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چکیده
هدف :اشتیاق تحصیلی یکی از شاخصهای کیفیت دانشگاهی محسوب میشود .پژوهش حاضر با هدف مدلیابی علِّی
اشتیاق تحصیلی براساس خودکارآمدی و تدریس تحولآفرین با میانجیگری سرزندگی تحصیلی انجام شد.
روش :این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدلیابی معادالت ساختاری است .جامعهی آماری این
پژوهش را کلیهی دانشجویان دورۀ کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین در سال تحصیلی  5961-69تشکیل
دادند .نمونۀ پژوهش شامل  903دانشجو ( 319پسر 15 ،دختر) بود که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب
شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای :الف) اشتیاق تحصیلی (فردریکز ،بلومنفیلد ،پاریس ،)3003 ،ب)
سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانیزاده ،)5965 ،ج) خودکارآمدی تحصیلی (اون و فرامن ،)5661 ،د) تدریس
تحولآفرین (بوچامپ ،بارلینگ ،مارتن ،کیث و زومبو )3050،استفاده شد.
یافتهها :خودکارآمدی تحصیلی و تدریس تحولآفرین بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم مثبت و معنادار دارند.
خودکارآمدی تحصیلی و تدریس تحولآفرین از طریق سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر غیرمستقیم مثبت و
معنادار دارند .سرزندگی تحصیلی بهطور مثبت اشتیاق تحصیلی را پیشبینی میکند .در مجموع ،نتایج بیانگر آن است
که سرزندگی تحصیلی بین خودکارآمدی تحصیلی ،تدریس تحولآفرین و اشتیاق تحصیلی دانشجویان ،نقش میانجی
گری دارد.
نتیجهگیری :با تقویت خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و استفادۀ استادان از روش تدریس تحولآفرین میتوان به
دانشجویان کمک کرد تا بر مسائل و مشکالت تحصیلی خود غلبه کنند و سرزندگی تحصیلی خود را افزایش دهند.
این عوامل میتواند در تعامل با یکدیگر ،اشتیاق تحصیلی دانشجویان را ارتقا بخشد.
کلید واژهها :اشتیاق تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی ،تدریس تحولآفرین ،خودکارآمدی تحصیلی.

 .5دانشجوی دکتری ،روانشناسی تربیتی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3دانشیار گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 .9استاد گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
 .3استاد گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
Email: asadzadehd@yahoo.com
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* این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران است.
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 .1مقدمه
توجه به عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی سالهاست که مورد توجه متخصصان آموزشوپرورش و نظام
آموزش عالی قرار گرفته است .دانشآموزان و دانشجویان در راستای تحقق اهداف نظام تربیتی و
آموزشی ،نقش و جایگاه ویژهای دارند .توجه به این قشر از جامعه به لحاظ شیوههای مؤثر آموزشی و
سالمت و ارتقا روانشناختی ،اثربخشی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام آموزشی را در پی خواهد داشت.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویان ،اشتیاق تحصیلی 5است.
اشتیاق تحصیلی به میزان نیرو یا انرژی یک دانشآموز یا دانشجو که صرف انجام کارهای تحصیلی
خود میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده ،اشاره دارد (استروبل ،تاماسجان و اسپارل،3
 .)3055دانشجویانی که اشتیاق تحصیلی دارند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد
هدف یادگیری دارند ،سخت تالش میکنند ،از انجام وظایف تحصیلی لذت میبرند ،به قوانین و مقررات
محل تحصیل تعهد بیشتری نشان میدهند ،از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند
و در آزمونها عملکرد بهتری دارند (مسلش ،اسکافیلی و لیتر3005 ،9؛ کالسن و بوتلر.)3052 ،3
شاخصهای اصلی اشتیاق تحصیلی عبارتاند از مشارکت در فعالیتهای مرتبط با تحصیل ،دستیابی
به نمرات باال ،میزان صرف وقت برای انجام تکالیف درسی و حجم تکالیف انجام و اتمام یافته است
(دالزن ،سرتوری ،چرخابی و دپالو.)3051 ،1
اصطالح اشتیاق تحصیلی بهوسیلۀ آستین )5613( 9مطرح شد و از نظر لغوی به معنای درگیر
شدن در کاری است و معموالً در مقابل بی میلی یا بی رغبتی در کاری تعریف می شود و به عنوان
یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالس و از نتایج مهم مدرسه در کنار
موفقیتهای آموزشگاهی است (سماوی و نجارپوریان .)5961،اشتیاق تحصیلی شامل سه بعد اشتیاق
رفتاری ،شناختی و هیجانی است (آلراشیدی ،فن ،نقو3059 ،؛ دالزن و همکاران3051 ،؛ پیترنن،
سوینی و پیهالتو3053 ،2؛ گاال ،وود ،تساکایام ،هار ،چو و لنگر .)3053 ،1اشتیاق رفتاری ،شرکت فعال
و درگیرانه دانشجویان در گروههای اجتماعی ،روابط کالسی ،مطالعه در دانشگاه و خانه ،فعالیتهای
فوقبرنامهای مربوط به دانشگاه ،داشتن رفتارهای مثبت و نداشتن رفتارهای مخرب را شامل میشود
(لیپمن و ریور3001 ،6؛ آرچامبالت 50و همکاران .)3006 ،بهطورکلی ،اشتیاق رفتاری شامل سه جزء
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است :جزء اول شامل رفتار مثبت است ،مانند پیروی از هنجارهای کالسی ،پیروی از قوانین و عدم
حضور در رفتارهای ناخوشایند .جزء دوم مربوط به مشارکت در وظایف مرتبط با تحصیل و یادگیری
است ،مانند مشارکت در بحث ،تمرکز ،پافشاوری و تالش است .جزء سوم ،مشارکت در فعالیتهای
فوقبرنامۀ محل تحصیل است (آلراشیدی ،فن ،نقو .)3059 ،اشتیاق شناختی به سرمایهگذاری شخصی
دانشجویان در فعالیتهای یادگیری اشاره دارد که شامل خودتنظیمی ،التزام به یادگیری تبحری و
استفاده از راهبردهای یادگیری مانند استفاده از بسط معنایی میشود (صداقت ،عابدین ،حجازی و
حسن آبادی3055 ،؛ فردریکز ،بلومنفیلد ،پاریس .)3003 ،5اشتیاق هیجانی بر عشق ،عالقه ،لذت،
سرزنده بودن و رغبت نسبت به کالس درس و بهطورکلی با تعلق و دلبستگی به استاد ،معلم ،همساالن،
یادگیری و دانشگاه ارتباط مییابد (چو و چو.)3053 ،3
عوامل مختلفی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر میگذارد که میتوان به عوامل مختلفی مانند سرزندگی
تحصیلی ،9تدریس تحولآفرین 3و خودکارآمدی تحصیلی 1اشاره کرد (نولند و ریچارد3053 ،؛ اکساویر،
میچل ،کارمن و کووربیس3052 ،9؛ بالکیس .)3059 ،سرزندگی تحصیلی یکی از مؤلفههای بهزیستی
روانشناختی است که تابآوری تحصیلی را در چارچوب روانشناسی مثبت تبیین میکند (سولبرگ،
هاپکینز ،اوماندسن و هالواری3053 ،2؛ مارتین و مارش .)3001 ،1سرزندگی تحصیلی به معنای توانایی
موفقیتآمیز دانشآموز یا دانشجو در مواجهه با موانع و چالشهای تحصیلی و غلبه بر آنها است
(کامرفورد ،باتیسون و تورمی .)3051 ،6سرزندگی تحصیلی ،پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع
چالشها و موانع وضع موجود و مداوم تحصیل است (پوتواین ،کونورس ،سیمز و داگالس-اسبورن،50
 .)3055بنابراین سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصهای مهمی است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش
و موفقیت آمیز فرد تأثیر می گذارد و در آنجا لیاقتها و تواناییها به بار می نشیند و پیشرفتهای علمی
حاصل می شود(عینی ،نریمانی و بشرپور .)5961،پژوهش پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی ()5963
و بالکیس )3059( 55نشان دادند شاگردانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند ،اشتیاق و عالقه
بیشتری به تحصیل دارند.
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یک عامل مهم که به نظر میرسد در اشتیاق تحصیلی شاگردان نقش داشته باشد ،تدریس
تحولآفرین است .اصطالح تدریس تحولآفرین برای نخستین بار توسط اسالویچ )3001( 5برای
توصیف این باور که مدرس میتواند تغییرات معنیداری در زندگی شاگردان خود ایجاد کنند ،مورد
استفاده قرار گرفت .تدریس تحولآفرین روی رشد و پیشرفت یادگیری شاگردان و پیشرفت شخصی
آنان از طریق اجرای فعالیتهای مبتنی بر گروه که شامل تجربههای مفاهیم درسی هستند ،تمرکز
دارد (اسالویچ و زیمباردو .)3053 ،3اصطالح تدریس تحولی برگرفته از نظریهی رهبری تحولگرا در
مدیریت است .چندین وجه مشترک بین رهبری تحولگرا و تدریس تحولی وجود دارد .هر دو
مجموعهای از انتظارات باال برای پیروان و یادگیرندگان خود دارند ،هر دو بر روابط عمیق بین رهبر و
پیروان و مدرس و یادگیرنده تأکید دارند و هر دو به تحول منجر میشوند (بوید .)3006 ،هنگامیکه
از تدریس تحولآفرین استفاده میشود ،دانشجویان یادگیری بیشتر ،درک مفهومی بهتر ،حضور بیشتر
در کالس ،تداوم و تعامل بیشتری در انجام تکالیف دارند (ابراهیمخانی .)5963 ،در پژوهشهای
مختلف ،تأثیر تدریس بر سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی نشان داده است .در پژوهش جباری
( )5969و نولند و ریچارد )3053( 9نشان داده شد که تدریس تحولآفرین بر اشتیاق تحصیلی اثر
مثبت دارد .پژوهش غالمزاده ( ،)5969منطقی ،توکلی ،نظری و کاملی ( )5961نشان داد که کیفیت
تدریس میتواند پیشبینی کنندهی سرزندگی تحصیلی یادگیرندگان باشد.
خودکارآمدی را میتوان از عوامل مؤثر بر سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانست که به
وسیلۀ بندورا ( )5669در قالب نظریۀ شناختی-اجتماعی مطرح شد (باسول .)3050 ،3خودکارآمدی
بهعنوان اعتماد به تواناییهای خود برای انجام یک رفتار جهت رسیدن به پیامد مطلوب است (وودمن،
بالالرد ،هویت و مک فرسن .)3051 ،1این خودکارآمدی است که موجب میشود تا پس از سرخوردگی
یا رویارویی با یک تجربۀ ناخوش آیند هنوز هم به فعالیت ادامه دهیم .شاگردانی که باورهای
خودکارآمدی خودتنظیمی و تحصیلی قوی را رشد میدهند ،بهتر میتوانند جریان یادگیریشان را
مدیریت کنند و اثرات منفی موانع و فشارهای اجتماعی را کاهش دهند (کارول ،هاقتن ،وود ،آنورث،
هت ،گوردن و باور .)3006 ،9پژوهشهای اکساویر ،میچل ،کارمن و کووربیس ( ،)3052باکر ،سنز و
کانتز ،)3051( 2ساالنووا ،لورنت ،چمبل و مارتینز ،)3055( 1لنین و پینتریچ ،)3009( 6کاراوی 50و
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همکاران ( )3009نشان دادند که خودکارآمدی با مؤلفههای درگیری تحصیلی ارتباط دارد.
یادگیرندگانی که معتقدند توانا هستند ،از راهبردهای شناختی و فراشناختی و نیز درگیری شناختی
بیشتری استفاده میکنند و در مقایسه با کسانی که برای انجام تکلیف به توانایی خود اعتماد ندارند
پایداری و درگیری رفتاری بیشتری نشان میدهند و به احتمال بیشتری دچار احساسات مثبت مانند
غرور و شادی (درگیری عاطفی) در زمینههای تحصیلی میشوند .در مقابل ،افرادی با سطوح پایین
خودکارآمدی ،احساسات منفی مانند اضطراب یا افسردگی را بیشتر تجربه میکنند.
اشتیاق تحصیلی از عوامل اثربخش و موفقیتآمیز در زندگی تحصیلی یادگیرندگان محسوب
میشود .ازاینرو ،آشنایی با عوامل تأثیرگذار بر آن برای دستاندرکاران تعلیموتربیت اعم از خانوادهها
و نهادهای آموزشی حائز اهمیت است .در پژوهشهای گذشته ،بررسی چندانی روی اشتیاق تحصیلی
صورت نگرفته است .لذا ،در راستای برطرف کردن خالء موجود میان مطالعات انجام شده ،هدف
پژوهش حاضر ارائه مدل ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس کمک طلبی تحصیلی ،تدریس
تحولآفرین ،حمایت اجتماعی با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی ،مطابق با مدل مفهومی ارائه
شده در شکل ( )5بود .در راستای هدف پژوهش حاضر ،دو فرضیه عنوان شدند )5 .خودکارآمدی
تحصیلی ،تدریس تحولآفرین و سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر مستقیم دارند)3 .
خودکارآمدی تحصیلی و تدریس تحولآفرین بر اشتیاق تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی اثر
غیرمستقیم دارند.
خودکارآمدی

اشتیاق تحصیلی

سرزندگی تحصیلی
تدریس تحولآفرین

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

 .2روش پژوهش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :پژوهش حاضر با روش همبستگی از نوع معادالت ساختاری
که تلفیقی از تحلیل مسیر و تحلیل عاملی است ،انجام شد .جامعهی آماری پژوهش شامل کلیهی
دانشجویان دورهی کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین بود که در سال تحصیلی 5961-5969
مشغول به تحصیل بودند .تعداد کل دانشجویان کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین  5900نفر
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بود .با توجه به حجم جامعهی آماری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی طبقهای930 ،
نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .با توجه به تکمیل ناقص شانزده پرسشنامه ،تحلیل آماری روی 903
نفر انجام شد.
 .3ابزار پژوهش
الف) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :این پرسشنامه بهوسیلهی اون و فرامن ( )5661طراحی شده
است .پرسشنامه دارای  93گویه است که براساس مقیاس  1درجهای لیکرت از یک تا پنج ( =5خیلی
کم =1 ،خیلی زیاد) نمرهگذاری میشود .میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن ،سؤال
پرسیدن ،توجه در کالس ،استفاده از رایانه و غیره را میسنجد .در نمونۀ ایرانی ،همسانی درونی برای
کل آزمون  0/65بهدست آمد است و برای دانشجویان دختر  0/60و برای دانشجویان پسر  0/65است.
با استفاده از آلفا کرونباخ ،این ابزار از همسانی درونی خوبی برخوردار است .اعتبار این پرسشنامه با
استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی بررسی و تأیید شده است .همچنین ،در
پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ برای خودکارآمدی تحصیلی  0/29بهدست آمد.
ب) مقیاس تدریس تحولآفرین ( :)TTQاین مقیاس بهوسیلۀ بوچامپ ،بارلینگ ،مارتن ،کیث و زومبو
( )3050ساخته شد .پرسشنامه شامل  59سؤال است که چهار زیرمقیاس تحریک ذهنی ،انگیزۀ
الهامبخش ،مالحظات فردی و تأثیر آرمانی را میسنجد .پاسخ هر کدام از گویهها دارای نمرات یک تا
پنج است که از (هرگز= 5تا همیشه= )1شامل را میشود .بوچامپ ،بارلینگ ،مارتن ،کیث و زومبو
( )3050همسانی درونی کلی این پرسشنامه را  0/69گزارش کردهاند .همچنین ،روایی سازۀ این
پرسشنامه ،وجود چهار عامل تحریک ذهنی ،انگیزه الهامبخش ،مالحظات فردی و تأثیر آرمانی را مورد
تأیید قرار داده است .رضایی شریف ( )5969اعتبار این پرسشنامه را با دو شیوۀ همسانی درونی و
ثبات زمانی موردبررسی قرار داد که اعتبار آن بر اساس آلفای کرانباخ  0/61و با استفاده از روش
بازآزمایی  0/63گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرانباخ برای چهار زیرمقیاس تأثیر
آرمانی ،انگیزۀ الهامبخش ،مالحظات فردی و تحریک ذهنی به ترتیب  0/29 ،0/23 ،0/21 ،0/21به
دست آمد.
ج) مقیاس سرزندگی تحصیلی :حسین چاری و دهقانیزاده ( )5965این پرسشنامه را با الگوگیری از
مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )3009که دارای  3گویه است ،توسعه دادند .این ابزار
دارای  6گویه است و درجهی موافقت یا مخالفت پاسخدهنده را در دامنۀ پنج درجهای از ( 5کامالً
مخالف) تا ( 1کامالً موافق) میسنجد .حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع  6گویه ،یک نمرۀ کلی
برای او بهدست میدهد که مبین میزان سرزندگی تحصیلی او است .بدین ترتیب ،دامنهی نمرهی
محتمل برای هر فرد بین  6تا  31خواهد بود .حسین چاری و دهقانیزاده ( )5965روایی این پرسشنامه
را مطلوب گزارش کردند .آنان پایایی این ابزار را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی بهترتیب
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با ضرایب  0/10و  0/29بهدست آوردهاند .همچنین در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ برای
سرزندگی تحصیلی  0/96بهدست آمد.
د) مقیاس اشتیاق تحصیلی :این مقیاس بهوسیلهی فردریکز ،بلومنفیلد ،پاریس ( )3003ساخته شد
و دارای  51گویه است که این گویهها سه خرده مقیاس رفتاری ،عاطفی و شناختی را اندازهگیری
میکند .پاسخ هر کدام از گویهها دارای نمرات یک تا پنج است که از (هرگز= 5تا همیشه= )1را شامل
میشود .فردریکز و همکاران ( )3003ضریب پایایی این مقیاس را  0/19گزارش کردهاند .عباسی،
اعیادی ،شفیعی ،پیرانی ( )5963ضریب پایایی این مقیاس را  0/99گزارش کردهاند .در پژوهش حاضر،
ضریب آلفای کرانباخ برای سه خرده مقیاس رفتاری ،عاطفی و شناختی بهترتیب برابر با ،0/65 ،0/12
 0/29بهدست آمد.
 .4یافتهها
ابتدا ،با بررسی پیشفرضهای آماری با استفاده از کشیدگی و چولگی ،نمودار جعبهای ،کولموگروف-
اسمیرنوف ،دادههای پرت شناسایی ،سپس با استفاده از آزمون ماهاالنوبیس دادههای پرت حذف
شدند .پس از آن ،تعداد داده به  329نمونه کاهش یافت .همچنین ،پس از بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها ،مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش بررسی و تأیید شدند .نتایج میانگین واریانسهای
استخراجی ( )AVEنشان میدهد تمامی خردهمقیاسهای اشتیاق تحصیلی ،تدریس تحولآفرین،
سرزندگی و خودکارآمدی تحصیلی در مدل اندازهگیری مقادیر بهدستآمدۀ آن از حد معیار 0/1
بزرگتر است که نشاندهندهی روایی از نوع پیشبین است .پایایی مرکب (پایایی سازه) نشاندهندۀ
آن است که مقادیر بهدستآمده از مؤلفهها از حد معیار  0/2بیشتر است و بنابراین موضوع  AVEو
 CRپرسشنامهها تأیید میشوند.
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جدول  :1ماتریس همبستگی پیرسون برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی ،تدریس تحولآفرین ،اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
متغیر

1

2

خودکارآمدی
اشتیاق رفتاری
اشتیاق عاطفی
اشتیاق شناختی
تدریس آرمانی
تدریس الهامبخش
تدریس مالحظات
فردی
تدریس تحریک
ذهنی
سرزندگی
تدریس
تحولآفرین
اشتیاق تحصیلی

5
*0/53
**0/99
**0/91
**0/31
**0/99

3

4

5

6

7

8

9

11

5
**0/32
**0/31
**0/30
**0/52

5
**0/35
**0/30
**0/39

5
**0/39
**0/59

5
**0/31

5

**0/93

**0/35

**0/33

**0/99

**0/92

**0/99

5

**0/91

**0/30

**0/36

*0/59

**0/90

**0/91

**0/91

5

**0/96

**0/53

**0/51

**0/59

**0/33

**0/31

**0/51

**0/39

5

**0/56

**0/52

**0/35

.50

**0/12

**0/95

**0/13

**0/96

**0/35

5

**0/33

**0/36

**0/31

**0/13

*0/59

**0/51

**0/33

**0/30

**0/51

**0/33

* در سطح  0/01معنیداری است ** .در سطح  0/05معنیداری

استn=329 .
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نتایج مندرج در جدول  ،3همبستگی مثبت معناداری بین خودکارآمدی ،تدریس تحولآفرین،
اشتیاق تحصیلی و سرزندگی در دانشجویان را نشان میدهد.
جدول  :2شاخصهای برازش حاصل از تحلیل دادهها و متغیرها پس از یک مرحله اصالح
مقدار

مقدار

بهدستآمده قبل

بهدستآمده پس

از تصحیح

از تصحیح

کای اسکوئر نسبی
ریشه میانگین توان دوم
خطای تقریب
شاخص برازندگی
تعدیلیافته
شاخص برازش نرم

>9

9/015

3/115

>0/5

0/021

0/036

<0/6

0/169

0/615

<0/6

0/119

0/699

CFI

شاخص برازش مقایسهای

<0/6

0/196

0/613

df

99

نام

توضیحات

آزمون
𝐟𝐝𝛘𝟐/
RMSEA
GFI
NFI

مقادیر
قابلقبول

مقدار  RMSEAبرابر با  0/036است .لذا ،این مقدار کمتر از  0/5است که نشاندهندهی این است
که میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است و مدل قابلقبول است .همچنین ،مقدار کایدو به
درجۀ آزادی ( )3/115بین  5و  9است و میزان شاخص  CFI،GFIو  NFIنیز تقریباً برابر و بزرگتر
از  0/6است که نشان میدهند مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،مدلی مناسب است.
جدول  :3برآورد اثرمستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی ()ML
متغیر

b

β

R2

t

معناداری

تدریس تحولآفرین بر اشتیاق
تحصیلی

0/96

0/32

0/096

9/952

0/005

خودکارآمدی بر اشتیاق تحصیلی

0/95

0/16

0/51

3/931

0/005

سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی

0/53

0/95

0/096

9/132

0/005

با توجه به دادههای جدول  ،9خودکارآمدی تحصیلی ،تدریس تحولآفرین و سرزندگی تحصیلی
اثر مستقیم معناداری بر اشتیاق تحصیلی دارند.
جدول  :4برآورد اثر غیرمستقیم مدل با روش حداکثر درست نمایی
متغیر

B
مسیر

R2

t

معناداری

غیرمستقیم
تدریس تحولآفرین با میانجیگری
سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی
خودکارآمدی با میانجیگری سرزندگی
بر اشتیاق تحصیلی

0/33

0/509

3/213

0/003

0/59

0/063

3/331

0/035
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همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،از مسیرهای غیرمستقیم در نظر گرفته شده با توجه به
مقادیر استاندارد شده ( ،)βاستاندارد نشده ( )bو ( )R2بهدستآمده ،تدریس تحولآفرین با میانجیگری
سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی و مسیر خودکارآمدی با میانجیگری سرزندگی بر اشتیاق تحصیلی ،با توجه
به مقدار بهدستآمده دارای واریانس تبیین شدۀ ( )R2برابر با  0/509و  0/063است و با توجه به روش
برآورد حداکثر درست نمایی ( )MLمورد تأیید واقع گردید.

نمودار  :1مدل نهایی آزمون شده به همراه آمارههای پیشبینی استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مدلیابی روابط ساختاری اشتیاق تحصیلی دانشجویان براساس خودکارآمدی
تحصیلی ،تدریس تحولآفرین با میانجیگری نقش سرزندگی تحصیلی در دانشجویان مجتمع آموزش
عالی اسفراین انجام شد .متغیرهای پژوهش حاضر در مجموع مسیرهای غیرمستقیم 0/19 ،از واریانس
متغیر مالک یعنی اشتیاق تحصیلی را تبیین میکند .یافتههای به دستآمده در رابطه با فرضیهی
اول ،حاکی از این است که خودکارآمدی تحصیلی ( )0/51و تدریس تحولآفرین ( )0/096بهطور
مثبت اشتیاق تحصیلی را پیشبینی میکنند .این نتایج در مورد اثر مثبت و مستقیم خودکارآمدی
تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی با یافتههای پژوهش گونژ و کازو ( ،)5666وانگ و اسکیل (،)3059
اکساویر ،میچل ،کارمن و کووربیس ( ،)3052رحمتی ( ،)3051کاسترل اوغلو و کاسترل اوغلو (،)3006
بشرپور و نصرآبادی ( ،)5963عمویی ،عجم و بادنوا ( ،)5969خروشی ،نیلی و عابدی ( ،)3053فرهادی،
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ساکی ،قدم پور ،خلیلی گشنیگانی ،چهری ( ،)5961زیمرمن ( ،)3001کریستن ،کارولین ،وندی و
چارلز ،)3009( 5پریشانی و عبدی زرین ( )5961همسو است .برای تبیین این یافتۀ پژوهش حاضر
میتوان گفت که افراد با باورهای خودکارآمدی قویتر ،انگیزه و توان بیشتری در امور تحصیلی خود
دارند و در رویارویی با مشکالت تالش بیشتری میکنند و هنگامیکه مهارتهای الزم را دارند بر یک
تکلیف پافشاری میکنند .این افراد از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکنند و
در فعالیتهای تحصیلی ،برنامهریزی پیشرفته و توانایی باالتری در برخورد با مسائل و چالشهای
تحصیلی دارند.
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از این است که تدریس تحولآفرین بهطور مثبت و مستقیم اشتیاق
تحصیلی را پیشبینی میکند .این یافته با نتایج پژوهش نولند و ریچارد ( )3053مبنی بر رابطهی
معنادار تدریس تحولآفرین با انگیزه و یادگیری یادگیرندگان همخوانی دارد .همچنین ،با یافتۀ پژوهش
ویلسون و همکاران ( )3053مبنی بر اینکه دانشجویانی که معلـمان آنان تدریس تحولآفرین بهکار
میبرند از اشتیاق ،انگیزه و رضایت از نیازهای روانی در فعالیتهای تربیتبدنی برخوردارند ،همسو
است .افزون بر این ،با یافتهی پژوهش لیتهوود و جانتری ( )5666که نشان دادند رهبری تحولآفرین
بر شرایط سازمانی و اشتیاق یادگیرندگان به مدرسه تأثیر معنیدار دارد ،همسو است .رهبری
تحولآفرین نقش مهمی در انگیزه یادگیرندگان در کالس درس دارد ،چرا که انگیزۀ یافت شده به
یادگیری یادگیرندگان مربوط میشود و در نتیجه معلمان تأثیر مستقیمی روی انگیزه و یادگیری
شاگردان خود دارند (جاسما و کوپر ،5666 ،نقل از نولند و ریچارد .)3053 ،رهبری تحولآفرین با
افزایش نگرشها ،باورها ،انگیزه بیشتر ،لذت بردن بیشتر از کالس و معلم ،خودتنظیمی باال و نیز با
پیشرفتهای قابلتوجهی در خودکارآمدی و انگیزهی درونی یادگیرندگان همراه است (بیچامب و
مورتون .)3055 ،هنگامیکه از تدریس تحولآفرین استفاده میشود ،دانشجویان یادگیری بیشتر ،درک
مفهومی بهتر ،حضور بیشتر در کالس ،تداوم و تعامل بیشتری در انجام تکالیف دارند (ابراهیم خانی،
.)5963
یافتههای این پژوهش نشان داد که سرزندگی تحصیلی ( )0/096بهطور مثبت اشتیاق تحصیلی را
پیشبینی میکند .این یافته با نتایج پژوهش واتسون )3001( 3همسو است .نتایج پژوهش پرریو،
هاچواتر ،روسی ،والالس ،مگنان ،کاسترو 9و همکاران ( ،)3002اسچاوزر و دیل ،)3000( 3کیارا ،1آنول
و نومی ( ،)3001تقینژاد ،آزادی ،جمااللدین و عزیزی ( )5961نشان داد که عوامل استرسزا در
فرسودگی تحصیلی نقش دارند .وجود عوامل استرسزای دانشجویی و شدت یافتن آنها ،موجب تقویت
1. Kirsten, Carolyn, Wendy & Charles
2. Watson
3. Perrewe, Hochwarter, Rossi, Wallace, Maignan, Castro et al
4. Schwarzer & Diehl
5. Kiura, Aunola, Numi
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عدم کنترل بر شرایط محیطی میشود و درماندگی را در پی دارد .در چنین مواردی هم مانند سایر
موارد ،کاهش عزتنفس ریشۀ بسیاری از مشکالت است .احتماالً ،وقتی دانشجو در مورد غلبه بر
موقعیتهای پرتنش ،احساس ناتوانی میکند ،تکلیف و وظایف تحصیلی خود را به تعویق میاندازد و
البته دور از انتظار نیست که خستگی هیجانی ناشی از چنین شرایطی به فرسودگی تحصیلی بیانجامد
(اسچاوزر و دیل .)3051 ،با ادامهی شرایط استرسزا ،خستگی هیجانی دانشجویان افزایش یافته و به
صورت بیعالقگی و در نهایت ارزیابی منفی و کارآمدی پایین تجلی مییابد .میتوان گفت ،فرسودگی
موجب میشود دانشجویان از نظر هیجانی در سطح پایینتری قرار بگیرند .این خود میتواند ناشی از
احساس ناکارآمدی در تحصیل باشد.
دانشجویانی که شرایط تحصیل خود را استرسزا ارزیابی میکنند کمتر به خودشان در جهت کنترل
محیط و موفقیت در تحصیل باور دارند و کمتر از راهبردهای کاهش استرس تحصیلی استفاده کرده
و در مجموع از احساس خودکارآمدی تحصیلی پایینتری برخوردارند .لذا ،احساسات درک شدۀ منفی
نسبت به شرایط تحصیلی مانند استرس ،خودکارآمدی را تحت تأثیر قرار میدهد (کیارا ،آنول و نومی،
 .)3051با توجه به اینکه سرزندگی تحصیلی ،تابآوری تحصیلی را منعکس میکند ،دانشجویانی که
از سرزندگی تحصیلی مطلوبی برخوردارند ،در برخورد با موانع ،چالشها ،سطوح مختلف استرس و
نظایر این موفق عمل میکنند؛ بنابراین ،دانشجویان با سرزندگی تحصیلی باال بر موقعیتهای پرتنش
غلبه میکنند و احساس خودکارآمدی در آنان به وجود میآید که باعث میشود تکالیف تحصیلی خود
را با اشتیاق انجام دهند و در نتیجه از فرسودگی تحصیلی جلوگیری شود .سرزندگی تحصیلی موجب
احساس مثبت دانشجویان در مورد خودشان خواهد شد و این امر موجب عالقهی بیشتر آنان به امور
تحصیلی و افزایش انگیزش تحصیلی آنان خواهد شد .این عامل تحرک الزم را برای به پایان رساندن
موفقیتآمیز یک تکلیف ،رسیدن به هدف یا دستیابی به درجهی معینی از شایستگی فراهم میآورد.
دانشجویانی که سرزندگی تحصیلی باالیی دارند ،اشتیاق و عالقۀ بیشتری به تحصیل نشان داده ،برای
رسیدن به اهداف تحصیلی خود تالش بیشتری میکنند .در مقابل ،دانشجویانی که سرزندگی تحصیلی
پایینی دارند ،عالقهی چندانی به تحصیل نشان نمیدهند و تالش کمتری برای رسیدن به هدفهای
تحصیلی میکنند (پورعبدل ،صبحی قراملکی و عباسی.)5963 ،
یافتههای این پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی ( )0/063بر اشتیاق تحصیلی از طریق
سرزندگی تحصیلی اثر غیرمستقیم دارند .این یافته با نتایج پژوهش کارول ،هاقتن ،وود ،آنورث ،هت،
گوردن و باور ( ،)3006مرکر ،نیلیز ،مارتینز و کیرک ( ،)3055مرادی و چراغی ( ،)5969دهقانیزاده،
حسین چاری ،مرادی و سلیمانی خشاب ( ،)5969دهقانیزاده و حسین چاری ( )5965همسو است.
یادگیرندگان دارای مهارت خودگردانی با تنظیم و کاربرد مناسب افکار ،احساسها و با تالشهای
مستمر برای نیل به هدفهای تحصیلی خود تالش میکنند و با پیشبینی شرایط ،ضمن مساعدسازی
موقعیت ،با فشارها و چالشهای پیشآمده سازگاری یا مقابله میکنند .چنین یادگیرندگانی با مهارت
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های آموخته شدۀ خودگردانی که دارند ،با انتقال مهارتهای خود به محیطهای تازه بهخوبی قادر به
کنترل و سازگاری با آن هستند .یادگیرندگان خودگردان هم در جهت استفاده از فرصت ،هم در جهت
زدودن نامالیمات تحصیلی خود اقدام میکنند و هم بر اقدامات خود نظارت دارند (زیمرمن)3000 ،5
و بدین طریق ،از کارکرد مؤثر در زمینههای کنترل تکانه ،مدیریت زمان و مقابله با فشار روانی که با
بافت آموزشی ارتباط دارد ،برخوردار میشوند (مورتاگ و تاد.)3003 ،
نقش و تأثیر خودکارآمدی بر کارکردهای سازگارانه بیرونی از قبیل پیشرفت تحصیلی و کارکردهای
سازگارانه درونی از قبیل سالمت روانی در چارچوب نظریههای مختلف انگیزشی قابل تبیین است.
بندورا )3005( 3در مورد اهمیت و تأثیر باورهای خودکارآمدی بیان میدارد که هیچکدام از باورهای
شناختی افراد بهاندازهی کارآمدی در مدیریت کارکردهای سازگارانۀ فردی و در برخورد با مشکالت و
شرایط استرسزای اساسی نیستند .ماستن ( )3005معتقد است که احساس خوداطمینانی و کارآمدی،
انگیزۀ شاگردان را برای درگیری با تکالیف رشدی ،شرایط نامطلوب موجود و چالشهای آینده ترغیب
میکند .یادگیرندگان با خودباوری باال در عملکرد تحصیلی پرانرژی نشان میدهند و باور دارند که
میتوانند بر مشکالت و چالشها غلبه کنند .چنین باوری به تواناییهای شخصی در برخورد با
محرکهای استرسزای محیطی ،با کارکردهای سازگارانهی سرزندگی همراه است (دهقانیزاده و
حسین چاری)5965 ،؛ بنابراین ،خودگردانی سازهای است که بهصورت غیرمستقیم با میانجیگری
سرزندگی تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اثر دارد .یادگیرندگانی که باور دارند توانایی تسلط بر الزامات
تحصیلی خود را دارند ،انتظارات مثبتی هم برای موفقیت دارند که شناخت ،رفتار و هیجانهای آنان
را درگیر میکند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر ،اثر غیرمستقیم تدریس تحولآفرین ( )0/509بر اشتیاق
تحصیلی از طریق سرزندگی تحصیلی است .این یافته با نتایج پژوهش منطقی ،توکلی ،نظری و کاملی
( ،)5961صفایی شکیب ،عبدالملکی ،حسین زاده و موسیوند ( ،)5963شیروانی و معمارمنتظرین
( ،)5916کارک ( ،)3003برنز ( )5965همسو است .رهبری تحولآفرین ،مدیر را قادر میسازد که
خود را آشکارا به نوآوری و یادگیری متعهد نموده و افراد را ترغیب نماید که با قدرت بر مشکالت
درونی و دشواریهای بیرونی که مانع انجام نوآوری و یادگیری در سازمان میشوند ،غلبه یابند
(شیروانی و معمار منتظرین .)5916 ،رهبر تحولآفرین پیروان را توانمند میسازد ،به آنها برای
عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه میدهد و آنها بهجای تعقیب منافع زودگذر شخصی ،تشویق به
پیروی از هدفهای جمعی میکند (کارک .)3003 ،به باور برنز ( ،)5621رهبران تحولآفرین صاحب
بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تالش وا میدارند .رهبران
تحولآفرین پیروان خود را بهگونهای ارتقاء میدهند که به سطح باالتری از ارشدیت و آرمانها دست
1. Zimmerman
2. Bandura
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یابند ،اهتمام فراوانی برای رسیدن به دستاوردهای برتر و احراز خودشکوفایی بهکار بندند و به تعالی
سازمانی و جامعه بیندیشند (پالیتیس .)3003 ،دانشجویانی که استادانشان از تدریس تحولآفرین
استفاده میکنند ،مسئولیت یادگیری خود را میپذیرند و قادرند دست به انتخابهای هوشمندانه
بزنند .این دسته از دانشجویان تبدیل به یادگیرندگانی میشوند که به کارآمدی خود باور دارند و در
برابر مشکالت تحصیلی ،تابآوری دارند .آنان دارای مهارتهای طراحی ،سازماندهی ،نظارت بر جریان
یادگیری و تغییر و اصالح فرایند یادگیری و اندیشه خود هستند (روسبروف و لورت.)3055،
در مجموع ،یافتههای این پژوهش نشان داد که سرزندگی تحصیلی بهعنوان یک متغیر میانجی
توانست رابطهی بین خودکارآمدی تحصیلی ،تدریس تحولآفرین و اشتیاق تحصیلی را پیشبینی کند.
رشد خودکارآمدی دانشجویان موجب کاهش هیجانهای منفی و اضطراب آنان میشود .از سوی دیگر،
تدریس تحولآفرین میتواند نقش مهمی در افزایش سرزندگی تحصیلی ایفاء کند و زمینههای ارتقاء
و دستیابی به اشتیاق تحصیلی در دانشجویان را افزایش دهد .خودکارآمدی تحصیلی و تدریس
تحولآفرین از طریق افزایش توانمندیها و قابلیت سازی فردی در مواجهه با چالشها و غلبه بر
مشکالت موجب سرزندگی تحصیلی میشود و یادگیرندگانی که بر مشکالت تحصیلی خود غلبه
میکنند ،حس انگیزش درونی و اشتیاق تحصیلی در آنان به وجود میآید .بااینوجود ،پژوهش حاضر
از محدودیت هایی برخوردار بود که در مجموع ،تعمیم نتایج و کاربست آن را با رعایت احتیاط همراه
میکند .پژوهش در قالب یک طرح همبستگی انجام شد .لذا ،استنباط علِّی از یافتهها نسبی خواهد
بود .همچنین ،استفاده از پرسشنامه تنها ابزار جمعآوری دادهها بود .استفاده از مصاحبه و حتی مشاهده
در محیط و موقعیتهای واقعی میتواند به استخراج و استنباط نتایج جامع کمک کند.
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