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هدف پژوهش حاضر ،شناخت پيشايندها و پيامدهاي اشتياق تحصيلي در نوجوانان به روش
الگويابي تحليل مسير بود .جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشآموزان دختر و پسر دوره
متوسطه دوم (سال دوم و سوم دبيرستان) در رشته تحصيلي رياضي – فيزيک شهر تهران بودند.
روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي بود .ابتدا از بين مناطق آموزش و پرورش شهر تهران  3منطقه
(مناطق 3 ،1و  )5بهصورت تصادفي انتخاب شدند .از هر منطقه چهار مدرسه دخترانه و سه مدرسه
پسرانه و در مجموع  11مدرسه دخترانه و پسرانه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .از هر مدرسه نيز
دو کالس و در مجموع  21کالس بهعنوان نمونه انتخاب شدند بدين منظور  787نفر از دانش
آموزان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد ند و به پرسشنامه هاي محقق ساخته اشتياق
تحصيلي ،سبکهاي فرزندپروري (گرولنيک و همکاران) 1997 ،؛ اشتياق معلم (فرنزل ،گوتز،
لودتک ،پکران)1009 ،؛ حمايت از خودمختاري معلم (ويليامز و دسي)1991 ،؛ کمالگرايي (بشارت،
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)1381؛ اميد (اسنايدر و همکاران)1991 ،؛ تابآوري تحصيلي (مارتين )1003،مقياس رضايت از
زندگي (کانتريل )1915 ،و مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي (مرازک و کوالرز)1998 ،
پاسخ دادند .يافته هاي به دست آمده با استفاده از روش الگويابي تحليل مسير نشان داد که
تأثير حمايت از خودمختاري معلم ،اشتياق معلم ،سبکهاي فرزندپروري (مشارکت ،گرمي،
خودمختاري والدين) و کمالگرايي خودمدار بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار است اما تأثير
کمالگرايي ديگرمدار بر اشتياق تحصيلي منفي و معنادار است .تأثير کمالگرايي جامعهمدار بر
اشتياق تحصيلي معنادار نيست .براساس يافته ها تأثير اشتياق تحصيلي بر اميد ،تابآوري ،بهزيستي
ذهني و رضايت از زندگي مثبت و معنادار است.بطورکلي نتايج پژوهش نشاندهنده نقش مهم
معلمان و والدين در شکلگيري اشتياق تحصيلي نوجوانان بود که اشتياق تحصيلي نيز به نوبه خود
با پيامدهاي مثبت تحصيلي و رواني در نوجوانان همراه بود.
 :اشتياق تحصيلي؛ حمايت از خودمختاري معلم؛ کمالگرايي ،اشتياق معلم ،تابآوري
تحصيلي

بسياري از افراد علي رغم وجود موانع ،نااميدي و تجارب بد در فعاليتهاي مورد عالقه خود
از قبيل موسيقي ،ورزش ،تحصيل و ...درگير ميشوند (اريکسون ،1کرامپ 1و تسچ -رومر،3
 .)1993اما افراد ديگري جداي از درگيرشدن در فعاليتها و تکاليف مورد عالقه ،اشتياق
خاصي نسبت به آن نشان ميدهند و با وجود موانع و مشکالت بسيار ،بر انجام و اتمام
تکاليف پافشاري ميکنند (بونويال -روسي ،2الويگنه 5و والرند .)1011 ،در مورد اين که چه
عاملي باعث ميشود افراد همواره در مسير انجام تکاليف مداومت و تالش داشته باشند
اطالعات اندکي وجود دارد يکي از عواملي که پژوهشگران براي چنين انگيزههايي ذکر
کردهاند سازه اشتياق 1است.
اشتياق بهعنوان نيروي انگيزشي مهمي در تنظيم رفتار افراد شناخته شده است و به افراد
2- Krampe
4- Bonneville- Roussy
6- passion
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1- Ericsson
3- Tesch-Römer
5- Lavigne

اجازه ميدهد تا در فرايندهاي طوالني و خستهکننده رو به جلو حرکت کرده و عملکرد
باالتري از خود نشان دهند .اشتياق بهطور ضمني بهعنوان مشخصه پايدار يا توسعه عاليق
شخصي بهکار ميرود که همراه با احساسات شديد مثبت نسبت به آن فعاليت است و فرض
مـيشود که شکلي از انگيزش است که منجر به يادگيري و پيشرفت و افزايش خالقيت
ميشود .والرند و همکاران ( )1003اشتياق را بهعنوان «تمايلي قوي بر صرف انرژي و وقت
در فعاليتي که افراد دوست دارند و مهم تلقي ميکنند» تعريف ميکنند .اين تکاليف« ،تکاليف
خود -تعريفي »1هستند و نشاندهنده مشخصههاي مرکزي از هويت شخص ميباشند.
براي مثال افرادي که نسبت به فعاليتي (مانند موسيقي ،ورزش ،تحصيل و )...اشتياق دارند،
فقط در آن فعاليت درگير نميشوند بلکه با آن فعاليت شناخته ميشوند و خود را براساس آن
فعاليت معرفي ميکنند .بنابراين اشتياق ،فراتر از تجربه عشق به يک فعاليت است و شامل
ارزش نهادن به فعاليت است ،اختصاص زمان کافي براي آن و همچنين يکي از جنبههاي
مرکزي هويت و زندگي فرد است .مولر ( 2 )1013مؤلفه براي اشتياق مشخص کرد که
عبارتنداز :الف) قصد مداوم براي درگير شدن در فعاليتي1؛ ب) داشتن اهداف مرتبط با
فعاليت3؛ ج) همانندسازي با فعاليت2؛ د)گرايش شديد انگيزشي 5با تأکيد برتحريک زياد
عواطف و تمايل به درگير شدن در فعاليت مي باشد .در اين راستا مولر ،ولف و سيده ()1017
اشتياق را بهعنوان فرايندي که باعث ميشود افراد به موفقيت دست يابد معرفي ميکند.
عالوه براين برخي از پژوهشگران نيز به بررسي اشتياق در حيطه آموزش و يادگيري پرداخته
و رفتارهاي يادگيرندگان پرشور را مورد توجه قرار دادهاند .کولمن و گيو ( )1013اشتياق براي
يادگيري 1را مطرح ميکنند .اشتياق براي يادگيري بهعنوان «نشان دادن عالقهي تمرکز
يافته نسبت به حيطه خاصي از تحصيل است که اين امر ممکن است با عاليق معمول
همساالن و دوستان ناسازگار باشد» تعريف ميشود .اخيراً نيز ،کوهن )1011( 7در پژوهشي
شتاب طبيعي و مسيرهاي خالقانه در کودکان را مورد بررسـي قرار داده و اصطالح «عطش
يادگيري »8را اسـتفاده نمودهاند .با توجه به مطالب بيان شده بـررسي پيشينه پژوهشي نشان
2- Continuous intent to engage in the activity
4- Identification with the activity
6- Passion for learning
8- An internal fire that burns to learning

1- Self- defining
3- Goals with reference to the activity
5- Approach motivation intensity
7- Cohen
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ميدهد که متغيرهاي بافتي مانند حمايت از خودمختاري (ماگيو 1و همکاران )1009 ،و
فردي مانند ويژگيهاي شخصيت (والرند و همکاران )1001 ،نقش مهمي در تحول اشتياق
بازي ميکنند .از سوي ديگر ،اشتياق ،با پيامدهاي بسياري مانند« :زندگي باارزش» (مارش و
همکاران1013 ،؛ والرند و همکاران1003 ،؛ والرند)1008 ،؛ افزايش بهزيستي ،عواطف مثبت
و انگيزش (فريدريکس و همکاران)1010 ،؛ رضايت از زندگي (کاربونيو و همکاران،)1008 ،
پردازش شناختي (والرند و همکاران )1003 ،همراه است .با توجه به اينکه فرآيندهاي
انگيزشي از قبيل اشتياق که در زندگي افراد رخ ميدهند تحت تأثير اهميت تکاليف در
موقعيتهاي زندگي روزمره افراد و محيط فرهنگي و اجتماعي آنان قرار دارد .پژوهشهاي
انجام شده در مورد اشتياق بيشتر در بافتهاي فرهنگي غربي انجام شده است .شناخت
مفهوم اشتياق در حيطه تحصيلي و عوامل تأثيرگذار بر آن در بافتهاي فرهنگي ايراني به
دليل شرايط اجتماعي و فرهنگي خاص خود از اهميت بسياري برخوردار است .اشتياق تحت
تأثير مقولههاي فرهنگي -اجتماعي (هالفورت ،1والرند ،فورست ،3الوينگه ،کوستنر)1011 ،2
و عاملهاي فردي و روانشناختي (گرينير ،5الوينگه و والرند1009 ،؛ والرند )1010 ،قرار دارد
لذا بررسي پيشايندها و پيامدهاي سازه اشتياق در جامعه ايران با شرايط فرهنگي -اجتماعي
خاص خود مهم است .از سوي ديگر با توجه به اينکه نوجواني دوره مهمي در گستره زندگي
افراد است که تغييرات تحولي مهمي در آن اتفاق ميافتد عالوه براين در نوجواني مساله
شخصيت و هويت با شدت تمام مورد توجه قرار مي گيرد و بر رفتارها و نگرش افراد نسبت
به انتخاب فعاليتها و مسيرهاي زندگي بسيار تأثيرگذار است .بنابراين اشتياق فرد بهعنوان
يکي از نشانگرهاي هويت فرد در انتخاب فعاليتها و مسيرهاي زندگي و تالش و پايداري
فرد براي به سرانجام رساندن آنها ميتواند بسيار تأثيرگذار باشد .پس با توجه به اهميت
اشتياق در پيشبيني رفتارها ،تصميمگيريها و اعمال افراد يافتههاي اين پژوهش ميتواند از
اهميت بااليي برخوردار باشد .در پژوهش حاضر« ،حمايت از خودمختاري معلم»« ،اشتياق
معلم» و «ادراک از روابط والديني» بهعنوان متغيرهاي بافتي پيشايند اشتياق تحصيلي و
«کمالگـرايي (خودمدار ،جامعهمدار و ديگرمدار)» بـهعنوان متغير فردي تأثيرگذار بر اشتياق
2- Haulfort
4- Koestner
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1- Mageau
3- Forest
5- Grenier

تحصيلي و اميد ،تابآوري تحصيلي ،بهزيستي ذهني بهعنوان پيامدهاي اشتياق تحصيلي در
نظر گرفته شده است .الزم به ذکر است انتخاب متغيرهاي پژوهش با استفاده از مصاحبه
کيفي و مرور مباني نظري و با هدف تعيين پيشايندها و پيامدهاي اشتياق تحصيلي نوجوانان
صورت گرفته است .مدل مفهومي پژوهش در زير ارايه ميشود.
حمايت از
خودمختاري
معلم
اشتياق معلم

اميد

تابآوري
تحصيلي

بهزيستي

اشتياق

گرمي
والدين

مشارکت
والدين

حمايت از
خودمختاري
رضايت از
زندگي

کمالگرايي
خودمدار

جامعه مدار

ديگرمدار
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براساس الگوي مفهومي ،پژوهش حاضر در جهت پاسخگويي به اين سواالت ميباشد:
آيا حمايت از خودمختاري معلم ،اشتياق معلم ،گرمي ،مشارکت و حمايت از خودمختاري
والدين ،کمالگرايي خودمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار بر اشتياق تأثير دارد؟ آيا اشتياق
تحصيلي بر تابآوري ،اميد ،بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي تأثير دارد؟

روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي (غيرآزمايشي) و طرح پژوهشي همبستگي از نوع
تحليل مسير است .جامعه پژوهش حاضر شامل تمامي دانش آموزان پسر و دختر دوره
متوسطه دوم (سال دوم و سوم دبيرستان) در رشته تحصيلي رياضي ـ فيزيک شهر تهران
بودند .روش نمونهگيري پژوهش بهصورت تصادفي خوشهاي بود .بدينگونه که از بين
مناطق آموزش و پرورش شهر تهران  3منطقه (مناطق  )5 ،3 ،1بهصورت تصادفي انتخاب
شدند .از هر منطقه سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه و در مجموع  18مدرسه دخترانه
و پسرانه بهصورت تصادفي انتخاب شدند .از هر مدرسه نيز دو کالس و در مجموع 31
کالس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .حجم نمونه شامل  787دانشآموز (233دختر و 352
پسر) بود .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر انتخاب حجم نمونه مطابق با نظر هر و
همکاران( )1009صورت گرفته است که براساس پيچيدگي مدل ،تعداد متغيرها و تعداد
پارامترهاي آزاد براي برآورد ،حجم نمونه باالي  500نفر را پيشنهاد ميدهند لذا براين اساس
در مجموع در پژوهش حاضر  787پرسشنامه وارد تحليل شدند.

جهت اندازهگيري اشتياق تحصيلي از مقياس محقق
ساخته استفاده شد .اين مقياس داراي  22گويه و چهار بعد تمايل به درگيري در تکليف،
عواطف مثبت ،چشمانداز آينده و همانندسازي با تکليف و نياز به شناخت ميباشد .به منظور
اعتبار محتوايي مقياس در اختيار متخصصان سنجش و اندازهگيري و روانشناسان تربيتي
قرار گرفت تا تصحيحات الزم به عمل آيد و گويـههاي مشابه و مبهم حذف گرديد و پس از
1- Iranian academic passion scale
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تأييد روي يک نمونه  10نفري اجرا شد و حين اجرا از آزمودنيها خواسته شد تا گويههاي
مبهم را مشخص کنند تا اينکه سواالت مبهم اصالح گرديد .بهمنظور بررسي روايي سازه
مؤلفههاي اشتياق تحصيلي از تحليل عاملي تأييـدي مرتبه دوم استفاده شد .شاخـصهاي
بـهدست آمده از تـحليل عامل تأييدي مرتبـه دوم در پژوهش حاضرRMSEA=0/013؛
 GFI=0/93؛ AGFI=0/91؛  CFI=0/97نشان از برازندگي مناسب الگو با دادهها دارد.
سبکهاي فرزندپروري به وسيله مقياس ادراک دانش آموزان از
روابط والديني گرولينک و همکاران ( )1997اندازهگيري شد .اين مقياس  21گويهاي داراي
مؤلفههاي مشارکت ،حمايت از خودمختاري و گرمي ميباشد .الزم به ذکر است که در
پژوهش حاضر سؤاالت بهصورت کلي والدين را مورد خطاب قرار ميدادند .در پژوهش
حاضر آلفاي کرونباخ بهدست آمده براي گرمي،مشارکت و خودمختاري والدين به ترتيب
 0/83 ،0/83و  0/91ميباشد.
ادراک دانشآموزان از اشتياق معلم با مقياس تدوين شده توسط فرنزل ،گوتز،
لودتک ،پکران ( )1009مورد سنجش قرار گرفت .اين مقياس داراي  2گويه ميباشد .ضريب
پايايي اين مقياس در پژوهش فرنزل و همکاران ( )1009با استفاده از آلفاي کرونباخ 0/85
ميباشد .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ بهدست آمده  0/77ميباشد.
ادراک دانشآموزان از حمايت از خودمختاري معلم با
پرسشنامه جو يادگيري که توسط ويليامز و دسي ( )1991تدوين شده است ،مورد سنجش
قرار گرفت .اين پرسشنامه  15گويه دارد .ضريب پايايي اين مقياس در پژوهش ويليامز و
دسي ( )1991با استفاده از آلفاي کرونباخ 0/91؛ در پـژوهش بالک و دسي (0/93 )1000
بهدست آمد .در پژوهش حاضر ،آلفاي کرونباخ بهدست آمده  0/91ميباشد.
کمالگرايي دانشآموزان با مقياس کمالگرايي چند بعدي تهران (بشارت،
 )1381مورد سنجش قرار گرفت .اين مقياس  30گويهاي داراي سه بعد کمالگرايي
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خودمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار است .بشارت ( )1381ضريب آلفاي کرونباخ براي مؤلفههاي
کمالگرايي خودمدار  ،0/90ديگر مدار  ،0/91جامعهمدار  0/81بهدست آورد .در پژوهش
حاضر آلفاي کرونباخ بهدست آمده براي کمالگرايي خودمدار ،ديگرمدار و جامعهمدار به
ترتيب  0/85 ،0/89و  0/77ميباشد.
براي اندازهگيري اميد از پرسشنامه تدوين شده توسط اسنايدر و همکاران ()1991
استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  11گويه است .ضريب پايايي اين پرسشنامه در پژوهش
حاضر بهروش آلفاي کرونباخ  0/87به دست آمده است.
براي اندازهگيري تابآوري تحصيلي از پرسشنامه تدوين شده توسط
مارتين ( )1003استفاده شد .اين پرسشنامه داراي  1گويه است .مارتين ( )1003ضرايب
اعتبار آلفاي کرونباخ  0/85تا  0/88را گزارش کرده است .در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ
بهدست آمده  0/81ميباشد.
براي اندازهگيري بهزيستي ذهني از دو مقياس رضايت از زندگي (کانتريل،
 )1915و مقياسهاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي (مرازک و کوالرز )1998 ،استفاده شد .در
ايران شکري ،کديور و دانشپور ( )1381براي سنجش بهزيستي ذهني از اين مقياسها
استفاده کرده و اعتبار مقياسها را بين  0/85تا  0/89گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر
آلفاي کرونباخ بهدست آمده براي عواطف مثبت ،منفي بهترتيب  0/72و  0/71است.

در جدول ( )1شاخص هاي مربوط به آمار توصيفي براي نمونه مورد بررسي شامل ميانگين و
انحراف استاندارد براي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش آورده شده است.
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حمايت از خودمختاري معلم

3/12

0/71

اشتياق معلم

1/19

0/82

گرمي والدين

1/99

0/81

مشارکت والدين

1/97

0/82

خودمختاري والدين

1/90

0/81

کمالگرايي خودمدار

3/01

0/19

کمالگرايي جامعه مدار

1/99

0/89

کمالگرايي ديگر مدار

3/13

0/70

تمايل به درگيري در تکليف

1/85

0/20

عواطف مثبت

1/83

0/88

چشمانداز آينده و همانندسازي با تکليف

1/81

0/70

نياز به شناخت

1/97

0/81

اميد

1/78

0/81

تابآوري تحصيلي

1/88

0/80

عواطف مثبت

1/80

0/79

عواطف منفي

3/19

0/73

رضايت از زندگي

2/80

1/07

براي شناسايي رابطه بين متغيرهاي حاضر در مدل از ضريب همبستگي پيرسون استفاده
شده است .يافتههاي بهدست آمده از ضريب همبستگي بين پيشايندها و ابعاد اشتياق
تحصيلي در جدول ( )1درج گرديده است .يافتهها نشان ميدهد که ضريب همبستگي بين
تمام متغيرها معنيدار است.
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1

 .1حمايت از
خودمختاري
معلم
**
1
 .1اشتياق معلم 0/58
**
1
 .3گرمي 0/29 **0/28
والدين
**
**
**
 .2مشارکت 0/11 0/27 0/10
والدين

1

**

**

**

**

**

**

**

**

 .5خودمختاري 0/11
والدين
 .1کمالگرايي 0/11
خودمدار

0/51
0/22

0/53
0/31

0/13
0/25

1
**

0/28

1
**

 .7کمالگرايي -0/25 **-0/53 **-0/82 **-0/51 **-0/38 **-0/29
جامعه مدار
**
 .8کمالگرايي 0/55 **-0/51 **-0/50 **-0/52 **-0/11 **-0/51 **-0/28
ديگرمدار
**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0/52 **-0/23 **-0/38

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 .10عواطف 0/23
مثبت
 .11چشمانداز 0/31
آينده و
همانندسازي
با تکليف
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1

-0/31 **-0/37

 .9تمايل به 0/20
درگيري در
تکليف

 .11نياز به
شناخت

1

0/55

0/21

0/31
0/31

0/21

0/30

0/31
0/15

0/39

0/21

0/22
0/31

0/55

0/23

0/21
0/35

0/12

0/21

0/50
0/25

0/51

**

1

0/28 **-0/31 **-0/33

0/51 **-0/27 **-0/51

1
0/13

0/57

1

1 0/29

 .1تمايل به درگيري در
تکليف
 .1عواطف مثبت
 .3چشمانداز آينده و
همانندسازي با تکليف
 .2نياز به شناخت
 .5اميد
 .1تابآوري
 .7عواطف مثبت
 .8عواطف منفي
 .9رضايت از زندگي

1
**

1
**
0/13

**

**

**

**

**

**

0/52
0/28

**

0/51
0/29
**
0/20
**
0/28
**

-0/31
0/15

**

0/57
0/51
**
0/53
**
0/57
**

-0/23
**
0/33

1
0/29
0/38
**
0/11
**
0/59
**

0/25**
0/17

1
0/23
**
0/52
**
0/25
**

**

-0/37
**
0/21

1
**
0/21
**
0/20
**

-0/39
**
0/28

1
0/51

**
**

-0/21
**
0/51

1
**

-0/15
**
0/11

1
**
-0/11

1

در شکل ( )1مدل آزمون شده همراه با مقادير استاندارد شده روي هر کدام از مسيرها
درج شده است.

* p < 0.05 ** p < 0.01
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* p < 0.05 ** p < 0.01

در شکل ( )1ضرايب تي مدل آزمون شده براي بررسي معناداري ضرايب مسير آورده
شده است .ضرايب تي باالي  ±1/91تا  ±1/58در سطح  0/05معنيدار ميباشند و ضرايب
تي باالتر از  ±1/58در سطح  0/01معنيدار هستند .در جدول ( )2ضرايب اثر مستقيم،
غيرمستقيم و واريانس تبيين شده متغيرهاي پژوهش آورده شده است.

به روي اميد از:
اشتياق تحصيلي
حمايت از خودمختاري معلم
اشتياق معلم
گرمي والدين
مشارکت والدين
خودمختاري والدين
کمالگرايي خودمدار
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**

0/51
-

**

(0/08 )1/98
(0/01**)1/73
(0/05*)1/22
(0/11**)3/52
(0/15**)7/15
(0/19**)8/17

%31

کمالگرايي ديگرمدار
کمالگرايي جامعهمدار
به روي تابآوري از:
اشتياق تحصيلي
حمايت از خودمختاري معلم
اشتياق معلم
گرمي والدين
مشارکت والدين
خودمختاري والدين
کمالگرايي خودمدار
کمالگرايي ديگرمدار
کمالگرايي جامعهمدار
به روي بهزيستي از:
اشتياق تحصيلي
حمايت از خودمختاري معلم
اشتياق معلم
گرمي والدين
مشارکت والدين
خودمختاري والدين
کمالگرايي خودمدار
کمالگرايي ديگرمدار
کمالگرايي جامعهمدار
به روي رضايت از زندگي از:
اشتياق تحصيلي
حمايت از خودمختاري معلم
اشتياق معلم
گرمي والدين
مشارکت والدين
خودمختاري والدين
کمالگرايي خودمدار

-

(-0/01**)-1/11
(-0/01)-0/11

**0/12

-

-

(0/09**)1/99
(0/07**)1/72
(0/01*)1/18
(0/11**)3/09
(0/18**)2/75
(0/11**)5/11
(-0/07**)-1/17
(-0/01)-0/11

**0/11

-

-

(0/03**)1/70
(0/01* )1/51
(0/01*)1/18
(0/02**)3/09
(0/01**)2/75
(0/07**)5/11
(-0/01*)-1/25
(-0/01)-0/11

**0/38

-

-

-

-

-

%21

%2

**

(0/05 )1/91
(0/02**)1/18
(0/03*)1/21
(0/07**)3/22
(0/10**)1/20
(0/13**)7/23

%12
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کمالگرايي ديگرمدار
کمالگرايي جامعهمدار
به روي اشتياق تحصيلي از:
حمايت از خودمختاري معلم
اشتياق معلم
گرمي والدين
مشارکت والدين
خودمختاري والدين
کمالگرايي خودمدار
کمالگرايي ديگرمدار
کمالگرايي جامعهمدار

-

(-0/02**)-1/11
(-0/01)-0/11

**0/12
**0/11
*0/09
**0/19
**0/18
**0/32
**-0/10
-0/01

-

-

-

-

%59

* p < 0.05 ** p < 0.01

همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود ،تأثير حمايت از خودمختاري معلم ،اشتياق
معلم ،مشارکت ،گرمي ،خودمختاري والدين و کمالگرايي خودمدار بر اشتياق تحصيلي مثبت
و معنادار است اما تأثير کمالگرايي ديگرمدار بر اشتياق تحصيلي منفي و معنادار است .تأثير
کمالگرايي جامعهمدار بر اشتياق تحصيلي معنادار نيست .تأثير اشتياق تحصيلي بر اميد،
تابآوري ،بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي مثبت و معنادار است .تأثير غيرمستقيم حمايت
از خودمختاري معلم ،اشتياق معلم ،مشارکت ،گرمي ،خودمختاري والدين و کمالگرايي
خودمدار از طريق اشتياق تحصيلي بر اميد ،تابآوري ،بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي
مثبت و معنادار است .اما تأثير غيرمستقيم کمالگرايي ديگرمدار بر اميد ،تابآوري ،بهزيستي
ذهني و رضايت از زندگي از طريق اشتياق تحصيلي منفي و معنادار است .تأثير غيرمستقيم
کمالگرايي جامعهمدار بر اميد ،تابآوري ،بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي از طريق اشتياق
تحصيلي معنادار نيست .همانطور که در جدول ( )2مشاهده ميشود  31درصد واريانس اميد،
 21درصد واريانس تابآوري 2 ،درصد واريانس بهزيستي 12 ،درصد واريانس رضايت از
زندگي و  59درصد واريانس اشتياق تحصيلي توسط متغيرهاي موجود در مدل پژوهش
حاضر تبيين ميشود .شاخصهاي برازش بهدست آمده براي مدل آزمون شده در جدول ()5
نشان ميدهد که شاخص  RMSEAدر مدل برآورد شده با ميزان  0/011از سطح قابل
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قبولي برخوردار بوده و ديگر شاخص برازش مانند  ،NFI ،GFI ،CFIو  AGFIبه ترتيب برابر
با  0/91 ،0/93 ،0/98و  0/90هـمگي در سطح مناسبي هستند و اين مشخصههاي نکويي
برازش نشان ميدهد دادههاي اين پژوهش با ساختار عاملي اين مدل برازش مناسبي دارد.

نسبت مجذور خي به درجه آزادي ()2/df
جذر براورد واريانس خطاي تقريب ()RMSEA
شاخص نکويي برازش ()GFI
شاخص تعديل شده نکويي برازش ()AGFI
شاخص برازندگي تطبيقي ()CFI
شاخص نرم شده برازندگي ()NFI

3/88
0/011
0/93
0/90
0/98
0/91

2/df >3
RMSEA>0/08
GFI<0/9
AGFI<0/9
CFI<0/9
NFI<0/9

يافتههاي پژوهش نشان داد تأثير حمايت از خودمختاري معلم بر اشتياق تحصيلي مثبت و
معنادار است .نتايج پژوهش همسو با يافتههاي گاي ،روي ،والويس ()1017؛ جانگ ،کيم،
ريو ()1011؛ ريو ( )1009ميباشد .در تبيين نتايج ميتوان گفت حمايت از خودمختاري و
روابط حامي خودمختاري در کل «خوراک روانشناختي» افراد را تأمين ميکنند که براي
برآورده شدن نيازهاي روانشناختي به آن محتاج هستند .حمايت از خودمختاري به ارايه
آموزش از طريق تعامالت بين فردي ،احترام به روابط انساني و حمايت از نيازهاي بنيادين
روانشناختي دانشآموزان ميپردازد (ريو .)1011 ،معلمان ميتوانند با دادن آزادي عمل به
دانشآموزان در فعاليتهاي يادگيريشان و با فراهم کردن ارتباط بين فعاليتهاي مدرسه و
عاليق دانشآموزان از خودمختاري آنان حمايت کنند .دانش آموزاني که معلمانشان حامي
خودمختاري آنان است ،از انگيزش خودمختار بيشتر ،عملکرد کالسي بهتر (مانند درگيري و
يادگيري مفهومي) ،و پيامدهاي مثبت آموزشي (پيشرفت تحصيلي و بهزيستي) برخوردارند
(چيئون ،ريو1015 ،؛ جانگ و همکاران .)1011 ،نتايج پژوهش در رابطه با تأثير اشتياق معلم
بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار است .نتايج پژوهش همسو با يافتههاي الزاريدس،
بوچهولز ،روباخ ()1018؛ اسچيفل و اسچافنر ()1015؛ کلر ،گوتز ،بکر ،مورگر ،هنسلي
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( )1012ميباشد .در تبيين نتايج پژوهش ميتوان گفت اشتياق معلم يک ويژگي حياتي براي
معلمان خوب است .اشتياق معلم براي تدريس و موضوع تدريس هم از لحاظ روابط مثبت با
دانشآموزان و هم از لحاظ تشويق پيشرفت دانشآموزان نقش مهمي در تدريس مؤثر دارد.
اغلب دانشآموزان عالقه به يک موضوع را در ارتباط با معلم و نحوه تدريس او ميدانند و
معلمي که براي موضوعي که تدريس ميکند اشتياق نشان ميدهد ممکن است اين
احساسها را به دانشآموزان منتقل کند (استرانگ .)1018 ،عالوه براين معلماني که اشتياق
به کارشان دارند قادر هستند ارتباطاتي گرم با دانشآموزان برقرار کنند که اين خود منجر به
شکل گيري اشتياق تحصيلي در دانشآموزان ميشود (جنينگز و گرينبرگ .)1009 ،نتايج
پژوهش در رابطه با تأثير سبکهاي فرزندپروري والدين بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار
است .نتايج همسو با يافتههاي روبين ( )1017و پينکارت ( )1015ميباشد .در تبيين نتايج
پژوهش ميتوان گفت والديني که فرزندان خود را همانگونه که هستند دوست دارند و مي-
پذيرند ،آشکارا عشق و عالقه خود را به آنان نشان ميدهند باعث ميشوند که فرزندانشان
به تواناييهاي خود اعتماد داشته باشند و خود را در دستيابي به اهداف و برنامه و رشد و
پيشرفت در زمينههاي مختلف زندگي توانمند بدانند .عالوه براين والديني که به فرزندان
خود آزادي انتخاب فعاليتهاي مورد عالقهشان را ميدهند و آنان را در تصميمگيريها
شرکت ميدهند ،موجب ميشوند تا فرزندانشان در موقعيتهاي چالش انگيز ،تسلط فردي و
خودتنظيمي بيشتري از خود نشان دهند .اين نوجوانان در موقعيتهاي تحصيلي احساس
کفايت ميکنند و امورتحصيلي را با عالقه انتخاب ميکنند ،از انجام آنها لذت ميبرند ،در
تکاليف چالش انگيز پايداري بيشتري نشان ميدهند و اشتياق و پيشرفت تحصيلي باالتري
را نشان ميدهند و در نهايت والديني که فعاليتهاي مورد عالقه فرزندان خود را ميشناسند،
به آن عالقهمندند و فعاالنه در آن مشارکت ميکنند و بر پيشرفت تحصيلي فرزندانشان
نظارت ميکنند باعث احساس شايستگي در دانشآموزان ميشوند .نتايج پژوهش در رابطه با
تأثير کمالگرايي خودمدار بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار ،کمالگرايي ديگرمدار بر
اشتياق تحصيلي منفي و معنادار و تأثير کمالگرايي جامعهمدار بر اشتياق تحصيلي معنادار
نيست .يافتههاي پژوهش همسو با نتايج ارداني ،فتحآبادي ،شکري ،مظاهري ( )1392است.
در تبيين نتايج پژوهش ميتوان گفت ابعاد مختلف کمالگرايي با پيامدهاي مختلف
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روانشناختي ارتباط دارند .در کمالگرايي خودمدار بهدليل اينکه استانداردها و معيارها بهوسيله
خود شخص وضع ميشود اين افراد در موقعيتهاي تحصيلي خودکارآمدي تحصيلي بااليي
را گزارش ميدهند و از منبع کنترل دروني برخوردار ميباشند که اين ويژگيها به نوبه خود
منجر به پيشبيني اشتياق تحصيلي آنان ميشود .در صورتي که در کمالگرايي ديگرمدار
گرايش به داشتن معيارهاي کمالگرايانه براي اشخاصي است که براي فرد اهميت بسياري
دارند ،در اين نوع کمالگرايي فرد فاقد منبع کنترل دروني است و معيارها و استانداردها از
بيرون به فرد تحميل ميشود که اين امر باعث ميشود اين افراد در موقعيتهاي تحصيلي از
احساس عامليت فردي برخوردار نباشند و لذا اشتياق پايينتري را گزارش کنند .نتايج تحليل
مسير در رابطه با تأثير اشتياق تحصيلي بر تابآوري تحصيلي مثبت و معنادار است .نتايج
همسو با يافتههاي گوسيردي ،جکسون ،هانتون ،ريد ()1015؛ چگيني ،غالمعلي لواساني،
حجازي ( )1391ميباشد .در تبيين نتايج پژوهش ميتوان گفت دانشآموزان با اشتياق باال،
زمان بيشتري را براي انجام تکاليف خود اختصاص ميدهند و از پشتکار بااليي در مطالعه،
انجام تمرينات و حل مسائل برخوردارند .اين دانشآموزان از تـالش کردن در راستاي
دستيابي بـه اهداف خود کالفه نميشوند و در صورتي که در انجام تکاليف خود با مشکل
مواجهه شوند نااميد نشده و دست از تالش برنميدارند .در واقع افرادي که اشتياق بااليي
دارند افرادي مصمم و با اراده هستند که همچنان مصمم باقي مانده و موانع مسير موفقيت
را از ميان برداشته و تا رسيدن به هدف ايستادگي ميکنند (مولر و همکاران .)1017 ،نتايج
تحليل در رابـطه با تأثير اشتياق تحصيلي بر امـيد مثبت و معنادار است .نتايج همسو با
يافتههاي کوران ،هيل ،آپلتون ،والرند و استانداگه ( )1015ميباشد .در تبيين نتايج ميتوان
گفت دانشآموزاني که اشتياق بااليي دارند ،به انجام فعاليتهاي خارج از چهارچوب کالس
و خواسته و انتظارات معلم ميپردازند و با تعيين اهداف خود براي زندگي و پيشرفت در
راستاي دستيابي به آنها تالش ميکنند .همچنين اين دانشآموزان سبک زندگي خود را
مبتني بر فعاليتها و تکاليف مورد عالقه خود تعريف ميکنند و در مسير رسيدن به آن
تالش ميکنند لذا از باورهاي اميدوارنه باالتري برخوردارند .نتايج در رابطه با تأثير اشتياق
تحصيلي بر بهزيستي ذهني مثبت و معنادار است .نتايج همسو با يافتههاي کوران و
همکاران ()1015؛ (فريدريکس و همکاران)1010 ،؛ روسيو و والرند ( )1008ميباشد در
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تبيين نتايج ميتوان گفت افرادي که از اشتياق بااليي برخوردار هستند عواطف مثبتي را در
کالس درس مورد عالقه و حين مطالعه و انجام تکاليف مربوط به درس مورد عالقه تجربه
ميکنند ،دانش آموزاني که از اشتياق بااليي برخوردار هستند زماني که در حل مسائل مربوط
به تکليف مورد عالقهشان موفق ميشوند ،احساسي از لذت را تجربه ميکنند ،براي اين
دانشآموزان حل کردن موفقيتآميز مسائل ،درجهاي از موفقيت محسوب ميشود و زماني
که درگير انجام تکاليف مربوط به درس مورد عالقهشان هستند حسي از خوشحالي دروني را
تجربه ميکنند که ميتواند بهزيستي ذهني آنها را پيشبيني کند .نتايج پژوهش در رابطه با
تأثير اشتياق تحصيلي بر رضايت از زندگي مثبت و معنادار است .نتايج همسو با يافتههاي
کوران و همکاران ()1015؛ الفرينره ،لويس ،والرند و دوناهو ( )1011ميباشد .در تبيين نتايج
پژوهش مي توان گفت تکاليف پرشور با معناي زندگي افراد در ارتباط است و دانش آموزي
که در راستاي تکاليفي که سبک زندگي خود را براساس آن بنا کردهاند فعاليت ميکند ،به
طور کامل از انجام تکليف لذت ميبرد و عواطف مثبت حاصل از آن درگيري منجر به
افزايش رضايت از زندگي در آنان ميشود .نتايج پژوهش حاضر کاربردهايي براي والدين و
معلمان در کالس درس فراهم ميکند .با توجه به يافتههاي اين پژوهش که نشاندهنده
نقش مهم والدين و معلمان در شکلگيري اشتياق تحصيلي دانشآموزان بود ميتوان به
معلمان و والدين آموزش داد تا با فراهم نمودن محيطهاي مناسب و حامي خودمختاري
نوجوانان زمينه ارضاي نيازهاي بنيادين و بهدنبال آن پيامدهاي مثبت تحصيلي ،رفتاري و
شناختي را در دانش آموزان فـراهم کنند .والدين ميبايست بدانند که نيازهاي بنيادين
روانشناختي از طريق رفتارهايي مانند مشارکت ،گرمي و حمايت از خودمختاري والدين ارضاء
ميشود و ضروري است که رفتارهاي والديني خود را بر همين مبنا شکل دهند؛ از سوي
ديگر معلمان ميتوانند با طراحي ساختار کالسها ،به گونهاي عمل کنند که باعث ارضاي
نيازهاي روانشناختي و در نتيجه شکلگيري اشتياق دانشآموزان شوند .در پژوهش حاضر
نقش جنسيت در اشـتياق تحصيلي دانشآموزان مورد بررسـي قرار نگرفته است پيشنهاد
ميگردد پژوهشهاي آينده به مقايسه اشتياق تحصيلي در اين دو گروه بپردازند .با توجه به
اينکه دادههاي پژوهش از طريق پرسشنامههاي خودگزارشدهي جمعآوري شده است
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ممکن است آميخته بودن اين نظرات و ادراکات به تعصبات ،انديشهها ،قضاوتها صحت
نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد.
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