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 چکیده

عنوان شاخص کیفیت دانشگاهی نام برده شده است لذا به عنوان یکی از در چند سال اخیر از اشتیاق تحصیلی به

ع یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای مناباین پژوهش با هدف مدلاهداف آموزش عالی مد نظر قرار گرفته است. 

 دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیر کبیرشخصی و منابع اجتماعی می باشد. جامعه آماری عبارت از کلیه 

دختر( بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری مورد  220پسر، و  160نفر ) 071تهران بود. گروه نمونه شامل 

ینی، عزت به مقیاس های خوشخردهای اشتیاق تحصیلی، نظر انتخاب شدند. برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه

 سالمت خانواده از مقیاس تاب آوری -ی حمایت شده، روابط حمایتی با همساالن و حمایتنفس، عملکرد تحصیل

این  های روانسنجیاستفاده شد. ویژگی مقیاس خودکارآمدی درسی برسو و همکارانو  در برابر آسیب را مدسن

ها نشان داده تحلیل ابزارها در مطالعه فعلی بررسی شد و نسبت به مطلوبیت آنها اطمینان حاصل گردید. تجزیه و

داد که  عملکرد تحصیلی حمایت شده، خودکارآمدی و عزت نفس مستقیما بر اشتیاق تحصیلی اثر دارند. همچنین 

منابع اجتماعی)عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط حمایتی با همساالن و حمایت خانواده( به شکل غیرمستقیم 

و عزت نفس( با اشتیاق تحصیلی ارتباط داشتند. در مجموع، و از طریق منابع شخصی)خودکارآمدی، خوش بینی 

بینی می کنند. مدل نهایی که درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را پیش 00متغیرهای پژوهش حاضر، حدود 

ود، بین منابع اجتماعی و سه متغیر میانجی منابع شخصی و متغیر مالک)اشتیاق تحصیلی( بدربرگیرنده سه متغیر پیش
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کایت از حهای تعیین اعتبار مدل، های تعیین برازشِ مدل آزمون شد. بررسی شاخصسی تعدادی از شاخصبا برر

  مناسبت و کفایت مدل نهایی داشت.

 ،منابع اجتماعی، منابع شخصیاشتیاق تحصیلی: واژگان کلیدی

 مقدمه 

 2یلیاشتیاق تحصای که توجه پرورشکاران را به خود جلب کرده مفهوم در چند سال اخیر پدیده

یکی از  شناسی مثبتوانر .قرار می گیرد 1نگرین موضوع در حوزه روانشناسی مثبتااست. 

انسان  و رشدشناسی بر موفقیت ناسی است. این زمینه خاص از روانشجدیدترین شاخه های روان

ارای نابهنجار و دشناسی بر رفتارهای دیگر از شاخه های روانتمرکز دارد. در حالی که بسیاری 

  .اختالل تمرکز می نمایند

اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی یک دانشجو برای انجام کار های تحصیلی خود صرف می 

یلی شود. دانشجویانی که اشتیاق تحصبخشی و کارایی حاصل شده اطالق میکند و نیز میزان اثر

قوانین  رد هدف یادگیری دارند، بهداشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مو

و مقرارت محل تحصیل تعهد بیشتری نشان می دهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نا مطلوب 

(. اشتیاق 1332، 0اجتناب می کنند و در آزمون های عملکرد بهتری دارند)مسلش، اسکافیلی و لیتر

 6و وقف تحصیل شدن 1تحصیل، شوق داشتن به 4تحصیلی دارای سه بعد مجذوب تحصیل شدن

لی و های تحصیلی و شغاشتیاق تحصیلی تلویحات مهمی برای موفقیتاز سوی دیگر  است.

یابی ملّی از اشتیاق ( مطالعات زمینه1323،  7اجتماعی دارد )بوچی، شلبرگ، جودی و اکلس

                                                           
1. academic engagement 

2. positive psychology  

3. Maslach, Schaufeli & Leiter  

4. absorption 

5. vigor 

6. dedication 

7. Bouchey, Shoulberg, Jodl, Eccles 
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یلی دانشجویان تحصها، از اشتیاق لیا و آفریقای جنوبی و سایر کشورتحصیلی دانشجویان در استرا

؛ کوه، کروس، شاپ، کینزی 1331؛  1330، 2عنوان شاخص کیفیت دانشگاهی نام برده اند)کوهبه

( شمار مطالعات تجربی در مقیاس کوچک درباره اشتیاق دانشجویان نیز در حال 1332، 1و گانیه 

 شناسایی منظورتواند به(. اشتیاق تحصیلی دانشجویان می1337رشد و افزایش است )ربکن،

ها، راهبرد ها و برنامه ها در نظام آموزشی مورد های اشتیاق تحصیلی و نیز تعدیل سیاستجنبه

 بررسی و امعان نظر قرار گیرد.

)آپلتون،  ای را جذب کرده استوهشی فزایندهمفهوم اشتیاق در دهه اخیر توجه پژ

، 1334و همکاران،  4، فریدریکز، بلدمن فلد و پاریس1336،  0کریستنسون، کیم و رشلی

(. اشتیاق دانشجو در دانشگاه و در کالس 6،1323، تراولر1334،  1جیمرسون، کمپوس و گریف

طور خاص هدف مهم آموزش است. عالوه بر این طور گسترده و در تکالیف تحصیلی بهدرس به

لند مدّت ببینی کننده برجسته موفقیت تحصیلی دانشجو در کوتاه مدّت و عنوان پیشاشتیاق به

(، اشتیاق تحصیلی منجر به رشد اجتماعی، شناختی و پیشرفت 1334است )فریدریکز و همکاران،

ری دارند و کنند، رضایت تحصیلی بیشتگردد. دانشجویان مشتاق بیشتر مطالعه میتحصیلی می

 زش خودشتنها به خاطر ارشوند، بنابراین مفهوم اشتیاق تحصیلی نهالتحصیل میبیشتر فارغ

عنوان یک هدف آموزشی، بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای آموزشی بسیار ارزشمند به

 و حائز اهمیت است.

آمارها و پژوهش ها از وجود اشتیاق تحصیلی مطلوب در نظام آموزش عالی کشورمان 

، 7گیریکنارههای متضاد نظیر عدم اشتیاق، در اغلب مطالعات اشتیاق با سازهحمایت نمی کند. 

                                                           
1. Kuh 

2. Cruce, Shoup, Kinzie, Gonyea 

3. Kim, Reschly 

4. Fredricks, Blumenfeld, Paris 

5. Jimerson, Campos, Greif 

6. Trowler 

7. withdrawal 
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دی که از نتایج پژوهش های متعد شود.همراه می 0و مخالفت 1، احساس بیگانگی2ترک تحصیل

توان نتیجه گرفت که اشتیاق تحصیلی به عنوان یک اولویت اصلی، در داخل کشور انجام شده می

ی لهای مهمی از جمله وجود افت تحصیظام آموزش عالی قرار دارد و چالشپیش روی متولیان ن

کشور الی گیر نظام آموزش عنقطه مقابل اشتیاق تحصیلی، دامن و فرسودگی تحصیلی به عنوان

توان به شواهد پژوهشی ذیل اشاره نمود: به گزارش دفتر نظارت و شده است، به عنوان نمونه می

 2) 30تا نیمسال دوم سال  33( از نیمسال اول سال 2034ارزشیابی دانشگاه عالمه طباطبایی)

نفر در مقطع کارشناسی مشروط شده اند. رحیمی پردنجانی و  0707مسال(، در مجموع نی

( در پژوهش خود نشان دادند که افت تحصیلی دانشگاهی یک مشکل جدی 2030همکاران )

درصد دانشجویان در سال اول ورود به دانشگاه با افت تحصیلی رو  13است به طوری که حدود 

( با هدف محاسبه نرخ افت تحصیلی در مقطع کارشناسی 2023ی)برو می شوند. در پژوهش گلشن

نفر صورت گرفت،  1733و کارشناسی ارشد دانشجویان کشور که بر روی نمونه ای به حجم 

درصد و در مقطع کارشناسی  1/23نتایج نشان داد که نرخ افت تحصیلی در مقطع کارشناسی 

ه عوامل فردی)مانند:تاهل و جنسیت(، درصد است. همچنین این پژوهش نشان داد ک 2/4ارشد 

اقتصادی و نیز اثر تعاملی این  -( و عوامل اجتماعیموزشی)مانند: نحوه تدریس اساتیدعوامل آ

( نشان داد که میزان افت تحصیلی 2026پژوهش خزائی) عوامل بر افت تحصیلی تاثیر گذارند.

 در سال های اول و دوم تحصیلی بیشتر بوده است.

و تمرکز آن هم بر های انجام شده در حوزه اشتیاق در خارج از کشور بوده عمده پژوهش

از  کییبعالوه اشتیاق شغلی بوده است و بررسی این پدیده در ایران جدید، نوپا و محدود است. 

 بینی عوامل تاثیر گذار، وی در مورد اشتیاق تحصیلی، عدم همقبل نقد های وارد بر پژوهش ها

 نظر به اینکه اشتیاق تحصیلی پدیده ایبا به صورت جداگانه و مجزا است؛ مطالعه عوامل موثر 

                                                           
1. dropout 

2. alienation 

3. disaffection. 
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عاملی است، نیاز به مدلی علی جهت تعیین نقش عوامل موثر بر آن ضروری است.  دپیچیده و چن

تنها در صورت تعیین نقش هریک از عوامل تاثیر گذار بر اشتیاق تحصیلی، امکان برنامه ریزی 

 ا آن وجود دارد.درست و مواجهه اثربخش ب

که  اثر می گذارندبر روی اشتیاق تحصیلی دو دسته از منابع دهند که میها نشان پژوهش

و هابفال 1337، 1؛ گانزوپوال2،1332باکر و دمورتی)عبارتند از منابع شخصی و منابع اجتماعی

ظر می در ن فرد انیآشنا شبکه از موجودی کل منبع صورت به رااجتماعی  منابع محققان. (1331

 در او بهشامل: خانواده، دوستان، همساالن، معلمان، محله امن و غیره می باشد که  کهگیرند 

و نشان داده شده که هر  کنند،یم کمک  مهمی ها بحران ای روزمره مشکالت حل سازگاری،

منابع  .شودی مبیشتر  عمر طول وی شادکام ،یسالمت اندازه که نمره فرد در این عوامل بیشتر باشد،

 ارزشمند و نفس عزت شدن، داشته دوست مراقبت، احساس فرد که شودی م موجباجتماعی 

این منابع  (.2026)افشاری راد، استی ارتباط عیوس شبکه ازی بخش او که کند احساس و کند بودن

فراد در ا کننده برای افراد دارند و از طرف دیگر، ازک طرف نقش حمایتگرانه و پشتیبانیاز ی

کنند. لذا می توان این منابع را به عنوان عوامل ها محافظت میها، فشارها و آسیبمقابل استرس

جرالد  زا کسل، هیاولی کارها اساس برحفاظتی اجتماعی نیز در نظر گرفت. البته  -حمایتی

ز ها نیاسترسو ی ماریب مقابل دری محافظ عنوان بهی اجتماع تیحما مفهوماز ( 2374) 0کاپالن

 نام برده شده است.

حفاظتی مانند: برخورداری از تعامل مثبت مادر)آدامز  -ها نشان می دهد منابع حمایتیبررسی

(، 2337؛ رانتز و اسکالو، 1،1320(، حمایت اجتماعی )گودار و رودریگوئز1337، 4و بوک وسکی

                                                           
1. Bakker & Demerouti  

2. Xanthopoulou 

3  Caplan 

4. Adams, & Bukowski  

5. Gowda, & Rodriguez 
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پروری )روبینسون و فرزند(، 2336، 2عزت نفس )بلونینی، پالنچرل، بتس چارت و هالفون

(، عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط حمایتی با همسالن، خوش بینی  و 1333همکاران، 

د مانن( احتمال ابتال و گسترش اختالل های هیجانی و رفتاری 1323حمایت خانوادگی)مدسن،

 دهد و لذا حضور این عوامل موجب رشد، اشتیاق و پیشرفتفرسودگی تحصیلی را کاهش می

با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهشی در  (.2030تحصیلی خواهد بود)به نقل از عبداهلل زاده رافی، 

این پژوهش سه منبع حمایت اجتماعی یعنی: عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط حمایتی با 

 گیرند.شتیاق تحصیلی مورد بررسی قرار میهمساالن و حمایت خانوادگی به عنوان پیشایندهای ا

ع شخصی مناب ،اثر می گذارد اشتیاق تحصیلیدهند بر هش ها نشان مینبع دیگری که پژوم

های مثبت مرتبط با تاب آوری و حس فرد از توانایی های منابع شخصی به خود ارزیابی. است

خویش، در تاثیر گذاری موفقیت آمیز روی محیط اشاره دارد)هوفبال، جانسون، انیس و 

 هایکه چنین خود ارزیابی اندنشان دادهپژوهش ها ای متقاعد کننده(.به طور 1330، 1جکسون

و پیامد  ایایت شغلی و زندگی، جاه طلبی حرفهمثبتی، هدف گذاری، انگیزش، عملکرد و رض

های مطلوب دیگر را پیش بینی می کند؛ زیرا هرچه منابع شخصی فرد و عزت نفس شخصی 

راد دارای طابق شخص با هدف بیشتری را تجربه کند. افمثبت بیشتر باشد انتظار می رود که فرد ت

ه عملکرد شوند و در نتیجی برای تعقیب اهداف برانگیخته میتطابق شخصی با هدف از نظر درون

متغیر های گوناگون در پژوهش (.1332و رضایت باالتری را تجربه می کنند)باکر و دمورتی، 

ند که در این پژوهش با توجه به پیشینه پژوهشی اخصی معرفی شدههای زیادی به عنوان منابع ش

سه منبع شخصی مهم یعنی: خوش بینی، عزت نفس و خودکارآمدی به عنوان پیشایند های اشتیاق 

 گیرند.مورد بررسی قرار میتحصیلی 

شواهد تجربی از میانجی گری منابع شخصی در رابطه ی بین منابع اجتماعی و اشتیاق تحصیلی 

ای مدل  هزبه طور قابل توجهی در توضیح مکانیزم های زیر بنایی روند انگیخبر می دهند که 
                                                           
1. Bolognini, Plancherel, Bettschart, & Halfon 

2. Hobfoll, Johnson, Ennis & Jackson  
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کنند. به طور سنتی، منابع اجتماعی به عنوان ابزاری برای دانشجویان منابع کمک می-الزامات

رسد، که در نتیجه دانشجویان را عالقمند و مشتاق نجام وظایف تحصیلی خود به نظر میبرای ا

و خوش بینی دانشجویان را ارد. منابع اجتماعی، خودکارآمدی، عزت نفس در کارشان نگه می د

کند و احساس توانایی بیشتر آنها برای کنترل محیط تحصیلی را نشان می دهد. در نتیجه فعال می

آنها با اعتماد به نفس بیشتر و احساس افتخار از کاری که انجام می دهند، آن کار را معنا دار می 

 (.1337دهند)گانزوپوال و همکاران،یاق به تحصیلی خود ادامه میا اشتبینند و ب

بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی مفهومی از منابع اجتماعی)حمایت خانواده، 

تحصیلی حمایت شده( و منابع شخبصی)خوش بینی، خودکارآمدی حمایت همساالن و عملکرد 

و عزت نفس( بر روی یکی از مهمترین مسائل و اهداف نظام آموزشی یعنی اشتیاق تحصیلی 

 نوان متغیرع منابع شخصی بهبا نظر به پیشینه پژوهشی، است. الزم به ذکر است در این پژوهش 

 در نظر گرفته شده است. اشتیاق تحصیلیمیانجی گر در ارتباط بین منابع اجتماعی و 

منابع شخصی)خوش بینی، خودکارآمدی و ی علّی بین الگوی مفروض رابطه. فرضیه پژوهش

عزت نفس( و منابع اجتماعی)حمایت خانواده، روابط حمایتی با همساالن و عملکرد تحصیلی 

برازنده داده  امیرکبیردانشگاه  دانشجویان مقطع کارشناسیحمایت شده( با اشتیاق تحصیلی در 

 ها است.

غلی مورد شبا نظر به اینکه نظریه اشتیاق تاکنون عمدتا در حوزه . مبانی نظری و الگوی مفهومی

ر حوزه تحصیلی دبررسی قرار گرفته است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متغیر اشتیاق تاکنون 

ن پژوهش، از نوع پژوهش های یابی قرار نگرفته است، از این حیث ایمورد پژوهش و مدل

های علّی ارائه شده در حوزه اشتیاق شغلی از مدل و در این راستاگردد ای محسوب میتوسعه

غیر اشتیاق ، دلیل این امر آن است که متشده استیابی اشتیاق تحصیلی استفاده تبیین و مدل جهت

ام برده وان اشتیاق تحصیلی نعنبه موقعیتها و بافتهای آموزشی گسترش پیدا کرده و از آن با 

کار یادگیرندگان محسوب شود. می توان گفت که موقعیتهای آموزشی به عنوان محل می
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خاصی  کنند یا شغلآموزشی به عنوان کارمند، کار نمیشود، اگرچه فراگیران در موقعیتهای می

ان ها را می توان به عنوشناختی، فعالیتهای آموزشی و درسی آندر آنجا ندارند، اما از دیدگاه روان

)مسلش، که دارای اهداف، وظایف، الزامات و تکالیف است در نظر گرفت. "کار"یک 

ائه شده در حوزه اشتیاق اشاره های اردر ذیل به برخی مبانی و مدل (.1332، 2اسکافیلی و لیتر

 گردد.می

ر و وجود دارد)باکالزامات شغلی -بر اساس مدل کلی اشتیاق شغلی، دو فرض از مدل منابع

(؛ فرض اول معطوف به منابع شغلی است که شامل حمایت اجتماعی، سرپرستی، 1337دمورتی،

موجب شروع فرایند شود که این منابع مهارت های متنوع و خودمختاری می بازخورد عملکرد،

االتری ب شود و این فرایند ها منجر به اشتیاق شغلی و در نهایت ما شاهد عملکردهای انگیزشی می

شود مایان میسیار نخواهیم بود. فرض دوم این است که اثر منابع شغلی با ظرفیت های انگیزشی ب

پوال و شوند.البته مطابق مدل گانزوالزامات شغلی سطح باال روبرو می بخصوص زمانی که افراد با

اط دارند ارتب متقابال با هم( نشان داده شده است که منابع شغلی و منابع شخصی 1337همکاران)

توانند متغیرهای مستقل پیش بین اشتیاق شغلی باشند. بنابراین افرادی که منابع باالیی از و می

خوش بینی، خودکارآمدی، تاب آوری و عزت نفس دارند به خوبی می توانند منابع شغلی خود 

 (.1332را تجهیز نمایند و بطور کلی اشتیاق بیشتری به شغل خود دارند)باکر و دمورتی،

غلی وجود الزامات ش-های مشترک نیز بین نظریه منابع حفاظتی و مدل منابعبعضی زمینه  

گری منابع در رابطه بین الزامات و پیامد های منفی، در هر دو دارد. نکته اول اینکه نقش میانجی

الزامات -عبهای انگیزشی نظریه منانظریه منابع حفاظتی را در فرایندنظریه فرض است. بعالوه، اگر 

ابع حمایتی(، غلی)منشغلی بکار ببریم، می توانیم انتظار داشته باشیم که موجود بودن منابع ش

تواند به تجمع منابع و لذا پیامد های مثبت بیشتر  منجر شود. لورنس، اسکائوفیلی، باکر و می

ن د، که ایدهباورهای خودکارآمدی را پرورش می ( دریافتند که منابع تکلیف،1337ساالنووا)

                                                           
1. Maslach, Schaufeli & Leiter  
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خود موجب افزایش سطح اشتیاق می شود. بر اساس این دو فرض اساسی از نظریه منابع حفاظتی، 

ند)گانزوپال و کتبیین مدل اشتیاق شغلی حمایت می این نظریه از نقش برجسته منابع شخصی در

 (.1337همکاران، 

جویان، نظریه شکننده نقش اشتیاق تحصیلی دانهای نظری تبیینگیرییکی دیگر از جهت

پیوسته همهای متداخل و بهاست که در آن دانشجو در مرکز دایره 2شناختی برنرهای بومسیستم

(. نظریه 1321، 1گیرد )کریستنسونخانواده، دانشگاه، جامعه و مؤسسات اجتماعی قرار می

افتد، نمیشناختی در مورد رشد انسان بر یک اصل مهم که رشد در خأل اتفاق های بومسیستم

منابع که وند شجتماعی در نظر گرفته میا بستر منابعدر  های فعالعنوان عاملانشجویان بهبلکه د

 دهد.ردشان را شکل میکارک اثر تعامالت اجنماعیدر  شخصی آنها

جهت تبیین اشتیاق و پیشایند های آن استفاده  (COR)( از نظریه منابع حفاظتی1331هابفال)

ظریه بیانگر آن است که به میزانی که انسانها از منابع بیشتری بهره مند باشند، با نموده است. این ن

، باکر، دهند. همچنین مدل گانزاپوالی شغلی و تحصیلی خود را انجام میاشتیاق بیشتر فعالیت ها

، ایجتماعی، خود مختاری، پیشرفت حرفه( دربرگیرنده حمایت ا1337)0دمورتی و اسکافیلی

پرستی )متغیر های پیشبین( و منابع شخصی یعنی خودکارآمدی و خوش بینی)متغیر گری سرمربی

( نیز متغیر های حمایت 1333)4های میانجی( و اشتیاق شغلی)متغیر مالک( است. در مدل دیز

کارآمدی و عزت یش بین(؛ خودسرپرست، حمایت همکاران و روش کنترل)متغیر های پ

 یاق شغلی)متغیر مالک( بکار رفته است.نفس)متغیر های میانجی( و ابعاد اشت

های گذشته برمی آید، اوال؛ تاکنون در حوزه ه از مدل های ارائه شده در پژوهشهمانگونه ک

اشتیاق تحصیلی مدلی ارائه نشده است، دوما؛ مدل های ارائه شده در حوزه اشتیاق، تنها اشتیاق 

                                                           
1. Bronfenbrenner  

2. Christenson 

3. Xanthopoulou & Bakker & Demrouti & Schaufeli 

4 . Deese 
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ده به اشتیاق در حوزه تحصیلی پرداخته نش در حوزه شغلی را مورد بررسی و تبیین قرار داده اند و

است، سوما؛ دیگر متغیر های این پژوهش مانند: روابط حمایتی با همساالن، عملکرد تحصیلی 

حمایت شده، حمایت خانواده)منابع اجتماعی(، عزت نفس، خودکارآمدی و خوش بینی)منابع 

گاری صیلی، سازشخصی( به صورت موردی در ارتباط با پیشرفت تحصیلی، موفقیت تح

لگوهای ارائه با اقتباس از ا حاضر پژوهش اند. بنابراین در شناختی و اشتیاق شغلی بکار رفتهروان

(، به تبیین 1333و مدل دیز،  1337شده در حوزه اشتیاق شغلی)بویژه مدل گانزاپوال و همکاران،

رداخته شده است پتماعی مهمترین پیشایند های اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابع اج

 شود.از این طریق به توسعه مفهوم اشتیاق در حوزه تحصیلی اقدام  تا

( در حوزه 2لذا با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی، چینش مدل مفروض در شکل)

 اشتیاق تحصیلی، پیشنهاد شده و مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 

 

 . مدل فرضی1شکل 

 روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع طرح های غیرآزمایشی و همبستگی است. در پژوهش هایی که هدف 

آزمودن مدلی از روابط بین متغیرهاست، از تحلیل مسیر یا مدل معادالت ساختاری استفاده می 
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طرح پژوهش حاضر، مدل یابی علّی توسط تحلیلِ مسیر است. مدل های مسیر یکی از انواع شود. 

 دیده های مختلف از آنها بهره برد.می توان در تبیین و پیش بینی پمدل هایی است که 

جامعه آماری پژوهش، عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیر کبیر در سال 

بود. علت انتخاب دانشجویان مقطع کارشناسی آن است که اکثر تحقیقات بر  34-31تحصیلی 

طع افت تحصیلی باالتر در مقطع کارشناسی نسبت به مقامیزان پایین اشتیاق تحصیلی و وجود 

(، 2030توان به پژوهش پردنجانی)ی تاکید کرده اند. برای نمونه میتحصیالت تکمیل

( اشاره نمود. ازطرف دیگر با توجه به اینکه دوره کارشناسی مبداء 2026( و خزائی)2023گلشنی)

ود در این ه تحصیلی خدانشجویان با رشت ورود به مقاطع تحصیلی باالتر است و آشنایی عمومی

خورد، شناسایی و طراحی مدلی از مهمترین پیشایند های اشتیاق تحصیلی در این دوره رقم می

 دوره می تواند تضمین کننده موفقیت تحصیلی در این دوره و مقاطع باالتر باشد. 

انشجویان مقطع بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه امیر کبیر، تعداد کل د

 نفر بود. 1133معادل  34-31کارشناسی این دانشگاه در سال تحصیلی

به  دانشگاه امیر کبیر، جهت نمونه گیری، ابتدا هشت دانشکده از مجموع پانزده دانشکده

صورت تصادفی ساده انتخاب شد)این دانشکده ها عبارتند از: ریاضی، کامپیوتر، شیمی، برق، 

ی و عمران(؛ و سپس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، تعداد پلیمر، مکانیک، نساج

در دانشکده های منتخب)با در نظر گرفتن ریزش های احتمالی(، دختر(  220پسر، و  160)نفر  071

به منظور تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی و مورگان، تعداد نمونه با انتخاب شدند. 

نفر باشد. البته پس از غربال گری و پاالیش اولیه  062تا  017توجه تعداد افراد جامعه باید بین 

داده ها، و حذف کردن نمونه های مشکل دار نظیر نمونه هایی که پرسش نامه ها را ناقص تکمیل 

یا آن دسته که در تکمیل پاسخ ها از الگوی تصادفی پاسخ دهی استفاده کرده بودند،  کرده بودند،

کاهش یافت. یکی از راهنمایی نفر  177و داده های پرت از تحلیل نهایی، تعداد کل نمونه به 
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های ارائه شده جهت انتخاب حجم نمونه در مطالعات چند متغیره)مطالعاتی که در آنها چندین 

 و وابسته وجود دارد(، به صورت زیر است:متغیر مستغل 

= خیلی خوب و 133= خوب، 033= قابل قبول، 133= ضعیف، 233= خیلی ضعیف، 13

 = عالی2333

(، نیز حجم 2372(. که با توجه به نظر کامری)2027؛ به نقل از بیابانگرد، 2372)کامری ، 

 نمونه پژوهش حاضر در سطح خوب ارزیابی می گردد.

 از قرار زیر است: اطالعاتروش گردآوری 

ماده  27این پرسش نامه دارای  . (2002پرسشنامه اشتیاق تحصیلی)اسکاوفیلی و همکاران،  -2

ماده( و مجذب  1ماده(، وقف تحصیل شدن)6است. و سه خرده مقیاس: شوق داشتن به تحصیل)

( تا 2ماده( را در بر می گیرد.پاسخ ها در تمام ماده های این مقیاس از هرگز) 6تحصیل شدن)

به دست  70/3 ( درجه بندی می شوند. سازندگان پایایی کل اشتیاق به تحصیل را6همیشه)

 32/3، وقف تحصیل شدن72/3آوردند. همسانی درونی ابعاد پرسشنامه برای مقیاس شوق داشتن

محاسبه شد. برای بررسی اعتبار، اسکاوفیلی و همکاران  70/3و برای جذب تحصیل شدن 

به دست آوردند. همچنین همه  -02/3( رابطه این پرسشنامه را با مقیاس فرسودگی برابر با 1331)

خرده مقیاس های فرسودگی با خرده مقیاس های اشتیاق تحصیلی رابطه منفی و معنا دار داشتند. 

( پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 2032در پژوهش نعامی و پیریایی)

برای کل پرسشنامه، شوق داشتن، وقف تحصیل شدن و جذب تحصیل شدن به ترتیب برابر با 

( اعتبار پرسشنامه با روش 2032است. در پژوهش نعامی و پیریایی) 27/3و  77/3، 22/3، 23/3

( و شاخص جذر میانگین CFIتحلیل عاملی تاییدی محاسبه شده که شاخ برازندگی تطبیقی)

است که در حد قابل قبول  3/3 6و 33/3( به ترتیب برابر با RMSEAمجذورات خطای تقریب)

ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق از طریق آلفای کرونباخ قرار دارند. در پژوهش حاضر 

بدست آمد. جهت تعیین روایی این پرسش نامه در پژوهش حاضر، از روش محاسبه  30/3
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همبستگی کل سوأالت آزمون با یک سوال کلی)که با مشورت و تایید استاد راهنما مشخص 

 معنادار است. P<332سطح به دست آمد که در  66/3شد( استفاده شد و میزان آن 

این مقیاس را مدسن برای سنجش  .(2010مقیاس تاب آوری در برابر آسیب را مدسن) -1

عوامل حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با تاب آوری ساخته است. از مجموع خرده 

سؤال(، قدرت خوش  7مقیاس این پرسشنامه، این خرده مقیاس ها انتخاب شدند: عزت نفس)

سؤال(،  6سؤال(، روابط حمایتی با همساالن) 22سؤال(، حمایت/سالمت خانواده) 6بینی)

( استفاده 6تا  3سؤال(. برای نمره گذاری از مقیاس لیکرت) 24عملکرد تحصیلی حمایت شده)

و « 1»، خیلی زیاد «4»، زیاد «0»، متوسط«1»، کم«2»، خیلی کم«3»شده است. به پاسخ اصال نمره 

ریق ( پایایی این پرسشنامه از ط2030تعلق می گیرد. در پژوهش عبداهلل زاده رافی)« 6»کامال 

برآورد  32/3روش های همسانی درونی برآورد گردید. همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با 

شد و آلفای کرونباخ زیر مقیاس های خوش بینی، عزت نفس، عملکرد تحصیلی حمایت شده، 

، 31/3، 26/3، 22/3روابط حمایتی با همساالن و حمایت سالمت خانواده به ترتیب برابر هستند با: 

می باشد. در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی برای خرده مقیاس ها از طریق از طریق  33/3

آلفای کرونباخ برای عزت نفس، خوش بینی، روابط حمایتی با همساالن، حمایت خانواده، 

می باشد. 31/3، 30/3، 31/3، 31/3، 31/3عملکرد تحصیلی حمایت شده به ترتیب برابر هستند با: 

ی این خرده مقیاس ها در پژوهش حاضر، از روش محاسبه همبستگی کل جهت تعیین روای

سوأالت هر خرده مقیاس با یک سوال کلی)که با مشورت و تایید استاد راهنما مشخص شد( 

استفاده شد و میزان آن برای عزت نفس، خوش بینی، روابط حمایتی با همساالن، حمایت 

به دست  63/3و  76/3، 23/3، 21/3، 76/3: خانواده، عملکرد تحصیلی حمایت شده به ترتیب

 معنادار بودند. P<332آمد که همه در سطح 

این پرسشنامه را برسو و همکاران . (2002مقیاس خودکارآمدی درسی برسو و همکاران) -0

( ساخته اند. این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی 1337)
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درسی را می سنجد. که در این پژوهش صرفا از خرده مقیاس  عالقگی تحصیلی، و خودکارآمدی

ماده دارد که با روش درجه بندی لیکرت  21خودکارآمدی درسی استفاده شد. پرسشنامه مذکور 

درجه ای کامال مختلف تا کامال موافق توسط آزمودنیها درجه بندی شده است. خستگی  1

ماده ) احساس می  4بی عالقگی تحصیلی  ماده )مطالب درسی خسته کننده هستند(، 1تحصیلی 

ماده )احساس می کنم  6 خودکارآمدی درسی،کنم نسبت به مطالب درسی عالقه  ای ندارم( و 

نمی توانم از عهده مشکالت درسی بربیایم( دارد. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 

/  برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. اعتبار پرسشنامه رامحققان 71/، و 21/، 73

شاخص  CFI) ) یبا روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص های برازندگی تطبیق

( RMSEA( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب )IFIبرازندگی افزایشی )

/، 73( پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی 2022مطلوب گزارش کرده اند. نعامی ) 

/ محاسبه کرده است. وی ضرایب 71/ و برای ناکارآمدی تحصیلی 21برای بی عالقگی تحصیلی 

پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی )پوالدی اعتبار این 

/  محاسبه شده که در 41/، 41/، 02( به دست آورده است که به ترتیب برابر2074ری شهری،

در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی خرده  (.2022معنی دار است )نعامی، P >/ 332سطح 

بدست آمد. جهت تعیین  61/3طریق از طریق آلفای کرونباخمقیاس خودکارآمدی درسی از 

روایی این خرده مقیاس در پژوهش حاضر، از روش محاسبه همبستگی کل سوأالت آزمون با 

 21/3یک سوال کلی)که با مشورت و تایید استاد راهنما مشخص شد( استفاده شد و میزان آن 

 معنادار است. P<332به دست آمد که در سطح 

 پژوهشیای هيافته

 هایها، و حذف کردن نمونهی دادهگری و پاالیش اولیهابتدا الزم به ذکر است که با غربال

ل ها را ناقص تکمیل کرده بودند، یا آن دسته که در تکمیهایی که پرسشنامهدار )نظیر نمونهمشکل
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هایی، و از تحلیل ن های پرت(دهی استفاده کرده بودند، و دادهها از الگوهای تصادفی پاسخپاسخ

همچنین حذف نمونه های آستانه ای با هدف نرمال سازی توزیع نمرات از طریق شاخص توزیع 

نفر  177نفر به  017، و با رعایت حدود کفایت تعداد نمونه، تعداد کل نمونه از 2ماهالونوبیس

مقدماتی  هایهای اصلی، چند تحلیل اولیه جهت کسب بینشکاهش یافت)پیش از انجام تحلیل

 ها انجام گرفت(. در ارتباط با داده

متغیر در الگوی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفتند.  7در این پژوهش در مجموع روابط 

ا روی همیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات آزمودنی های توصیفی مربوط بهیافته

نشان داده شده  1ای الگو در جدول  و ماتریس همبستگی متغیره 2های پژوهش در جدول متغیر

 است. 

 هاهاي توصیفی مربوط به متغیرهاي پژوهش براي كل آزمودنی. يافته1جدول 

دهند شاخص های توصیفی از جمله میانگین و نشان می 2همان گونه که مندرجات جدول 

های، عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط حمایتی با معیار، برای کل نمونه در متغیرانحراف 

                                                           
1. Mahalanobis d-squared 

هاآماره  

 متغیرها            
 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین

17/12 اشتیاق تحصیلی  21/24  13 31 

01/13 خودکارآمدی  43/1  21 16 

11/01 عزت نفس  31/7  22 42 

71/13 خوش بینی  23/6  22 41 

حمایت شده عملکرد تحصیلی  33/06  22/27  23 20 

12/11 روابط حمایتی با همساالن  10/3  0 41 

17/10 حمایت خانواده  40/21  23 71 

     177 N= 
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همساالن و حمایت خانواده به عنوان متغیرهای پیش بین و خودکارآمدی، عزت نفس و خوش 

 است.  گر، متغیر اشتیاق تحصیلی به عنوان متغیر وابسته آورده شدهبینی به عنوان متغیرهای میانجی

 تريس ضرايب همبستگی متغیرهاي الگو. ما2 جدول

 32/3**p< 31/3 *p< 

دهد انگاره مفروض روابط میان متغیرهای به مینشان  1گونه که مندرجات جدول همان

طور مانباشند. هدار میباشند، و اکثر روابط معنیمقدار زیادی مطابق با مسیرهای مورد انتظار می

روابط ضعیفی را با متغیرهای  روابط حمایتی با همساالنکه مشاهده می شود، تنها متغیر 

 های همبستگی بینشی دراده است. این تحلیلخودکارآمدی، اشتیاق و حمایت خانواده نشان د

اند. جهت آزمودن همزمان ارتباط با روابط دو متغیری بین متغیرهای پژوهش را فراهم آورده

 انگاره روابط مفروض در پژوهش حاضر، روش تحلیل مسیر اعمال گردیده است 

دهد. در میشده(، را نشان های برازش الگوی نهایی پژوهش)مدل اصالح، شاخص 0جدول 

مدل نهایی که تنها با همبسته کردن یک مسیر خطا و کاهش یک درجه از درجه آزادی بدست 

 خودکارآمدی هامتغیر
عزت 

 نفس
 خوش بینی

 عملکرد

 حمایت شده

روابط حمایتی 

 با همساالن

حمایت 

 خانواده

 137/3 ** 327/3 412/3 ** 100/3 ** 234/3 ** 444/3 ** اشتیاق تحصیلی

 - خودکارآمدی
** 227/3 ** 172/3 ** 114/3 311/3 ** 222/3 

 - عزت نفس
- ** 644/3 ** 117/3 ** 271/3 ** 131/3 

 - - خوش بینی
- ** 103/3 ** 101/3 ** 061/3 

 عملکرد تحصیلی

 حمایت شده
- - - 

- ** 234/3 ** 141/3 

روابط حمایتی با 

 همساالن
- - - - - 220/3 

 - - - - - حمایت خانواده
- 
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های برازش بسیار خوبی بدست آمد، که حاکی از برازش مناسب داده ها با آمده است، شاخص

 این الگو می باشد. 

 ندگیها بر اساس شاخصهاي برازشده نهايی با دادهبرازش الگوي اصالح .3جدول 

 شاخص ها

 الگو

Error! 
2

Bookmark 

not 

defined. 

df 
df

2
 P IFI TLI CFI NFI RMSEA 

 الگوی نهایی

)مدل اصالح 

 شده(

33/2 22 233/3 602/3 333/3 333/2 333/3 326/3 332/3 

شود، الگوی نهایی دارای برازش بسیار خوبی است. استنباط می 0همان طور که از جدول  

 دهد.ضرایب مسیر استاندارد را در الگوی نهایی نشان می 1شکل شماره 

 
 دار )ضرايب استاندارد(الگوي نهايی پژوهش با حذف مسیرهاي غیر معنی .1شکل 



 4315 زمستان، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  451

 

 های مربوط به مسیرهای الگوی پیشنهادی پژوهش حاضريافته 

مشاهده می گردد، ضریب های مسیرهای معنادار گزارش گردیده است.  4که در جدول همانطور 

 سایر مسیر ها غیر معنادار می باشد و ضریب مسیر آنها صفر در نظر گرفته می شود.
 های مربوط به مسیرهای مستقیم در الگوی پیشنهادی پژوهش:یافته

 دار( در الگوي نهايیاستاندارد )معنیاستاندارد و مسیرها و ضرايب مستقیم غیر .4جدول 

 beta β P مسیرهای معنادار مستقیم الگوی نهایی

 331/3 271/3 217/3 خوش بینی <----- روابط حمایتی با همساالن

 332/3 024/3 271/3 خوش بینی <----- حمایت خانواده

 314/3 212/3 312/3 خوش بینی <----- عملکرد تحصیلی

 320/3 242/3 334/3 عزت نفس <----- حمایت خانواده

 336/3 267/3 377/3 عزت نفس <----- عملکرد تحصیلی

 332/3 132/3 312/3 خودکارآمدی <----- عملکرد تحصیلی

 306/3 210/3 236/3 عزت نفس <----- روابط حمایتی با همساالن

 304/3 221/3 360/3 اشتیاق تحصیلی <----- عزت نفس

 332/3 431/3 711/3 اشتیاق تحصیلی <----- خودکارآمدی

 332/3 033/3 230/3 اشتیاق تحصیلی <----- عملکرد تحصیلی

 332/3 110/3 373/3 خودکارآمدی <----- خوش بینی

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین منابع اجتماعی)عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط 

خانواده( و منابع شخصی)خودکارآمدی، عزت نفس و خوش بینی( حمایتی با همساالن و حمایت 

با اشتیاق تحصیلی، در قالب الگویی از روابط ساختاری، به منظور تبیین اشتیاق تحصیلی و 

چگونگی شکل گیری آن در دانشجویان دانشگاه امیرکبیر انجام گرفته است. با بررسی پیشینه 

بیم، تاکنون الگویی که تمامی این روابط را در یاشی در موضوع اشتیاق تحصیلی در میپژوه
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وابط میان خستین بار، رسطح دانشجویان بررسی کرده باشد، مشاهده نشده است و این الگو برای ن

های موجود و مرتبط در این حیطه مورد آزمون ر قالب یک الگو و بر مبنای نظریهها را داین متغیر

های مرتبط با اشتیاق تحصیلی، تعامل بین منابع  قرار داده است. بر اساس نظریه ها و مدل

شخصی)مانند: خودکارآمدی، عزت نفس و خوش بینی( و منابع اجتماعی)عملکرد تحصیلی 

سازد که آیا یک مساالن و حمایت خانواده( مشخص میحمایت شده، روابط حمایتی با ه

 سودگی.س خستگی هیجانی و فرکند و یا حخص، حس اشتیاق و مشغولیت پیدا میش

های گذشته، عمدتا به بررسی روابط ساده بین برخی منابع شخصی یا اجتماعی با اشتیاق پژوهش

تحصیلی پرداخته بودند و آن دسته از پژوهش هایی که روابط ساختاری را بررسی کرده بودند، 

ی و شغالبا در حیطه شغلی الگو ها را آزموده بودند. به منظور مرتفع نمودن این نقاط ضعف پژوه

بررسی نظام مند اشتیاق تحصیلی در جامعه دانشگاهی)در این پژوهش دانشگاه امیرکبیر تهران( 

پژوهش حاضر تدوین شد. در این پژوهش، مدل روابط مستقیم و غیر مستقیم منابع اجتماعی که 

عبارتند از: عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط حمایتی با همساالن و حمایت خانواده و منابع 

الگوی پیشنهادی برازش بینی آزمون شد و ی، عزت نفس و خوششخصی یعنی: خودکارآمد

 یهای ارائه شده در حوزه اشتیاق و حیطه هاتایج با الگو ها و مدلخوبی با داده ها نشان داد. این ن

 (1337)2مدل گانزاپوال، باکر، دمورتی و اسکافیلیهای پژوهش مرتبط همسو است. از جمله یافته

 00. متغیر های پژوهش حاضر در مجموع حدود  (1331( و هابفال)1332)1دل باکر و دمروتیمو 

 ت آمدهکنند. نتایج به دسیعنی اشتیاق تحصیلی را تبیین می درصد از واریانس متغیر مالک

)برازش مناسب داده ها با الگوی پیشنهادی( حاکی از این است که دینامیک و چگونگی شکل 

ر مبنای روابط توان بنشجویان دانشگاه امیر کبیر را میاق تحصیلی در بین داگیری پدیده اشتی

ساختاری بین مجموعه ای از متغیر ها، شامل منابع شخصی و اجتماعی توصیف کرد، بدین گونه 

که منابع اجتماعی که در این پژوهش عبارتند از عملکرد تحصیلی حمایت شده، روابط همایتی 
                                                           
1. Xanthopoulou & Bakker & Demrouti & Schaufeli 

2. Bakker & Demerouti 
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نواده، منابع و قابلیت هایی برای افراد فراهم می نماید و اشاره به جنبه با همساالن و حمایت خا

های فیزیکی، روانشناختی، تحصیلی و اجتماعی دارد که از یک سو الزامات، فشار ها و هزینه 

های تحصیلی، جسمانی و روانشناختی را کاهش می دهد که برای دست یابی به اهداف تحصیلی 

)باکر،  شوداننده رشد و ارتقا منابع شخصی میسوی دیگر برانگیزجنبه کارکردی دارند و از 

 منابع شخصی بر (. به عبارت دیگر منابع اجتماعی اثر مستقیمی1330دمروتی و شائوفلی، 

 گردد.خوش بینی و بویژه خودکارآمدی می ارد و موجب افزایش عزت نفس،گذمی

ف هنگامی که افراد با الزامات و تکالیمنابع اینگونه استنباط می گردد که  -از مدل الزامات

تحصیلی را  تیاق تکالیفتحصیلی مواجه شوند اما از منابع اجتماعی باالیی برخوردار باشند با اش

ار دارند مانند: و ک نمایند. در دانشگاه دانشجویان با تقاضا ها و تکالیف گوناگونی سرانتخاب می

 وژه های تحقیقاتی و در صورتیکه از منابع اجتماعیتکالیف درسی، واحد های عملیپایان نامه و پر

کافی بهره مند باشند)از جمله: دسترسی به منابع علمی، حمایت اساتید، همساالن و خانواده( 

 مشتاقانه به تحصیل خواهند پرداخت.

( عوامل فردی مانند عزت نفس و 1332محیط مسلش و لیتر) -بر اساس نظریه تطابق فرد

مل محیطی تعامل می کنند و مشخص می سازند که آیا یک فرد تحت خودکارآمدی با عوا

شرایط خاص، حس اشتیاق و مشغولیت پیدا میکندیا حس فرسودگی. در واقع تفاوت های 

شخصیتی است که توضیح می دهد چرا برخی افراد در محیط های چالش برانگیز، رشد یافته و 

 را طاقت فرسا قلمداد می نمایند. به کامیابی می رسند، اما برخی دیگر همان شرایط 

منابع شخصی جنبه های شخصیتی هستند که به طور کلی با قابلیت انعطاف پذیری           

قیت اشاره روی محیط خود با موفمرتبط هستند و به حس افراد از توانایی برای کنترل و تاثیر بر 

نی مدی، عزت نفس و خوش بیکنند. ما دارای سه منبع شخصی معمولی هستیم یعنی خودکارآمی

که همه به عنوان اجزاء اصلی سازگاری فردی شناخته شده اند. ادراک فردی از توانایی شخص 

برای رسیدن به خواسته ها در یک آرایه ی گسترده از شرایط اشاره می کند. مجموعه ی موفقیت 
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)گانزوپوال و شودموجب افزایش خودکارآمدی عمومی میها و نیز تجربه های مثبت مداوم، 

 (.1337همکاران،

شواهد تجربی از میانجی گری منابع شخصی در رابطه ی بین منابع اجتماعی و اشتیاق تحصیلی 

خبر می دهند که به طور قابل توجهی در توضیح مکانیزم های زیر بنایی روند انگیزه ای مدل  

ویان ابزاری برای دانشج منابع کمک می کنند. به طور سنتی، منابع اجتماعی به عنوان-الزامات

برای انجام وظایف تحصیلی خود به نظر می رسد، که در نتیجه دانشجویان را عالقمند و مشتاق 

در کارشان نگه می دارد. منابع اجتماعی، خودکارآمدی، عزت نفس و خوش بینی دانشجویان را 

ی دهد. در نتیجه ان مفعال می کند و احساس توانایی بیشتر آنها برای کنترل محیط تحصیلی را نش

آنها با اعتماد به نفس بیشتر و احساس افتخار از کاری که انجام می دهند، آن کار را معنا دار می 

 (.1337دهند)گانزوپوال و همکاران،ا اشتیاق به تحصیلی خود ادامه میبینند و ب

حیطی عوامل فردی و م( فرض را بر این می گیرد که 2373نظریه الزامات کنترل کاراسک)

دارد که شخصی که به شکل مطلوب با حرفه اش به چالش بر می کنند و بیان میبا هم عمل می

زا را خش ادراک می نماید و عوامل استرسخیزد و منابع کافی در اختیار دارد، کار را رضایت ب

امات زقابل مدیریت تلقی می نماید، در مقابل فردی که در دسترس بودن منابع را جهت مقابله با ال

حرفه ای ناکافی می داند، کا را به عنوان منبعی از استرس مزمن تلقی می نماید. در این نظریه نیز 

به نوعی بر تعامل منابع اجتماعی و شخصی در چگونگی مواجه با تکالیف تاکید شده است که به 

فرسودگی.  ودو صورت قابل تبیین است: یا با اشتیاق و رضایت بخش و یا توأم با خستگی هیجانی 

حمایتی مناسب)مانند: حمایت خانواده، همساالن،  -بنابراین اگر برای دانشجویان منابع اجتماعی

اساتید؛ منابع علمی و پژوهشی و غیره( فراهم باشد و از طرف دیگر شرایط مناسبی جهت ارتقاء 

تظار نسطح منابع شخصی)خومدکارامدی، عزت نفس و خوش بینی( وجود داشته باشد می توان ا

 داشت که دانشجویان با اشتیاق به فعالیت های تحصیلی خود بپردازند.
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نتایج این پژوهش در  زمینه روابط مستقیم با پژوهش های گوناگونی همسو است که برخی 

(، 1324(، پلت و ویلسون)2030(، حجازی و همکاران)1321ویگا و همکاران) :از انها عبارتند از

(، گانزوپوال، باکر، 1330(، فارر و اسکینر)1321(، مک الگلین)1320)(،تناو 1323سنقاوی)

( 2033(، غالمی و حسین چاری)1320و همکاران) 2(، سیوندانی1337دمورتی و اسکاوفیلی)

(، 1320)4(، ارث وهمکاران1322) 0(، مک ماهون، فلیکس و ناگاراجان1323) 1ایکیز و ساکار

(، فالون و 1336و همکاران)  1ک گی( و م1322دوبویس مک ماهون و همکاران)

(، گانزوپوال و 1332(، باکر و دمورتی)1320) 7(، تن وتن1331(، )1323)6ایلینویز

 (.1337(، لورنس، اسکائوفیلی، باکر و ساالنووا)1333) 2(، مدل دیز1337همکاران)

ای حمایت خانواده به اشتیاق تحصیلی از طریق عزت ابق نتایج این پژوهش رابطه واسطهمط

نفس معنی دار به دست آمده است. و عزت نفس به عنوان میانجی گر ناقص توانسته است این 

(، گانزوپوال و 1332رابطه را متأثر نماید. یافته این پژوهش با پژوهش های باکر و دمورتی، 

(، 2033فراهتی و همکاران)(، 2334) (،گرونلیک و اسالوزک1323(، سنقاوی)1337همکاران)

 ( همسو است.1330فارر و اسکینر)(،  1332اپشتاین )

( و همچنین مدل گانزوپوال و 1332براساس مدل کلی اشتیاق شغلی)باکر و دمورتی، 

(، منابع شغلی مانند حمایت اجتماعی موجب شروع فرایند های انگیزشی می 1337همکاران)

به اشتیاق شغلی خواهد شد و در نتیجه ما شاهد عملکرد باالتری  گردد و این فرایند ها منجر

خواهیم بود. و از طرف دیگر منابع شخصی )مانند عزت نفس( و منابع شغلی)اجتماعی( متقابال با 
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هم ارتباط دارند و می توانند متغیر های مستقل پیش بین اشتیاق شغلی باشند. در مدل گانزوپوال 

خصی در ارتباط منابع شغلی با اشتیاق شغلی نقش میانجی گری ایفا ( منابع ش1337و همکاران)

می نماید. بنابراین افرادی که منابع شغلی باالیی دارند به خوبی می توانند منابع شخصی خود را 

تجهیز نمایند و بطور کلی اشتیاق بیشتری به شغل خود دارند. در پژوهش حاضر نیز، مکانیزم اثر 

 اق تحصیلی، با میانجی گری عزت نفس روشن تر شد. حمایت والدین بر اشتی

های این پزوهش رابطه واسطه ای عملکرد تحصیلی حمایت شده به اشتیاق مطابق یافته

تحصیلی از طریق خود کارآمدی معنی دار به دست آمده است. و خودکارآمدی به عنوان میانجی 

 2ین پژوهش با پژوهش های مدل دیزگر ناقص توانسته است این رابطه را متأثر نماید. نتایج ا

(، 1337(، لورنس، اسکائوفیلی، باکر و ساالنووا)1337(، گانزوپوال و همکاران)1333)

 ( همسو است.1320)1( و تناو2072(، سید محمدی)1331پاجاریز)

همچنین مطابق یافته های این پژوهش رابطه واسطه ای عملکرد تحصیلی حمایت شده به 

ریق عزت نفس معنی دار به دست آمده است. و عزت نفس به عنوان میانجی اشتیاق تحصیلی از ط

، (1332)0روتیبیکر و دمگر ناقص توانسته است این رابطه را متأثر نماید. این یافته با پژوهش های 

( همسو 1330فارر و اسکینر)( و 1331) 4دوبویس و سیلورتورن(، 1337گانزوپوال و همکاران)

 است.

 پژوهشهای محدوديت

« خود گزارشی»از از طریق هایی که اطالعات مورد نیهای عمده در پژوهشیکی از محدودیت

آید، میزان صداقت و دقت پاسخگویان در پاسخگویی به سوأالت پژوهش می باشد. بدست می

البته در این پژوهش با همکاری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه امیر کبیر، یک تیم متشکل از 
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ت اشتند با پژوهشگر جهدر امر پژوهش، مصاحبه و نظرسنجی، دانش و مهارت الزم را دکسانی که 

 مه ها در نهایت دقت تکمیل گردند.نامه ها همکاری نمودند تا پرسش ناتکمیل پرسش

تمالی علی ین روابط احدر این پژوهش از بررسی ماتریس همبستگی و مدل یابی مسیر برای تعی

میانی در تبیین اشتیاق تحصیلی استفاده شد. با این همه چون در تعیین علل زا و میان متغیرهای برون

توان علل بدست آمده را علل قطعی دستکاری نکرده است، لذا نمی احتمالی محقق متغیر ها را

زسوی ا اشتیاق تحصیلی دانست و در تعبیر و تفسیر نتایج بهتر است این مهم مورد توجه قرار گیرد.

ه شناختی ماهیتی پیچیده و چند بعدی دارد، نهای روانیلی همانند سایر پدیدهاشتیاق تحصدیگر 

ای برخوردار است، بلکه عوامل و پدیده های گوناگونی بر پیچیدهتنها اشتیاق تحصیلی از ابعاد 

، درصد قابل توجهی از در این پژوهش روی آن اثر می گذارند. اگرچه مدل نهایی ارائه شده

و عوامل را  مامی ابعادنماید، با این وجود، مدل پیشنهادی تتحصیلی را تبیین میریانس اشتیاق وا

گیرد. بنابراین در تبیین ها و تفسیر های احتمالی این امر نیز بهتر است مورد توجه قرار در بر نمی

 گیرد.

  ژوهشپیشنهادات پ

لدین و ، واانب، اساتیدبر مبنای الگوی پیشنهاد شده، حمایت از عملکرد تحصیلی دانشجویان از ج

مستقیمی از طریق منابع شخصی بر اشتیاق تحصیلی دارد. این حمایت همساالن اثر مستقیم و غیر

 گیرد. پیش نیازمعنوی، زبانی و عملی را در برمی باید همه سطوح و ابعاد حمایت اعم از: مادی،

های ها و مشاورهحمایتتحصیلی دانشجویان و ارائه  این حمایت رصد و ارزیابی مستمر عملکرد

ت یازمند شناختخصصی متناسب با شرایط منحصر به فرد هر یک از آنهاست. این موضوع ن

نشجویان شخصیتی و رفتاری( دا اجتماعی، رشدی، جنسیتی،-)شناختی، فرهنگی های فردیتفاوت

از  کرسد جهت حمایت از عملکرد تحصیلی دانشجویان الزم است برای هریباشد. به نظر میمی

ای جهت ثبت ویژگی های رشدی، تربیتی و ارزیابی میزان اشتیاق دانشجویان در دانشگاه پرونده
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تحصیلی و پیشرفت آنها تشکیل گردد تا حمایت از عملکرد تحصیلی آنها در مقاطع تحصیلی و 

 زمانی مختلف به صورت نظامند و با در نظر گرفتن تاریخچه اقدامات حمایتی و نتایج آنها صورت

تواند مکانیزم ارتباطی خانواده، دانشجو و دانشگاه را ساماندهی ذیرد. از سوی دیگر این پرونده میپ

 نماید و حلقه وصل آنها باشد. 

اری ای دارند، دانشجویان بسیاساتید دانشگاه نقش تعیین کننده نظام آموزشی و بخصوص

، بینش اصر نظام آموزشی دانشگاهتحت تاثیر یک برخورد حمایتگرانه از جانب استاد یا دیگر عن

اق به اند و با شور و اشتیحصیل امیدوار شدهها و گرایش های آنها تغییر کرده و نسبت به ادامه ت

انجام تکالیف و پروژه های علمی خود پرداخته اند، لذا پیشنهاد می شود تا اساتید دانشگاه با نظر 

های حمایتی و چه بسا کوچکترین و کم به رسالت خطیر معلمی و تربیتی خود از همه فرصت 

اهمیت ترین موارد حمایتی از نگاه خود)حتی یک لبخند ساده(، جهت رشد، هدایت و تحول در 

حمایت خانواده و کانون گرم و  از آنجایی که همچنین دانشجویان حداکثر استفاده را نمایند.

نهاد می پیش، انشجویان می باشدحمایتگرانه والدین عامل اساسی و زمینه ای جهت رشد و تعالی د

که نقش مهمی در سبک ملکرد ها و نحوه الگونمایی مطلوب گردد خانواده ها در رفتار ها، ع

زندگی، ارتقاء سطح منابع شخصی، استعداد یابی تحصیلی، حمایت و هدایت تحصیلی و در نتیجه 

 .اشتیاق تحصیلی ایفا می نماید حداکثر تالش خود را انجام دهند

اشتیاق تحصیلی در این پژوهش به عنوان معلول)متغیر وابسته( مورد نظر قرار گرفت و تالش 

یند، میانجی و نحوه تعامل آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با شد تا مهمترین متغیرهای پیشا

این وجود اشتیاق تحصیلی خود در مقام یک عامل می تواند باعث بوجود آمدن شرایط و پیامد 

ی مختلفی باشد. لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی پیامدهای مهم اشتیاق ها

غیره نیز  جسمانی و-تحصیلی از جمله انگیزش پیشرفت، پیشرفت تحصیلی، سالمت روانی

پرداخته شود تا در پرتو نتایج حاصل از آن بتوان به بهبود هرچه بهتر و مناسب تر آموزش عالی 

گردد که اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان هم مورد بررسی پیشنهاد میمچنین همساعدت نمود. 
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در آخر پیشنهاد می شود در صورت امکان، پژوهش های طولی در رابطه با اشتیاق ، قرار گیرد

 تحصیلی انجام شود تا بهتر بتوان به بررسی روابط علت و معلولی میان متغیرها پرداخت.

 منابع 

(. بررسی ویژگی های فردی و تحصیلی 2026خزائی، مظفر؛ رضایی، منصور و خزایی، صدیقه.)

 مجله علمی دانشگاه علومدانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. 
 .31-27(.صص16،)پیاپی1، شماره 3جلد  –پژشکی سمنان 

(. بررسی فراوانی و عوامل موثر در 2030رحیمی پردنجانی، سجاد؛ حشمتی، هاشم و مقدم، زهرا.)

امه علمی فصلنافت تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان. 
 12 -26. صص2، شماره1دوره دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.

روانشناسی یادگیری و آموزش)ویرایش  ن:روانشناسی پرورشی نوی(.2034سیف، علی اکبر.)

 هشتم(.تهران :دوران

 .تهران: نشر ارسباران.از لقاح تا کودکی روانشناسی رشد،(. 2030سید محمدی، یحیی.)

(. بررسی نقش میانجی گری عامل های حفاظتی فردی، 2030عبداهلل زاده رافی، مهدی.)

 .انی و اختالل های هیجانیخانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیج

 دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران پایان نامه مقطع دکتری،

تهران:  روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان.(. 2027بیابانگرد، اسماعیل.)

 انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسالمی ایران.

نیروی انسانی متخصص و سیاست گذاری  طرح نیاز سنجی(. 2023گلشنی، فاطمه و حسنی، فریبا.)

. موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم توسعه منابع انسانی کشور

 تحقیقات و فناوری.
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(. پیش بینی شادمانی دانش آموزان با توجه به 2033غالمی، سمیه و حسین چاری، مسعود.)

مجله مطالعات رآمدی. ادراک آنها از انتظارات معلم، نحوه تعامل معلم و خودکا
 20-233.صص 1/63، پیاپی2، شماره 0دوره  آموزش و یادگیری.

(. رابطه بین الگوهای ارتباطی 2033فراهتی، مهرزاد؛ فتحی آشتیانی، علی و مرادی، علی رضا.)

، 0، ش 1. دوره مجله علوم رفتاریخانواده با منبع کنترل و عزت نفس نوجوانان. 

 173-121صص

Bakker, A, B. & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. 

Career Development International, 13(3): 202-22 

Breso, E, Salanova, M & Schoufeli, B,. (2007). In search of the third dimension 

of Burnout, Applied psychology, 56 (3), 460-472. 

Deese, M. (2002). Testing an extension of the job demands-resources model. 

Clemson University.1. 1-22 

Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, E. & Schaufeli, W. B. (2003). The job 

demands-resources model of burnout, Journal of Applied Psychology, 

864422-512 

 

DuBois, D. L., & Silverthorn, N. (2005). Natural mentoring relationship and 

adolescent health: Evidence from a national study. American Journal of 

public health, 25(3), 518. 

Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing 

educators and improving schools. Boulder, CO: Westview. 

Fallon M., C. M., Illinois, C.(2010). School Factors That Promote Academic 

Resilience in Urban Latin.Ohigh School Students. Loyola University 

Chicago. Pp. 42-80 

Furrer, C., Skinner, E. (2003). Sense of Relatedness as a Factor in Children’s 

Academic Engagement and Performance. Journal of Educational 

Psychology. Vol. 25, No. 1, 148–162 

Gagne, M. (2008). The role of autonomy support and autonomy orientation in 

pro-social behavior engagement. Motivation and Emotion, 27, 122 -223. 

Grolnick, W., Slowiaczek, L. (1224). Parents’ involvement in children’s 

schooling: A multidimensional conceptualization and motivational model. 

Child Development. 65, 237–252. 



 4315 زمستان، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  411

 

Hobfoll, S, E., Johnson, R, J., Ennis, N., & Jackson, A, P. (2003). Resource loss, 

resource gain, and emotional outcomes among inner city women. Journal 

of personality and social psychology, 84(3): 632-643 

Ikiz, F.E., & Cakar, F.S. (2010). Perceived social support and self-esteem in 

adolescence. Social and Behavioral Sciences, 5, 2338–2342. 

Kuh, G. D. (2003). What we're learning about student engagement from NSSE. 

Change, 35(2), 24-32.  

Kuh, G. D., Cruce, T. M., Shoup, R., Kinzie, J., Gonyea, R. M. (2008). 

Unmasking the effects of student engagement on first-year college grades 

and persistence.   

Maslach, C., Schaufeli, W, B., & Leiter, M, P. (2001). Job Burnout. Annual 

Review of psychology, 52, 327-422. 

McGee, R., Williams, S., Howden-Chapman, P., Martin, J., & Kawachi, I. (2006). 

Participation in clubs and groups from childhood to adolescence and its 

effects on attachment and self-esteem. Journal of adolescence, 22(1), 1-17.  

McLaughlin, N. (2015). An Analysis of the Effect of Relationship Status on the 

social issues research center .25, 223–315 

McMahon, S. D., Felix, E. D., & Nagarajan, T. (2011). Social support and 

neighborhood stressors among African American youth: Networks and 

relations to self-worth. Journal of child and family studies, 20(3), 255-263. 

Pajares, F. (2002). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of 

Educational Research 66, 543–578. 

Kaplan, A. (1274). Early adolescents' perceptions of the classroom social 

environment, motivational beliefs, and engagement. Journal of 

Educational Psychology, 22(1), 83. 

Plett, M., Wilson, D.(2014). People Matter: The Role of Peers and Faculty in 

Students’ Academic Engagement. American Society for Engineering 

Education.  

Sanghavi, Toral. (2010). Factors influencing Asian Indian American children's 

academic performance. Child and Family Studies.  Dissertations degree of 

Doctor of Philosophy. Syracusc University. 

Schaufli, W. B., &Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their 

relationship with burnout and engagement: a multi-sample study. Journal 

of Organizational Behavior.25, 223–315  

Sivandani, A., EbrahimiKoohbanani, Sh., & Vahidi, T. (2013). The relation 

between social support and self-efficacy with academic achievement and 

school satisfaction among female junior high school students in Birjand. 

Social and Behavioral Sciences, 84, 668 – 673. 



 414  ... اجتماعی منابع و شخصی منابع مبنای بر تحصیلی اشتیاق علّی یابیمدل

 

Skinner, E. A., Furrer, C. J., Marchand, G., Kindermann, T. A. (2008). 

Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational 

dynamic? Journal of Educational Psychology, 100(4), 765-781. 

Tan, C., & Tan, L. S. (2013). The role of optimism, self-esteem, academic self-

efficacy and gender in High-ability students. The Asia-pacific Education 

Researcher, 1-13. 

Tenaw, Y. A. (2013). Relationship between Self-Efficacy, Academic 

Achievement and Gender in Analytical Chemistryat Debre Markos College 

of Teacher Education. Debre Markos College of Teacher Education. ISSN 

2227-5835. 3(1).Pp.1-28 

Veigagalvão, D., Almeida, A., Carvalho, C., Janeiro, I., Nogueira, J., Conboy, J., 

Melo, M., Taveira, M.C., Festas, M.I., Bahia, S., Caldeira, S., Pereira, 

T.(2012). Student’ S Engagement In School: A Literature Review. 

Proceedings of ICERI Conference.12th-21st Novembr, Madrid, Spain.PP. 

1336-1344 

Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demrouti, E., Schaufeli, W. B.(2007).The role 

of personal resources in the job demands-resources model. International 

journal of stress management.14222121-141. 

 


