
 

 

 آموزان انشد در تحصیلی بینیخوش و انگیزش مجذوبیت، اساس بر تحصیلی شیفتگی بینیپیش

 کرج شهر هنرستانی

 1نژاد مهدی مرضیه

 .(مسئول نویسنده) .ایران کرج، کرج، واحد اسالمی آزاد دانشگاه آموزشی، مدیریت ارشد کارشناس .1
 1-11، صفحات 1311 ماهمرداد، ششمو  چهل، شماره پنجمنوین در علوم رفتاری، دوره  هایپیشرفتمجله 

 چکیده

 یآموزان هنرستانشدر دان یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یبر اساس مجذوب یلیتحص یفتگیش بینیپیشانجام این پژوهش هدف از 

هر آموزان هنرستانی شو از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش بود. روش پژوهش توصیفی شهر کرج

 و اولمن دلیف ،نگیتاپاک آموزان بر اساس فرمول پلنت ازدانش نفر از این 851بودند. حجم نمونه  8991-99کرج در سال تحصیلی 

(، 7111جکسون )( مارتین و AFQ) یلیتحصشنامه شیفتگی و به پرس ای انتخابگیری تصادفی خوشه( و به شیوه نمونه7112)

( و 8997همکاران )( والرند و AMS) یلیتحص(، مقیاس انگیزش 7187آرو و آپادایا )-( سالمالSEI) یلیتحصسیاهه مجذوبیت 

با استفاده از ضریب  شدهآوریجمعهای پاسخ دادند. داده (7189همکاران ) اسچنموران و (AOS) یلیتحص بینیخوش مقیاس

و  زشینگا ت،یمجذوبها نشان داد که بین همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته

(. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد P<18/1داری وجود دارد )رابطه معنی با شیفتگی تحصیلی یلیتحص بینیخوش

نتایج حاصل  شود. تبیین می یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوب وسیلهبهز کل واریانس شیفتگی تحصیلی درصد ا %4/55که 

 .کرد دتأکی شیفتگی تحصیلی بهبوددر  یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یتوجه به مجذوب ضرورتبهها از این یافته

 .یلیتحص بینیخوش، زشیانگ ت،یمجذوبشیفتگی تحصیلی،  کلیدی: هایواژه

 
 1311 ماهمرداد، ششمو  چهل، شماره پنجمدوره ی نوین در علوم رفتاری، هاشرفتیپمجله 
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  7                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 قدمهم

احساس ذهنی مثبتی است که در آن فرد با سطحی از (، 7171، 9)اوزهان و کوکادره7نگرهای روانشناسی مثبتاز سازه 8شیفتگی

 کههنگامیدر (. 8991جلیلی، عارفی، قمرانی و منشئی، شود )می الانگیز با برانگیختگی بامهارت با تمرکز کامل غرق در فعالیتی چالش

گردد که اگر گردد در او یک حالت عدم تعادل شناختی، ایجاد میهایی مواجه میبستبه اهداف خود به بن دررسیدنآموز دانش

ی تمرکز در حالت غرقگ. تواند به حالت غرقگی برگرددکند می بتواند تعادل شناختی خود را از طریق تفکر و حل مسئله، بازیابی

اه و لذت بردن، همر باالشود. این حالت با حس مشوق درونی، کنترل همزمان تجربه می طوربهو لذت در یک فعالیت  عالقهشدید، 

 5مرتبط با شیفتگی تحصیلی، مجذوبیت (. یکی از عوامل8991پور، عارفی و منشئی، ؛ به نقل از رحیم7188و همکاران،  4ادمیرالاست )

تحصیلی به کمک انرژی،  مجذوبیت (.8995پور، امیریان، خلیلی گشنیگانی و بیرانوند، قدماست ) شانآموزشیآموزان به محیط دانش

ویکرد مثبت شود. انرژی در این بافت به یک رتعهد نسبت به تکالیف درسی و احساس دلبستگی نسبت به این تکالیف توصیف می

، رنهایتدنسبت به تکالیف تحصیلی، تعهد به یک نگرش شناختی مثبت نسبت به تکالیف و معنادار ارزیابی کردن این تکالیف و 

 (.7187، 5آرو و آپادایا-سالمالکند )شیفتگی به تمرکز کامل در مطالعه و عدم آگاهی از گذشت زمان اشاره می

ل فرد برای رسیدن به تمای عنوانبهتواند، انگیزش تحصیلی باشد که از آن بین بر شیفتگی تحصیلی میدیگر از متغیرهای پیشیکی 

ی جلیلی، عارفی، قمراندارد )آموزان به مدرسه و شیفتگی به تحصیل دانش مندیعالقهاهداف تحصیلی اشاره دارد و نقش مهمی در 

ری یک فرصت برای دستیابی به تسلط به هنگام درگی عنوانبهی به معنی درک پیچیده موضوعات انگیزش تحصیل(. 8991و منشئی، 

ن رویکرد داشت درنهایتو  موردمطالعهاست. انگیزش تحصیلی موجب درگیری شناختی عمیق با موضوعات  موردعالقههای با فعالیت

است امدهای آن ها به خاطر پیام تکالیف یا پیگیری فعالیتشود. از طرفی انگیزش بیرونی تحصیلی، انجعمقی نسبت به مطالعه می

آموزان را نسبت به تحصیل تواند دانش(. همچنین انگیزش می8992؛ به نقل از بهروزی، رضایی و عالیپور، 7111، 2دسی و رایان)

 (.8995کدخدایی و کرمی، کند ) 1بینخوش

نسبت به  دگانیادگیرنو احساس هویت یا اساتید به معلمان  یادگیرندگانتحصیلی، اعتماد  تأکیدز سه مؤلفه تحصیلی ا بینیخوش

ر یادگیری خود، ب تأکیدقادر هستند با  هاآناست، مبنی بر اینکه  یادگیرندگانتشکیل شده است، یک باور مثبت در و دانشگاه مدرسه 

ینی برفت تحصیلی خود را فراهم آورند. خوش، زمینه پیشو دانشگاه و احساس هویت نسبت به مدرسه استاد یا معلماعتماد به 

تاری تبیین ابعاد شناختی، عاطفی و رف ازنظررا  یادگیرندگانکشد که رفتار تحصیلی تصویر غنی از عاملیت انسانی را به تصویر می

                                                           
1. flow 
2. positive psychology 
3. Özhan & Kocadere 
4. Admiraal 
5. engagement 
6. Salmela-Aro & Upadaya 
7. Deci & Ryan 
8. optimism 
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  9                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

شیفتگی تحصیلی  توان گفت کهبندی میدر یک جمع(. 8999؛ به نقل از مرادی، واعظی، فرزانه و میرزائی، 8919، 8فینکند )می

گیزش و هایی چون مجذوبیت تحصیلی، انمستقیم و غیرمستقیم با سازه طوربهمتغیرهای متفاوتی باشد که  تأثیرتواند تحت می

بینی تحصیلی در ارتباط است، اما پژوهشی که روابط پیوند با مدرسه با این متغیرها را تاکنون در قالب یک مطالعه منسجم خوش

آیا  که پژوهشی به این سوال پاسخ خواهد داد خألداده باشد موجود نیست، لذا این پژوهش در راستای رفع این  قرار موردبررسی

 بینی است؟بینی تحصیلی قابل پیششیفتگی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، انگیزش و خوش

 روش پژوهش

 فشار روانی و شناختیروانسرسختی  اساس بر سبک زندگی بینیپیش باهدفکه  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است

ندگی ( و سبک زبینپیشو فشار روانی ) شناختیروانکرمانشاه انجام شد. متغیرهای سرسختی  شهر فشارخون مبتالبهزنان  در

رمانی د مراکز به کنندهمراجعه فشارخون مبتالبه زنان کلیه شامل حاضر پژوهش آماری متغیر وابسته )مالک( است. جامعه عنوانبه

 هایبیماری سابقه حاضر بر اساس مالک ورود، عدم پژوهش در موردنظر نمونه. دهدمی تشکیل 8991-8999 سال در کرمانشاه شهر

یت و عدم رضا دیگر، داوطلب بودن برای شرکت در پژوهش، حداقل تحصیالت سیکل و مالک خروج نداشتن تحصیالت کافی و

 از مراکز درمانی ایخوشه گیرینمونه روش به و نمونه عنوانبهنفر  51 مورگان جدول با بقخستگی برای شرکت در پژوهش مطا

س پ شدند و با کسب رضایت از آن دسته از زنانی که حاضر به همکاری در پژوهش بودند پرسشنامه شرح داده و اجرا شد. انتخاب

ی پژوهش قرار گرفت. سپس توضیحات الزم از سوی هاآزمودنیدر اختیار  هاپرسشنامه، هاآزمودنیو انتخاب  هاپرسشنامهاز تنظیم 

 هامودنیآزاز  هاپرسشنامهشد. قبل از توزیع  ارائهو دلیل انتخاب این موضوع به زنان  هاپرسشنامهپژوهشگر در مورد نحوه تکمیل 

 به وجود آمد از پژوهشگر هاآنابهامی برای  ینقطهخواسته شد اگر در فرآیند پاسخگویی به سواالت با مشکلی مواجه شدند یا 

پس از اعالم رضایت جهت شرکت در پژوهش و دریافت تضمین الزم مبنی  موردنظردرخواست توضیح بیشتری داشته باشند. زنان 

ط شنامه توسپس از تکمیل پرس درنهایتنمودند.  هاپرسشنامهمحرمانه باقی خواهد ماند، اقدام به تکمیل  هاآنبر اینکه اطالعات 

ا پرسشنامه تحلیل اطالعات ب آوریجمعگردید. پس از  آوریجمعی پژوهش هاپرسشنامهکه به شکل انفرادی بود  کنندگانشرکت

آماری همچون میانگین و  هایشاخصآمار توصیفی و  هایروشانجام شد و عالوه بر استفاده از  SPSS-21 افزارنرماستفاده از 

 نیز استفاده شد. چندمتغیرهانحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون 

 پژوهش ابزار

و مقیاسی را برای سنجش  انددادهی را بر اساس نظام آدلر انجام هایپژوهش( 8992کرن، ویلر و کارلت ) پرسشنامه سبك زندگي:

سبک زندگی شامل  5اساسی آدلری برای موفقیت بین فردی بزرگساالن تهیه کردند. این پرسشنامه  هایمقیاسسبک زندگی با عنوان 

، 78، 88، 5، 8 هایسؤال. گیردمیو محتاط بودن را در بر طلبیتوجه، طلبیریاستاجتماعی، تبعیت جویی،  یعالقه-تعلق پذیری

 طوربه 57، 52، 57، 42، 47، 92، 97، 72اجتماعی مربوط هستند. گویه های  یعالقه-به سبک تعلق پذیری 48و  95، 98، 75

                                                           
1. Finn 
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. گیرندمیرا اندازه  طلبیریاستسبک  91و  99، 71، 79، 81، 89، 1، 9. گویه های گیرندمیرا اندازه  کارانهسازشمعکوس سبک 

، 85، 81، 5و باالخره گویه های  شوندمیربوط م طلبیتوجهبه سبک  54و  59، 54، 49، 44، 99، 94، 79، 74، 89، 84گویه های 

 هانآ. بررسی روایی این مقیاس با استفاده از ارزیابی روان شناسان که از گیرندمیسبک محتاط بودن را اندازه  41و  95، 91، 75، 71

 منزلهبهرا  18/1ب توافق زندگی بر مبنای نظام آدلر قضاوت کنند ضری هایسبکبود درباره محتوای مقیاس در سنجش  شدهخواسته

 شاخص روایی محتوایی به دست داد.

. این استماده  72  کاغذی است که دارای-این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی مداد (:7711اهواز )پرسشنامه سخت رويي 

گروه روانشناسی دانشگاه شهید  علمیهیئت( اعضاء 8919هنرمند )تحلیل عوامل نجاریان، کیامرثی و مهرابی زاده  وسیلهبهپرسشنامه 

که سرسختی  نفری از دانشگاه آزاد اسالمی اهواز اعتبار یابی شد 579بر روی یک نمونه  8922است. در سال  شدهساختهچمران اهواز 

 .است ییجومبارزهتعهد، کنترل و  هایمؤلفهو فاقد  دهدمی. این آزمون یک نمره کل از سرسختی افراد دهدمیقرار  موردسنجشرا 

هرگز، بندرت، گاهی اوقات  یگزینهبه یکی از چهار  هاآزمودنیبه این صورت است که  ایماده 72این پرسشنامه  گذارینمره وهیش

که در این  5، 2، 81، 89، 82، 78 هایماده جزبه. شودمی گذارینمره 9، 7، 8، 1و اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس مقادیر 

از دو روش  AHIو همکاران برای سنجش پایایی مقیاس  انینجار باال در افراد است. شناختیروانسرسختی  هندهدنشانپرسشنامه 

 889هفته در نمونه  5و همسانی درونی استفاده کرده است. ضریب همبستگی بین آزمون و آزمون مجدد با فاصله زمانی  بازآزمایی

 شناختیروانهمسانی درونی پرسشنامه سرسختی  درروشگزارش شد و  15/1و  14/1ی دختر و پسر به ترتیب هاآزمودنینفری برای 

. در پژوهش استضریب قابل قبولی  کامالًآمد که  به دست 25/1 هاآزمودنیاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای کل 

زمینه اعتبار یابی آزمون مزبور از روش اعتبار  در آمد. به دست  مونهدر کل ن حاضر ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه سخت رویی

، ADI، پرسشنامه افسردگی اهواز ANQمالکی همزمان استفاده نمود و این پرسشنامه را همزمان با چهار پرسشنامه اضطراب عمومی 

 که ضریب کاربردای کرونباخ به سرسختی به دو روش تنصیف و آلف ایسازهو مقیاس  MASAIپرسشنامه خود شکوفایی مازلو 

معنادار است. همچنین ضریب همبستگی  118/1که در سطح  44/1و  21/1، 55/1به ترتیب  هاآزمودنیکل  هاینمرههمبستگی بین 

بود. )کیامرثی  دارمعنی 15/1سرسختی و مقیاس سرسختی همبستگی در سطح  ایسازهبوده است. بین اعتبار  55/1خود شکوفایی 

رت گرفته، صو با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه و تحقیقات فراوانی که درباره آزمون سخت رویی بنابراین؛ (8922اران، و همک

 .استسنجش سرسختی در افراد  ابزارهایکه یکی از بهترین  دهدمیو نشان  کندمیهمگی از اعتبار باالی این آزمون حکایت 

عبارت است  55سنجش استرس از مقیاس استرس هری استفاده شد. این پرسشنامه شامل برای  (:7HIS) هریپرسشنامه استرس 

 5این آزمون در یک طیف  هایپاسخاست.  کردهتهیهمختلف زندگی  هایموقعیتبرای سنجش فشار روانی در  (7115که هری )

ن روایی پرسشنامه همسانی درونی آن از طریق روش است. برای تعیی قرارگرفته« قبول دارم کامالً»تا « قبول ندارم اصالً»از  ایدرجه

دانشجوی دانشگاه محاسبه شد. نتایج حاصل از فرمول اسپیرمن برای محاسبه ثبات درونی  51نمونه  هایپاسخدونیمه کردن بر اساس 

                                                           
1. Harris stress inventor 
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  5                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

ست آمد. برای به د 29/1نفری ضریب همبستگی در روش بازآزمایی  51و برای بررسی ثبات زمان پرسشنامه برای نمونه  24/1

از  هاآن. کردندمیقرار گرفت که در زمینه فشار روانی کار  شناسیرواننفر از اساتید  5بررسی اعتبار محتوا، پرسشنامه در اختیار 

براین ابیشترین امتیاز را دادند. بن دادمیاسترس را مورد ارزیابی قرار  عالئممورد به بهتر  55عبارتی که با دقت مطالعه کردند، به  818

 (.7115هری، ) گردیدعبارت مذکور انتخاب 

 هايافته

 های توصیفي و نرمال بودن متغیرهای پژوهش. شاخص7جدول 

 کشیدگی کجی معناداری KS آماره انحراف معیار میانگین متغیرهای پژوهش

 -554/8 574/1   42/81 95/74 شیفتگی تحصیلی

 -951/8 -144/1   41/9 57/81 انرژی-مجذوبیت تحصیلی

 -997/8 -815/1   18/9 41/81 تعهد-مجذوبیت تحصیلی

 -995/8 911/1   58/9 19/9 دلبستگی-مجذوبیت تحصیلی

 -974/8 721/1   87/57 98/15 انگیزش تحصیلی

 -155/8 -198/1   71/81 98/78 موزآتحصیلی دانش تأکید-بینی خوش

 -557/8 414/1   11/9 17/71 آموز به معلماعتماد دانش -بینی خوش

 -298/8 897/1   24/1 48/78 احساس هویت-بینی تحصیلیخوش

شود توزیع نمرات متغیرهای که مشاهده می گونههماندهد که ای را نشان میآزمون کلموگروف اسمیرنوف تک نمونه -8نتایج جدول 

(، لذا توزیع نمرات P<15/1هستند ) 15/1از  ترکوچکهای نرمال بودن پژوهش نرمال نیست. از آنجایی سطوح معناداری آماره

آزمون کلموگروف به حجم  زیرا؛ نیستبا این تعداد نمونه معناداری آزمون کلموگروف بسیار عجیب دارای توزیع نرمال نیست. 

 7و کشیدگی 8کجی های با حجم زیاد ازدر دادهلذا  .دهدعدم نرمالی را نشان می اشتباهبهزیاد  هاینمونهنمونه وابسته است و در 

در پژوهش  دهشمشاهدهبرای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اسمیرنوف.  شود نه کلموگروفبرای بررسی نرمال بودن استفاده می

دگی و کشی کجیقدر مطلق ضریب که  و کشیدگی استفاده شد کجیحاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل 

در این پژوهش کجی  (.8991 ،یوسفیو کاملی ؛ 7118، 9بیرنباشد ) 81و کمتر از  9ترتیب کمتر از به  ایدبرای متغیرهای پژوهش ب

لذا توزیع نمرات دارای توزیع نرمال است، بر این اساس بودند.  81و کمتر از  9و کشیدگی متغیرهای پژوهش به ترتیب کمتر از 

ی شیفتگی بینپیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده نمود و لذا برای پیشهای پارامتریک ضریب همبستگی توان از آزمونمی

است  شدهستفادهااز ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره  یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوبتحصیلی بر اساس 

 آمده است. 9و  7که نتایج آن در جدول 

 

                                                           
1. skewness 
2. kurtosis 
3. Byrne 
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  5                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 شیفتگي تحصیليبا  يلیتحص بینيخوشو  زشیانگ ت،یمجذوب. نتايج ماتريس همبستگي پیرسون بین 2جدول 

 1 2 5 5 4 9 7 8 متغیرهای پژوهش

        8 شیفتگی-8

       8 178/1** انرژی-7

      8 291/1** 257/1** تعهد-9

     8 225/1** 289/1** 292/1** دلبستگی-4

    8 255/1** 241/1** 298/1** 149/1** انگیزش تحصیلی-5

   8 129/1** 288/1** 551/1** 212/1** 185/1** تحصیلی تأکید-5

  8 115/1** 259/1** 541/1** 519/1** 547/1** 587/1** آموزاعتماد دانش-2

 8 214/1** 294/1** 271/1** 421/1** 552/1** 494/1** 597/1** احساس هویت-1
 15/1معنادار در سطح **

ی با شیفتگی لیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوبنتایج ماتریس ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین  -7بر اساس جدول 

همبستگی معنادار وجود دارد، این امر  متغیرهای پژوهشبین  کهازآنجاییداری وجود دارد. تحصیلی رابطه مثبت و معناداری معنی

از رگرسیون  یلیحصت بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوببینی شیفتگی تحصیلی بر اساس رای پیشسازد. لذا بادامه تحلیل را ممکن می

 آمده است. 9است که نتایج در جدول  شدهاستفادهچندمتغیره 

 يلیتحص بینيخوشو  زشیانگ ت،یمجذوب. نتايج ضرايب رگرسیون چندمتغیره شیفتگي تحصیلي بر اساس 7جدول 

 سطح معناداری t ضرایب استاندارد غیراستانداردضرایب  بینمتغیرهای پیش

B خطای استاندارد ( ضریب بتا) 

 878/85 985/9 - 158/4 118/1 (Constantثابت )

 118/1 114/5 951/1 974/1 912/8 انرژی-مجذوبیت تحصیلی

 192/1 812/7 829/1 488/1 412/1 تعهد-مجذوبیت تحصیلی

 171/1 771/9 885/1 998/1 825/1 دلبستگی-مجذوبیت تحصیلی

 118/1 879/4 955/1 875/1 819/1 انگیزش تحصیلی

 117/1 771/9 721/1 855/1 514/1 موزآتحصیلی دانش تأکید-بینی خوش

 185/1 495/7 859/1 847/1 945/1 آموز به معلماعتماد دانش -بینی خوش

 115/1 591/9 845/1 899/1 892/1 احساس هویت-بینی تحصیلیخوش

248/95=F 2= 558/1؛R 2=554/1؛  شدهتعدیلR  119/1؛=R 

 یبینخوشو  زشیانگ ت،یمجذوبدرصد از واریانس شیفتگی تحصیلی بر اساس  4/55از جدول فوق  آمدهدستبهبا توجه نتایج 

 شود.بینی میپیش یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوبتوان گفت شیفتگی تحصیلی بر اساس می شود. لذاتبیین می یلیتحص
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  2                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

 گیرینتیجهبحث و 

 یآموزان هنرستانشدر دان یلیتحص ینیبو خوش زشیانگ ت،یبر اساس مجذوب یلیتحص یفتگیش بینیپیشانجام این پژوهش هدف از 

داری وجود دارد. یرابطه معن با شیفتگی تحصیلی یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوب ها نشان داد که بینیافته بود. شهر کرج

 یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوب وسیلهبه شیفتگی تحصیلینتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که واریانس 

ی ( همسوی8991) یمنشئجلیلی، عارفی، قمرانی و (، 8995) یکرمکدخدایی و با نتایج تحقیقات  آمدهدستبهشود. این نتیجه تبیین می

در حال انجام حصیلی توان گفت که حالت شیفتگی تبینی کننده مجذوبیت تحصیلی بر شیفتگی تحصیلی میدارد. در تبیین نقش پیش

. شیفتگی دباش شدهانجامدهد که تکلیف برای اهداف درونی وقتی رخ می زیاداحتمالبه حالبااینتواند ایجاد شود، هرگونه فعالیتی می

ه نماید. زمانی کرا تشویق به مشارکت در یادگیری می آموزاندانشاست به این دلیل که  وپرورشآموزشهدف مناسب تحصیلی، 

جای تعجب  .هستند، حالت شیفتگی بیشتر محتمل استو دارای مجذوبیت تحصیلی های یادگیری فعال درگیر آموزان در محیطدانش

ذا لبر یادگیری فعال دارد، تمایل بیشتری به تجربه شیفتگی دارند.  تأکیدکه  یر سنتیغ های یادگیریآموزان در محیطندارد که دانش

بینی کننده یشبینی کند. همچنین در تبیین نقش پآموزان را پیشمنطقی است که مجذوبیت تحصیلی بتواند، شیفتگی تحصیلی دانش

و درونی تقسیم گرده  بیرونی مؤلفهی انگیزش را به دو گرنظریه خودتعیینتوان گفت که انگیزش تحصیلی بر شیفتگی تحصیلی می

 کهلیدرحاداند و وابسته به پیامدهای عمل فرد نیست. است. انگیزش درونی را یکی از عوامل مهم در کیفیت باالی یادگیری می

 رتأثیرا تضعیف کند و  شدهادراکتواند خودمختاری انگیزش بیرونی می(. 7171، 8پارتانناست )انگیزش بیرونی به عمل فرد وابسته 

چائوراسیا، شود )و خودتنظیمی افراد را دچار مشکل می (7189، 7کوسیادارد )منفی بر عالقه ذاتی برای انجام تکالیف تحصیلی افراد 

، رونی حالت هیجانی درونی است ک موجب رفتارهای مرتبط با یادگیری شده، جهتانگیزش د(. از طرفی 7189، 9ورما و سینق

ک رفتار ای که یکند. انگیزش درونی نیازهای روانشناختی، کنجکاوی و رضایت خودانگیختهرا تعیین می آن رفتارها تسطح و شد

؛ به نقل از یوسفی 7111رایان و دسی، است )ها و پیامدهای محیطی این انگیزش مشوق منشأشود. کند، ناشی میمی تأمینیا فعالیت 

آموزان از انگیزش درونی الزم برخوردار باشند میزان شیفتگی تحصیلی و دلبستگی آن به محیط وقتی دانشلذا  (.8991و چراغی، 

 ینی کند.بآموزان را پیشلذا منطقی است که انگیزش تحصیلی بتواند، شیفتگی تحصیلی دانشکند. مدرسه افزایش پیدا می

یش به این است که در بینی گراخوشتوان گفت که تحصیلی میبینی تحصیلی بر شیفتگی بینی کننده خوشدر تبیین نقش پیش

 پیامدهای مثبت معموالًگزینی اشاره دارد که در آن به جهتتحصیلی بینی خوش درواقع .زندگی تجارب خوب رخ خواهند داد

؛ به نقل از 8915بویری، )شوند عامل ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می عنوانبه، مورد انتظار هستند و این پیامدها تحصیلی

شود که آنان به عوامل درونی مانند آموزان باال باشد، باعث میبینی تحصیلی اگر در دانشخوش (.8994کمری و شیخ االسالمی، 

مدرسه و محیط آن نگرش بهتری دارند که این نگرش  ازجملههای خود و عوامل بیرونی مانند شرایط و محیط پیرامون توانایی

                                                           
1. Partanen 
2. Coccia 
3. Chaurasia, Verma & Singh 
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  1                                                                                             1311 ماهدادرششم، مدوره پنجم، شماره چهل و  مجله پیشرفت های نوین در علوم رفتاری،

یلی بتواند، بینی تحصلذا منطقی است که خوششود. اعث شیفتگی و دلبستگی به مدرسه و فرآیند تحصیل در آنان میمطلوب ب

رت گرفته به صوآموزان هنرستانی شهر کرج دانشپژوهش حاضر در میان  ازآنجاکهبینی کند. آموزان را پیششیفتگی تحصیلی دانش

 مکانی یکسان شرایط کنترل در . ناتوانیعمل شود بااحتیاطای، در خصوص تعمیم نتایج بایستی دلیل نقش احتمالی عوامل زمینه

های های موجود در این پژوهش بود. برای رفع این محدودیت پژوهشها یکی از محدودیتآزمودنی ها توسطپرسشنامه تکمیل برای

 هایهای آینده از طرحدر پژوهشهای دیگر نیز اجرا شود. و فرهنگهمزمان و در سایر شهرها  طوربهمشابه در مورد پسران و دختران 

کنند، ا فراهم میر گیری بهترتر و نتیجهتر آماری که امکان تحلیل عمیقهای پیچیدهترکیبی )کیفی و کمی(، حجم نمونه باالتر و روش

های عملی مطرح کرد. در سطح نظری، یافتهدر دو سطح نظری و  توانمیدستاوردها و پیامدهای این پژوهش را . استفاده شود

بر شیفتگی  مؤثروامل عدر زمینه  به گسترش دانش یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ت،یمجذوببین نقش پیشتوانند با تبیین پژوهش می

ی گسترش دانش روانشناخت منظوربههای جدیدتر تواند راهگشای پژوهشکمک کنند. همچنین، نتایج پژوهش حاضر می تحصیلی

ین توان در جهت تدوهای این پژوهش میشود. در سطح عملی، از یافتهشیفتگی تحصیلی گیری در زمینه عوامل مؤثر بر شکل

طراحی مداخالتی مانند جهت شهر کرج  وپرورشآموزشمانند  ربطذیهای ای آموزشی درمانگری در سازمانهها و مداخلهبرنامه

یلی و و مشاوران تحص آموزان کمک شودشیفتگی تحصیلی دانش به بهبود یلیتحص بینیخوشو  زشیانگ ،تیمجذوبآموزش 

 توانند بر این اساس از نتایج این پژوهش استفاده کنند.روانشناسان بالینی می

 منابع

 ( .8992بهروزی، ناصر؛ رضایی، شبنم؛ و عالیپور، سیروس .)ّیانجیمطالعه با م یکردهایو رو یلیتحص زشیانگ یرابطه عل-

 .812-894(، 91)85مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، ی. امقابله یراهبردها یگر

 گری بر انگیزش (. اثربخشی آموزش خودتعیین8991غالمرضا. ) ،منشئی ؛ وامیر ،قمرانی؛ مژگان، عارفی ؛فرخ رو ،جلیلی

 .72-51(، 94)85، ه مطالعات روانشناسی تربیتیمجل. و شیفتگی تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند

 سنجی مقیاس شیفتگی تحصیلی های روان(. ویژگی8992غالمرضا. ) ،منشی ؛ وامیر ،قمرانی ؛مژگان ،عارفی ؛روفرخ ،جلیلی

 .855-827(، 48)88، نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. در دانشجویان

 بر غرقگی و ثبات قدم  ذهن آگاهیآموزش  اثربخشی(. 8991غالمرضا. ) ،منشئی ؛ ومژگان، عارفی ؛شکوفه ،پوررحیم

 .21-98(، 8)88، مجله مطالعات آموزش و یادگیری. آموزان دختر دورۀ دوم متوسطهدانش

  ،عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده،  بینیپیش(. 8991؛ و طالع پسند، سیاوش. )محمدعلیصفایی، مریم؛ رضایی

لنامه فص. آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلیو دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب حمایت دوستان

 .799-751(، 57)85روانشناسی تربیتی، 

 سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در های روان(. تحلیل مشخصه8994امید. ) ،شکری ؛ ومحمد آزاد ،عبداله پور

 .12-814(، 7)2ی، یادگیرمجله مطالعات آموزش و . دانشجویان ایرانی
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 های روانسنجی بررسی ویژگی (.8995پور، عزت اله؛ امیریان، لیال؛ خلیلی گشنیگانی، زهرا؛ و بیرانوند، فاطمه. )قدم

 .45-54(، 72)2گیری تربیتی، فصلنامه اندازه. آموزانبینی تحصیلی دانشپرسشنامه خوش

 دهی با انگیزش ارتباط کیفیت تجارب یادگیری و خودنظم(. 8991)سید داود.  ،محمدی ؛ وزهرا ،مسلمی ؛مهین ،قمی

 .8-9(، 8)89، آموزش در علوم پزشکی علمی و پژوهشی ایرانی مجلهتحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. 

 جله م. ای خودکارآمدیهای فرهنگی با نشاط ذهنی: نقش واسطه(. رابطه ارزش8991فریده. ) ،یوسفیو  ؛شیالن ،کاملی

 .811-872(، 8)88، مطالعات آموزش و یادگیری

 بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی (. بررسی رابطه بین خوش8995زهرا. ) ،کرمی ؛ ومحبوبه السادات، کدخدایی

 .849-859(، 95)9ی، نامه آموزش عال ن.دانشجویا

 (. تبیین علّی مشغولیت 8992بهرام. ) ،جوکار؛ و راضیه، شیخ االسالمی ؛فرهاد ،خرمایی ؛محبوبه ،فوالدچنگ ؛سامان، کمری

روانشناسی تحولی: . های مثبت تحصیلی و اجتماعیای هیجانتحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی: نقش واسطه

 .759-714(، 55)84ی، روانشناسان ایران

 ( .نقش واسطه8994کمری، سامان؛ و شیخ االسالمی، راضیه .) های دلبستگی افراد با میزان سبکدر رابطه  بینیخوشای

 .51-52(، 4)7، های کاربردی در روانشناسی تربیتیپژوهش .هاآنشادکامی و امید به زندگی 

 بینی انگیزش بینی در پیشنقش باورهای امید و خوش(. 8999)فرح. ، هاشمی ؛ وحسین ،کارشکی ؛مریم سادات ،کیافر

، یمجله ایرانی آموزش در علوم پزشکتحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد. 

84(5 ،)575-582. 

 ،بینی تحصیلی با پیشرفت رابطه خوش (.8999محمد. ) مرادی، کیوان؛ واعظی، مظفرالدین؛ و فرزانه، محمد؛ و میرزائی

، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. شهر تهران 9و  5آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق تحصیلی در بین دانش

7(5 ،)11-59. 

 های روان سنجی پرسشنامه شناخت (. ساخت و بررسی ویژگی8992صدیقه. ) ،جعفری ؛ وسامان ،کمری ؛وحید ،نجاتی

 .879-844(، 7)2، شناخت اجتماعیدو فصلنامه  دانشجویان. اجتماعی

 گری انگیزش تحصیلی در رابطة بین خودکارآمدی و (. بررسی نقش واسطه8991اعظم. ) ،چراغی ؛ وفریده ،یوسفی

 .94-42(، 7)71ی، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربرد فصلنامه. کاری تحصیلیاهمال

 Byrne, B. M. (2001). Structural equation modeling with AMOS, EQS, and LISREL: 

Comparative approaches to testing for the factorial validity of a measuring 

instrument. International journal of testing, 1(1), 55-86. 

 Chaurasia, S. S., Verma, S., & Singh, V. (2019). Exploring the Intention to Use M-payment 

in India: Role of Extrinsic Motivation, Intrinsic Motivation and Perceived Demonetization 

Regulation. Transforming Government, 13(3-4), 276-305. 
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The prediction of academic flow based on academic engagement, motivation and optimism 

among high school Karaj city 

Abstract 

The purpose of this study was to prediction of academic flow based on academic engagement, motivation 

and optimism among high school Karaj city. The descriptive- correlation method was used. The statistical 

population consists of all the female students’ high school Tehran city in year academic 2018-2019. In this 

study, according to cluster sampling method, 150 student by formula Plant of Tabachnick & Fidell (2007) 

were selected as samples and they were asked to fill in the academic flow questionnaire (AFQ) of Martin 

& Jackson (2008), schoolwork engagement inventory (SEI) of Salmela-Aro & Upadaya (2012),  academic 

motivation scale (AMS) of Vallerand and et al (1992) and  academic optimism scale (AOS) of Tschannen‐
Moran and et al (2013). The data were analyzed by tests of Pearson correlation and multivariate regression 

by enter method. Findings showed that there was significant correlation between personality 

characteristics, emotional intelligence and spiritual intelligence with academic flow (P<0/01). Regression 

analyses also revealed that 65/4% of variance of academic flow was explained by academic flow based on 

academic engagement, motivation. Result revealed that academic flow based on academic engagement, 

motivation essential in effectuating academic flow. 
Keywords: academic flow, academic flow based on academic engagement, motivation 
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