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چکیده 
مقدمه :اشتیاق تحصیلی یکی از شاخصهای مهم ییییمد ناگامیاهی مح می ممیشمین
پژوهش حاضر با هدف مدلیابی روابم اماختاری اشمتیاق تحصمیلی ناگام ییاا بمر ااما
یمکطلبی ،تدریس تحیلآفرین ،حماید اجتماعی با میاگ ییری گقمش امرزگد ی تحصمیلی
اگ ام شد
روش :جامعۀ آماری این پژوهش را یلیۀ ناگا ییاا نورۀ یارشناای م تمم آممیزع عما ی
اایراین نر اال تحصیلی  5961-69تاکیل نانگد گمیگۀ پژوهش شامل  903ناگام ی 319
پ ر 15 ،نختر) بین یه با روع گمیگه یری تصانفی خیشهای اگتخا شدگد برای جمم آوری
نانهها از پراانامههای اشتیاق تحصیلی فرنریکز و همکماراا ،)3003 ،امرزگد ی تحصمیلی
ح ینچاری و نهقاگیزانه ،)5965 ،یمکطلبی ریاا و پنتریچ ،)5661 ،حمایمد اجتمماعی
انراک شده زیمد وهمکاراا )5611 ،و تدریس تحیل آفمرین بیچاممو و همکماراا)3050 ،
ااتیانه شد
یافتهها :حماید اجتماعی انراک شده ،یمکطلبی و تدریس تحیلآفرین م تقیماً بر اشمتیاق
تحصیلی اثر ناشتند همچنین حماید اجتماعی ،یمکطلبی و تدریس تحیلآفرین بمه شمکل
غیرم تقی و از طریق ارزگد ی تحصیلی بما اشمتیاق تحصمیلی ارتبماش ناشمتند امرزگد ی
تحصیلی گقش میاگ ییری بین یمکطلبی تحصیلی ،تدریس تحیلآفرین ،حمایمد اجتمماعی
و اشتیاق تحصیلی ناگا ییاا ناشد نر م ممی متییرهمای پمژوهش تیاگ متند ،حمدون 95
نرصد از واریاگس اشتیاق تحصیلی را پیشبینی ینند
نتیجهگیری :با تقیید یمکطلبی تحصیلی ناگا ییاا ،حماید اجتماعی و ااتیانۀ اامتاناا
از روع تدریس تحیلآفرین میتیاا بمه ناگام ییاا یممک یمرن تما بمر م ماکل و مامک
تحصیلی خین غلبه ینند و ارزگد ی تحصیلی خین را افزایش نهند این عیاممل ممیتیاگمد نر
تعامل با یکدییر ،اشتیاق تحصیلی ناگا ییاا را ارتقاء بخاند
کلمات کلیدی :اشتیاق تحصیلی ،ارزگد ی تحصمیلی ،تمدریس تحمیلآفمرین ،یممکطلبمی
تحصیلی ،حماید اجتماعی
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Structural Equation Modeling of Students'
academic engagement based on Academic HelpSeeking, Transformational teaching, perceived
social support with the Mediation Role of Academic
Buoyancy
1
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Abstract
Introduction: Academic engagement is one of the indicators of
academic quality. The purpose of this study was to structural
equation modeling of students' academic engagement based on
academic help-seeking, transformational teaching, perceived social
support with the mediation role of academic buoyancy.
Method: The statistical population was all undergraduate students
of Esfarayen University of Technology, in 2016-2017 academic
year.The sample included 304 students (253 boys, 51 girls) who
were selected using random cluster sampling. Academic
engagement scale (Fredericks et al., 2004), academic buoyancy
(HosseinChari and Dehghanizadeh, 2012), Help-Seeking (Ryan
and Pintrich, 1997), perceived social support (Zimet et al., 1988)
and Transformational teaching (Beauchamp et al., 2010) were used
to measure variables.
Results: Perceived social support, academic help-seeking and
transformational teaching had a direct effect on academic
engagement. Also, Academic help-seeking, transformational teaching
and perceived social support had indirect effects through academic
buoyancy on academic engagement. Academic buoyancy could
predict the student academic engagement positively. Overall, finding
suggested that academic buoyancy had a mediating role in the
relationship between academic help-seeking, transformational
teaching, perceived social support and academic engagement. In total,
the variables of the research were able to predict about %31 of the
variance of academic engagement.
Conclusion: By enhancing help-seeking, social support and
teachers' use of transformational teaching, students helps them
overcome their educational problems, and increase their academic
buoyancy. These factors can enhance students' academic
engagement to interact with each other.
Keywords:
Academic
Engagement,
Academic
Buoyancy,Transformational Teaching, Academic Help-Seeking,
Perceived Social Support
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مقدمه
توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی سال هاست که مورد توجه متخصصان آموزش و پرورش
و نظام آموزش عالی قرار گرفته است .از آنجایی که دانش آموزان و دانشججویان بجه عاجوان رکج
اساسی نظام آموزشی ،در دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توججه بجه
ای قشر از جامعه از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشجتر نظجام آموزشجی و
تربیتی را موجب میشود (عباسی و همکاران .)4931 ،یکی از عوامل مهمجی کجه بجرای یجادگیری
دانش آموزان و دانشجویان ضروری است ،اشتیاق تحصیلی 4است که از عوامل مثبت در موفقیجت
تحصیلی دانشجویان به شمار می رود .اشتیاق تحصیلی ،عجاملی مهجد در تعیجی رشجد شخصجی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه هاست (هارستماشجوف و زیمیتجا 2002 ،2؛ اکسجاویر 9و
همکاران2042 ،؛ آلراشیدی ،ف و نقو.)20421 ،
اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی یک دانشجو برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف میکاد
و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل شجده االج ق مجیگجردد (اسجتروبل 5و همکجاران. )2044 ،
دانشجویانی که اشتیاق تحصیلی داشته باشاد ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعا مورد
هدف یادگیری دارند ،سخت ت ش میکااد ،از انجام وظایف تحصیلی لذ میبرند ،بجه قجوانی و
مقررا محل تحصیل تعهد بیشتری نشان می دهاد ،از انججام رفتارهجای ناسجازگارانه و نجام لو
اجتاا میکااد و در آزمون ها عملکرد بهتری دارند (مسلش ،اسکافیلی و لیتجر2004،2؛ ک سج و
بوتلر .)2042،2شاخصهای اشتیاق تحصیلی عبار اند از :مشارکت در فعالیتهای مرتبط با مدرسه،
دستیابی به نمرا باال ،میجزان وقجت گذاشجت بجرای تکجالیف و میجزان تکمیجل کجردن تکجالیف
است(.دالزن 8و همکاران20،شتیاق تحصیلی به وسیله آستی  3در سال  4381گسجترش پیجدا کجرد
(آستی  .) 4333،در ادبیجا پژوهشجی ،اشجتیاق تحصجیلی چاجد سجازه را در بجر مجیگیجرد :اشجتیاق
رفتاری،شااختی و هیجانی (آلراشیدی ،ف  ،نقو2042 ،؛ دالزن و همکاران2045 ،؛ پیترن  ،سویای و
پیهالتو2041،40؛ گاال 44و همکاران .)2041 ،اشتیاق رفتاری شرکت فعال و درگیرانه دانشجویان در
گروههای اجتماعی ،روابط ک سی ،م العه در دانشگاه و خانه ،فعالیتهای فوق برنامهای مربوط به
دانشججگاه ،داشججت رفتارهججای مثبججت و نداشججت رفتارهججای مخججر را شججامل مججیشججود (لیججوم و

1. Academic Achievement
2. Horstmanshof & Zimitat
3. Xavier
4. Alrashidi & Phan & Ngu
5. Strobel
6. Maslach & Schaufeli & Leiter
7. Closson & Boutilier
8. Dolzan
9. Astin
10. Pietarinen & Soini & Pyhalto
11. Galla
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ریور2008،4؛ آرچامبالت 2و همکاران .)2003 ،به الور کلی اشتیاق رفتاری شامل سجه ججزا اسجت:
جزا اول شامل رفتار مثبت است ،ماناد پیروی از هاجارهجای ک سجی ،پیجروی از قجوانی و عجدم
حضور د ر رفتارهای ناخوشایاد .ججزا دوم مربجوط بجه مشجارکت در وظجایف مجرتبط بجا تحصجیل و
یادگیری است ،ماناد مشارکت در بحث ،تمرکز ،پافشاوری و ت ش است .سومی جزا مشارکت در
فعالیتهای فوق برنامه مدرسه است (آلراشیدی ،ف  ،نقو .)2042 ،اشتیاقشااختی به سرمایهگذاری
شخصی دانشجویان در فعالیتهای یادگیری اشاره دارد که شامل خودتاظیمی ،التزام بجه یجادگیری
تبحری و استفاده از راهبردهای یادگیری ماناد استفاده از گسترش معاایی یا بسط بجه ججای حفج
کردن می شود (صداقت و همکاران2044،؛ فردریکز ،بلومافیلد ،پاریس  .)2001،9اشتیاق هیجانی بر
اشتیاق ،ع ق ه ،لذ  ،سرزنده بودن و رغبت نسبت به ک س و به الور کل با احساس وابستگی به
معلد ،همساالن ،یادگیری و دانشگاه ارتباط مییابد (چو و چو.)2041،1
عوامل مختلفی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر میگذارد که میتجوان بجه عجواملی ماناجد سجرزندگی
تحصیلی ،5کمک اللبی تحصیلی ،2تدریس تحول آفری  2و حمایت اجتماعی 8اشاره کرد .سرزندگی
تحصیلی به عاوان یکی از مؤلفههای بهزیستی روانی است که تا آوری تحصیلی را در چجارچو
زمیاۀ روانشااسی مثبت ماعکس میکاد (سولبرگ ،هاپکیاز ،اوماندس و هالواری2042،3؛ مارتی و
مارش .)2008 ،40سرزندگی تحصیلی به معاای توانایی موفقیت آمیجز یادگیرنجدگان در مواجهجه بجا
موانع و چالشهای تحصیلی و فائق آمدن بر آنها است (کجامرفورد ،باتیسجون و تجورمی.)2045 ،44
نتایج پژوهشهای پورعبدل ،صبحیقراملکی و عباسی ( ،)4931بالکیس ( )2049بیانگر ای بود که
دانش آموزانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند ،اشتیاق و ع قه بیشتری به تحصیل دارند.
یکی از عوامل اساسی که به نظر می رسد در اشتیاق تحصیلی فراگیجران نقجش اساسجی ایفجاا
میکاد ،شیوههای متفاو تدریس توسط اساتید میباشد ،در همی راستا تجدریس در نجوت تحجول
آفری آن می تواند نقش اساسی در اشتیاق تحصیلی داشته باشد ،تدریس تحول آفری بر ای بجاور
که معلمان می تواناد تغییرا معای داری در زندگی یادگیرندگان بدهاجد ،تمرکجز دارد (اسج وی ،42
 2005و  .) 2002تدریس تحجولی بجر روی ترقجی و پیشجرفت یجادگیری یادگیرنجدگان و پیشجرفت
شخصی آنها از الریق اجرای فعالیتهای مبتای بر گروه که شامل تجربیا مفاهید درسی هسجتاد
1. Lippman & Rivers
2. Archambault
3. Fredricks & Blumenfeld & Paris
4. Cho & Cho
5. Academic Buoyancy
6. Academic Help-Seeking
7. Transformational Teaching
8. Social Support
9. Solberg & Hopkins & Ommundsen & Halvari
10. Martin & Marsh
11. Comerford & Batteson & Tormey
12. Slavich
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تمرکز دارد (اس وی و زیمباردو .)2042 ،4در تحقیقا مختلف تأثیر تدریس بر سرزندگی تحصیلی
و اشتیاق تحصیلی نشان داده است .نتایج پژوهشهای جباری ( ،)4932نولاجد و ریاجارد)2041( 2
بیانگر ای بود که تدریس تحول آفری بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت دارد .نتایج پژوهشهای غ م
زاده ( ،)4939ما قی و همکاران ( )4935بیانگر ای بود که کیفیت تدریس میتوانجد پجیش بیاجی
کااده سرزندگی تحصیلی یادگیرندگان باشد.
یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر اشتیاق تحصجیلی ،حمایجت اجتمجاعی ادراد شجده اسجت.
ماظور از حمایت اجتماعی ادراد شده میزان دسترسجی و ادراد فجرد از دسجترس بجودن حمایجت
دیگران ،در صور نیاز به کمک دیگران است (لی ،9ه  ،ونگ و چاجگ2048 ،؛ فریدلاجدر ،ریجد،
شوپاد و کریبی .)2002 ،1حمایت اجتماعی به عاوان یک ضجربه گیجر در مقابجل اسجترس عمجل
میکاد .حمایت اجتماعی به عاوان یک مابع حفاظتی در نظر گرفته میشود که مجردم را قجادر بجه
مقابله با استرس ،اض را و افسردگی میکاد .ع وه بجر ایج  ،حمایجت اجتمجاعی ،ارتبجاط مثبجت
اجتماعی افراد با دیگران را فراهد میکاد که موجب تعادل احساسی و کاهش فرسودگی تحصجیلی
میشود (برن2049،5؛ لی ،ه  ،ونگ و چاگ2048 ،؛ کریمی ،بشجیرپور ،خبجاز و هجدایتی.)2041 ،
م ابق نظریه خودتعیی گری ،حمایجت اجتمجاعی مجیتواناجد تسجهیل گجر شجکوفایی تمجای و
پتانسیلهای درونی انسان باشاد (شوارتز  .)2000،نتایج پژوهش کلیاگ ،بیارس-ویاستون و بجاک
( )2008بیانگر ای بود که بی حمایت خانوادگی و اجتماعی و ادراد دانشجویان از توانایی خود در
مواجهه با موقعیتهای تحصیلی تایدگی زا ،راب ه مثبت و معاادار وجود دارد .نتایج پجژوهشهجای
گودار و رودریگوئز ()2049؛ رانتز و اسکالو ()4332؛ مدس ( )2040؛ اس می ،درتاج ،سعدی پجور و
دالور ( )4935بیانگر ای بود که حمایت اجتماعی احتمال ابت و گسترش اخت لهای هیججانی و
رفتاری ماناد فرسودگی تحصیلی را کاهش میدهد و لذا حضور عامجل حمایجت اجتمجاعی موججب
رشد ،اشتیاق و پیشرفت تحصیلی خواهد بود .نتایج پژوهشهای لی ،ه  ،ونجگ و چاجگ (،)2048
کریمی ،بشیرپور ،خباز و هدایتی ( ،)2041اس می ،درتاج ،سعدی پور و دالور ( ،)4935مهاا و الالع
پسجاد ( )4935بیجانگر ایج بجود کجه حمایججت اجتمجاعی بجا اشجتیاق تحصجیلی راب جه دارد .نتججایج
پژوهشهای شاه مرادی ،سواری و پاشا ( ،)2049داسون و پولی ( )2049بیانگر ای بود که حمایت
اجتماعی پیشبیای کااده سرزندگی تحصیلی است.
متغیر دیگری که میتواند در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد ،کمک اللبی تحصجیلی
است؛ کمک اللبی به عاوان راهبرد یادگیری خودتاظیمی برای غلبه بر مشک یادگیری و بهبود
تبحر تعریف شده است و ضم ایاکه مشکل تحصیلی خود را حل میکااد ،باعث برانگیخته شدن،
1. Slavich & Zimbardo
2. Noland & Richards
3. Li
4. Friedlander & Reid & Shupak & Cribbie
5. Boren
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شرکت فعال در فعالیتهای تحصیلی و عملکرد بهتر میشود (کارابیاک .)2044،4یادگیرندگانی که
از رفتارهای کمک اللبی استفاده میکااد بازنمایی درونی مثبت از خود و دیگران را رشد میدهاد،
به عبارتی نه تاها یادگیرندگان را با اعتماد به نفس برای جستجوی کمک به وجود مجیآورد بلکجه
آنها میداناد که بر دیگران در مواجهه با مشک میتواناد تکیه کااد (هالت .)2041، 2پژوهشها
نشان میدهد کمک اللبی تحصیلی به عاوان یجک راهبجرد یجادگیری خجودتاظیمی مهجد اسجت و
دانشجویانی که از ای راهبرد استفاده میکااد قادرند استرسهای تحصیلی را به الور چشجمگیری
کاترل کااد و در نتیجه دارای انگیزش پیشرفت باال ،خودکارآمدی باال و عملکرد تحصیلی بجاالیی
هستاد (کارابیاک2041 ،؛ زیمرم  .)2002 ،9نتایج پژوهش هالت ( )2041بیانگر ای بود که کمک
اللبی با سرزندگی تحصیلی ارتباط دارد .نتایج پژوهشهای هونی و مک ناگجت ( ،)2049هاشجمی
نصر آباد ( )4935بیانگر ای بود که کمک اللبی ،اشتیاق تحصیلی را افزایش میدهد.
اشتیاق تحصیلی از عوامل ثمربخش و موفقیت آمیز در زندگی تحصیلی یادگیرندگان میباشد.
از ای رو آشاایی با عوامل تأثیرگذار بر آن برای دست اندرکاران تعلید و تربیت اعد از خانوادههجا و
نهادهای آموزشی حائز اهمیت است تا شاید زمیاههای ارتقاا آن برای نوجوانجان فجراهد گجردد .در
پژوهشهای گذشته م العا چادانی بر روی اشتیاق تحصیلی صور نگرفته است .لذا در راستای
برالرف کردن خ ا موجود میان م العا انجام شده ،هدف پژوهش حاضر ارائجه مجدل سجاختاری
اشتیاق تحصیلی دانشجویان براسجاس کمجک اللبجی تحصجیلی ،تجدریس تحجول آفجری  ،حمایجت
اجتماعی با میانجی گری نقش سرزندگی تحصیلی ،م ابق با مدل مفهومی ارائه شده در شکل ()4
بود .در راستای هدف پژوهش ،بررسی فرضیههای پژوهشی زیر مد نظر قرار گرفت:
 .4بی حمایت اجتماعی ادراد شده ،کمک اللبی تحصیلی ،تجدریس تحجول آفجری  ،سجرزندگی
تحصیلی با اشتیاق تحصیلی راب ه مثبت دارد.
 .2حمایت اجتماعی ادراد شده ،کمک اللبی تحصیلی ،تدریس تحول آفری با اشتیاق تحصجیلی
از الریق سرزندگی تحصیلی راب ه دارد.

1. Karabenick
2. Holt
3. Zimmerman
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پژوهش
کمک اللبی

اشتیاق تحصیلی

سرزندگی
تحصیلی
حمایت اجتماعی

تدریس تحول
آفری

شکل . 1مدل مفهومی پژوهش

روش
پژوهش حاضر با روش همبستگی از نوت تحلیل مسیر صور گرفت .جامعه آماری پژوهش شامل
کلیه دانشجویان دوره کارشااسی مجتمع آموزش عالی اسفرای بود که در سجال تحصجیلی -4932
 4935مشغول به تحصیل بودند.تعداد کل دانشجویان کارشااسی مجتمع آمجوزش عجالی اسجفرای
 4200نفر بود .با توجه به حجد جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی
خوشهای  920نفر به عاوان نمونه انتخا شدند در ابتدا چادی ک س به صور تصادفی انتخا
گردید ،پس از توضیح درباره پژوهش ،هدف و نحوه اجرای پژوهش ،جهت شجرکت در پجژوهش و
تکمیل پرسشاامه  ،رضایت آگاهانه دانشجویان جلب شد ،سوس پرسشاامهها بر روی آنان اجرا شجد
که بعد از جمعآوری پرسشاامهها ،حدود  901نفر مورد تجزیه و تحلیل قجرار گرفت.معیجار ورود بجه
تحقیق ،رضایت آگاهانه ی دانشجویان و تمایل به پر نمودن پرسشاامهها بود و معیجار خجروج نیجز
عدم تمایل آنها و تکمیل نامودن پرسشاامههای پژوهش بود .از لحاظ اخ قی نیز اصل محرمانگی
رعایت شد و ای االمیاان به دانشجویان داده شد که اال عا هویتی آنها محرمانه خواهد ماند.
ابزارهای پژوهش
الف) پرسشنامه کمک طلبی :ای پرسشاامه توسجط ریجان و پیاتجری ( )4332الراحجی شجده
است .ریان و پیاتری ( )4332با روش آلفای کرونباخ ،اعتبجار مقیجاس اجتاجا از کمجک اللبجی را
 0/83گزارش کرد .روایی بُعد اجتاا از کمک اللبی به روش چجرخش واریمجاکس انججام شجد ،و
نشان داد عامل اجتاا از کمک اللبی  22درصد واریانس کل را تبیی میکاد .برای ساجش ایج
مؤلفهها از پرسشاامه رفتار کمک اللبی تهیه شده توسط قدموور و سرمجد (( )4982که شججامل 41
سؤ ال) است استفاده شد .سؤاال ای پرسشاامه ب ور تصادفی پشت سجر هجد قجرار داده شجدهانجد
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پرسشاامه کمک اللبی دارای  2بعد پذیرش کمک اللبی و اجتاا از کمک اللبی است که هر بعد
دارای  2گویه است که با استفاده از مقیاس درجهای لیکر از یجک تجا پجاج (=4کجام مخجالفد،
=5کام موافقد) نمره گذاری می شود .قدموور و سرمجد ( )4982اعتبار مقیجاس اجتاجا از کمجک
اللبی را  0/28اع م کرد ،و روایی ای بُعد را به روش چرخش واریماکس انجام داد ،نتیجه نشجان
داد عامل اجتاا از کمک اللبی  23/1درصد واریانس کل را تبیی میکاد .همااجی در پجژوهش
حاضر ضریب آلفای کرانباخ برای بعد پذیرش کمک اللبی تحصیلی  %21و بعد اجتاجا از کمجک
اللبی  %22به دست آمد.
ب) مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده :ایج مقیجاس توسجط زیمجت،
داهلد ،زیمت و فارلی ( )4388تهیه شده است که ادراد فرد را از حمایت اجتمجاعی در سجه حجوزه
خانواده ،دوستان و افراد مهد میساجد .مقیاس حاضر دارای  42گویه میباشد به ای ترتیب که به
هر یک از ابعاد حمایت اجتماعی (خانواده ،دوستان و افراد مهد) 1 ،گویه تعلق مجیگیجرد .گویجههجا
براساس مقیاس پاج درجهای لیکر نمره گذاری میشوند و برای گزیاههجای کجام مخجالف تجا
کام موافق نمرههای  4تا  5ماظور شده است و در نهایت از مجموت نمرا  42گویجه ،مجیتجوان
یک نمره کلی برای هر فرد به دست آورد .نتجایج م العجه ی زیمجت و دیگجران( )4388بجا هجدف
بررسی ویژگیهای روانساجی مقیاس چاد وجهی حمایت اجتماعی ادراد شده ،نشان از پایجایی و
روایی م لو مقیاس داشت .در ایران نیز ،سبزی و فوالد چاگ ( )4931پایایی ای مقیجاس را بجا
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی کردند و مقدار ضجرایب آلفجا را بجرای سجه خجرده مقیجاس
مذکور به ترتیب فوق %82 ،%28 ،%24و برای کل مقیاس  %23احراز گردید که حکایت از پایجایی
م لو ای مقیاس داشت .هماای در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانبجاخ بجرای سجه مقیجاس
خانواده ،دوستان ،افراد مهد به ترتیب برابر  %80 ،%23 ،%21به دست آمد.
ج) مقیاااس تاادریو تآااون (فاارین  :)TTQای ج مقیججاس توسججط بوچامجج و
همکاران( )2040الراحی شد .ای پرسشاامه متشکل از  42سجوال اسجت کجه چهجار زیجر مقیجاس
تحریک ذهای ،انگیزه الهام بخش ،م حظا فردی و تأثیر آرمانی را مورد ساجش قرار مجیدهجد.
پاسخ هر کدام از گویهها دارای نمرا یک تا پاج میباشد که از (هرگز= 4تجا همیشجه= )5شجامل
می شود .بوچام و همکاران( )2040همسانی درونی کلی ای پرسشاامه را  %32گجزارش نمودنجد.
هماای روایی سازه که توسط آنها بر روی ای پرسشاامه انجام گرفت وجود چهار عامل تحریک
ذهای ،انگیزه الهام بخش ،م حظا فردی و تأثیر آرمانی را مورد تایید قجرار داد .شجریف ()4939
اعتبار ای پرسشاامه را با دو شیوه همسانی درونی و ثبا زمانی مورد بررسی قرار دادند که اعتبجار
آن بر اساس آلفای کرانباخ  %35و با استفاده از روش بازآزمایی  %31میباشد .در پژوهش صجفری
و همکاران پایایی ای مقیاس در دانشجویان علوم پزشکی  ،%21گزارششده اسجت .همااجی در
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پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ برای چهجار زیجر مقیجاس تجأثیر آرمجانی،انگیزه الهجام بخجش،
م حظا فردی و تحریک ذهای به ترتیب  %29 ،%21 ،%28 ،%25به دست آمد.
د) مقیاس سرزندگی تآصیلی :حسی چاری و دهقانی زاده( )4934ای پرسشاامه را بجا
الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتی و مارش( )2002که دارای  1گویجه اسجت ،توسجعه
دادند .ای ابزار دارای  3گویه میباشد و درجه موافقت یا مخالفت پاسخ دهاده را در داماه ی پجاج
درجهای از ( 4کام مخالف) تا (5کام موافق) میساجد .حاصل جمع نمرا هر فرد در مجمجوت
 3گویه ،یک نمره کلی برای او بدست میدهد که مبی میزان سرزندگی تحصیلی او اسجت .بجدی
ترتیب داماه نمره محتمل برای هر فرد بی  3تا  15خواهد بود .حسی چجاری و دهقجانی ()4934
روایی ای پرسشاامه را م لو گزارش کردند .و پایجایی ایج ابجزار را بجا اسجتفاده از روش آلفجای
کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب با ضرایب  %80و  %29به دست آوردند .هماای در پژوهش حاضجر
ضریب آلفای کرانباخ برای سرزندگی تحصیلی  %23به دست آمد.
ه) مقیاس اشتیاق تآصیلی :ای مقیاس به وسیلۀ فردریکجز ،بلومافیلجد ،پجاریس ()2001
ساخته شده که دارای  41گویه است و سه خرده مقیجاس رفتجاری (گویجههجای  4تجا  ،)1عجاالفی
(گویههای  5تا  )40وشااختی (گویههای  44تا  )41را اندازه گیری میکاد .پاسخ هر گویه در یجک
الیف  5درجهای لیکر ( از هرگز= 4تا در تمام اوقا = )5است .ضریب پایایی ای مقیاس توسجط
سازندگان تسجت  % 82گجزارش شجده اسجت .در ایجران پجس از ترجمجه و هاجاریجابی پرسشجاامه،
عباسی،اعیادی،شفیعی و پیرانی( )4931ضریب پایایی ای مقیجاس را  %22گجزارش کجرده انجد(.)1
هماای  ،در پژوهش حاضر ض ریب آلفجای کرانبجاخ بجرای سجه خجرده مقیجاس رفتجاری ،عجاالفی
وشااختی به ترتیب برابر با  %29 ،%34 ،%82به دست آمد.
یافتهها
در ابتدا با بررسی پیش فرضهای آماری با استفاده از آزمون های ،کشیدگی و چولگی ،جعبجه ای،
کولموگروف-اسمیرنوف دادههای پر شااسایی ،سوس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس دادههجای
پر حذف گردید ،که پس از آن تعداد دادههای به  222نمونجه کجاهش یافجت ،همااجی پجس از
بررسی نرمالی دادهها مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش بررسی و تایید گردید ،همااجی نتجایج
میانگی واریانسهای استخراجی ( )AVEنشجان مجیدهجد تمجامی خجرده مقیجاسهجای اشجتیاق
تحصیلی ،حمایت اجتماعی ،تدریس تحول آفری  ،سرزندگی و کمک اللبی تحصیلی در مدل اندازه
گیری مقادیر بدست آمده ی آن از حد معیار  0/5بزرگ تر میباشد که نشان دهاده روایجی از نجوت
همگرا است ،هماای پایایی مرکب (پایایی سازه) نشان دهاده ی آن است که مقادیر بدست آمده
از مولفهها از حد معیار  0/02بیشتر میباشد و باابرای موضوت  AVEو  CRپرسشاامههجا تاییجد
میگردد.
101

وابطساختاریاشتیاقتحصیلیدانشجویانبراساسکمکطلبیتحصیلی...

مدلیابیر

جدول  .1ماتریس همبستگی پیرسون خرده مقیاس های اشتیاق تحصیلی ،حمایت اجتماعی،
تدریس تحول آفرین ،سرزندگی و کمک طلبی تحصیلی
متغیر

M

SD

8

0

9

0

5

42/24
41/31

اشتیاق
شااختی

42/32

9/22

**.25

**.24

4

خانواده

24/29

5/22

*.44

*.49

**.49

4

دوستان

48/34

2/22

*.41

*.44

**.45

**.90

4

افراد مهد

42/28

2/53

*.44

.02

*.49

**.91

**.94

تدریس
آرمانی

42/25

2/39

**.22

4
4

2/32

**.20

**.20

**.22

**.22

*.41

**.48

4

42/42

9/18

**.42

**.29

**.42

**.42

**.20

**.24

**.25

4

44/53

9/01

**.24

**.21

**.99

*.42

**.45

**.29

**.92

**.99

4

44/82

9/25

**.20

**.23

*.49

**.20

**.22

**.29

**.90

**.95

**.98

4

99/20

2/12

**.42

**.48

**.42

**.42

**.42

**.42

**.22

**.25

**.48

4

21/02

9/23

.03

**.48

**.94

**.45

**.21

**.48

**.24

*.41

43/19

1/91

*-.49

**-.23

**-.21

*-.49

**-.43

**-.29

**-.42

**-.42

**-.45

-.40

**.24

**.48

**.42
**-.29

**-.93

کمک
اللبی
پذیرش
کمک
اللبی
اجتاا

4

سرزندگی

**.29

تدریس
الهام
بخش
تدریس
م حظا
فردی
تدریس
تحریک
ذهای

4/80

اشتیاق
عاالفی

4

اشتیاق
رفتاری

6

7

1

3

84

88

80

*در س ح  0/05معای داری است* * .در س ح  0/04معای داری استN = 222 .

نتایج مادرج در جدول  : 2همبستگی مثبت معااداری بی اشتیاق تحصیلی ،حمایت اجتمجاعی،
تدریس تحول آفری  ،سرزندگی و کمک اللبی تحصیلی در دانشجویان را نشان میدهد.
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جدول  .2شاخصهای برازش حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و متغیرها پس از یک مرحله اصالح
نام (زمون

توضیآات

RMSEA
GFI
NFI
CFI
DF

کای اسکوئر نسبی
ریشه میانگی توان دوم خ ای تقریب
شاخص برازندگی تعدیل یافته
شاخص برازش نرم
شاخص برازش مقایسه ای
22

مقادیر قابل

مقدار به دست

مقدار به دست

(مده قبل از

(مده پو از

تصآیح

تصآیح

9/140
0/084
0/813
0/824
0/252

2/35
0/054
0/312
0/322
0/392

قبون
>9
>0/ 4
<0/ 3
<0/ 3
<0/ 3

مقدار  RMSEAبرابر با  0/054میباشد لذا ای مقدار کمتر از  0/4است که نشجان دهاجده
ای است که میانگی مجذور خ اهای مدل مااسب است و مدل قابل قبجول مجیباشجد .همااجی
مقدار کای دو به درجه آزادی( )2/35بی  4و  9میباشد و میزان شاخص CFI ،GFIو  NFIنیز
تقریبا برابر و بزرگتراز  0/3میباشد که نشان میدهاد مدل اندازه گیری متغیرهای پژوهش ،مدلی،
مااسب است.
جدول  .3برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

b

β

R2

تدریس تحول آفری بر اشتیاق تحصیلی
حمایت اجتماعی بر اشتیاق تحصیلی
سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
پذیرش کمک اللبی بر اشتیاق تحصیلی
اجتاا کمک اللبی بر اشتیاق تحصیلی

0/93
0/18
0/41
0/21
-0/42

0/12
0/22
0/94
-0/24
-0/02

0/093
0/022
0/093
0/0501
0/008

با توجه به جدول ( )9مسیرهای حمایت اجتماعی ،تدریس تحول آفجری  ،سجرزندگی و کمجک
اللبی تحصیلی اثر مستقید معااداری بر اشتیاق تحصیلی دارا هستاد.
جدول  .4برآورد مستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی
متغیر
تدریس تحول آفری با میانجی گری سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
حمایت اجتماعی با میانجی گری سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
پذیرش کمک اللبی تحصیلی با میانجی گری سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
اجتاا کمک اللبی تحصیلی با میانجی گری سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
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همان گونه که در جدول (  )1مشاهده میگردد ،از مسیر غیر مستقید در نظر گرفته شده با توجه بجه
مقادیر استاندارد شده ( ،)βاستاندارد نشده ( )bو ( )R2بجه دسجت آمجده ،مسجیر تجدریس تحجول آفجری ،
حمایت اجتماعی ،پذیرش کمجک اللبجی تحصجیلی و اجتاجا کمجک اللبجی تحصجیلی بجا میجانجیگری
سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی ،با توجه به مقدار بدست آمده دارای واریانس تبیی شده ی ( )R2برابر بجا
 0/055 ،0/093 ،0/409و  0/029میباشد و با توجه به روش برآورد حداکثر درست نمایی ( )MLمجورد
تایید واقع گردید.

نمودار  .1مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیش بینی استاندارد شده

بآث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس کمک اللبی
تحصیلی ،تدریس تحول آفری  ،حمایت اجتماعی با میانجی گجری نقجش سجرزندگی تحصجیلی در
دانشجویان مجتمع آموزش عالی اسفرای بود.به الور کلی متغیرهای پژوهش حاضر در مجموت 94
درصد از واریانس متغیر م د یعای اشتیاق تحصیلی را تبیی میکاد.
یافتههای بدست آمده در راب ه با فرضیه اول ،حاکی از ای است که حمایت اجتمجاعی ادراد
شده ،تدریس تحول آفری  ،پذیرش کمک اللبی به الور مثبجت اشجتیاق تحصجیلی را پجیش بیاجی
میکاد .یافتههای بدست آمده در مورد راب ه مثبت و مسجتقید پجذیرش کمجک اللبجی بجا اشجتیاق
تحصججیلی بججا پججژوهشهججای ریججان و شججی  ،)2044(4شججاکی و همکججاران( ،)2045کججارنیرو 2و
همکجججاران( ،)2049جیجججو و همکجججاران( ،)2044سجججارانی و آیتجججی ( ،)4939خانکشجججی زاده و
1. Ryan & Shin
2. Carneiro
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رضایی(،)4934کارابایجک ( ،)2044هاشجمی نصجر آبجاد( )4932همسجو اسجت .ایج محققجان در
پژوهشهای خود به ای نتیجه رسیدند که کمک اللبجی میجزان انگیجزش و عملکجرد تحصجیلی را
افزایش میدهد .یادگیرندگانی که از کمک اللبی استفاده میکااد ،انرژی بیشتر برای انجام تکالیف
مدرسه ،احساس کارایی بیشتر و اجتاا از کمک خواهی کمتر و باع قه بیشجتر بجه فعالیجتهجای
تحصیلی میپردازند که موجب پیشرفت و موفقیت روزافزون آنها میشود و هماای از فرسجودگی
تحصیلی آنان جلوگیری میکاد( محمدیان،پیری،کلیر .)4935،دانشجویان که به مرحله انتزاعی یجا
صوری رسیدهاند و تواناییها و محدودیتهای خود را مجیشااسجاد باجابرای در هاگجام مواججه بجا
مشک تحصیلی ،میداناد به تاهایی نمی تواناد مسائل درسی و تحصیلی را حل کااد از دیگران
درخواست کمک میکااد  .ای درخواست کمک باعث میشود دیگران به ویژه معلمان و همساالن
برتر مسائل را برای آنها توضیح دهاد که ای امر میتواند مولفههای فرسودگی تحصجیلی ازجملجه
بی ع قگی ،ناکارآمدی ،خستگی را به حداقل برساند و به نوبه ی خود باعجث افجزایش اشجتیاق و
پیشرفت تحصیلی میشود.
یافتههای بدست آمده ،حاکی از ای است که حمایت اجتماعی به الور مثبت و مستقید اشتیاق
تحصیلی را پیش بیای میکااد .ای یافته با پژوهشهای لی ،ه  ،ونگ و چاگ ( ،)2048کریمی،
2
بشیرپور ،خباز و هدایتی( ،)2041گودار و رودریگوئز ،)2049(4مهاا و الالع پسجاد ( ،)4935ایلجدرید
( ،)2008یانگ ( ،)2005مدس ( ،)2040اس می ،درتاج ،سعدی پور و دالور ( )4935همسو اسجت.
دانشجویانی که از حمایتهای اجتماعی برخوردارند ،رفتارهای نگهدارنده درگیری در فعالیجتهجای
یادگیری را نشان میدهاد که با هیجانا مثبت همراه است .یعای همان سرمایههای روانشااختی
را بازنمایی میکااد که به الور نسبی دانشجویان را در امور تحصیلی درگیر مجیکاجد .بجه عج وه،
حمایتهای محی ی ماناد حمایتهای والدی  ،دوسجتان ،افجراد مهجد بجه عاجوان ماجابع درگیجری
تحصیلی دانشجویان و رشد مهار ها در محیطهای آموزشی عمل میکاد .نوجوانجانی کجه تعامجل
مثبت با همساالن دارند ،از لحجاظ عجاالفی و رفتجاری بجیش تجر در فعالیجتهجای مدرسجه درگیجر
میشوند(ونتزل .)2002،و ای مشارکتها بیش تر ناشی از احساس حمایتها و توجههای دریجافتی
از همساالن و ارضای نیاز نوجوان به احساس تعلق به گروه است.هد چای م العا تجربی نشان
داده اند؛ دانش آموزانی که حمایت عجاالفی و احتجرام دریجافتی از معلمجان و همسجاالن را تجربجه
میکااد ،بیش تر متمایل هستاد که ارزش بیش تری را بجرای یجادگیری در مدرسجه قایجل شجوند
(روزر،اکلز و سامرف .)4388،مازلو پیرو دیدگاه نظریه پردازان تحولی معتقد است حمایت اجتمجاعی
یکی از نیازهای اساسی افراد است .افراد از الریق حمایت اجتماعی نیازهای اساسجی خجود را رفجع
میکااد که موجب تصور مثبت،امایت ،پذیرش خود،توجه و حرمت نفس میشود که همجه ایج هجا
فرصتهای الزم جهت رشد و تحول ،پویایی و خودشکوفایی را فراهد میکاد.
1. Gowda & Rodrigues
2. Yıldırım
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بر اساس الگوی نظام خویشت و نظریه خودتعیی گری ،نیازهجای اساسجی روانشجااختی ،بجر
اشتیاق تحصیلی مؤثر هستاد .یکی از ماابع مؤثر در برآورده شدن نیازهجای اساسجی روانشجااختی
دانشجویان ،رواب ی است که بی آنها و دیگر عوامل بافتی و آموزشی ایجاد میشود .روابط اساتید
با دانشجویان ،از جمله روابط کلیدی در دانشگاه است .برای ایاکه روابط با اساتید ،به برآورده شدن
نیازهای اساسی روانشااختی دانشجویان ماجر شود ،باید کیفیجت مااسجبی داشجته باشجد ،حمایجت
اساتید از خودمختاری ،ساختار و مشارکت در روابط با دانشجویان ،برآورده شجدن نیازهجای اساسجی
روانشااختی دانشجویان را تسهیل میکاد (حجازی و همکاران.)4939،
پشتوانه نظری دیگری که از ای یافته حمایت میکاد ،مفاهید ما قه تقریبی رشد و تکیه گاه
سازی در نظریه رشد شااختی -اجتماعی ویگوتسکی است .از نظر ویگوتسکی ،تکیجه گجاه سجازی
فرایاد هدایت یادگیرندگان برای گذار از آناه اکاون میداناد به آناجه قجرار اسجت بداناجد تعریجف
میشود و ما قه تقریبی رشد به داماهای از تکالیف گفته میشود که کودد بجه تاهجایی از عهجده
انجام آنها بر نمی آید اما به کمک بزرگساالن یا دوستان بالغ تر از خود قجادر اسجت آنهجا را انججام
دهد .در ای نظریه ،رشدشااختی زمانی به حداکثر مجیرسجد کجه در ما قجه تقریبجی رشجد تعامجل
اجتماعی صور پذیرد(سیف .)4935،باابرای نقش حمایت و هجدایت بزرگسجاالن اعجد از اسجاتید،
همساالن و والدی در ارتقاا رشدشااختی و نیز افزایش اشتیاق تحصیلی مشخص میگردد.
نظریه الزاما کاترل کاراسک ( )4323فرض را بر ای میگیرد که فردی که ماابع کافی ماناد
حمایت والدی در اختیار دارد ،کار را رضایت بخش ادراد مینمایجد و عوامجل اسجترس زا را قابجل
مدیریت تلقی مینماید ،در نتیجه با اشتیاق به کار خود میپردازد (اس می ،درتجاج ،سجعدی پجور و
دالور .)4935،
یافتههای بدست آمده ،حاکی از ای است که تدریس تحول آفری به الجور مثبجت و مسجتقید
اشتیاق تحصیلی را پیش بیای میکااد .ای یافته با تحقیقا نولاد و ریاارد( )2041مبای بر راب ه
معاادار تدریس تحول آفری با انگیزه و یادگیری دانش آموزان هد خوانی دارد.هماای با تحقیجق
ویلسون و همکاران ( )2042مبای بر ایاکه دانشجویانی که معلمان آنها تدریس تحول آفری بجه
کار میبرند از اشتیاق ،انگیزه و رضایت از نیازهای روانی در فعالیتهای تربیت بجدنی برخوردارنجد،
همسو میباشد .با یافتههای لیته وود و جانتری ( )4333که نشان دادند تدریس تحجول آفجری بجر
شرایط سازمانی و اشتیاق یادگیرندگان به مدرسه تأثیر معای دار دارد ،همسو دانست .تدریس تحول
آفری نقش مهمی در انگیزه یادگیرندگان در ک س درس داشته ،زیرا که انگیجزه یافجت شجده بجه
یادگیری دانش آموزان مربوط مجی شجود و در نتیججه معلمجان تجأثیر مسجتقیمی بجر روی انگیجزه و
یادگیری دانش آموزان دارند (جاسما و کوپر ،4333،به نقجل از نولاجد و ریاجارد .)2041،تحقیقجا
نشان میدهد که معلمان با تدریس تحول آفری ت ش هایی به ماظور رشجد زیردسجتان ،توانجایی
تفکر انتقادی ،خ قیت به صور فردی و به دست آوردن تاوت دیدگاهها در یجک مشجکل قبجل از
ورود رسیدن به یک راه حل ارائه میدهاد (بوگلر ،کاسوی و روکاس .)2049،تدریس تحول آفجری
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با افزایش نگرش ها ،باورها ،انگیزه بیش تر ،لذ بردن بیش تر از کج س و معلجد ،خجودتاظیمی
باال ،هماای با پیشرفتهای قابل توجهی در خودکارآمدی و انگیزه درونجی یادگیرنجدگان همجراه
است (بیاامب و مورتون .)2044،هاگامی از تدریس تحول آفری اسجتفاده مجیشجود ،دانشججویان
یادگیری بیشتر ،درد مفهومی بهتر ،حضور در ک س بیشتر ،تجداوم بیشجتر و تعامجل بیشجتری در
انجام تکالیف دارند (ابراهید خانی .)4931،باابرای  ،زمانی که تدریس تحول آفری به موفقیت بجه
کار گرفته شود ،میتواند پتانسیل دانش آمجوزان بجرای موفقیجت تحصجیلی ،افجزایش قابجل توججه
نگرشها ،ارزشها ،باورها و مهارتها ،افزایش دهد.
یافتههای بدست آمده ،حاکی از ای است کجه سجرزندگی تحصجیلی بجه الجور مثبجت اشجتیاق
تحصیلی را پیش بیای میکاد .ای یافته با نتایج پجژوهش واتسجون ( )2008همسجو اسجت .نتجایج
تحقیقا پرریو و همکاران ( ،)2002اسااوزر و دیل ( ،)2045کیارا و همکاران ( ،)2008تقی نژاد و
همکاران ( )4931نشان داده که عوامل استرس زا در فرسودگی تحصیلی نقش دارند .وجود عوامل
استرس زا دانشجویی و شد یافت آنها ،موجب تقویت عدم کاترل بر شرایط محی ی و درماندگی
را در پی دارد و باید اذعان کرد که در ای موارد هد ماناد موارد دیگر ،کاهش عجز نفجس ریشجه
بسیاری از مشک میباشد .احتماال وقتی دانشجو در مجورد غلبجه بجر موقعیجتهجای پجر تجاش،
احساس ناتوانی میکاد ،تکلیف و وظایف تحصیلی خود را به تعویق میاندازد و البته دور از انتظجار
نیست که خستگی هیجانی ناشی از چای شرای ی به فرسودگی تحصجیلی بیانجامجد (اسجااوزر و
دیل .)2045 ،با ادامه شرایط استرس زا ،خستگی هیجانی دانشجویان افزایش یافته و به صور بی
ع قگی و در نهایت ارزیابی مافی و کارآمدی پایی تجلی مییابد .میتوان گفجت کجه فرسجودگی
باعث می شود که دانشجویان از نظر هیجانی در س ح پایی تری قرار بگیرند.ای خجود مجیتوانجد
ناشی از احساس ناکارآمدی در تحصیل باشجد.باابرای دانشججویانی کجه شجرایط تحصجیل خجود را
استرس زا ارزیابی میکااد کمتر به خودشان در جهت کاترل محجیط و موفقیجت در تحصجیل بجاور
دارند و کمتر از راهبردهای کجاهش اسجترس تحصجیلی اسجتفاده کجرده و در مجمجوت از احسجاس
خودکارآمدی تحصیلی پایی تری برخوردارند .لذا احساسا درد شجده مافجی نسجبت بجه شجرایط
تحصیلی ماناد استرس خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد (کیارا و همکاران .)2045 ،با توججه
به ایاکه سرزندگی تحصیلی ،تا آوری تحصیلی ماعکس میکاد .دانشججویانی کجه از سجرزندگی
تحصیلی برخوردارند در برخورد با موانع ،چجالش هجا ،سج وخ مختلجف اسجترس و  ...موفجق عمجل
میکااد .باابرای دانشجویان با سرزندگی تحصیلی بر موقعیتهای پرتاش غلبه میکااد و احساس
خودکارآمدی در آنها به وجود میآید که باعث میشود تکالیف تحصیلی خود را بجا اشجتیاق انججام
دهاد و در نتیجه از فرسودگی تحصیلی جلوگیری شود.سرزندگی تحصیلی موجب احسجاس مثبجت
دانش آموزان در مورد خودشان خواهد شد و همی امر موجب ع قه ی آنان به امجور تحصجیلی و
افزایش انگیزش تحصیلی آنان خواهد شد .ایج عامجل تحجرد الزم را بجرای بجه پایجان رسجاندن
موفقیت آمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دست یابی به درجه ی معیاجی از شایسجتگی فجراهد
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می آورد .دانش آموزانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارنجد اشجتیاق و ع قجه ی بجیش تجری بجه
تحصیل نشان داده ،جهت رسیدن به اهداف تحصیلی خود ت ش بیش تجری مجیکااجد بجرعکس
دانش آموزان دارای سرزندگی تحصیلی پایی ع قه ی چادانی به تحصیل نشان نداده ،ت ش کد
تری هد برای رسیدن به اهداف تحصیلی میکااد( .پورعبدل،صبحی قراملکی و عباسی .)4931 ،از
الرفی سرزندگی تحصیلی به رفتارهای آزادماشانه ،سازگار و تا آور در حوزه ی تحصجیلی اشجاره
دارد ،که میتواند دانش آموزان را توانا کاد تا به صور موفقیت آمیجزی بجا موانجع و چجالشهجای
تحصیلی هماون نمرا ضعیف ،فشار امتحان ،تکالیف سخت و دشواری که در الجول تحصجیل و
مدرسه رخ میدهد به مقابله برخیزند (مارتی و مارش )2008 ،و بدی ترتیب افراد سرزنده در حوزه
تحصیل از پختگی و سازگاری مااسبی برخوردار بجوده کجه موججب افجزایش حجس خجوش بیاانجه،
آمادگی و اتکا به نفس در انجام تکالیف ،احساس پیشرفت شخصی ،شایسجتگی و کجارآیی بجاال در
زمیاه تحصیلی در آنها می شجود و بجه دنبجال آن بهبجود عملکجرد تحصجیلی و کجاهش فرسجودگی
تحصیلی در ای افراد دیده میشود.
یافتههای بدست آمده در ارتباط با فرضیه دوم حاکی از ای است کجه پجذیرش کمجک اللبجی،
حمایت اجتماعی ادراد شده ،تدریس تحول آفری با اشتیاق تحصیلی با میانجی گجری سجرزندگی
تحصیلی راب ه مثبت و معاادار دارد.
یافته بدست آمده در راب ه با قدر پیش بیای کااجدگی کمجک اللبجی تحصجیلی بجر اشجتیاق
تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی با نتایج پژوهشهای هالت ( ،)2041سجارانی و آیتجی
( ،)4939پیوستیا و رویت ( ،)2003جیو و همکاران (، )2044کارنیرو و همکاران ( ،)2049امرایجی
و همکاران ( )4930همسو است .نتایج تحقیق ای پژوهشگران نشان میدهد که وقتجی فراگیجران
در حی انجام تکالیف درسی خود با ابهام یا مشکلی روبرو میشوند نجه تاهجا بجر اهمیجت دریافجت
کمک از ماابع انسانی و غیر انسانی آگاه بوده و واقف هستاد (فراشجااخت) ،بلکجه بجرای غلبجه بجر
ابهاما درسی خود و فهد بیشتر م لب به سایر افراد و ماابع روی میآورند (نیوم 4331،؛ به نقل
از عابدیای . )4982،بخش مهمی از استرسهای تحصجیلی از فقجدان سجایر مهجار هجای زنجدگی
باالخص مهار کمک اللبی ناشی میشود .زیمرم ( )2008عاوان میکاد که کمک اللبی یکجی
از مهد تری راهبردهای مدیریت ماابع به شمار میآید که به دانجش آمجوزان کمجک مجیکاجد تجا
امکانا موجود در ک س و محیط االراف را تاظید و اداره کاد .به عبارتی کمک اللبجی تحصجیلی
به عاوان راهبردی برای غلبه بر استرسهای تحصیلی تعریف شده است .از ای رو کمجک اللبجی
یکی از راهبردهای یادگیری است که دانش آموزان با استفاده از آن می تواناد مسائل و مشجک
یادگیری و استرسهای تحصیلی خجود را تشجخیص داده و از الریجق پرسجش و کمجک گجرفت از
دیگران در جهت رفجع آنهجا برآیاد(سجرزندگی تحصجیلی) .در نتیججه فراگیرانجی کجه بجرای رفجع
استرسهای تحصیلی از کمک اللبی استفاده میکااد ،دارای انگیزه پیشجرفت بجاال ،خودکارآمجدی
باال هستاد و با انرژی و ع قه بیشتری به فعالیتهای تحصیلی میپردازند فراگیرانی که تمایل به
111

هایروانشناسیاجتماعی،شماره سیوهفتم،بهار9911


پژوهش

کمک اللبی ندارند ،استرسهای تحصیلی بیشجتری تجربجه مجیکااجد و دارای اهجداف عملکجردی
پایی  ،حرمت نفس پایی و خودکارآمدی ضعیف هستاد (نیوم .)2002،
یافتههای پژوهش نشان داد که حمایت اجتمجاعی بجا میجانجی گجر سجرزندگی تحصجیلی اثجر
غیرمستقید بر اشتیاق تحصیلی دارد  .ای یافته بجا نتجایج پجژوهش داسجون و پجولی ( ،)2049شجاه
مرادی و دیگران ( ،)2049مرادی و دیگران ( ،)4931زکی( ،)4983صفارینیجا و هجزارهای ()4982
همسو است .راجر 4و همکاران ( )2042مدل ضربه گیر استرس بجرای حمایجت اجتمجاعی پیشجاهاد
کرده است که نشان میدهد که حمایت اجتماعی به عاوان مابع حفاظتی در نظر گرفتجه مجیشجود
که مردم را قادر به مقابله با استرس ،اض را و افسردگی میکاد .به عبارتی حمایت اجتماعی بجه
عاوان تسهیل کااده سازگاری با استرس در نظر گرفته میشود .ع وه بر ای  ،حمایجت اجتمجاعی،
ارتباط مثبت اجتماعی افراد با دیگران را فراهد مجیکاجد کجه موججب تعجادل احساسجی و کجاهش
فرسودگی تحصیلی میشود (برن .) 2049،یکی از دالیل فرسودگی تحصیلی پایی در دانشججویان
با حمایت اجتماعی باال ای است که داشت خودکارآمدی ،عز نفس باال ،خوش بیای ،تا آوری
و حس کاترل محیط تحصیلی ،مقابله با حوادث استرس زا را افزایش میدهد و افراد میتواناد بجه
الور مؤثر با رویدادهای استرس زا مواجه شوند  .در نتیجه آنها با اعتماد به نفس بیشتر و احسجاس
افتخار از کاری که انجام میدهاد ،آن کار را با معاا میبیااد و با اشتیاق بجه تحصجیل خجود ادامجه
میدهاد (گانزوپوال 2و همکاران.)2002،
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،راب ه مثبت و معاادار تدریس تحول آفری بر اشجتیاق
تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی است .ای یافته با پژوهشهای ما قجی و همکجاران
( ،)4935صججفایی و همکججاران( ،)4931شججیروانی و معمججارماتظری ( ،)4983کجارد ( ،)2001برنججز
( )4934همسو است .رهبری تحول آفری  ،رهبر را قادر میسازد که خود را آشجکارا بجه نجوآوری و
یادگیری متعهد نموده و افراد را ترغیب نماید که با قدر بجر مشجک درونجی و دشجواریهجای
بیرونی که مانع انجام نوآوری و یجادگیری در سجازمان مجیشجوند غلبجه یاباجد (شجیروانی و معمجار
ماتظری  .)4983،رهبر تحول آفری پیروان را توانماد میسجازد ،بجه آنهجا بجرای عملکجرد فراتجر از
انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها به جای تعقیب ماافع زودگذر شخصجی ،تشجویق بجه پیجروی از
هدفهای جمعی میکاد (کارد .)2001،برنز ( )4328مشخص کجرد کجه رهبجران تحجول آفجری
صاحب بیاش هستاد و دیگران را برای انجام کارهای استثاایی به چجالش و تج ش وا مجیدارنجد.
رهبران تحول آفری پیروان خود را به گونهای ارتقاا میدهاد که به س حهای باالتری از ارشدیت
و آرمانها دست یاباد ،اهتمام فراوانی برای رسیدن به دستاوردهای برتر و احراز خودشجکوفایی بجه
کار بادند و به تعالی سازمانی و جامعه بیادیشاد (پالیتیس .)2001،رهبران تحجول آفجری بجا تجأثیر
گذاری بر پیروان خود موجب تا آوری و باال رفت تا آوری میشوند و افراد تا آور با داشجت
1. Rueger
2. Xanthopoulo
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ظرفیت باال ،از احساس تأثیرگذاری و حس اعتماد به نفس باالتری برخوردار میباشاد ،بجه همجی
سبب افراد با ظرفیت تا آوری باال،افراد توانماد تجری مجیباشجاد (ما قجی و همکجاران.)4935 ،
دانشجویان اساتید با تدریس تحولی ،مسئولیت یجادگیری خجود را مجیپذیرنجد و قادرنجد دسجت بجه
انتخا های هوشمادانه بزناد و تبدیل به یادگیرندگانی میشوند که به کارآمدی خجود بجاور دارنجد.
باججابرای در برابججر مشججک تحصججیلی تججا آوری دارنججد و ایج یادگیرنججدگان خججودتاظید دارای
مهار های الراحی،سازمان دهی،نظار بر جریان یادگیری و تغییجر و اصج خ فرایاجد یجادگیری و
اندیشه خود هستاد و آنها در یادگیری درگیر هستاد (روسبروف و لور .)2044،
در مجموت یافتههای حاضر در راستای هدف پژوهش ،بیانگر ای بود که سجرزندگی تحصجیلی
به عاوان میانجی گر ناقص توانسته است راب ه بی حمایت اجتماعی ادراد شجده ،کمجک اللبجی،
تدریس تحول آفری و اشتیاق تحصیلی را پیش بیای کاد .باابرای تقویت روابط حمایت گرانجه در
بی اعضا ،خانواده و دوستان ،استفاده از مهار کمک اللبجی و تجدریس بجه روش تحجول آفجری
میتواند نقش مهمی در افزایش سرزندگی تحصیلی ایفاا کاد و زمیاههای ارتقاا و دست یجابی بجه
اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان را افزایش دهد حمایت اجتماعی ،کمک اللبی و تجدریس تحجول
آفری از الریق افزایش توانمادیها و قابلیت سازی فجردی در مواجهجه بجا چجالشهجا و غلبجه بجر
مشک باعث سرزندگی تحصیلی میشود و یادگیرندگانی که بر مشک تحصجیلی خجود غلبجه
میکااد حس انگیزش درونی و اشتیاق تحصیلی در آنها به وجود میآید.
یافتههای ای پژوهش ،دارای مضامی نظری و کاربردی میباشد .به لحاظ نظری با توجه بجه
بدیع بودن مدل پیشاهادی ،ای پژوهش زمیاه ی گسترش دانش موجود پیرامون مدلهای اشجتیاق
تحصیلی را از نق ه نظر توجه به نقش حمایت اجتماعی ادراد شده ،کمک اللبی تجدریس تحجول
آفری و سرزندگی تحصیلی در افزایش اشتیاق تحصیلی فراهد میآورد .در عمل نیز ،نظام آموزشی
و بخصوص اساتید دانشگاه نقش تعیی کاادهای دارند ،بسیاری از دانشجویان تحت تأثیر تجدریس
تحول آفری استاد و یا یک برخورد حمایتگرانه از استاد یا دیگر عااصجر نظجام آموزشجی دانشجگاه،
نسبت به ادامه تحصیل امیدوار میشوند و در برابر مشک تحصیلی مقاومت میکااد و در نتیجه
با شور و اشتیاق به انجام تکالیف و پروژههای علمی خود پرداخته اند .لذا ضم برگزای دورههجای
ضم خدمت ضرور آموزش به شیوه ی تدریس تحول آفری ویژه اسجاتید و دورههجای افجزایش
مهار های کمک اللبی برای دانشجویان ،به اساتید محترم پیشاهاد میکاید که به ماظور افزایش
اشتیاق تحصجیلی و سجرزندگی تحصجیلی ،بجا فجراهد دیجدن شجرایط الزم ،سج ح کمجک خجواهی
دانشجویان خود را باال ببرند .برای ای ماظور میتوان با ترغیب ک می ،کمجک اللبجی را در بجی
دانشجویان افزایش داد .با توجه به اهمیت حمایت اجتماعی که میتوانجد بجه اشجتیاق و سجرزندگی
تحصیلی دانشجویان کمک کاد و به ای ترتیب آنها را در دستیابی به پیشجرفت تحصجیلی بهتجر و
محافظت از آنها از خستگی عاالفی ،نشان میدهد که پرورش محیطهای حمایتی بایجد در ارتقجای
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کیفیت زندگی دانشجویان مفید باشد .اساتید نیز باید حمایجت اجتمجاعی مااسجب از قبیجل تشجویق
ک می برای افزایش سرزندگی و اشتیاق تحصیلی در الی دوره یادگیری خود داشته باشاد.
از محدودیتهای ای پژوهش میتوان به کمبود پیشیاه ی پژوهشی در مجورد متغیجر اشجتیاق
تحصیلی اشاره کرد .در ضم ای پژوهش در قالب یک الرخ همبستگی بوده ،از ایج رو اسجتاباط
علی از نتایج آن باید با احتیاط صور پذیرد.هماای  ،شیوه ی اساسی جمعآوری اال عا در ای
پژوهش مبتای بر پرسشاامه بود ،ولی پیشاهاد می شود اال عا هر متغیر با استفاده از چاجد روش
مختلف جمعآوری گردد تا نتایج بدست آمده با االمیاان بیشتر مورد اسجتفاده و تعمجید دهجی قجرار
گیرد.
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