژوهش دیوآنگ، مینیگمینگ و شین

 تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.

ها در طول  خانواده دارای تأثیر بسیار باالیی در کنترل هیجانن است که  در این حوزه بیانگر آ  شده انجامات  از سویی دیگر مطالع

قرار دارد، اما بر اساس تحقیقات    تیاهمنقش خانواده در تحصیل فرزندان بعد از مدرسه در درجه دوم    تحصیل فرزندان است.

توانایی اثرگذاری   دهند یم صبورانه پاسخ    و نیازهای او رااحساس مثبت دارند    با فرزند خود تبادل   یی کهها خانوادهصورت گرفته،  

ۀ مسیر رشد و یادگیری کنندلیتسهمثبت بر تحصیل فرزند خود را دارند. در نتیجه رابطه عاطفی نیرومند میان افراد خانواده،  

  تری گردد که عملکرد موفقپرورش فرزندانی میمشارکت مثبت والدین با فرزندانشان منجر به    (. 2001،  16است )بائر، کیف و شی 

 
5 Pekrun ،Goetz & Hall 
6 Haag 
7 Fredrickson, B. L. 
8 Avey ,Norman ,Hughes & Luthans 
9 psychological capital 
10 optimism 
11 hope 
12 self-efficacy 
13 resiliency 
14 Youssef & Avolio 
15  Daoyang ,Mingming &  Xin 
16 Bauer, Keefe & Shea 

https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3lfs9q7q2u8ti.x-ic-live-02?option2=author&value2=Wang,+Daoyang
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3lfs9q7q2u8ti.x-ic-live-02?option2=author&value2=Hu,+Mingming
https://www.ingentaconnect.com/search;jsessionid=3lfs9q7q2u8ti.x-ic-live-02?option2=author&value2=Yin,+Xin


73 

 1400 زمستان، 28شماره ، ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

ی با توجه کمتر، از آمادگی ذهنی و روانی کافی برای یادگیری و تحصیل هاخانوادهدر تحصیل دارند در حالی که فرزندان در  

 (.1391هی یکتا، شهائیان و پرند،کند )شکوها را تهدید میبرخوردار نبوده و خطر مشکالت تحصیلی آن 

را مورد تأیید  ( نیز رابطۀ بین متغیرهای خانوادگی و هیجان2006ن )ز و همکاراپژوهش گوئت   .قراردادندهای مثبت و منفی 

های تحصیلی ریاضی و  ی ارزیابی شناختی بین ابعاد فرزندپروری و هیجانگرواسطه  تأثیر( در پژوهشی  1390حسینی و خیّر )

 تنظیم هیجانی را نشان دادند. 

ی انسان  هاییتوانا  ترینمهمتوانایی و رفتار افراد مؤثر است. یکی از    خانواده بر باورها،شیوه تفکر و روابط    عالوه بر این، نوع و

 (.1394گردد )فخری و سبزی، های متفاوت زندگی میاست که موجب سازگاری او در موقعیت شناختیروان سرمایه 

کیفیت روابط خانوادگی در نظر    توانیمدر افراد را    شناختیروان  ترین پیشایندهای پدیدآیی سرمایهن یکی از بااهمیتبنابرای

 گرفت.

انجامپژوهش بین  های  رابطۀ  حوزه  این  در  سرمایه  هامؤلفه گرفته  را    شناختیروان ی  خانوادگی  روابط  نتایج  اندکرده  دیتائو   .

نتایج پژوهش    را نشان داد، همچنینمایت عاطفی و پذیرش والدین بر خودکارآمدی فرزندان  ح  تأثیر(  2008) 17پژوهش بونگ

وشوافلی   –کارمونا   ساالنوا  والد  دهنده نشان(  2020) 18هالتی،  روابط  بین  معنادار  و  مثبت  رابطه  سرمایه  -وجود  و  فرزندی 

 .شناختی استروان 

خانواده، جو عاطفی  روابط و تعامل اعضا    ۀنحو  که رسدمی نظر به های صورت گرفتهپژوهشنتایج   و نظری مبانی  پایه بر نهایت در

متفاوت شناختی و هیجانی    هایفرزندی در ابعاد گوناگون بر عملکرد اعضای خانواده در حوزه -بط والدانواده و در مجموع روخا

تحصیلی آنان برقرار است. به    جانات یهو    شناختیروان  هیسرما کیفیت ارتباط والدین و فرزند با   میان  ایمؤثر هستند و رابطه

با توجه به فقدان تحقیقات دقیق    است.   شدهم یترس زیر مفهومی الگوی  ریمتغن دادن رابطه احتمالی بین این سه  منظور نشا

و   رابطه  این  بررسی  و  بر    تأثیربرای مطالعه  به طور خاص  جان یهآن  و  ندادن سرمایه    مدنظرات تحصیلی   شناختی روانقرار 

 ه است. این پژوهش پرداخت، محقق به انجام شدهانجامهای آموز در پژوهشدانش

 

 : مدل مفهومی پژوهش 1شکل 

 
17 Bong 
18 Carmona–Halty ,Salanova  & Schaufeli 
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 فرضیه اصلی
 شود.برازش می شناختیروان هیسرمافرزندی با میانجیگری - های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والدمدل ساختاری هیجان 

 های فرعی فرضیه

 رابطه مستقیم دارد. شناختیروان هیسرمای با فرزند-مادر کیفیت روابط .1

 شناختی رابطه مستقیم دارد.روان هیسرمافرزندی با   -کیفیت روابط پدر .2

 تحصیلی رابطه مستقیم دارد. هایهیجانفرزندی با  -کیفیت روابط مادر .3

 تحصیلی رابطه مستقیم دارد. هایهیجانفرزندی با  -کیفیت روابط پدر .4

 تحصیلی رابطه مستقیم دارد. هایهیجانبا  ناختیشن روا هیسرما .5

رابطه غیرمستقیم   شناختیروانی سرمایه  گرواسطههای تحصیلی با  فرزندی با هیجان-. کیفیت روابط مادر1سؤال اکتشافی  

 دارد.

 یرمستقیم دارد. طه غ راب  شناختیروانی سرمایه  گرواسطهتحصیلی با    های هیجانفرزندی با  -. کیفیت روابط پدر2  یاکتشافسؤال  

 

 روش 

 جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش 

و مبتنی   همبستگیغیرآزمایشی( و از دسته ) یفیتوصاست و از منظر گردآوری اطالعات  کاربردی  ،هدف   بعد از پژوهش حاضر

شهر تهران   5منطقه    متشکل از کلیه دانش آموزان پایه دهم   پژوهش جامعه آماری    است.  بر روش مدلیابی معادالت ساختاری

سپس حجم نمونه با استفاده از قاعده حجم نمونه    نفر برآورد شد.  4000حدود    ها آنکه تعداد    بوده است؛   1396-1395در سال  

نمونه کافی است. تعداد عوامل )متغیرهای   20الی    10( تعیین شد. در این قاعده برای هر عامل )متغیر پنهان(  2010) 19کالین 

بنابراین ؛  نفر تعیین شد  400الی    200عامل )متغیر پنهان( بود بنابراین تعداد نمونه الزم بین    20پژوهش برابر  پنهان( در این  

 4شهر تهران،  5  مدرسه دخترانه متوسطه دورۀ دوم در منطقه  53ای از میان  ای چندمرحله گیری خوشه با استفاده از روش نمونه 

 آموزان پایه دهم انتخاب گردید.  نمونه از دانش 400مدرسه و از مدارس مذکور 

 

 ابزارهای پژوهش 

 20(PCRS)فرزندی    - مقیاس روابط والد

است. این   شدهساخته فرزندی  -دف سنجیدن کیفیت روابط والدبا ه  ( و1983) 21فاین جی مورلند و شوبل   توسطاین پرسشنامه  

فرزندی به دو شکل  -نشان است. مقیاس رابطه والدگویه برای سنجیدن نظر فرزندان دربارۀ رابطه آنان با والدی  24مقیاس شامل  

گذاری رزندی. جهت نمرهف- مادر و دیگری هم برای سنجش رابطۀ پدر-سنجش رابطه فرزند  گیرد، یکی برایمورد استفاده قرار می

سؤال  نمرۀ  )مقیاس،  منفی  معکوس می14-13-9های  را  و(  ماده  کنیم  نمرۀ  مادهجمع  تعداد  بر  را  عامل  هر  تقسیم    هاهای 

 چهار خرده مقیاس نمره کل فرد خواهد بود.  های فرد درکنیم. درنهایت مجموع نمرهمی

 
19 Klein 
20 Parent-Child Relationship Scale (PCRS) 
21 Fine, Moreland & Schwebel 
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های مرتبط با پدر بین  فرزندی در خرده مقیاس  -ت ضریب آلفای والد( انجام گرف1983در پژوهشی که توسط فاین و همکاران )

و نیز آلفای کلی    94/0تا    61/0ط با مادر ضرایب آلفا  های مرتبو برای خرده مقیاس  96/0و ضریب آلفای کلی    94/0تا    89/0

فرزندی  -رای روابط پدرسطح پایایی مناسب است. در این پژوهش ضریب آلفای کلی ب  دهندهنشاناست که    شدهن ییتع  96/0

روایی از   گیرد. به منظور بررسیبوده است که مورد تائید قرار می  83/0فرزندی  - و ضریب آلفای کلی برای روابط مادر  85/0

شده است. تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم بین خرده  انجام  LISRELافزار  گیری از نرمروش تحلیل عاملی تأییدی با بهره

مورد    0.05ها با سطح معناداری  فرزندی بار عاملی مناسبی را نشان داد و کلیه خرده مقیاس-ها و مقیاس رابطه پدرمقیاس

 فرزندی نیز صادق است.  - ها و مقیاس مادرمورد خرده مقیاس پذیرش واقع شد. این نتیجه در

 

 22(PCQ)  شناختیروان  هیسرماپرسشنامه  

اند. این پرسشنامه  شناختی ساخته ( این پرسشنامه را به منظور سنجیدن سرمایه روان 2007لوتانز و همکاران )لوتانز و آویلو،  

های آن از ی که گزینه ادرجه  6  اس یمقکنندگان در  ست و شرکتگویه ا  6گویه است یعنی هر خرده مقیاس شامل    24شامل  

شناختی نخست نمره هر خرده  . جهت محاسبه نمره سرمایه روان دهندیم=کامالً موافقم است، به آن پاسخ  6مخالفم تا   =کامال1ً

 آورد. ختی را پدید میشناها نمره کل سرمایه روانو در نهایت مجموع نمرات خرده مقیاس شدهحساب مقیاس به طور مجزا 

این پرسشنامه را مورد سنجش قرار دادند و پایایی مورد تائید واقع شد.    ( پایایی1394در پژوهشی سیدجوادین و همکاران )

بوده است. به منظور    88/0  شناختیروانبود. در این پژوهش ضریب آلفای کلی سرمایه    92/0آمده  دستهمچنین مقدار آلفای به 

ه است. تحلیل عاملی تأییدی مرحله  شددر این پژوهش از روایی سازه استفاده  شناختیروان رسشنامه سرمایه  بررسی روایی پ 

ها با سطح معناداری  بار عاملی مناسبی را نشان داد و کلیه خرده مقیاس  شناختیروان ها و مقیاس سرمایه  دوم بین خرده مقیاس

 مورد پذیرش واقع شد.  05/0

 

 23( AEQ) صیلی ات تحهیجانپرسشنامه  

اند. این پرسشنامه  آموزان ساخته های تحصیلی دانشای به منظور سنجیدن هیجان( پرسشنامه 2005) 24پکران، گوئتز و فرینزل

=کامالً مخالفم تا  1ها به صورت از گذاری گزینهشده است. شیوه نمرهدرجه تنظیم 5گویه است که هر گویه در قالب  75شامل 

 اشد. ب =کامالً موافقم می5

( برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در این پژوهش،  1388در پژوهش کدیور و همکاران )

یافتهیافته با  همسو  )ها  پکران  پژوهش  آلفای  کنندانیب(  2002های  ضریب  است.  پرسشنامه  قبول  قابل  درونی  همسانی  ۀ 

شده است. در این پژوهش ضریب آلفای گزارش   86/0تا    75/0ها بین  ین هیجان آمده توسط کدیور و همکاران برای ادستبه

هیجان برای  تحصیلی  کلی  هیجان  88/0های  پرسشنامه  روایی  بررسی  جهت  به  است.  سازه  بوده  روایی  از  تحصیلی  های 

نشاناستفاده تأییدی مرحله دوم  عاملی  تحلیل  بین خرده مقیاسشده است.  عاملی مناسب  بار  ها و مقیاس هیجانات  دهندۀ 

 است. شده واقعمورد پذیرش  05/0ها با سطح معناداری ه خرده مقیاستحصیلی است و هم
 

 

 

 
22 Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 
23 Academic Emotion Questionnaire (AEQ) 
24 Frenzel 
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 هایافته 
ها از اهمیت باالیی برخوردار است. به  ها با هدف بررسی درستی و یا نادرستی فرضیه و تحلیل داده  در هر نوع پژوهشی تجزیه 

ها جدول اطالعات کلی تنظیم  ی پرسشنامه های حاصل از اجرا ژوهش، براساس دادههای آماری پ منظور تجزیه و تحلیل داده 

 LISREL 8.80  و  SPSS 24افزارهای  های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمها دو بخش روششد؛ سپس جمیع داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 ها الف( توصیف شاخص

 . بوده است 1396-1395شهر تهران در سال  5ش آموزان دختر پایه دهم منطقه نفر از دان 400نمونه مورد مطالعه 

 ی توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش هاآماره : 1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین  میانه  نما  حداکثر حداقل  ها عامل

 41/12 25/48 51 57 63 9 احساسات مثبت 

 98/6 63/24 5/25 29 35 5 درگیری و آمیختگی پدر 

 46/9 70/31 32 32 49 7 ارتباطات

 89/1 28/4 4 6 7 1 خشم

 41/27 87/108 115 117 154 22 فرزندی - پدر  وابطر

 95/10 52/65 68 77 77 20 احساسات مثبت 

 23/3 71/10 5/11 14 14 2 گشتگی نقش تنفر / گم

 12/4 03/13 13 9 21 3 تعیین هویت

 97/7 35/32 35 36 42 6 ارتباطات

 03/23 128//88 134 155 163 45 رزندی ف- مادرروابط 

 38/5 25/26 27 27 36 6 خودکارآمدی

 87/5 09/24 25 24 36 6 امید 

 15/5 93/22 23 24 36 6 آوری تاب

 67/4 59/24 25 27 34 6 بینیخوش 

 60/16 87/97 100 87 141 24 شناختیسرمایه روان

 63/6 36/35 35 33 50 12 لذت از یادگیری 

 84/4 89/21 22 23 52 6 ری در یادگیری دواامی

 52/4 79/21 22 23 30 6 غرور از یادگیری 

 03/7 52/24 24 24 45 9 خشم در یادگیری 

 14/7 08/33 34 34 55 11 اضطراب در یادگیری 

 03/8 56/29 5/29 28 55 11 شرم در یادگیری 

 31/9 02/28 27 22 77 11 ناامیدی از یادگیری 
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 60/8 20/31 5/31 33 55 11 یریخستگی در یادگ

تحصیلی   هایهیجان

 یادگیری 
131 375 231 226 43/225 13/29 

های توصیفی شامل حداقل، حداکثر، نما، میانه، میانگین و انحراف استاندارد را در کل نمونه مورد پژوهش  شاخص  1جدول  

 . دهدیمنشان 

 های پژوهش : آزمون نرمالی داده 2جدول 

 سطح معناداری  z Sig شاخص آماری 

 05/0 00/0 42/8 احساسات مثبت 

 05/0 00/0 83/3 تعیین هویت

 05/0 00/0 83/5 نقش   یگشتگگمتنفر /  

 05/0 00/0 52/6 ارتباطات

 05/0 00/0 75/6 فرزندی - رابطه مادر

 05/0 00/0 63/6 احساسات مثبت 

 05/0 00/0 65/3 ارتباطات

 05/0 00/0 80/4 درگیری و آمیختگی پدر 

 05/0 00/0 20/2 خشم

 05/0 00/0 38/5 فرزندی- رابطه پدر

 05/0 00/0 24/6 خودکارآمدی

 05/0 005/0 81/4 آوری تاب

 05/0 00/0 65/4 امید 

 05/0 00/0 70/6 بینیخوش 

 05/0 008/0 47/6 شناختیسرمایه روان

 05/0 09/0 43/4 خشم

 05/0 008/0 03/4 اضطراب

 05/0 057/0 87/4 شرم

 05/0 019/0 49/8 ناامیدی 

 05/0 2/0 85/3 خستگی 

 05/0 076/0 65/5 لذت 

 05/0 00/0 31/8 امیدواری 

 05/0 00/0 36/6 غرور

 05/0 2/0 69/6 های تحصیلی هیجان
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تر است، بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن کوچک  0/ 05بسیاری از متغیرهای از    Sigدر مطالعه حاضر    2مطابق جدول  

ها را نرمال نموده و  در ابتدا داده  LISRELافزار  در نرم  Normal Scoresبه این دلیل با استفاده از گزینه    شود؛ غیرها رد میمت

 افزار صورت پذیرفت. سازی ساختاری در این نرمسپس مدل

 اتریس همبستگی متغیرهای پژوهش : م3جدول 

 
-رابطه مادر

 فرزندی

- رابطه پدر

 ندیزفر

سرمایه 

 اختی شنروان

های هیجان

 تحصیلی

    1 فرزندی - رابطه مادر

   1 47/0 ندیزفر- رابطه پدر

  1 38/0 34/0 شناختیسرمایه روان

 1 58/0 29/0 27/0 های تحصیلی هیجان

 

وجود دارد. در این    > P  05/0ها همبستگی معناداری در سطح  ، همه متغیرها رابطه خطی دارند و بین آن3مطابق جدول  

 است. r= 0/ 58شناختی برقرار است که برابر تحصیلی و سرمایه روانهای ترین همبستگی بین هیجان جدول بیش

 

 ی برازش مدل ساختاریریگاندازهب(  

های برازش تحلیل مسیر مدل در  شاخص  نیترتیبااهمو همچنین    T-Valueلت استاندارد و مقادیر  نتایج اجرای مدل در حا

 ده است.ها و جدول زیر ارائه گردیشکل
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 استانداردشده  بیدر حالت ضرا پژوهش مدل  :2شکل 

 

 T-Valueدر حالت  پژوهش مدل  :3 شکل

 های برازش تحلیل مسیر اولیه پژوهش : شاخص4جدول 

 شاخص نام  
 مدل پژوهش  برازش  یهاشاخص

 حد مجاز  مقدار

𝐱𝟐

𝐝𝐟
 3 کمتر از 9/8 

RMSEA  (ریشه میانگین خطای برآورد) 1/0 از ترکم 16/0 

CFI  (افتهیلیبرازندگی تعد) 9/0 باالتر از 00/1 

NFI  (برازندگی نرم شده ) 9/0 باالتر از 00/1 

NNFI  )9/0 باالتر از 03/1 )برازندگی نرم نشده 

GFI(نیکویی برازش ) 9/0 باالتر از 97/0 

AGFI  (شدهنیکویی برازش اصالح ) 9/0 باالتر از 97/0 

 

 هاهیفرضج( آزمون  

ها  و این شاخص  تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستبه  های برازشاز شاخص  کیچیه  LISRELبا برنامه    کار در  

ذکرشده است بیانگر آن است که مدل اولیه پژوهش در جهت   4ها که در جدول شوند. مقادیر شاخصبه همراه هم باید تفسیر 



80  

 شناختیروان هیسرمابا میانجیگری فرزندی -های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والدمدلیابی هیجان

 

 

، بنابراین فرضیه اصلی پژوهش یعنی برازش مدلی  است و نیازی به اصالح نیستاز وضعیت مناسبی برخوردار    برازش و تبیین

 واقع شد.  د ییتأ مورد    شناختیروان  هیسرمامیانجیگری  فرزندی با  - های تحصیلی بر مبنای کیفیت روابط والدجهت تبیین هیجان

  β=  21/0و    t=  24/263شناختی،  ه روانفرزندی و سرمای-در رابطه با ارتباط کیفیت روابط مادر   3و شکل    2با توجه به شکل  

براین فرضیه اول بنا؛  است  فرزندی-مادر  شناختی بر کیفیت روابطاست و نشانگر اثر مثبت و مستقیم سرمایه روان   آمدهدستبه

 اطمینان مورد تأیید بوده است. %95با 

 برآورد   β=  28/0و    t=  48/377شناختی،  روانفرزندی و سرمایه  -در رابطه با ارتباط کیفیت روابط پدر  3و شکل    2براساس شکل  

  % 95ین فرضیه دوم با بنابرا؛ است فرزندی-پدر شناختی بر کیفیت روابطشده است و بیانگر اثر مثبت و مستقیمی سرمایه روان 

 اطمینان مورد تأیید بوده است. 

 β=  05/0و    t=  88/47های تحصیلی،  فرزندی و هیجان-در رابطه با ارتباط کیفیت روابط مادر  3و شکل    2با توجه به شکل  

بنابراین فرضیه ؛  دهد یمرا نشان    فرزندی- مادر  بر کیفیت روابط  های تحصیلی هیجانبرآورد شده است و اثر مثبت و مستقیم  

 اطمینان مورد تأیید بوده است. %95سوم با 

شکل   شکل    2براساس  پدر   3و  روابط  کیفیت  ارتباط  با  رابطه  هیجان-در  و    β=  07/0و    t=  03/99تحصیلی،    هایفرزندی 

بنابراین فرضیه ؛  داشته است  فرزندی- پدر  بر کیفیت روابط  های تحصیلیهیجانآمده است و نشانگر اثر مثبت و مستقیم  دستبه

 اطمینان مورد تأیید بوده است.  %95چهارم با 

برآورد شده است    β=  54/0و    t=  63/358تحصیلی،    هایهیجانو    شناختیروان  هیسرما در رابطه با    3و شکل    2براساس شکل  

اطمینان   %95راین فرضیه پنجم با  بناب؛  دهد یمرا نشان    شناختیروانبر سرمایه    های تحصیلیهیجانو اثر مثبت و مستقیم  

 مورد تأیید بوده است. 
ارتباط کیفیت روابط مادر  3و شکل    2با توجه به شکل   با  رابطه  با هیجان-در  با  های  فرزندی  ی سرمایه گرواسطهتحصیلی 

با میانجیگری   های تحصیلیهیجانآمده است و بیانگر اثر مثبت و غیرمستقیم  دستبه  β=  11/0و    t=  41/222،  شناختیروان 

 اطمینان مورد تأیید بوده است. %95بنابراین سؤال اکتشافی اول با ؛ دارد فرزندی- روابط مادربر کیفیت  شناختیروان سرمایه 

شکل    2شکل    براساس پدر  3و  روابط  کیفیت  ارتباط  با  رابطه  با  -در  با    هایهیجانفرزندی  سرمایه گرواسطهتحصیلی  ی 

با میانجیگری سرمایه   های تحصیلیهیجانبرآورد شده است و اثر مثبت و غیرمستقیم    β=  0.15و    t=  272.15،  شناختیروان 

 اطمینان مورد تأیید بوده است.  %95بنابراین سؤال اکتشافی دوم با  ؛  ددهرا نشان می  فرزندی-پدر روابط  بر کیفیت    شناختیروان 

 

 گیری بحث و نتیجه
 است که در کل فرایند یادگیری در کالس همراه دانش آموزان است.   افرادابعاد شخصیتی    ترین مهماز    ها احساسو    ها جانیه

های اخیر برانگیخته ی را در سالادیزها توجه  ز ماهیت آنها و نی نقش این هیجانات در فرایند یادگیری، اثرات مثبت و منفی آن

های تحصیلی  شناختی با هیجانفرزندی و سرمایه روان-دبنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی کیفیت رابطه وال؛ است

 با استفاده از تحلیل مسیر بوده است.

با   معادالت ساختاری  تحلیل مدل  دادهریگبهرهنتایج  از  هیجانهای  ی  داد که  نشان  بهتجربی  و  های تحصیلی  طور مستقیم 

شناختی تأثیر  فرزندی( و سرمایه روان-زندی و روابط پدرفر- فرزندی )روابط مادر  -بین روابط والد غیرمستقیم از متغیرهای پیش

𝒙𝟐جز های برازش بهپذیرد. در این مطالعه تمام شاخصمی

𝒅𝒇
برآورد( در حد بسیار مطلوبی    خطای  میانگین  ریشه)  RMSEو   

های مکنون اند و مدل از برازش خوبی برخوردار است و این نشانگر آن است که رابطه خوبی بین متغیرها و سازهشدهگزارش 

 است.  دییتأ وجود دارد؛ بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مورد 



81 

 1400 زمستان، 28شماره ، ایرانفصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری 

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (28), 2022 

 

 

 

؛ شناختی رابطه مستقیم وجود دارد و سرمایه روان   یفرزند-در ارتباط با فرضیه اول نشان داده شد که بین کیفیت روابط مادر

آموزان باالتر خواهد بود.  شناختی دانشتر باشد میزان سرمایه روان فرزندی بیشتر و مطلوب-بنابراین هر چه کیفیت روابط مادر 

(،  1390رفی )شمیرزایی و ا  (،1394(، فرخی و سبزی )1395خیرمندی و امیدی )  های پژوهشهای  این نتایج همسو با یافته

  (،2020هالتی، ساالنوا وشوافلی )  –(، کارمونا  1394(، برین، رضانیا و همکاران )1392(، قنبری )1391قره داغی قهرمانلو )

)2008)  بونگ هاشمی  و  جوکار  باسوکی  (،1392(،  و  رهاردجو  فیشر 2016) 25مولیادی،  و  ویزر  یوان،  و  است.  2016) 26(   )

ب بین مادر و فرزندان، موجب تعامل بیشتر در بین اعضا خانواده میگردد و این مهم گسترش  وایجاد روابط مطل  گریدانیببه

 گردد. شناختی میهای سرمایه روانساز افزایش شاخصهای فرد را به دنبال دارد که زمینهها و تواناییمهارت

پدر روابط  رابطه مستقیم وجود داردانسرمایه روو    فرزندی-در مورد فرضیه دوم نشان داده شد که میان کیفیت  ؛ شناختی 

آموز میزان باالتری خواهد  شناختی دانشفرزندی از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، سرمایه روان-بنابراین هر قدر روابط پدر

 داشت.

رفی  زایی و اش(، میر1392قنبری )  (،1394(، فرخی و سبزی )1395های خیرمندی و امیدی )های این فرضیه با پژوهشیافته

قهرمانلو )1390) داغی  قره  و همکاران )1391(،  رضانیا  برین،  )  –(، کارمونا  1394(،  وشوافلی  بونگ    (،2020هالتی، ساالنوا 

توان گفت ارتباط حمایتگر  بنابراین می؛  است  ( همسو2016( و یوان، ویزر و فیشر ) 2016ی، رهاردجو و باسوکی )ادیمول  (،2008)

های سرمایه  شاخص  باال رفتندهد که منجر به  های آنان را افزایش میها و تواناییزندان، مهارتپدر و فر  و عمیق و گفتگو بین

 گردد. شناختی میروان 

ات تحصیلی رابطه مستقیم  هیجانفرزندی و  -گونه که گفته شد بین کیفیت روابط مادر در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش همان

باعث  تحصیلی مثبت دانش  تر میزان هیجانفرزندی مطلوب- درروابط ما  کیفیت  گریدانیب؛ بهوجود دارد افزایش داده و  آموز 

 گردد. های تحصیلی منفی وی میکاهش میزان هیجان

(، حسینی و خیّر  2005) 28(، ایسنبرگ و همکاران2004) 27های این فرضیه همسو با مطالعات مک کارتی و همکارانیافته 

پاپکو1390) و  پلگ  و کاش2002) 29(،   )( نشان می1395فی و حمیدی طوقچی  این فرضیه  پیرامون  تحقیقات  است.  دهد  ( 

های مثبت از محیط که برگرفته از نحوۀ  های شخصی و ذهنی برخاسته از محیط است، ارزیابیی فرد ناشی از ارزیابیهاجانیه

ار و کیفیت  ارتباط وی در خانواده  نوع  از  ناشی  و  فرد  نگرش  نوع  و  والدتربیت  و -تباطات  احساسات  به  است منجر  فرزندی 

 شود. های مثبت میهیجان

ات تحصیلی رابطه مستقیم  هیجان فرزندی و  -گونه که بیان شد بین کیفیت روابط پدردر بررسی فرضیه چهارم پژوهش، همان

افزایش میزان  فرزندی مطلوب-هر چه کیفیت روابط پدر  گریدعبارت؛ بهوجود دارد لی مثبت و  هیجانات تحصیتر باشد باعث 

 کاهش میزان هیجانات تحصیلی منفی وی خواهد شد. 

(،  2004مک کارتی و همکاران )  (،2002(، پلگ و پاپکو )2005های ایسنبرگ و همکاران )های این فرضیه همسو با پژوهشیافته

( است. 1395ی )( و کاشفی و حمیدی طوقچ1396ی، فرزاد و همکاران )آزاد  (،1390)  (، حسینی و خیّر1394فرخی و سبزی )

دهد پدران بیشتر از سایرین، فرزندان خود را به رقابت، بازی و تعامالت فیزیکی ترغیب  ها پیرامون این فرضیه نشان میپژوهش

بازخوردهای    واسطهبهها  و ادارۀ هیجانشوند. نحوۀ مدیریت  ها محسوب میی برای هیجانتریقوهای  ، پدران برانگیزانندهکنندیم

 
25 Mulyadi, Rahardjo & Basuki 
26 Yuan,Weiser & Fischer 
27 McCarthy 
28 Eisenberg 
29 Peleg-Popko 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-015-9330-x#auth-Dana_A_-Weiser
https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-015-9330-x#auth-Judith_L_-Fischer
https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Eisenberg%2C+Nancy
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بنابراین تحرکات و تعامالت فیزیکی پدر موجب خلق هیجان شده  ؛  شودسبک برخورد آنان به فرزندان آموزش داده میوالدین و  

 و در زمینه چگونگی مواجه و مدیریت آن برای فرزندان آموزنده است.

وجود   ه مستقیمات تحصیلی رابطهیجان شناختی و کیفیت سرمایه رواندر بررسی فرضیه پنجم پژوهش نشان داده شد که بین 

آموز کاهش  های تحصیلی مثبت دانشمیزان هیجان  شیافزاشناختی موجب  بیشتر سرمایه روان  هرچهبنابراین افزایش  ؛  دارد

 گردد. های تحصیلی منفی وی میمیزان هیجان 

و همکاران   (، آوی1390(، نیسی و همکاران ) 1394)  و قره آغاجیهای بدری گرگری  های این فرضیه همسو با پژوهشیافته

( است. طبق نظریه 2020) 30(، حیات و همکاران2017(، دیوآنگ، مینیگمینگ و شین )1397(، یوسف وند و همکاران )2006)

بینی یا به طور خوش   آوری وباورها و شناخت افراد نظیر خودکارآمدی، امید، تاب 32الزاروس  31ها جانیهگری شناختی  میانجی

های  های منفی افراد است. در حقیقت هیجان بالقوه برای هیجانات مثبت و دورکنندۀ هیجانشناختی منبعی  کلی سرمایه روان

از یک محرک قبلی دانست که به صورت رویدادهای معنادار شخصی هستند و این رویدادها مبنای  مثبت را می توان تابعی 

 کند. اد میهای مثبت را ایجهیجان

مادر  تر شیپ گونه که  همان  ، 1  یاکتشاف در بررسی سؤال   روابط  با  - نشان داده شد بین کیفیت  فرزندی و هیجانات تحصیلی 

تر باشد باعث  فرزندی مطلوب- بنابراین هر چه کیفیت روابط مادر؛  شناختی رابطه غیرمستقیم وجود داردمیانجیگری سرمایه روان

ت تحصیلی مثبت و کمتر شدن هیجانات  آموز شده که این باعث بیشتر شدن هیجاناشناختی دانشافزایش میزان سرمایه روان 

 گردد. تحصیلی منفی می

شناختی رابطه غیرمستقیم وجود فرزند و سرمایه روان-نشان داده شد که میان کیفیت روابط پدر  2  یاکتشافدر بررسی سؤال  

یافته آموز افزایشدانش  شناختیفیت بهتری برخوردار شوند، میزان سرمایه روانفرزندی از کی-بنابراین هر قدر روابط پدر؛  دارد

 گردد.و همچنین باعث بیشتر شدن هیجانات تحصیلی مثبت و کمتر شدن هیجانات تحصیلی منفی می

ترین مسائل در امور تحصیلی نوجوانان است که روابط خانوادگی  رگذاریتأثات در فرایند یادگیری یکی از  جانیهکنترل و مدیریت  

انی که از پذیرش، درک متقابل و روابط  آموزدانشدهند.  این مهم را تحت تأثیر قرار می  آموزدانششناختی  ی روانهامؤلفه و  

بهره می مواجهه عاطفی مطلوب در خانه  با موقعیتبرند،  کارآمدتر  استرس ای  و  دارهای سخت  بهزا  افزایش  عبارتند.  با  دیگر 

شناختی به طور بالقوه است. به طور کلی سرمایه روانی بیشتر همراه  نیبخوش خودکارآمدی شیوۀ برخورد آنان با امیدواری و  

 های منفی فرد است.های مثبت و دورکنندۀ هیجانمنبعی برای هیجان

  ه یسرما فرزند،  - کیفیت روابط والد بین که رسدمی نظر  به ،شدهزمینه انجاممطالعاتی که در این   و نظری مبانی پایه بر نهایتاً

 .دارد وجود ابطهر لیتحصی هایهیجانو  شناختیروان 

آموزان دختر پایه دهم محدود بوده  به جامعه پژوهش اشاره کرد، این پژوهش به دانش  توانیمی این پژوهش  هاتیمحدوداز  

گردد.  پذیری این پژوهش میاست بنابراین این مسئله موجب کاهش تعمیم محدودشده ت است که در این جامعه سن و جنسی

اقتصادی و  -های شخصیتی و متغیرهای بیرونی مؤثر مانند وضعیت اجتماعیشناختی مانند ویژگیوانعالوه بر این متغیرهای ر

والد بر کیفیت روابط  فرزندان که  این تحقیق کنترل- تعداد  مؤثر است در  ازاین  فرزندی  پیشنهاد  نشده است؛  در    شود میرو 

آتی مقایسۀ مؤلفه بازمطالعات  پژوهش در هر دو جنس و در  این  این کنترل ۀ سنی گستردههای  بر  انجام شود؛ عالوه  تری 

منظور بیرونی موجب تعمیم  مؤثری  رهایمتغو    شناختیروانی  رهایمتغ به  این مطالعه  پژوهش خواهد شد. در  بیشتر  پذیری 

 
30 Hayat 
31 cognitive mediation of emotions 
32 Lazarus 
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ابط در جهت ارتقا این رو  شودمیآموزان پرسش شده است، بنابراین پیشنهاد  فرزندی فقط از دانش-بررسی کیفیت روابط والد

 زمان فرزندان و والدین پرداخته شود.مطالعات بعدی به بررسی هم

 

 سپاسگزاری 
که در انجام پژوهش حاضر ما را یاری دادند و زمینه همکاری و    وپرورشآموزش امی اساتید، مسئوالن دانشگاهی، مدیران  از تم

 هماهنگی را برای انجام پژوهش فراهم کردند، سپاسگزاریم.
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