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( مقياس رضايت از 1003)مارتين، حصيليآوري ت(؛ تاب1991 )اسنايدر و همکاران، (؛ اميد1381
( 1998)مرازک و کوالرز،  ( و مقياس هاي عاطفه مثبت و عاطفه منفي1915زندگي )کانتريل، 
 دست آمده با استفاده از روش الگويابي تحليل مسير نشان داد کههاي بهپاسخ دادند. يافته

)مشارکت، گرمي،  فرزندپروريهاي حمايت از خودمختاري معلم، اشتياق معلم، سبکتأثير 
گرايي خودمدار بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار است اما تأثير خودمختاري والدين( و کمال

مدار بر گرايي جامعهگرايي ديگرمدار بر اشتياق تحصيلي منفي و معنادار است. تأثير کمالکمال
آوري، بهزيستي تحصيلي بر اميد، تاباشتياق براساس يافته ها تأثير اشتياق تحصيلي معنادار نيست. 

دهنده نقش مهم ذهني و رضايت از زندگي مثبت و معنادار است.بطورکلي نتايج پژوهش نشان
گيري اشتياق تحصيلي نوجوانان بود که اشتياق تحصيلي نيز به نوبه خود معلمان و والدين در شکل

 با پيامدهاي مثبت تحصيلي و رواني در نوجوانان همراه بود.

آوري گرايي، اشتياق معلم، تابکمال؛ حمايت از خودمختاري معلم ؛اشتياق تحصيلي :
 تحصيلي

مورد عالقه خود  يها تيو تجارب بد در فعال يديرغم وجود موانع، ناام ياز افراد عل ياريبس
، 3رومر -و تسچ 1، کرامپ1کسوني)ار شوند ير ميدرگ ..ل و.ي، ورزش، تحصيقيل موسياز قب

اق يف مورد عالقه، اشتيها و تکال تيرشدن در فعالياز درگ يجدا يگرياما افراد د (.1993
ار، بر انجام و اتمام يدهند و با وجود موانع و مشکالت بس ينسبت به آن نشان م يخاص
ه ن که چيدر مورد ا (.1011و والرند،  5گنهي، الو2يروس -الي)بونو کنند يم يف پافشاريتکال
ف مداومت و تالش داشته باشند ير انجام تکاليشود افراد همواره در مس يباعث م يعامل

ذکر  ييها زهين انگيچن يکه پژوهشگران برا ياز عوامل يکيوجود دارد  ياطالعات اندک
 است. 1اقياند سازه اشتکرده

 به افراد م رفتار افراد شناخته شده است ويدر تنظ يمهم يزشيانگ يرويعنوان ناق بهياشت
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به جلو حرکت کرده و عملکرد  کننده روو خسته يطوالن يندهايدهد تا در فراياجازه م
ق يا  توسعه عاليدار يعنوان مشخصه پابه يطور ضمناق بهياز خود نشان دهند. اشت يباالتر
ت است و فرض يد مثبت نسبت به آن فعاليرود که همراه با احساسات شديکار مبه يشخص

ت يش خالقيشرفت و افزايو پ يريادگيزش است که منجر به ياز انگ يشود که شکليـم
و وقت  يبر صرف انرژ يقو يليتما»عنوان اق را بهي( اشت1003) والرند و همکاران شود.يم

 تکاليف»کنند. اين تکاليف،  تعريف مي «کنند دوست دارند و مهم تلقي ميدر فعاليتي که افراد 
باشند.  يت شخص مياز هو يمرکز يها دهنده مشخصههستند و نشان «1يفيتعر -خود
اق دارند، يل و...( اشتي، ورزش، تحصيقي)مانند موس يتيکه نسبت به فعال يمثال افراد يبرا

شوند و خود را براساس آن  يت شناخته ميبلکه با آن فعالشوند  ير نميدرگ  تيفقط در آن فعال
شامل  و ت استيک فعالياق، فراتر از تجربه عشق به ين اشتيکنند. بنابرايم يت معرفيفعال

 يها از جنبه يکين يچنآن و هم يبرا يت است، اختصاص زمان کافيارزش نهادن به فعال
اق مشخص کرد که ياشت يلفه براؤم 2( 1013مولر )فرد است.  يت و زندگيهو يمرکز

داشتن اهداف مرتبط با  ؛ ب(1يتير شدن در فعاليدرگ يعبارتنداز: الف( قصد مداوم برا
اد يک زيد برتحريکأبا ت 5يزشيد انگيش شدي؛ د(گرا2تيبا فعال ي؛ ج( همانندساز3تيفعال

( 1017) دهيسن راستا مولر، ولف و يدر ا باشد. يت مير شدن در فعاليل به درگيعواطف و تما
 کند.يم يابد معرفيت دست يشود افراد به موفقيکه باعث م ينديعنوان فرااق را بهياشت

پرداخته  يريادگيطه آموزش و ياق در حياشت يز به بررسياز پژوهشگران ن ين برخيعالوه برا
 ياق براي( اشت1013) ويکولمن و گ اند.رندگان پرشور را مورد توجه قرار دادهيادگي يو رفتارها

تمرکز  ينشان دادن عالقه»عنوان به يريادگي ياق برايکنند. اشتيرا مطرح م 1يريادگي
ق معمول ين امر ممکن است با عاليل است که اياز تحص يطه خاصيافته نسبت به حي

 ي( در پژوهش1011) 7ز، کوهنين راًيشود. اخيف ميتعر «همساالن و دوستان ناسازگار باشد
 عطش»قرار داده و اصطالح  يـخالقانه در کودکان را مورد بررس يرهايو مس يعيشتاب طب

 نشان ينه پژوهشيشيپ يررسـان شده بيبا توجه به مطالب ب اند.تفاده نمودهـرا اس «8يريادگي
 

  

1- Self- defining 

3- Goals with reference to the activity 
5- Approach motivation intensity 

7- Cohen 

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 
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( و 1009 و همکاران، 1وي)ماگ يت از خودمختاريمانند حما يبافت يرهايدهد که متغيم
اق يدر تحول اشت ي( نقش مهم1001 )والرند و همکاران، تيشخص يهايژگيمانند و يفرد
)مارش و  «باارزش يزندگ» مانند: ياريبس يامدهاياق، با پيگر، اشتيد ياز سو کنند.يم يباز

، عواطف مثبت يستيش بهزي(؛ افزا1008؛ والرند، 1003؛ والرند و همکاران، 1013همکاران، 
(، 1008و و همکاران، ي)کاربون ياز زندگ تي(؛ رضا1010کس و همکاران، يدريزش )فريو انگ

 يندهاينکه فرآي( همراه است. با توجه به ا1003)والرند و همکاران،  يپردازش شناخت
ف در يت تکالير اهميدهند تحت تأثيافراد رخ م ياق که در زندگيل اشتياز قب يزشيانگ

 يهادارد. پژوهش آنان قرار يو اجتماع يط فرهنگيروزمره افراد و مح يزندگ يهاتيموقع
انجام شده است. شناخت  يغرب يفرهنگ يهاشتر در بافتياق بيانجام شده در مورد اشت

به  يرانيا يفرهنگ يهارگذار بر آن در بافتيو عوامل تأث يليطه تحصياق در حيمفهوم اشت
اق تحت ياشت .برخوردار است ياريت بسيخاص خود از اهم يو فرهنگ يط اجتماعيل شرايدل
( 1011، 2نگه، کوستنري، الو3، والرند، فورست1)هالفورت ياجتماع- يفرهنگ يهامقوله ريتأث

( قرار دارد 1010 ؛ والرند،1009نگه و والرند، ي، الو5ريني)گر يو روانشناخت يفرد يها و عامل
 ياجتماع -يط فرهنگيران با شراياق در جامعه ايسازه اشت يامدهايندها و پيشايپ يلذا بررس

 يدر گستره زندگ يدوره مهم ينکه نوجوانيگر با توجه به ايد ياز سو .خاص خود مهم  است
مساله  ين در نوجوانيافتد عالوه برا يدر آن اتفاق م يمهم يرات تحولييافراد است که تغ

رد و بر رفتارها و نگرش افراد نسبت يگ يت با شدت تمام مورد توجه قرار ميت و هويشخص
عنوان اق فرد بهين اشتيرگذار است. بنابرايار تأثيبس يزندگ يرهايها و مستيبه انتخاب فعال

 يداريو تالش و پا يزندگ يرهايها و مستيت فرد در انتخاب فعاليهو يهااز نشانگر يکي
ت يرگذار باشد. پس با توجه به اهميار تأثيتواند بسيها مبه سرانجام رساندن آن يفرد برا

تواند از ين پژوهش ميا يهاافتهيها و اعمال افراد  يريگميرفتارها، تصم ينيبشياق در پياشت
اق ياشت»، «معلم يت از خودمختاريحما»برخوردار باشد. در پژوهش حاضر،  ييت باالياهم

و  يلياق تحصيند اشتيشايپ يبافت يرهايعنوان متغبه «ينيادراک از روابط والد»و  «معلم
 اقيرگذار بر اشتيتأث ير فرديعنوان متغهـب «گرمدار(يمدار و دجامعه)خودمدار،  ييراـگکمال»

  

1- Mageau 

3- Forest 

5- Grenier 

2- Haulfort 

4- Koestner 
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در  يلياق تحصياشت يامدهايعنوان پبه يذهن يستي، بهزيليتحص يآورد، تابيو ام يليتحص
پژوهش با استفاده از مصاحبه  يرهاينظر گرفته شده است. الزم به ذکر است انتخاب متغ

نوجوانان  يلياق تحصياشت يامدهايندها و پيشاين پييو با هدف تع ينظر يو مرور مبان يفيک
 شود.يه مير ارايپژوهش در ز يصورت گرفته است. مدل مفهوم
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باشد: ين سواالت ميبه ا يي، پژوهش حاضر در جهت پاسخگويمفهوم يبراساس الگو
 يت از خودمختاري، مشارکت و حماياق معلم، گرميمعلم، اشت يت از خودمختاريا حمايآ

اق يا اشتيآ ر دارد؟ياق تأثيمدار بر اشتگرمدار و جامعهيخودمدار، د ييگران، کماليوالد
 ر دارد؟يتأث يت از زندگيو رضا يذهن يستيد، بهزي، اميآوربر تاب يليتحص

پژوهشي همبستگي از نوع روش اجراي پژوهش حاضر توصيفي )غيرآزمايشي( و طرح 
دوره  آموزان پسر و دخترجامعه پژوهش حاضر شامل تمامي دانش ر است.يل مسيتحل

ک شهر تهران يزيف ـ  ياضير يليرستان( در رشته تحصيمتوسطه دوم )سال دوم و سوم دب
ن يگونه که از بنيبود. بد ياخوشه يصورت تصادفهپژوهش ب يريگبودند. روش نمونه

انتخاب  يصورت تصادفه( ب5، 3، 1منطقه  )مناطق  3آموزش و پرورش شهر تهران مناطق 
مدرسه دخترانه  18شدند. از هر منطقه سه مدرسه دخترانه و سه مدرسه پسرانه و در مجموع 

 31ز دو کالس و در مجموع يانتخاب شدند. از هر مدرسه ن يصورت تصادفو پسرانه به
 352دختر و 233آموز )دانش 787ند. حجم نمونه شامل عنوان نمونه انتخاب شدکالس به

پسر( بود. الزم به ذکر است در پژوهش حاضر انتخاب حجم نمونه مطابق با نظر هر و 
رها و تعداد يمدل، تعداد متغ يدگيچي( صورت گرفته است که براساس پ1009همکاران)
ن اساس يدهند لذا برايشنهاد مينفر را پ 500 يباال برآورد، حجم نمونه يآزاد برا يپارامترها

 ل شدند.يپرسشنامه وارد تحل 787در مجموع در پژوهش حاضر 

اس محقق ياز مق يلياق تحصياشت يريگجهت اندازه 
ف، يدر تکل يريل به درگيه و چهار بعد تمايگو 22 ياس داراين مقيساخته استفاده شد. ا

باشد. به منظور ياز به شناخت ميف و نيبا تکل ينده و همانندسازيانداز آچشمعواطف مثبت، 
گيري و روانشناسان تربيتي اس در اختيار متخصصان سنجش و اندازهيمق يياعتبار محتوا

 د و پس از هاي مشابه و مبهم حذف گردي هـيعمل آيد و گو هقرار گرفت تا تصحيحات الزم ب
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 يهاهيها خواسته شد تا گو و حين اجرا از آزمودني شدنفري اجرا  10ييد روي يک نمونه أت

سازه  ييروا يمنظور بررسمبهم را مشخص کنند تا اينکه سواالت مبهم اصالح گرديد. به

هاي صـشاخ مرتبه دوم استفاده شد. يدـييتأ يل عاملياز تحل يلياق تحصياشت يهامؤلفه

؛ =013/0RMSEAه دوم در پژوهش حاضرـحليل عامل تأييدي مرتبـدست آمده از تهـب

93/0 GFI= 91/0؛=AGFI 97/0؛=CFI ها دارد.نشان از برازندگي مناسب الگو با داده 

اس ادراک دانش آموزان از يله مقيبه وس يفرزندپرور يهاسبک 

  يدارا ياهيگو 21اس ين مقيشد. ا يريگاندازه (1997) نک و همکارانيگرول ينيروابط والد

باشد. الزم به ذکر است که در يم يو گرم يت از خودمختاريمشارکت، حما يهالفهؤم

دادند. در پژوهش ين را مورد خطاب قرار ميوالد يصورت کلپژوهش حاضر سؤاالت به

ب ين به ترتيوالد يخودمختار،مشارکت و يگرم يدست آمده براکرونباخ به يحاضر آلفا

 باشد.يم 91/0و  83/0، 83/0

فرنزل، گوتز، ن شده توسطياس تدوياق معلم با مقيآموزان از اشتادراک دانش

ب يباشد. ضريه ميگو 2 ياس داراين مقي( مورد سنجش قرار گرفت. ا1009) لودتک، پکران

 85/0کرونباخ  ي( با استفاده از آلفا1009) اس در پژوهش فرنزل و همکارانين مقيا ييايپا

باشد.يم 77/0دست آمده کرونباخ به يدر پژوهش حاضر آلفا.باشديم

معلم با  يت از خودمختاريآموزان از حماادراک دانش

ن شده است، مورد سنجش ي( تدو1991) يامز و دسيليکه توسط و يريادگيپرسشنامه جو 

امز و يلياس در پژوهش وين مقيا ييايب پايه دارد. ضريگو 15ن پرسشنامه يگرفت. اقرار 

 93/0( 1000) يژوهش بالک و دسـ؛ در پ91/0کرونباخ  ي( با استفاده از آلفا1991) يدس

 باشد.يم 91/0دست آمده کرونباخ به يدست آمد. در پژوهش حاضر، آلفابه

)بشارت،  تهران يچند بعد ييگرااس کماليمق آموزان بادانش ييگراکمال

 ييگراسه بعد کمال يدارا ياهيگو 30اس ين مقي( مورد سنجش قرار گرفت. ا1381
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 يهالفهؤم يکرونباخ برا يب آلفاي( ضر1381) مدار است. بشارتگرمدار و جامعهيخودمدار، د

پژوهش در دست آورد.به 81/0مدار ، جامعه91/0گر مدار ي، د90/0خودمدار  ييگراکمال

مدار به گرمدار و جامعهيخودمدار، د ييگراکمال يدست آمده براکرونباخ به يحاضر آلفا

باشد.يم 77/0و  85/0، 89/0ب يترت

( 1991در و همکاران )ين شده توسط اسنايد از پرسشنامه تدويام يريگاندازه يبرا

ن پرسشنامه در پژوهش يا ييايب پايضر ه است.يگو 11 ين پرسشنامه داراياستفاده شد. ا

 به دست آمده است. 87/0کرونباخ   يروش آلفاحاضر به

ن شده توسط ياز پرسشنامه تدو يليتحص يآورتاب يريگاندازه يبرا

ب ي( ضرا1003ن )يه است. مارتيگو 1 ين پرسشنامه داراي( استفاده شد. ا1003) نيمارت

کرونباخ  يرا گزارش کرده است. در پژوهش حاضر آلفا 88/0تا  85/0کرونباخ  ياعتبار آلفا

 باشد.يم 81/0دست آمده به

ل، ي)کانتر يت از زندگياس رضاياز دو مق يذهن يستيبهز يريگاندازه يبرا

( استفاده شد. در 1998)مرازک و کوالرز،  يعاطفه مثبت و عاطفه منف يهااسي( و مق1915

ها اسين مقياز ا يذهن يستيسنجش بهز ي( برا1381) ور و دانشپوري، کديران شکريا

اند. در پژوهش حاضر گزارش کرده 89/0تا  85/0ن يها را باسياستفاده کرده و اعتبار مق

 .است 71/0و  72/0ب يترتبه يعواطف مثبت، منف يدست آمده براکرونباخ به يآلفا

هاي مربوط به آمار توصيفي براي نمونه مورد بررسي  شامل ميانگين و  شاخص (1)در جدول 

 انحراف استاندارد براي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش آورده شده است.
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 71/0 12/3 خودمختاري معلمحمايت از 

 82/0 19/1 اشتياق معلم

 81/0 99/1 گرمي والدين 

 82/0 97/1 مشارکت والدين

 81/0 90/1 خودمختاري والدين

 19/0 01/3 گرايي خودمدارکمال

 89/0 99/1 گرايي جامعه مدارکمال

 70/0 13/3 گرايي ديگر مدارکمال

 20/0 85/1 تمايل به درگيري در تکليف

 88/0 83/1 عواطف مثبت

 70/0 81/1 انداز آينده و همانندسازي با تکليفچشم

 81/0 97/1 نياز به شناخت

 81/0 78/1 اميد

 80/0 88/1 آوري تحصيليتاب

 79/0 80/1 عواطف مثبت

 73/0 19/3 عواطف منفي

 07/1 80/2 رضايت از زندگي

ضريب همبستگي پيرسون استفاده  براي شناسايي رابطه بين متغيرهاي حاضر در مدل از
اق يندها و ابعاد اشتيشايدست آمده از ضريب همبستگي بين پههاي بشده است. يافته

ن يب يب همبستگيدهد  که  ضرها نشان ميدرج گرديده است. يافته( 1)در جدول  يليتحص
 دار است.يرها معنيتمام متغ
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. حمايت از 1
خودمختاري 

 معلم

1            

           1 **58/0 . اشتياق معلم1

. گرمي 3
 والدين 

28/0** 29/0**
 1          

. مشارکت 2
 والدين

10/0**
 27/0**

 11/0**
 1         

. خودمختاري 5
 والدين

11/0**
 51/0**

 53/0**
 13/0**

 1        

گرايي . کمال1
 خودمدار

11/0**
 22/0**

 31/0**
 25/0**

 28/0**
 1       

گرايي . کمال7
 جامعه مدار

29/0-**
 38/0-**

 51/0-**
 82/0-**

 53/0-**
 25/0-**

 1      

گرايي . کمال8
 ديگرمدار

28/0-**
 51/0-**

 11/0-**
 52/0-**

 50/0-**
 51/0-**

 55/0**
 1     

. تمايل به 9
درگيري در 

 تکليف

20/0**
 21/0**

 30/0**
 21/0**

 23/0**
 21/0**

 37/0-**
 31/0-**

 1    

. عواطف 10
 مثبت

23/0**
 31/0**

 31/0**
 22/0**

 21/0**
 50/0**

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

 52/0**
 1   

انداز . چشم11
آينده و 

همانندسازي 
 با تکليف

31/0**
 31/0**

 15/0**
 31/0**

 35/0**
 25/0**

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

 28/0**
 13/0**

 1  

. نياز به 11
 شناخت

55/0**
 21/0**

 39/0**
 55/0**

 12/0**
 51/0**

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

 51/0**
 57/0**

 29/0 1 
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. تمايل به درگيري در 1
 تکليف

1         

        1 **52/0 . عواطف مثبت1

انداز آينده و . چشم3
 همانندسازي با تکليف

28/0**
 13/0**

 1       

**51/0 . نياز به شناخت2
 57/0**

 29/0**
 1      

**29/0 . اميد5
 51/0**

 38/0**
 23/0**

 1     

**20/0 آوري. تاب1
 53/0**

 11/0**
 52/0**

 21/0**
 1    

**28/0 . عواطف مثبت7
 57/0**

 59/0**
 25/0**

 20/0**
 51/0**

 1   

**-31/0 . عواطف منفي8
 23/0-**

 -25/0**
 37/0-**

 39/0-**
 21/0-**

 15/0-**
 1  

**15/0 . رضايت از زندگي9
 33/0**

 17/0**
 21/0**

 28/0**
 51/0**

 11/0**
 11/0-**

 1 

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

 

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

ر آورده يب مسيضرا يمعنادار يبررس يمدل آزمون شده برا يب تيضرا (1)در شکل 
ب يباشند و ضرايدار ميمعن 05/0در سطح  ±58/1تا  ±91/1 يباال يب تيشده است. ضرا

ضرايب اثر مستقيم،   (2) در جدولدار هستند. يمعن 01/0در سطح  ±58/1باالتر از  يت
 آورده شده است.م و واريانس تبيين شده متغيرهاي پژوهش يرمستقيغ

 به روي اميد از: 
 اشتياق تحصيلي

 حمايت از خودمختاري معلم
 اشتياق معلم
 گرمي والدين

 مشارکت والدين
 خودمختاري والدين

 خودمدارگرايي کمال

 
 **51/0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

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

31% 
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 گرايي ديگرمدارکمال
 مدارگرايي جامعهکمال

- 
- 

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

 آوري از: به روي تاب
 اشتياق تحصيلي

 حمايت از خودمختاري معلم
 معلماشتياق 

 گرمي والدين
 مشارکت والدين

 خودمختاري والدين
 گرايي خودمدارکمال
 گرايي ديگرمدارکمال
 مدارگرايي جامعهکمال

 
 **12/0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

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

(11/0-)01/0- 

21% 

 به روي بهزيستي از: 
 اشتياق تحصيلي

 حمايت از خودمختاري معلم
 اشتياق معلم
 گرمي والدين

 مشارکت والدين
 خودمختاري والدين

 گرايي خودمدارکمال
 گرايي ديگرمدارکمال
 مدارگرايي جامعهکمال

 
 **11/0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

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

2% 

 به روي رضايت از زندگي از: 
 اشتياق تحصيلي

 حمايت از خودمختاري معلم
 اشتياق معلم
 گرمي والدين

 مشارکت والدين
 خودمختاري والدين

 گرايي خودمدارکمال

 
 **38/0 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

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

12% 
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 گرايي ديگرمدارکمال
 مدارگرايي جامعهکمال

- 
- 

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

 به روي اشتياق تحصيلي از: 
 حمايت از خودمختاري معلم

 اشتياق معلم
 گرمي والدين

 مشارکت والدين
 خودمختاري والدين

 گرايي خودمدارکمال
 ديگرمدارگرايي کمال
 مدارگرايي جامعهکمال

 
 **12/0 

**11/0 
*09/0 

**19/0 
**18/0 
**32/0 
**10/0- 

01/0- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

59% 

* p < 0.05 ** p < 0.01 

اق يمعلم، اشت يت از خودمختارير حمايتأثشود، يمشاهده م (2)همانطور که در جدول 
مثبت  يلياق تحصيخودمدار بر اشت ييگران و کماليوالد ي، خودمختاريمعلم، مشارکت، گرم
 ريو معنادار است. تأث يمنف يلياق تحصيگرمدار بر اشتيد ييگرار کماليو معنادار است اما تأث

د، يبر ام يلياق تحصير اشتيست.  تأثيمعنادار ن يلياق تحصيمدار بر اشتجامعه ييگراکمال
 معنادار است. تأثير غيرمستقيم حمايتآوري، بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي مثبت و تاب

 ييگران و کماليوالد ي، خودمختارياق معلم، مشارکت، گرميمعلم، اشت ياز خودمختار
 يت از زندگيو رضا يذهن يستي، بهزيآورد، تابيبر ام يلياق تحصيق اشتيخودمدار از طر

 آوري، بهزيستييد، تابگرايي ديگرمدار بر اممثبت و معنادار است.  اما تأثير غيرمستقيم کمال
م يرمستقير غيو معنادار است. تأث يمنف يلياق تحصيق اشتياز طر يت از زندگيو رضا يذهن

 آوري، بهزيستي ذهني و رضايت از زندگي از طريق اشتياقمدار بر اميد، تابگرايي جامعهکمال
د، يامانس يواردرصد  31شود مشاهده مي (2)همانطور که در جدول  ست.يمعنادار ن يليتحص

ت از يانس رضايدرصد وار 12، يستيانس بهزيدرصد وار 2، يآورانس تابيدرصد وار 21
توسط متغيرهاي موجود در مدل پژوهش  يلياق تحصيانس اشتيدرصد وار 59و  يزندگ

 (5)دست آمده براي مدل آزمون شده در جدول ههاي برازش بشاخصشود.  حاضر تبيين مي
از سطح قابل  011/0در مدل برآورد شده با ميزان  RMSEAدهد که شاخص نشان مي
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 ترتيب برابر به AGFIو ، CFI ،GFI ،NFIقبولي برخوردار بوده و ديگر شاخص برازش مانند 
هاي نکويي و اين مشخصهدر سطح مناسبي هستند مگي ـه 90/0و  91/0، 93/0، 98/0با 

 هاي اين پژوهش با ساختار عاملي اين مدل برازش مناسبي دارد.  دهد داده برازش نشان مي

 

  

) نسبت مجذور خي به درجه آزادي
2
/df) 88/3  3> 

2
/df 

 011/0  08/0> RMSEA (RMSEA) جذر براورد واريانس خطاي تقريب

 93/0 9/0<GFI (GFI) شاخص نکويي برازش
 90/0 9/0<AGFI (AGFI) نکويي برازششاخص تعديل شده 

 98/0 9/0< CFI (CFI) شاخص برازندگي تطبيقي
 91/0 9/0<NFI (NFI) شاخص نرم شده برازندگي

اشتياق تحصيلي مثبت و هاي پژوهش نشان داد تأثير حمايت از خودمختاري معلم بر يافته
(؛ جانگ، کيم، 1017) هاي گاي، روي، والويسمعنادار است. نتايج پژوهش همسو با يافته

توان گفت حمايت از خودمختاري و باشد. در تبيين نتايج مي( مي1009) ريو (؛1011) ريو
ي کنند که براافراد را تأمين مي« شناختيخوراک روان»روابط حامي خودمختاري در کل 

شناختي به آن محتاج هستند. حمايت از خودمختاري به ارايه برآورده شدن نيازهاي روان
آموزش از طريق تعامالت بين فردي، احترام به روابط انساني و حمايت از نيازهاي بنيادين 

توانند با دادن آزادي عمل به (. معلمان مي1011)ريو،  پردازدآموزان ميروانشناختي دانش
هاي مدرسه و شان و با فراهم کردن ارتباط بين فعاليتهاي يادگيريان در فعاليتآموزدانش

شان حامي آموزان از خودمختاري آنان حمايت کنند. دانش آموزاني که معلمانعاليق دانش
)مانند درگيري و  از انگيزش خودمختار بيشتر، عملکرد کالسي بهتر خودمختاري آنان است،
 )پيشرفت تحصيلي و بهزيستي( برخوردارند امدهاي مثبت آموزشييادگيري مفهومي(، و پي

نتايج پژوهش در رابطه با تأثير اشتياق معلم  (.1011؛ جانگ و همکاران، 1015)چيئون، ريو، 
هاي الزاريدس، بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار است. نتايج پژوهش همسو با يافته

 (؛ کلر، گوتز، بکر، مورگر، هنسلي1015) (؛ اسچيفل و اسچافنر1018) بوچهولز، روباخ
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توان گفت اشتياق معلم يک ويژگي حياتي براي باشد. در تبيين نتايج پژوهش مي( مي1012)
معلمان خوب است. اشتياق معلم براي تدريس و موضوع تدريس هم از لحاظ روابط مثبت با 

ثر دارد. ؤدر تدريس مآموزان نقش مهمي آموزان و هم از لحاظ تشويق پيشرفت دانشدانش
دانند و آموزان عالقه به يک موضوع را در ارتباط با معلم و نحوه تدريس او مياغلب دانش

دهد ممکن است اين کند اشتياق نشان ميمعلمي که براي موضوعي که تدريس مي
(. عالوه براين معلماني که اشتياق 1018 )استرانگ، آموزان منتقل کندها را به دانشاحساس

آموزان برقرار کنند که اين خود منجر به به کارشان دارند قادر هستند ارتباطاتي گرم با دانش
نتايج  (.1009)جنينگز و گرينبرگ،  شودآموزان ميشکل گيري اشتياق تحصيلي در دانش

هاي فرزندپروري والدين بر اشتياق تحصيلي مثبت و معنادار پژوهش در رابطه با تأثير سبک
باشد. در تبيين نتايج ( مي1015) ( و پينکارت1017) هاي روبينهمسو با يافته است. نتايج
-والديني که فرزندان خود را همانگونه که هستند دوست دارند و ميتوان گفت پژوهش مي

شوند که فرزندانشان دهند باعث ميپذيرند، آشکارا عشق و عالقه خود را به آنان نشان مي
در دستيابي به اهداف و برنامه و رشد و  اد داشته باشند و خود راهاي خود اعتمبه توانايي

هاي مختلف زندگي توانمند بدانند. عالوه براين والديني که به فرزندان پيشرفت در زمينه
ها گيريدهند و آنان را در تصميمشان را ميهاي مورد عالقهخود آزادي انتخاب فعاليت

هاي چالش انگيز، تسلط فردي و زندانشان در موقعيتشوند تا فردهند، موجب ميشرکت مي
هاي تحصيلي احساس خودتنظيمي بيشتري از خود نشان دهند. اين نوجوانان در موقعيت

برند، در کنند، از انجام آنها لذت ميتحصيلي را با عالقه انتخاب ميکنند و امورکفايت مي
اشتياق و پيشرفت تحصيلي باالتري و  دهندتکاليف چالش انگيز پايداري بيشتري نشان مي

 شناسند،هاي مورد عالقه فرزندان خود را ميدهند و در نهايت والديني که فعاليترا نشان مي
شان کنند و بر پيشرفت تحصيلي فرزندانمندند و فعاالنه در آن مشارکت ميبه آن عالقه

نتايج پژوهش در رابطه با  شوند.آموزان ميکنند باعث احساس شايستگي در دانشنظارت مي
گرايي ديگرمدار بر مثبت و معنادار، کمالگرايي خودمدار بر اشتياق تحصيلي تأثير کمال

مدار بر اشتياق تحصيلي معنادار گرايي جامعهاشتياق تحصيلي منفي و معنادار و تأثير کمال
 .است( 1392) آبادي، شکري، مظاهريهاي پژوهش همسو با نتايج ارداني، فتحنيست. يافته

گرايي با پيامدهاي مختلف توان گفت ابعاد مختلف کمالميدر تبيين نتايج پژوهش 
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وسيله دليل اينکه استانداردها و معيارها بهگرايي خودمدار بهروانشناختي ارتباط دارند. در کمال
هاي تحصيلي خودکارآمدي تحصيلي بااليي شود اين افراد در موقعيتخود شخص وضع مي

ها به نوبه خود باشند که اين ويژگيدهند و از منبع کنترل دروني برخوردار ميگزارش مي را
گرايي ديگرمدار شود. در صورتي که در کمالبيني اشتياق تحصيلي آنان ميمنجر به پيش

گرايانه براي اشخاصي است که براي فرد اهميت بسياري گرايش به داشتن معيارهاي کمال
گرايي فرد فاقد منبع کنترل دروني است و معيارها و استانداردها از ع کمالدارند، در اين نو

هاي تحصيلي از شود اين افراد در موقعيتشود که اين امر باعث ميبيرون به فرد تحميل مي
نتايج تحليل  تري را گزارش کنند.احساس عامليت فردي برخوردار نباشند و لذا اشتياق پايين

آوري تحصيلي مثبت و معنادار است. نتايج ثير اشتياق تحصيلي بر تابمسير در رابطه با تأ
(؛ چگيني، غالمعلي لواساني، 1015) هاي گوسيردي، جکسون، هانتون، ريدهمسو با يافته

آموزان با اشتياق باال، توان گفت دانشباشد. در تبيين نتايج پژوهش مي( مي1391) حجازي
دهند و از پشتکار بااليي در مطالعه، خود اختصاص مي زمان بيشتري را براي انجام تکاليف

الش کردن در راستاي ـآموزان از تانجام تمرينات و حل مسائل برخوردارند. اين دانش
شوند و در صورتي که در انجام تکاليف خود با مشکل ه اهداف خود کالفه نميـدستيابي ب

در واقع افرادي که اشتياق بااليي  دارند.مواجهه شوند نااميد نشده و دست از تالش برنمي
افرادي مصمم و با اراده هستند که همچنان مصمم باقي مانده و موانع مسير موفقيت دارند 

نتايج  (.1017 )مولر و همکاران، کنند را از ميان برداشته و تا رسيدن به هدف ايستادگي مي
ار است. نتايج همسو با يد مثبت و معنادـطه با تأثير اشتياق تحصيلي بر امـتحليل در راب

توان باشد. در تبيين نتايج مي( مي1015) هاي کوران، هيل، آپلتون، والرند و استانداگهيافته
هاي خارج از چهارچوب کالس آموزاني که اشتياق بااليي دارند، به انجام فعاليتگفت دانش

دگي و پيشرفت در پردازند و با تعيين اهداف خود براي زنو خواسته و انتظارات معلم مي
آموزان سبک زندگي خود را چنين اين دانشکنند. همراستاي دستيابي به آنها تالش مي

کنند و در مسير رسيدن به آن ها و تکاليف مورد عالقه خود تعريف ميمبتني بر فعاليت
شتياق نتايج در رابطه با تأثير ا کنند لذا از باورهاي اميدوارنه باالتري برخوردارند.تالش مي

هاي کوران و تحصيلي بر بهزيستي ذهني مثبت و معنادار است. نتايج همسو با يافته
باشد در ( مي1008) روسيو و والرند (؛1010)فريدريکس و همکاران،  (؛1015) همکاران
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توان گفت افرادي که از اشتياق بااليي برخوردار هستند عواطف مثبتي را در ميتبيين نتايج 
عالقه و حين مطالعه و انجام تکاليف مربوط به درس مورد عالقه تجربه کالس درس مورد 

آموزاني که از اشتياق بااليي برخوردار هستند زماني که در حل مسائل مربوط کنند، دانشمي
کنند، براي اين شوند، احساسي از لذت را تجربه ميشان موفق ميبه تکليف مورد عالقه

شود و زماني اي از موفقيت محسوب مييز مسائل، درجهآمآموزان حل کردن موفقيتدانش
شان هستند حسي از خوشحالي دروني را که درگير انجام تکاليف مربوط به درس مورد عالقه

نتايج پژوهش در رابطه با  بيني کند.تواند بهزيستي ذهني آنها را پيشکنند که ميتجربه مي
هاي و معنادار است. نتايج همسو با يافته تأثير اشتياق تحصيلي بر رضايت از زندگي مثبت

باشد. در تبيين نتايج ( مي1011) (؛ الفرينره، لويس، والرند و دوناهو1015) کوران و همکاران
پژوهش مي توان گفت تکاليف پرشور با معناي زندگي افراد در ارتباط است و دانش آموزي 

 کند، بهاند فعاليت ميبنا کرده که در راستاي تکاليفي که سبک زندگي خود را براساس آن
برد و عواطف مثبت حاصل از آن درگيري منجر به طور کامل از انجام تکليف لذت مي
نتايج پژوهش حاضر کاربردهايي براي والدين و شود. افزايش رضايت از زندگي در آنان مي

دهنده نهاي اين پژوهش که نشا با توجه به يافته. کندمعلمان در کالس درس فراهم مي
توان به  آموزان بود ميگيري اشتياق تحصيلي دانشنقش مهم والدين و معلمان در شکل

هاي مناسب و حامي خودمختاري  معلمان و والدين آموزش داد تا با فراهم نمودن محيط
دنبال آن پيامدهاي مثبت تحصيلي، رفتاري و نوجوانان زمينه ارضاي نيازهاي بنيادين و به

بايست بدانند که نيازهاي بنيادين راهم کنند. والدين ميـدانش آموزان فشناختي را در 
روانشناختي از طريق رفتارهايي مانند مشارکت، گرمي و حمايت از خودمختاري والدين ارضاء 

از سوي  شود و ضروري است که رفتارهاي والديني خود را بر همين مبنا شکل دهند؛مي
اي عمل کنند که باعث ارضاي ها، به گونه ساختار کالستوانند با طراحي  ديگر معلمان مي

آموزان شوند. در پژوهش حاضر گيري اشتياق دانشدر نتيجه شکل نيازهاي روانشناختي و
ي قرار نگرفته است پيشنهاد ـآموزان مورد بررستياق تحصيلي دانشـنقش جنسيت در اش

اين دو گروه بپردازند. با توجه به هاي آينده به مقايسه اشتياق تحصيلي در گردد پژوهشمي
 آوري شده استدهي جمعهاي خودگزارشهاي پژوهش از طريق پرسشنامهاينکه داده
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ها صحت ها، قضاوتانديشه  ممکن است آميخته بودن اين نظرات و ادراکات به تعصبات،
 نتايج پژوهش را تحت تأثير قرار دهد.
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