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Abstract 
The present research aimed at studying the moderating role of academic buoyancy in the 
relationship between the students' intrinsic motivation and their academic engagement in the 
Farhangian university of Zahedan city. This study was a descriptive correlational research. 
The statistic population included 2410 students of Farhangian University of Zahedan city. 
330 students were selected as the sample by applying simple random sampling method. To 
collect data, McCallie et al(1991) Intrinsic Motivation Inventory, Academic Engagement 
Questionnaire of Schaufeli et al. (2002) and, Martin and Marsh's (2006) questionnaire of 
Academic Buoyancy were applied. The questionnaire content validity was confirmed by 8 
connoisseurs based on the content validity index and content validity ratio. Moreover, by 
applying Cronbach's alpha, the internal consistency of the questionnaires was estimated 
0.907, 0.723 and 0.720, respectively. Furthermore, the results of correlation coefficient and 
structural equation model showed that the intrinsic motivation has direct influence on the 
academic engagement and buoyancy. In addition, the academic engagement has direct effect 
on the academic buoyancy. Moreover, the indirect influence of intrinsic motivation on the 
academic engagement by the moderating role of academic buoyancy has been a little more 
than its direct effect. Therefore, regarding this matter that the students' academic buoyancy 
leads to their academic engagement, the planning for the creation of academic buoyancy in 
the students of Farhangian University is suggested to be noticed.  
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بررسی نقش میانجی سرزندگی تحصیلی در رابطة بین انگیزش درونی با 

 اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان 

 2، سمانه سلیمی1الهه شیبک

 واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان، ایران شناسی و علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة روان ،کارشناسی ارشد. 1

 شناسی و علوم تربیتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان، ایرانگروه مدیریت آموزشی، دانشکدة رواناستادیار،  .2

 (25/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 22/11/1399)تاریخ دریافت: 

 دهیچک

ضر سی هدف پژوهش حا صیلی در رابطة بین برر سرزندگی تح شت اب یدرون زشیانگ نقش میانجی  ص اقیا شجو یلیتح شگاه  انیدان دان
ستگی انجام گرفت. شهر زاهدان  انیفرهنگ صیفی از نوع همب شگاه  راپژوهش  یآمار ةجامعبود که با روش پژوهش تو شجویان دان دان

شهر زاهدان با تعداد  شکیل دادند 2410فرهنگیان  ساده، با روش نمونهکه  نفر ت صادفی  شدند.  330گیری ت نفر به عنوان نمونه انتخاب 
و  (2002شششافلی و همکاران ) اشششتیاق تحصششیلی، (1991کالی و همکاران )های انگیزش درونی مکها از پرسشششششنامهادهبرای گردآوری د

ص یسرزندگ شاخص (2006)مارتین و مارش ی لیتح ساس  شنامه برا س شد. روایی محتوایی پر ستفاده  سبت روایی  ا روایی محتوایی و ن
صص 8محتوایی با نظر  شد. همچنین نفر متخ شنامه ،تأیید  س سانی درونی پر ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، هم ساس  ، 907/0ها برا

انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلی؛ انگیزش  مدل معادالت ساختاری نشان داد که نتایج ضریب همبستگی و .برآورد شد 720/0و  723/0
سرزندگی تحصیلی شتیاق تحصیلی بر  سرزندگی تحصیلی و ا ستقیم  درونی بر  ستقیم دارد، همچنین، تأثیر غیر م انگیزش درونی بر اثر م

سرزندگی تحصیلی شتیاق تحصیلی از طریق  سرزندگی تحصیلی  ا ست. بنابراین، با توجه به اینکه  ستقیم آن بوده ا شتر از تأثیر م کمی بی
 ریزی شود.انشجویان دانشگاه فرهنگیان برنامهشود برای ایجاد سرزندگی تحصیلی ددانشجویان بر اشتیاق تحصیلی تأثیر دارد، توصیه می

 .اشتیاق تحصیلی، انگیزش درونی، سرزندگی تحصیلی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

های آموزشی کشورها، تربیت نیروی انسانی الزم برای رشد و پیشرفت آن جامعه رسالت اصلی نظام

پرورش نیروی متخصص، آگاه و باتجربه، ترین پایشگاه علمی برای ها به عنوان مهماست، دانشگاه

ها به عنوان مراکز (. دانشگاه2017، 1ماکارا و کارابنیککنند )نقشی بسیار مهم در این میان ایفا می

تفکر و تولید دانش، وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگو به نیازهای حال و آینده جامعه 

شجویان جدیدالورود را پذیرش و دانشجویانی را نیز ها هرساله دانرا بر عهده دارند، دانشگاه

ای های مهم یادگیری از جایگاه ویژهکنند. در این چرخة مستمر، توجه به شاخصالتحصیل میفارغ

های (. در ایران بنا بر ضرورت و جایگاه تعلیم تربیت دانشگاه2014، 2برخوردار است )سیامپا

ها، دانشگاه فرهنگیان است. دانشگاه فرهنگیان، گاهگوناگونی تأسیس شدند. یکی از این دانش

 شرویوزارت آموزش و پرورش، پ 3یمنابع انسان یو توانمندساز تیترب ن،یتأم یاست برا یدانشگاه

پژوهش سرآمد در آموزش و  آموزش و پرورش، ازیعلم نافع مورد ن جیو ترو دیدر آموزش، تول

 یآموزش نینوهای یاز فناور یریگتوانمند در بهرهمحور، تیترب یو تخصص یاحرفههای یستگیشا

 ییشکوفا یبرا یسازنهیتوانمند در زم ،ینظام اسالم یارهایبر مع یمبتن ها،تیدر انجام مأمور یتیبو تر

)اساسنامة  دانشجومعلمان انقالبی – یرانیا یاسالم کپارچهی تیهو یریگفطرت، استعدادها و شکل

ین نظام به طور مستقیم با جامعه در ارتباط است و دامنه و اهداف آن (. ا1390دانشگاه فرهنگیان، 

دانشگاه  یبزرگ برا یتیمأمور ،ندهیمعلمان نسل آ تیتربتر شده است. در جوامع پیشرفته گسترده

با  یمیدانشجومعلمان ارتباط مستق یسازو آماده تیترب ةنحو نهیزم نیاست. در ا انیفرهنگ ینوپا

آموز از های دانشکیفیت و گسترة پیشرفتآموزان دارد. دانش یریادگی شیآنان در افزا یاثربخش

(، که 2016، 5بینی است )ساریتا و سونیاپیشمعلم قابل  4طریق شایستگی، حساسیت و انگیزش

                                                           
1. Makara & Karabenick 
2. Ciampa 

3. Empowering human resources 

4. Motivation 

5. Sarita & Sonia 
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ای برای شود. تربیت معلم برنامهها از طریق دورة تربیت معلم کسب و ایجاد میبخشی از شایستگی

های سازی، پیش نیازو شایستگی معلم است که از طریق فرایند آموزش و آماده 1ایحرفه توسعة

 (. 2008 ،2شود )سینگههای آن ایجاد میحرفة معلمی و آمادگی برای مواجهه با چالش

هایی است که در تضمین کیفیت و شایستگی معلم نقش یکی از موضوععالقه به حرفة معلمی 

آید. این متغیرهایی است که برای درک و بهبود فرایند آموزش، مهم به شمار میدارد. عالقه از جمله 

ای و نیز احساس رضایت کلی های روزمرة حرفههای معلم در سازگاری با چالشمتغیر با استراتژی

دهد؛ آموزان شکل میوی از زندگی، پیوندی استوار دارد. عالقة معلم، محیط یادگیری را برای دانش

، 3)رونس آوردآنان را تحت تأثیر قرار داده و موجبات پیشرفت تحصیلی را نیز فراهم میانگیزة 

اند، در دهند دانشجومعلمانی که نسبت به حرفة معلمی عالقة زیادی داشتهها نشان می(. یافته2011

الش اند، در طول تدریس خود تهایی که به این حرفه عالقة متوسط یا کمی نشان دادهمقایسه با آن

کنند؛ برای توسعة حرفة تدریس، ای عمل میاند؛ در تدریس به صورت حرفهبیشتری را مبذول داشته 

اند و از انتخاب معلمی به عنوان حرفة تخصصی، رضایت بیشتری اشتیاق بیشتری از خود نشان داده

 5د، اشتیاق تحصیلیشوهایی که باعث عالقه به حرفة معلمی می(. یکی از مؤلفه2012، 4اند )ایرنداشته

 فرد در اشتیاق ایجاد دانشگاه سبب محیطی شرایط و دانشجو رفتارهای دانشجومعلمان است. پیوند

 یک به و و خاص است گذرا هیجانی وضعیت یک از بیش چیزی اشتیاق. شودمی وی موفقیت و

روی یک موضوع، واقعه یا رفتار خاص  شناختی اشاره دارد که -و هیجانی نندهسرایت حالت پایای

به رفتارهایی که به  (. سازه اشتیاق تحصیلی1397پور و قلیزاده، شود )جلیلیان، عظیممتمرکز می

شود. این مفهوم به کیفیت تالشی اشاره دارد یادگیری و پیشرفت تحصیلی مربوط است، اطالق می

ا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج کنند تهای هدفمند آموزشی میکه فراگیر صرف فعالیت

 (. 1395مطلوب نقش داشته باشند )عباسی و همکاران، 
                                                           
1. Professional development 

2. Singh 

3. Roness 
4. Eren 

5. Academic engagement 
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و  یشناخت ،یمختلف رفتار هایاست که شامل مؤلفه یچندبعد ایسازه یلیتحص اقیاشت

سه بعد  یلیتحص اقیاشت ی( برا2002) 2ی(. اسچافل2016، و همکاران 1است )آرچامبالت یزشیانگ

 یریکارگ: بهیشناخت یلیتحص اقاشتی( الف: اندکرده یمعرف 5یو رفتار 4یزشیانگ ،3یشناخت

(: شامل سه ی)عاطف یزشیانگ یلیتحص اقیب( اشت ی؛ریادگیدر  یو فراشناخت یشناخت یدهاراهبر

دانشگاه را  یو عالقه به کارها یآموزش طیداشتن محاست و دوست احساس، ارزش و عاطفه ةمؤلف

 یآموزش طی: شامل حضور فعال همراه با شوق و شور در محیرفتار یلیتحص اقیج( اشت ؛ردگییدربرم

 (.1397 ،یکجباف و قمران ،ی)فوالد شودیم

بودن سطح اشتیاق تحصیلی آثار منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد از جمله باعث پایین

دانشجو، خسارت  شود و با ترک هرترک دانشگاه و کاهش سطح پیشرفت تحصیلی دانشجویان می

(. اشتیاقی که دانشجویان به تحصیل 1398شود )توان و همکاران، ناپذیری به جامعه وارد میجبران

شود. انگیزش جنبة مهم فرایند دهند بخشی از آن به داشتن یا نداشتن انگیزش مرتبط مینشان می

قدر از درون به هم وابسته ای که برخی محققان معتقدند انگیزش و یادگیری آنیادگیری است به گونه

گیرد که هستند که امکان یادگیری بدون انگیزش وجود ندارد. یادگیری الزم زمانی صورت می

 (.1396انگیزش الزم برای یادگیری وجود داشته باشد )نعامی و پیریایی، 

فرهنگی  -گرایی، اجتماعیهای مختلفی مانند دیدگاه رفتاری، شناختی، انسانها و دیدگاهنظریه

توان (. در حالت کلی، انگیزش را می0182، 6سیناند )یو و تعاریف مختلفی برای انگیزش بیان کرده

دهندة آن تعریف کرد. همچنین، برای توضیح و های انسانی و عامل جهتنیروی محرک فعالیت

ها د، اما پیشرفت تحصیلی آنتبیین تفاوت بین دانشجویانی که استعداد یکسانی برای یادگیری دارن

(. انگیزش دارای دو بعد 2014، 7فورر، اسکینر و پیتزرشود )متفاوت است، از این مفهوم استفاده می

                                                           
1. Archambault 

2. Schaffley 

3. Cognitive 
4. Motivational 
5. Behavioral 
6. Yu   & Singh 
7. Furrer, Skinner & Pitzer 
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است. انگیزش درونی به این معناست که فرد عملی را به خاطر کسب رضایت،  2و بیرونی 1درونی

اما انگیزش بیرونی مربوط به  دهد و تنها خود عمل مهم است؛خشنودی و لذت درونی انجام می

گیرد نه به زمانی است که یک فعالیت به منظور دستیابی به برخی پیامدهای مجزا از آن انجام می

شوند به (. زمانی که افراد به صورت درونی برانگیخته می2014، 3دلیل لذت درونی آن )بالسکووا

برند، آن رفتار را انجام ز انجام آن میکنند و لذتی که اخاطر چالشی که در اثر فعالیت احساس می

(. بنابراین، دانشجویانی که دارای انگیزش درونی هستند 2014، 4مارینا، لموس و وریسیمودهند )می

و عالقة بیشتری نشان داده و نسبت به سایرین پیشرفت  ها و تکالیف درسی مداومتدر انجام فعالیت

(. از طرف دیگر، زندگی 1396)زاللی و قربانی،  و موفقیت تحصیلی باالتری نشان خواهند داد

آمیز های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیتتحصیلی از مهمترین دوره

های علمی حاصل نشیند و پیشرفتها به بار میها و تواناییگذارد و در آنجا لیاقتفرد تأثیر می

ها، موانع و فشارهای خاص این نشجویان با انواع چالششود؛ اما در زندگی روزانة تحصیلی، دامی

دوره، از جمله نمرات ضعیف، سطوح استرس، تهدید اعتماد به نفس در نتیجة عملکرد، کاهش 

(. برخی دانشجویان در برخورد با این 2016، 5نانز و لئونشوند )انگیزش و تعامل و ... مواجه می

گروهی دیگر از دانشجویان در این زمینه ناموفق هستند  کنند، اماها موفق عمل میموانع و چالش

(. یکی از مساول مهم در زندگی تحصیلی دانشجویان، مفهوم 1398)ابراهیمی بخت و همکاران، 

 است. 6سرزندگی تحصیلی

های پژوهشی مطرح های بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامسرزندگی به عنوان یکی از مقوله

های ملی تهیه ن مقوله تا حدی است که امروزه دربارة بهزیستی شاخصاست. اهمیت توجه به ای

شود و آنقدر این مسئله اهمیت دارد که هر کشور یک شاخص بهزیستی ذهنی برای جامعة خود می

                                                           
1. Internal 
2. External 
3. Blaskovaa 
4. Marina, Lemosa & Verissimo 
5. Nunez & Leon 
6. Academic buoyancy 
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بودن، با شادکامی ارتباط نزدیک دارد (. احساس سرزنده1393زاده و همکاران، ساخته است )دهقانی

( سرزندگی را به عنوان 2013) 1آید. بوستیکب مهم انسانی به شمار میو به عنوان یکی از تجار

تجارب درونی سرشار از انرژی معرفی کرده است که از منابع درونی و نه از تهدید اشخاص در 

شناسی شناسی، روانهای بدیع روان(. یکی از گرایش2013گیرد )بوستیک، محیط سرچشمه می

)رفیعی،  های کلیدی آن در زمینه تحصیلی، سرزندگی تحصیلی استنگر است که یکی از سازهمثبت

مدار در هقالع و اشتیاق از نظر آموزشی، ایجاد و حفظ یک انگیزش (.1398برقی و شیخ علیزاده، 

مهمترین یکی از رسد که به نظر می ،طول یادگیری و آموزش بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس

قه و درگیرشدن در تکلیف و الب کیفی برای دانشجویان، ایجاد عدانشگاه، تدارک تجار ایفوظ

ن الالتحصیتوجه به اینکه فارغبا  (.1397)عظیمی و همکاران،  ها و دانش آنان استمهارت رشد

، توجه به وضعیت آنان و ایجاد شدمدارس خواهند وارد دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک معلم 

ها در مدارس دانشجویان این دانشگاه ارتباط مستقیمی با موفقیت آندر میان و انگیزش  رضایتمندی

عنوان یک نهاد مهم مرتبط ه به عنوان معلم و تربیت نسل توانمند خواهد داشت. دانشگاه فرهنگیان ب

با آموزش و پرورش که رسالت آن تولید دانش و تقویت بنیان علمی آموزش و پرورش را بر عهده 

این  درثر بر آن ؤو عوامل م انگیزش، اشتیاق و سرزندگی تحصیلیت البه مقو توجه بنابراین، دارد؛

علمی، فرهنگی و  یعنوان یک واحد دانش بنیان در ارتقا بهرا  آن ،تواند در آیندهدانشگاه می

 سیستم آموزش و پرورش در نظر گرفت.  ةکنندتقویت

 ورود به دانشگاه وجود یکور براکن انیمتقاض نیکه ب یادیز یهارقابت وجود بااز طرف دیگر، 

دارند که فرزندانشان  لیها تمافراوان، اکثر خانواده یهایکاریب اشتغال و تیتوجه به وضع با دارد و

سنوات  کنند،یم افتیدر قوقدانشگاه از ابتدا ح نیا انیکه دانشجو چرا د.نشو انیشگاه فرهنگندا وارد

معاف  یو پسرها از سرباز دارند مهیب ،شودمیها لحاظ ت آنمآنان، جزء سنوات خد یلیتحص

دانشگاه قبولی  یها هم آرزوجوان از یلیخهمین موضوعات و مزایا باعث شده است که  شوند.یم

 یروهایکمبود ن با بلوچستان، و ستانیاستان س رایاخ هکنیتوجه به ا با یطرف از داشته باشند. انیفرهنگ

دانشگاه  یاهیورود تیفیکه ک میشاهد آن هست ،استمناطق محروم مواجه  خصوص درهمعلم ب
                                                           
1. Bustik 
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 یبرا ئلمسا نیا همة .باشد نیتواند خطرآفریم نیا است و افتهیبه نسبت گذشته کاهش  انیفرهنگ

انجام  انیدانشگاه فرهنگ انیدانشجو نیدر ب نهیزم نیا در یکه پژوهش کرد جادیا یجد ةمحقق دغدغ

 یسرزندگ یانجینقش م با یلیتحص اقیبر اشت یدرون زشیانگتأثیر  یکه به بررس یدهد. پژوهش

پیشینه و مبانی نظری در داخل و خارج از کشور هم تأییدکننده مطالب یادشده  بپردازد. یلیتحص

 یریدرگ ،یدرون زشیانگ یعل ةرابط»( با عنوان 1398پژوهشی توسط سماوی و نجارپوریان )است. 

در  یتیخودهدا یریادگی قیاز طر یلیتحص با عملکرد یلیتحص ییجوو خودنظم یلیتحص

 ریمس بیضرا ینشان داد تمام جینتاصورت گرفته است. « شهر بندرعباس یرستانیآموزان دبدانش

 یلیتحص یریدرگ ،یلیتحص زشیانگة مدل، رابط نیبودند. در ا دارامعن یاز لحاظ آمار رها،یمتغ نیب

-خود یریادگة یرابط، نیبود. همچن دارامثبت و معن یلیبا عملکرد تحص یلیتحص ییجوو خودنظم

 دییتأ میمستق ریغ یهاهیفرض ةنشان داد هم جیبود. نتا دارامثبت و معن یلیبا عملکرد تحص یتیهدا

بین جو آموزشی و سرزندگی ( در پژوهشی بیان داشتند 1398رفیعی، برقی و شیخ علیزاده ) .شدند

جو  ةکردن رابطاهداف پیشرفتی عملکردگرا و تبحرگرا با منفی. دار وجود داردامعن ةتحصیلی رابط

نقش تعدیلی  کردن این رابطهو اهداف پیشرفتی عملکردگریز با مثبت آموزشی و سرزندگی تحصیلی

 .را ایفا کردند

 تحصیلی انگیزش بین( در پژوهشی به این یافته دست یافتند که 1398آبادی )چمنی، عجم و سلم

 انگیزش که داد نشان نیز رگرسیونی تحلیل نتایج .دارد وجود معناداری مثبت رابطة تحصیلی اشتیاق و

نتایج پژوهش پیرانی، تقوایی و  .کند بینیپیش را دانشجویان تحصیلی اشتیاق تواندمی تحصیلی

 اتنمر نیانگیم نینشان داد ب جینتا ،نیهای پژوهش بود. همچنهیفرض دأییاز ت یحاک( 1397میرزایی )

، قلیزاده و انیلیجل. پژوهشی توسط وجود ندارد یپژوهش تفاوت یرهایگروه زنان و مردان در متغ

بینی سرزندگی تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی پیش»( با عنوان 1397) پورعظیم

صورت گرفته است. « آموزان دورة متوسطة استان آذربایجان غربی شهر چایپارهشناختی در دانشروان

شناختی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج نشان داد بین اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان

( 1397درصد از تغییرات سرزندگی تحصیلی را دارند. عظیمی و همکاران ) 29بینی این دو متغیر پیش
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 و بینیخوش آوری،تاب امیدواری،) شناختیروان سرمایةهای مؤلفه تمامیدر پژوهشی نشان دادند 

مثبت در  به صورت تحصیلی، سرزندگی تغییرات بینیپیش توان تحصیلی اشتیاق و خودکارآمدی

نشان داد که ( 1397وند )پژوهش ویسکرمی و یوسفدانشجویان پرستاری تأثیر داشته است.نتایج 

. تی مؤثر اسدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو تیخالق ینیبشیدر پ یو شادکام یلیتحص یسرزندگ

، احساس ( در پژوهشی نشان دادند سرزدگی2020و همکاران ) 1بلکولدر مطالعات خارجی، 

از آن  یها حاکافته. یاست یکل ةزیاز انگ یبودن است و شاخص مهمیو پرانرژ یرومندیبودن، نزنده

و جو دانش-تعامل معلم یهامهم در سبک یهاممکن است به تفاوتجویان دانش سرزندگیکه  بود

 ةرابط»( با عنوان 2019) 2پژوهشی توسط هاکتان. داشته باشد یو معلم بستگجو روابط دانش تیفیک

انجام گرفته است. نتایج نشان داد « ریکزیدانشگاه بالجویان دانشی لیتحص شرفتیو پ یلیتحص ةزیانگ

 پژوهشی( در 2018یو و سین )بین انگیزة تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطة معناداری وجود دارد. 

 دیتأکبا که  یمثبت دارد، در حال ریآموزان تأثدانش اتیاضیر شرفتیبر پ یمفهوم سیتدر دادندنشان 

به آموزی دانش اتیاضیر یابیمعلمان بر دست تیدارد. حما یمنف ریتأث اتیاضیدر آموزش ر هیرو

به آموزان دانش انگیزةبر  ،نیگذاشت و همچن ریتأثآموزان دانش یخودکارآمد بر میمستق ریطور غ

ای نقش واسطه»( با عنوان 2016پژوهشی توسط نانز و لئون ) گذاشت. ریتأث یاضیهای ردوره

نفر  207در بین « انگیزش درونی بر یادگیری در رابطة بین حمایت از استقالل و سرزندگی تحصیلی

)استقالل(  یخودمختار یتئورصورت گرفته است.  3از دانشجویان دانشگاه الس پالماس اسپانیا

همراه است. جویان دانش درونی ةزیانگ شیاز استقالل در کالس با افزا تینشان داده است که حما

 یو سرزندگ یریادگیبر  یمثبت ریاز استقالل تأث تیاز حما یینشان داد درک دانشجو جینتاهمچنین، 

 ةزیانگ تیتقو یاستقالل برا یبانیپشت طیمح جادیدر ا یمعلمان عناصر اصلدر نتیجه،  .داردتحصیلی 

 در کالس هستند.  یو سرزندگعمیق  یریادگی، درونی

 

                                                           
1. Blackwell 
2. Hactan 
3. Las Palmas spain university 
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شود. های پژوهش به شرح زیر بیان میبر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

وضعیت انگیزش درونی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  فرضیة اول:

 فرهنگیان شهر زاهدان مطلوب است.

 تأثیر دارد. شهر زاهدان انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص اقیبر اشت یدرون زشیانگ فرضیة دوم:

 تأثیر دارد. شهر زاهدان انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص یبر سرزندگ یدرون زشیانگ فرضیة سوم:

تأثیر  شهر زاهدان انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص اقیاشتبر  یلیتحص یسرزندگ فرضیة چهارم:

 دارد.

 نقش میانجی دارد.  یلیتحص اقیاشتی و درون زشیانگسرزندگی تحصیلی در رابطة  فرضیة پنجم:

 شناسی پژوهشروش

 از نوع معادالت ساختاری یهمبستگ یفیو از منظر روش، توص یپژوهش از نظر هدف، کاربرد نیا

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان به تعداد . جامعة آماری در این پژوهش شودیمحسوب م

دانشجو  337پسر( نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،  1441دختر و  1298) 2739

هش تصادفی ساده بود چرا که همة گیری در این پژوبه عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه
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شده، پرسشنامة توزیع 337شدن برخوردار بودند. از بین دانشجویان از شانس مساوی برای انتخاب

 پرسشنامه بازگشت داده شد.  310

 ها استفاده شده است.این پژوهش از سه ابزار برای گردآوری داده در

از پرسشنامة انگیزش درونی  درونیبرای سنجش انگیزش : 1انگیزش درونیالف( پرسشنامه 

عالقه/ لذت ؛ مؤلفه 4 گویه و 15( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 9119و همکاران ) 2مک کالی

( 15-11-8-1(، تنش/ فشار )13-5-2شده )( ، مهارت درک10-7-3(، تالش )4-6-9-12-14)

سیو و لوپز  .کامالً موافق( است)از کامالً مخالف تا این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  است.

 66/0آزمون مجدد آن را  -و اعتبار آزمون 79/0( ضریب آلفای کرونباخ را برای کل پرسشنامه 2010)

های خود ( در پژوهش1390( و قمری و جعفری )1391(. قمری )1391اند )قمری، گزارش کرده

امه از خصوصیات اعتبارسنجی قابل اند که این پرسشناین پرسشنامه را به کار گرفته و بیان کرده

 3محتواییقبولی برخوردار است. در پژوهش حاضر برای بررسی روایی این پرسشنامه از نسبت روایی 

نفر از متخصصان رشتة مدیریت  8شد. این پرسشنامه در اختیار  استفاده 4و شاخص روایی محتوایی

شکی و دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان قرار آموزشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پز

 95/0برای کل پرسشنامه برابر با نسبت روایی محتوایی  گرفت. در پرسشنامة انگیزش درونی میزان

( و 00/1و  91/0، 91/0، 95/0شده و تنش، به ترتیب،و برای ابعاد عالقه/ لذت، تالش، مهارت درک

و برای ابعاد عالقه، لذت،  97/0پرسشنامه برابر با برای کل  همچنین، مقدار شاخص روایی محتوایی

حاصل شد که با توجه به مقادیر  1و  95/0، 97/0، 97/0شده و تنش، به ترتیب، مهارت درک

نفر از  30آمده روایی آن تأیید شد. برای سنجش همسانی درونی، ابتدا پرسشنامه در اختیار دستبه

به دست آمد که نشان  90/0ای کرونباخ آن محاسبه و دهندگان گذاشته شد و سپس ضریب آلفپاسخ

 از همسانی درونی خیلی خوبی دارد. 

                                                           
1. Intrinsic Motivation Inventiry (IMI( Questionnaire 

2. McCallie 

3. Content Validity Ratio (CVR( 

4. Content Validity Index (CVI)  
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 از پرسشنامة اشتیاق تحصیلی برای سنجش اشتیاق تحصیلی: 1ب( پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

(، وقف خود 6تا 1نیرومندی )سؤاالت ؛ مؤلفه 3گویه و  17که دارای  (2002شافلی و همکاران )

این پرسشنامه بر اساس مقیاس  .استفاده شد است، (17تا  12( و جذب )سؤاالت 11تا  7)سؤاالت 

است. شافلی و  85تا  17دامنة نمرة کلی مقیاس بین است.  )از کامالً مخالف تا کاماًل موافق(لیکرت 

شناسی ( روایی محتوایی مقیاس را با مراجعه به نظر برخی متخصصان و اساتید روان2002همکاران )

( پایایی کلی مقیاس اشتیاق تحصیلی را با استفاده از ضریب 2002کردند. شافلی و همکاران ) بررسی

اند. همسانی درونی ابعاد مقیاس را برای ابعاد جذب، نیرومندی به دست آورده 73/0آلفای کرونباخ 

در (. 6139پور و همکاران، اند )قدمگزارش کرده 91/0و  78/0، 73/0و وقف خود به ترتیب، برابر 

پژوهش حاضر برای بررسی روایی این پرسشنامه از نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی 

نفر از متخصصان رشتة مدیریت آموزشی در دانشگاه  8استفاده شد. پرسشنامة مورد نظر در اختیار 

در پرسشنامة سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان قرار گرفت. 

و برای ابعاد نیرومندی،  94/0برای کل پرسشنامه برابر  نسبت روایی محتواییاشتیاق تحصیلی میزان 

، و همچنین، مقدار شاخص روایی محتوایی برای 91/0و  95/0، 95/0وقف خود و جذب، به ترتیب، 

حاصل شد که باتوجه به  95/0و  97/0، 97/0و برای ابعاد آن، به ترتیب،  96/0کل پرسشنامه برابر با 

 30آمده روایی آن تأیید شد. برای سنجش همسانی درونی، ابتدا پرسشنامه در اختیار دستمقادیر به

به دست آمد که  72/0دهندگان گذاشته شد. سپس، ضریب آلفای کرونباخ آن محاسبه و نفر از پاسخ

 دهندة همسانی درونی خیلی خوب است. نشان

( بر 1391چاری )زاده و حسیندهقانیپرسشنامه را  : این2تحصیلی ج( پرسشنامه سرزندگی

( طراحی کردند. این پرسشنامه 2006اساس مقیاس انگلیسی سرزندگی تحصیلی مارش و مارتین )

ای )از کامالً مخالف تا کامالً موافق( درجهگذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت پنجگویه دارد و نمره 9

گزارش شده  80/0نظر تأیید کرده و پایایی آن را پرسشنامه را استادان صاحباست. روایی محتوایی 

در پژوهش حاضر برای بررسی روایی این پرسشنامه از (. 1391چاری، زاده و حسیناست )دهقانی

                                                           
1. Academic Engagement Questionnaire 
2. Academic Buoyancy Questionnaire 
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نفر  8نسبت روایی محتوایی و شاخص روایی محتوایی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر در اختیار 

مدیریت آموزشی در دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه علوم پزشکی و از متخصصان رشته 

دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان قرار گرفت. در پرسشنامة سرزندگی تحصیلی میزان نسبت روایی 

و همچنین، مقدار شاخص روایی محتوایی برای کل پرسشنامه  1محتوایی برای کل پرسشنامه برابر 

آمده روایی آن تأیید شد. برای سنجش همسانی دسته به مقادیر بهحاصل شد که با توج 1برابر

دهندگان گذاشته شد. سپس، ضریب آلفای کرونباخ نفر از پاسخ 30درونی، ابتدا پرسشنامه در اختیار 

 دهندة همسانی درونی خوب است. دست آمد که نشانبه 75/0آن محاسبه شد که 

 های پژوهشیافته

نفر دانشجو پسر،  109نفر دانشجو دختر،  201کننده در پژوهش، یان شرکتنفر دانشجو 310از بین 

نفر  272نفر فوق لیسانس، از نظر وضعیت تأهل  10نفر لیسانس و  300از نظر مقطع تحصیلی، 

 21درصد  3/21سال،  20درصد  3/41سال،  19درصد  3/31نفر متأهل و از نظر سنی،  38مجرد و 

 تند. سال داش 22درصد  1/6سال و 

فرضیة اول: وضعیت انگیزش درونی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه 

 فرهنگیان شهر زاهدان مطلوب است.

برای بررسی وضعیت انگیزش درونی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان از 

میانگین وضعیت انگیزش درونی، ای استفاده شد، زیرا محقق قصد دارد مطلوبیت نمونهتک تیآزمون 

 سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان را با یک عدد فرضی مقایسه کند.

 

 ای متغیرهای پژوهشنمونه. نتایج آزمون تی تک 1 جدول

 میانگین 
انحراف 

 معیار

میانگین 

 مالک

اختالف 

 میانگین

آمارة 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 درصد 95 فاصلة اطمینان

 حد پایین حد باال

 -106/0 087/0 000/0 309 -184/0 -01/0 3 866/0 99/2 انگیزش درونی

 321/0 478/0 000/0 309 026/10 39/0 3 702/0 39/3 اشتیاق تحصیلی

 526/0 757/0 000/0 309 947/10 641/0 3 032/1 641/3 سرزندگی تحصیلی
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دانشجویان درونی حاکی از آن بود که میانگین و در خصوص وضعیت انگیزش  1نتایج جدول 

شده محاسبه ( است. تی-01/0( و اختالف میانگین )3با میانگین مالک ) 99/2 ± 866/0انحراف معیار 

توان نتیجه گرفت درصد معنادار است. بنابراین می 99در سطح  309با درجه آزادی  -184/0برابر با 

نتایج وضعیت  ک، انگیزش درونی دانشجویان در حد مطلوب است.که با توجه به اختالف میانگین اند

با میانگین  39/3 ± 702/0اشتیاق تحصیلی دانشجویان حاکی از آن بود که میانگین و انحراف معیار 

 309با درجة آزادی  026/10شده برابر با محاسبه ( است. تی39/0( و اختالف میانگین )5/3مالک )

توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه میانگین اشتیاق ست. بنابراین، میدرصد معنادار ا 99در سطح 

 تحصیلی از میانگین مالک بیشتر است، در نتیجه، اشتیاق تحصیلی دانشجویان در حد مطلوب است.

 032/1نتایج وضعیت سرزندگی تحصیلی دانشجویان حاکی از آن بود که میانگین و انحراف معیار 

با  947/10شده برابر با محاسبهتی . ( است641/0( و اختالف میانگین )3مالک )با میانگین  641/3 ±

توان نتیجه گرفت که با توجه به درصد معنادار است. بنابراین، می 99در سطح  309درجة آزادی 

اختالف میانگین و اینکه میانگین سرزندگی تحصیلی از میانگین مالک بیشتر است، سرزندگی 

 در حد مطلوب است.تحصیلی دانشجویان 

پژوهش از مدل معادالت ساختاری استفاده شد.  5و  4،  3، 2های در ادامه، برای پاسخ به فرضیه

 نشان داده شده است.  2و جدول  3و  2های پژوهش در شکل های تحلیل این فرضیهیافته

 
 . مقادیر معناداری تی حاصل از الگویابی معادالت ساختاری 2 شکل



    149ویان دانشگاه ...   بررسی نقش میانجی سرزندگی تحصیلی در رابطة بین انگیزش درونی با اشتیاق تحصیلی دانشج

   

 

 
 مقادیر ضرایب استانداردشده حاصل از الگویابی معادالت ساختاری. 3 شکل

 

 شده متغیرها. اثرات مستقیم، غیر مستقیم، کل و واریانس تبیین2جدول 

 R2 اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم اثر

 80/0    به اشتیاق تحصیلی از

  74/0 42/0 **32/0 انگیزش درونی

  **67/0 - **67/0 سرزندگی تحصیلی

 32/0    به سرزندگی تحصیلی از

 - **58/0 - **58/0 انگیزش درونی
 درصد 99سطح معناداری  **

انگیزش درونی و ، 35/3 انگیزش درونی و اشتیاق تحصیلی( بین t، اعداد معناداری )2شکل 

دهد که را نشان می 47/5، همچنین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 44/8 سرزندگی تحصیلی

انگیزش  ؛انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلیاست؛ بنابراین تأثیر  96/1این مقدار بزرگتر از  چون

، 3معنادار است. شکل اشتیاق تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی و  درونی بر سرزندگی تحصیلی؛

انگیزش درونی و ، 32/0 انگیزش درونی و اشتیاق تحصیلیضریب استاندارد )همبستگی( بین 

با دهد. را نشان می 67/0، همچنین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 58/0 سرزندگی تحصیلی
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دار است. از آنجا ( معنا42/0اثر غیر مستقیم انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلی ) 2توجه به جدول 

شود، نقش میانجی این متغیر که این اثر به واسطة سرزندگی تحصیلی، بر اشتیاق تحصیلی وارد می

شود. بنابراین، چهار فرضیه دیگر پژوهش انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلی تأیید میدر ارتباط 

 (.3تأیید شد )جدول 
 

 های پژوهشهای حاصل از آزمون فرضیه. خالصة یافته3جدول 

 نتیجه P ضریب مسیر پژوهش 5و  4،  3، 2های فرضیه

 تأیید شد. 01/0 32/0 اثر دارد. انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص اقیبر اشت یدرون زشیانگ

 تأیید شد. 01/0 58/0 .دارداثر  انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص یبر سرزندگ یدرون زشیانگ

 تأیید شد. 01/0 67/0 .دارد انیفرهنگ انیدانشجو یلیتحص اقیبر اشت یلیتحص یسرزندگ

 تأیید شد. 01/0 42/0 .دارد میمستق ریغ ریتأث یلیتحص یسرزندگ قیاز طر یلیتحص اقیبر اشت یدرون زشیانگ

 
  های برازش برای مدل معادالت ساختاری. شاخص4جدول 

 RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI درجة آزادی دو /کای شاخص

 91/0 91/0 93/0 95/0 92/0 070/0 81/3 شدهمقدار محاسبه

 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 <08/0 <5 سطح قابل قبول

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 5هر چه از مقدار  دو به درجة آزادی،، شاخص کای4ها در جدول با توجه به مقادیر شاخص

، مقدار درجة آزادی 3و  2های کوچکتر باشد، دارای برازش بهتری است. بر اساس نوشتة زیر شکل

به دست  81/3درجة آزادی، دو به است. بنابراین، حاصل مقدار کای 94/312دو و مقدار کای 82

 RMSEA باشد، بنابراین، قابل قبول است. با توجه به مقدار 5آید که مقداری کوچکتر از می

است، از برازش قابل قبولی برخوردار است. با توجه به اینکه مقدار شاخص  070/0آمده برابر دستبه

GFI  اسب است. شاخصاست، این شاخص قابل قبول و من 92/0به دست آمده برابر باIFI  شاخصیا 

است و قابل قبول و مناسب است.  9/0به دست آمد، که چون بیشتر از  90/0برابر با  برازندگی فزاینده

است. بنابراین  9/0به دست آمد که بزرگتر از  93/0یا شاخص برازش تطبیقی برابر با  CFIشاخص 
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است. بنابراین، قابل قبول و مناسب است.  91/0برابر با  NFIقابل قبول و مناسب است. شاخص 

است. قابل  9/0و بزرگتر از  95/0با توجه به اینکه مقدار به دست آمده برابر با :  AGFIشاخص 

 (.1396فرد، قبول و مناسب است )انصاری

 گیریبحث و نتیجه

رزندگی پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی س

های به دست آمده تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر زاهدان انجام گرفت. با توجه به داده

نشان داد وضعیت  فرضیة اول پژوهشهای حاصل از آزمون های صورت گرفته، نتایج یافتهو تحلیل

وب است. انگیزش درونی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مطل

مهم در بحث انتخاب شغل، انگیزه است. شناختی ( بیان داشته است یکی از عوامل روان1392سیف )

انگیزه از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایة انسانی است. هر شغلی انگیزة خاص خود 

اند. انتخاب داشتهاند، حتماً انگیزه ای برای طلبد و دانشجومعلمان که وارد این شغل خطیر شدهرا می

( که در پژوهشی نشان دادند 1396جوادی و فاریابی )یافتة این فرضیه پژوهش با یافته پژوهش 

های درونی و بیرونی دانشجویان در وضعیت مناسبی قرار دارد، همسو است. در پژوهشی انگیزه

باالتر از حد متوسط اشتیاق تحصیلی دانشجویان ( بیان داشتند 1397نکاوند، جعفری و آراسته )دیگر 

( همسویی دارد. 1397است. بنابراین، یافته این فرضیه با یافته پژوهش نکاوند، جعفری و آراسته )

در  سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویاننشان داد ( 1398بهمئی و همکاران )نتایج پژوهش 

 ةکنندبینیپیشادراک دانشجویان از محیط یادگیری، وضعیت مطلوبی قرار داشت. همچنین، 

های ادراک دانشجویان از محیط یادگیری ها بود و تمامی مؤلفهسرزندگی و انگیزش تحصیلی آن

توان بیان داشت که . علت این همسویی را چنین میبینی سرزندگی دانشجویان بودندقادر به پیش

شدن از حقوق، معافدانشجویان دانشگاه فرهنگیان بنا بر شرایط متفاوتی که دارند از نظر دریافت 

سربازی، احتساب سنوات تدریس به عنوان سنوات خدمت و اطمینان از داشتن شغل نسبت به 

های دولتی، آزاد اسالمی، پیام نور و ....( دارای وضعیت های دیگر کشور )دانشگاهدانشجویان دانشگاه

بنابراین، در تبیین نتایج باشند. مطلوبی در انگیزة درونی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی می
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دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با توجه به اینکه مسئولیت تربیت و  توان گفت کهاین فرضیه می

آموزش نسل آینده را بر عهده دارند، توجه به انگیزه و اشتیاق به تحصیل آنان، از اهمیت باالیی 

جدیت بیشتری به تحصیل  برخوردار است. دانشجویانی که انگیزه باالیی دارند با کوشش و

مند هستند، اما بسیاری وجود آنکه بعضی از دانشجویان به طور طبیعی به یادگیری عالقه پردازند. بامی

کالس بستگی به  . یادگیری مؤثر درکرد از دانشجویان را باید نسبت به یادگیری ترغیب و تشویق

ای که اشتیاق و انگیزهتوان گفت پس میبه درس دارد.  تشویققابلیت و توانایی استاد در تحریک و 

گیرد، صورت میآورد، کامالً تحت تأثیر مسائل کالسی و آنچه در کالس دانشجویان را به کالس می

 خواهد بود.

نشان داد که انگیزش درونی بر اشتیاق تحصیلی تأثیر مستقیم دارد.  فرضیة دومیافته آزمون 

 ةرابطکه نشان دادند ( 1396) ییایریو پ ینعامهای پژوهش های حاصل از این فرضیه، با یافتهیافته

 یلیتحص اقیاشت یلیاق تحصیبا اشت یرونیو ب یدرون یلیتحص زشیابعاد انگ نیب ادارمثبت و معن

 یبین انگیزش تحصیلکه بیان داشتند ( 1398)آبادی عجم و سلموجود دارد، و یافته پژوهش چمنی، 

و  یتحصیل انگیزشبین  ،وجود دارد. همچنین یمعنادار و مثبت ةرابط یو اشتیاق تحصیل

وجود دارد؛ و نتایج تحلیل  یمعنادار مثبت ةنیز رابط یو اشتیاق شناخت یاشتیاق عاطفهای مؤلفهخرده

 کند؛ یبیندانشجویان را پیش یاشتیاق تحصیل تواندمی ینیز نشان داد که انگیزش تحصیل یرگرسیون

معلم و  نیروابط ب تیفیک ندنشان دادکه ( 2014)فورر، اسکینر و پیتزر  و همچنین، با نتایج پژوهش

همسو است. آموزان مؤثر است؛ دانش یلیو نشاط تحص یریپذانعطاف ،یلیتحص ةزیآموز بر انگدانش

تحصیلی تأیید  اشتیاق و درونی ها و با توجه به اینکه رابطة بین انگیزشدر تبیین علت همسویی یافته

در  و شودباعث افزایش اعتماد به نفس، خودکارآمدی می درونی تحصیلی انگیزةتوان گفت، می شد،

 تا دانشجویان شودمی باعث درونی انگیزش دهد.می افزایش را دانشجویان تحصیل به اشتیاق نهایت،

 را نتیجه، تحصیل در بگیرند و نظر در خود نیازهای برآوردن جهت در عاملی را آموزشی هایفعالیت

 واسطة به درونی انگیزة افزایش یابد. تحصیل به او اشتیاق ترتیب، بدین و کند تصور بااهمیت امری

 و ها،و ضعف قوت نقاط عالیق، از آگاهی ،توانایی به افزایش منجر گیریتصمیم مسئله، افزایش حل
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 انگیزه از و تحصیلیشوند. سرزندگی می تحصیل به خالقیت باعث افزایش اشتیاق و نفس به اعتماد

 دانشگاه است.  در وفقیتم کنندةتعیین لمعوا جمله

پژوهش نشان داد انگیزش درونی بر سرزندگی تحصیلی فرضیة سوم یافته حاصل از آزمون 

های های پژوهشدانشجویان فرهنگیان شهر زاهدان تأثیر مستقیم دارد. یافتة این فرضیه، با یافته

با  یو سرزندگ یلیتحص اقیاشت نیب ندنشان دادکه در پژوهشی ( 1397)ی، تقوایی و میرزایی رانیپ

که  ند( نشان داد1397) ی و همکارانمیعظپژوهش دارد؛  دوجو یمعنادار ةرابط شرفتیپ ةزیانگ

 اقی( و اشتیو خودکارآمد ینیبخوش ،یآورتاب ،یدواری)ام یشناختروان هیسرماهای لفهؤم یتمام

، انیلیجلو با پژوهش صورت مثبت دارند؛ ه ب ،یلیتحص یسرزندگ راتییتغ ینبیشیتوان پ یلیتحص

 شناختیروان یسختو سر یلیتحص اقیاشت نیب که در پژوهشی بیان داشتند( 1397)پور قلیزاده و عظیم

 یلیتحص یسرزندگ راتییدرصد از تغ 29 ینیبشیپ ریدو متغ نیوجود دارد و ا یرابطه مثبت و معنادار

های پژوهش دیگر همسویی دارد. در تبیین یافتة این فرضیه و دلیل همسویی آن با یافته، را دارند

در ایجاد انگیزة دانشجویان  توان گفت محیط یادگیری در دانشگاه تأثیر مثبت و مؤثریمحققان می

دارند. دانشجویانی که انگیزة باالیی دارند، سرزندگی تحصیلی بیشتری را تجربه خواهند کرد، به 

 افزایش کنند.یندة تحصیلی خود امیدوارتر و برای موفقیت بیشتر و خودکارآمدی باالتر تالش میآ

و پیشرفت کودکان، نوجوانان و  موفقیت معنای به تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگان عملکرد

تحصیلی، است. با توجه به تأیید رابطة بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی  سازان، نسل آیندهآینده

 تحصیلی عملکرد این دانشجویان در گرو داشتن اشتیاق و سرزندگی تحصیلی است. زیرا عملکرد

 و شناختی لحاظ از که است. دانشجویانی انگیزشی و هیجانی شناختی، متعدد هایزیرمجموعه شامل

 شناختی یاقاشت از تریپایین سطوح که دانشجویانی نسبت به دهندمی نشان اشتیاق یادگیری در عاطفی

 نشان خود از مطالعات و تکالیف در کافی تالش و صرف وقت برای بیشتری رغبت دارند، را عاطفی و

 دارند. مسائل و مشکالت مواجهه با در بیشتری اصرار و کارآمدی و داده

پژوهش نشان داد که سرزندگی تحصیلی هم باعث اشتیاق  فرضیة چهارمیافته حاصل از آزمون 

 ( که1395های این فرضیه با پژوهش عباسی، عایدی، شفیعی )یافتهشود. تحصیلی دانشجویان می

های مقیاسنشان داد با توجه به نبود همبستگی بین سرزندگی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و خرده
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تحصیلی را نداشت، اما بهزیستی اجتماعی توان  بینی اشتیاقآن سرزندگی تحصیلی قدرت پیش

؛ غیر همسو است و با یافتة پژوهش پیرانی، درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را داشت 33بینی پیش

( که نشان دادند بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی با انگیزة پیشرفت رابطة 1397تقوایی و میرزایی )

 معناداری وجود دارد؛ همسویی دارد.

تواند فراگیران توان به این واقعیت اشاره کرد که سرزندگی تحصیلی میتوجه به این یافته می با

های تحصیلی همچون نمرات ضعیف، فشار آمیزی با موانع و چالشرا توانا کند تا به طور موفقیت

ا دهد، مقابله کند. وقتی فردی کاری رامتحان، تکالیف سخت و دشواری که در طول تحصیل رخ می

دهد، بلکه دهد، نه تنها احساس خستگی و نا امیدی به او دست نمیبه طور خود جوش انجام می

تواند نشانة اشتیاق به تحصیل و یادگیری کند انرژی و نیروی او افزایش یافته که این میاحساس می

توان را می (1395را به دنبال داشته باشد. اما علت نا همسویی با یافته پژوهش عباسی و همکاران )

چنین بیان داشت که پژوهش وی بر روی دانشجویان پرستاری انجام گرفته در صورتی که پژوهش 

ها را حاضر بر روی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته و بخشی از علت عدم همسویی یافته

متفاوت رشته بودن ساز و کار دو دانشگاه علوم پزشکی و فرهنگیان باشد و همچنین، نوع متفاوت

های دانشگاه فرهنگیان از نظر سختی محتوا و حساسیت باالی شغل پرستاری پرستاری با رشته

 توان بیان کرد. می

نشان داد سرزندگی تحصیلی تاثیر غیر مستقیم در رابطة بین  فرضیة پنجمیافته حاصل از آزمون 

ژوهشی به بررسی همزمان این سه انگیزش درونی با اشتیاق تحصیلی دارد. از آنجا که تاکنون در پ

های پژوهش محققان توان در این بخش به شکل مستقیم با یافتهمتغیر با هم پرداخته نشده است، نمی

های دوم، سوم و چهارم پژوهش به تأثیر مستقیم دو به دوی دیگر مقایسه کرد. همچنین، در فرضیه

های های پژوهشهای این فرضیه با یافتهیافته توان گفتمتغیرها اشاره شد. بنابراین، در این بخش می

(، عظیمی و 1397(، تقوایی و میرزایی )1398)آبادی عجم و سلم(، چمنی، 1396نعامی و پیرانی )

(، نکاوند، 2014(، فورر، اسکینر و پیتزر )1397پور )، قلیزاده و عظیمانیلیجل(، 1397همکاران )

( همسو است. در 1398(، و بهمئی و همکاران )1396(، جوادی و فاریابی )1397جعفری و آراسته )
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توان گفت دانشجویانی که دارای سرزندگی تحصیلی باال باشند تبیین یافته حاصل از این پژوهش می

دهند و باور دارند با تالش و پشتکار قیت از خود تالش بیشتری نشان میبرای رسیدن به موف

های قبلی هم طور که نتایج این پژوهش در فرضیهتوانند به سطح مطلوب عملکرد برسند. همانمی

شود و سرزندی تحصیلی نقش میانجی دارد نشان داد انگیزش درونی باعث سرزندگی تحصیلی می

شود و هم انگیزش درونی از طریق سرزندگی ث اشتیاق تحصیلی میو هم به صورت مستقیم باع

ش مانند هر پژوهشی دارای شود. این پژوهتحصیلی باعث افزایش اشتیاق تحصیلی می

 اندآوری شدهجمع هاداده که است زمانی دورة یک به از جمله نتایج مربوط هایی است،محدودیت

 تلقی محدودیت یک عنوان به خود پرسشنامه، نتایج شود. تغییر سبب ممکن است زمان گذشت

 به تواندمی امر این که را، واقعیت کند، نهمی بررسی را افراد نگرش پرسشنامه، که معنا بدین شود.می

 مصاحبه، هایروش از که بتوان بود مهیا شرایط اگر که صورتی در شود. تلقی محدودیت یک عنوان

 یافت. دست تریکامل توانست به نتایجشایدمحقق می گرفت بهره فنون سایر و مشاهده

توان پیشنهادهایی را به دانشگاه فرهنگیان در راستای دستاوردهای حاصل از این پژوهش می 

 ها اشاره شده است:ارائه داد که در ادامه به آن

های الزم زشریزان آموزشی تدابیر الزم را برای ارائة آموشود که مسئوالن و برنامهپیشنهاد می -

ها و افزایش انگیزش درونی های آموزی برای بهبود مهارتها و دورهو برگزاری کارگاه

 دانشجویان را مد نظر قرار دهند.

بر پیشرفت تحصیلی تأثیر مهمی دارند و از آنجا  فردی و دانشگاهی اشتیاق تحصیلیعوامل  -

ها مسئوالن دانشگاه بایدجامعه ارتباط دارد  آیندةبا  فرهنگیانکه پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

اشتیاق تحصیلی از جمله اشتیاق های دانشجویان، به مؤلفه اشتیاقبودن میزان پایین زمینةدر 

 توجه بیشتری کنند. عاطفی، شناختی و رفتاری

هت ج در انگیزه ایجاد خانوادگی، و اجتماعی هایامید، حمایت جمله از عواملی به تردقیق توجه -

 و مدرسین انتخاب محتوای دروس، همچنین، و مدیریتی خود و خودکارآمدی تقویت

 تحصیلی ارتقای اشتیاق به تواندمی رفاهی و آموزشی هایریزیو برنامه تدریس هایروش

 .کند دانشگاه فرهنگیان کمک در خصوص به دانشجویان در
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ضمن خدمت برای دانشجویان  هایتوانند با برگزاری دورهمسئوالن آموزش و پرورش می -

ها راهکارهایی از جمله توجه دانشگاه فرهنگیان ضمن ارتقای انگیزة درونی دانشجویان، به آن

ها، استفاده از تدریس هوشمند های فردی و اجتماعی، توجه به عالیق و خالقیت آنبه مهارت

 و گروهی و مشارکت و ... با هدف ارتقای اشتیاق تحصیلی آموزش دهند.

برای افزایش اشتیاق و سرزندگی دانشجویان شرایطی به منظور ایجاد رقابت سالم، خودمختاری  -

و دریافت بازخورد مثبت فراهم شود. در این ارتباط، ایجاد فرصتی برای تفکر، تفحص، 

 تواند کارساز باشد. تحقیق، انتقاد سازنده، تشویق و تقویت بهنگام، افزایش اعتماد به نفس می
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 یاثربخش(. 1398اله، یاراحمدی، یحیی، اسدزاده، حسن، و احمدیان، حمزه )بخت، حبیبابراهیمی

 یو سرزندگ یلیتحص اقیاشت ،یلیبر عملکرد تحص یلیتحص یسرزندگ یآموزش ةبرنام

 .163-182(، 2)6 پژوهی،تدریس. آموزاننشدا یلیتحص

. چاپ اول، تهران: زرلیافزار لبا نرم یمعادالت ساختار یسازمدل(. 1396فرد، سیدسعید )انصاری

 انتشارات کتاب ماه.

 یبررس(. 1398نژاد، مریم، مالکی، آناهیتا، و مباشری، فاطمه )بهمئی، جمشید، مستطاب، رزیتا، شمالی

 در یریادگی طیها از محبراساس ادراک آن انیدانشجو یلیتحص زشیو انگ یسرزندگ

 .31-40(، 2)5تحقیقات سالمت در جامعه، . آبادان یعلوم پزشکة دانشکد

اشتیاق تحصیلی و  ةبررسی رابط (.1397) محمدطاهر، و میرزایی ،داوود، تقوایی ،اهللذبیح ،پیرانی

چهارمین کنفرانس ملی  .آموزان نابینای شهر اراکپیشرفت در دانش ةسرزندگی با انگیز
 ةسسؤ، تهران، ممطالعات اجتماعی و فرهنگیشناسی، پایدار در علوم تربیتی و روان ةتوسع

 .پایدار ةآموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع

پور، حسن، محمودی، عبداهلل، و مسلمی، اعظم توان، بهمن، قمی، مهین، مسلمی، زهرا، جعفری

دانشگاه  انیدانشجو یلیتحص یو سرزندگ یلیتحص اقیبا اشت یهوش معنو ةرابط(. 1398)

 .239-247(، 19)7، آموزش در علوم پزشکی. اراک یعلوم پزشک

بر  یلیتحص یسرزندگ ینیبشیپ(. 1397اله )پور، احسان، و قلیزاده، نعمتجلیلیان، سهیال، عظیم

مطالعات . آموزان دورة متوسطهدر دانش یشناختروان یو سرسخت یلیتحص اقیاساس اشت
 .123-140(، 1)7آموزشی و آموزشگاهی، 

 انیدر دانشجو یلیبا عملکرد تحص زشیابعاد انگ ةرابط(. 1396جوادی، عباس، و فاریابی، رضا )

 .142-149(، 2)9، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. رجندیب یدانشگاه علوم پزشک

بررسی نقش هوش اجتماعی و انگیزش (. 1398آبادی، مجتبی )اکبر، و سلمچمنی، محمد، عجم، علی

لی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. تحصی

 .408-399(، 4)8 ،توسعه آموزش جندی شاپور
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 عباسعلی خشاب، سلیمانی و ،مرتضی مرادی، د،مسعو چاری،حسین ن،محمدحسی زاده،دهقانی

نقش  ارتباطات خانواده و ساختار کالس؛ یو ادراک از الگوها یلیتحص یسرزندگ(. 1393)

 .1-30(، 32)10شناسی تربیتی، روان ی.ابعاد خودکارآمد یاواسطه

 یو ادراک از الگو یلیتحص ی(. سرزندگ1391مسعود ) ی،ارچنیحس ، ونیمحمدحس، زادهیدهقان

 . 21-47 ،(2)4 ،یریادگیمطالعات آموزش و  .یخودکارآمد یاخانواده؛ نقش واسطه یارتباط

و  یآموزش یفضا نیب ةرابط یبررس(. 1398رفیعی، محسن، برقی، عیسی، و شیخ علیزاده، سیاوش )

 ةدر دانشجویان دانشکد یاجتماع شرفتیاهداف پ ةکنندتعدیل با نقش یلیتحص یسرزندگ

 .81-90(، 4)12 ی،آموزش یاستراتژ. تبریز یپرستار

آموزان به مدرسه در دانش اقیو اشت یلیتحص زشیانگ ةسیمقا(. 1396زاللی، بهرام، و قربانی، فرهاد )

 .44-58(، 4)3 ،یریادگی یهایناتوان ی.نارساخوان با و بدون

 ،یلیتحص یهایریدرگ ةرابط ی(. بررس1398)، و نجارپوریان، سمانه عبدالوهابدیس ،یسماو

شهر  یرستانیآموزان دبدر دانش یلیتحص شرفتیبا پ یلیتحص زشیو انگ یخودکارآمد

 .71-92(، 7)4 ،یریادگیدر  یشناخت یراهبردها .بندرعباس

. ویرایش هفتم، چاپ دوم، تهران: انتشارات شناسی پرورشی نوینروان(. 1392اکبر )سیف، علی

 دوران،. 

بین جو روانی  ةرابط(. 1395عباسی، محمد، درگاهی، سجاد، محمدعلیپور، زهرا، و مهرابی، علی )

 ةآموزان پایاجتماعی کالس درس با انگیزش )درونی بیرونی( و پیشرفت تحصیلی دانش

کرمانشاه، شناختی کودک و نوجوان، ای روانهمایش منطقه .پنجم ابتدایی شهرستان هرسین

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه

 یلیتحص یو سرزندگ یاجتماع یستیبهزنقش (. 1395عباسی، محمد، عایدی، نوید، و شفیعی، حامد )

مدیریت . پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک انیدانشجو یلیتحص اقیاشت ینیبشیدر پ

 .49-54(، 6)8 ،پرستاری

های (. نقش سرمایه1397عظیمی، داوود، قدیمی، سعید، خازان، کاظم، و درگاهی، سجاد )

شناختی و انگیزة تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعلل در تصمیم گیری دانشجویان روان

 .143-153(، 3)4 آموزش در علوم پزشکی،پرستاری اهواز. 
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بر  یلیتحص یشناسآموزش مهارت یربخشاث(. 1397فوالدی، علی، کجباف، محمد، و قمرانی، علی )

 رستانیاول دب ةآموزان دختر مقطع سوم در دوردانش یلیو عملکرد تحص یلیتحص یمعنا

 .93-103(، 15)3، پژوهش در مدرسه. شهر مشهد

(. 1396اله، قاسمی پیربلوطی، محمد، حسنوند، باقر، و خلیلی گشنیگانی، زهرا. )پور، عزتقدم

(، 29)8، گیری تربیتیاندازهآموزان. مقیاس اشتیاق تحصیلی دانش سنجیهای روانویژگی

184-167. 

آموزان (. رابطة بین سرمایة اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش1391قمری، محمد )

 .45-58)(،  22، آموزش و ارزشیابیدورة متوسطة شهر کرج. 

های انگیزش درونی و شادی در بین (. رابطة بین مؤلفه1390قمری، محمد، و جعفری، اصغر )

 .93-106، 8، علوم رفتاریآموزان مقطع متوسطة شهر کرج. دانش

-(. رابطة ابعاد انگیزش تحصیلی با اشتیاق تحصیلی دانش1396) و پیریایی، صالحه ،نعامی، عبدالزهرا

 .29-42(، 2)1 .های آموزشیپژوهش در نظام شهر اهواز. هایآموزان سال سوم دبیرستان

علوم  انیدانشجو یلیتحص اقیاشت(. 1397نکاوند، مهراندخت، جعفری، پریوش و آراسته، حمیدرضا )

(، 1)28 علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی،. در آن رییادگیو  یاددهی طیو نقش مح یپزشک

58-65. 

در  یو شادکام یلیتحص ینقش سرزندگ یبررس(. 1397وند، لیال )ویسکرمی، حسن، و یوسف

 پژوهش در علوم پزشکی،. لرستان یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو تیخالق ینیبشیپ

10(2 ،)37-28. 

Bastik, G. (2013). Validity and reliability of Turkish form of children's self-efficacy scale 

on Turkish primary school students. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 2(2), 4082-4086. 

Blackwell, J., Miksza, P., Evans, P., & Mcpherson. (2020). Student Vitality, teacher 

engagement, and rapport in studio music instruction. Original Research ARTICLE, 

3(7), 15-29. 

Blaskovaa, M. (2014). Influencing Academic Motivation, Responsibility and Creativity. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15(9), 415-425. 

Ciampa, K. (2014). Learning in a mobile age: An investigation of student 

motivation. Computer Assisted Learning, 30(1), 82-96. 

Eren, A. (2012). Prospective teachers' interest in teaching, professional plans about 

teaching and career choice satisfaction: A relevant framework? Australian Journal 

of Education, 56(3), 303–318. 



160                                                       1401 ، پاییز3شمارة ، 11دورة ، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 
 

Furrer, C. J., Skinner, E. A. & Pitzer, J. R. (2014). The influence of teacher and peer 

relationships on students’ classroom engagement and everyday motivational 

resilience. National Society for the Study of Education, 113(1), 101-123. 

Haktan, A. (2019). The Relationship between Academic Motivation and Academic 

Achievement of the Students. Asian Journal of Education and Training, 2(5), 309-

315. 

Makara, K., & Karabenick, S. (2017) Longitudinal high school research revealed: using 

surveys to assess student motivation and social networks. In: SAGE Research 

Methods Cases Part 2 [online]. SAGE Publications.  

Marina, S., Lemos, A., & Veríssimo, L. (2014). The relationships between intrinsic 

motivation, extrinsic motivation, and achievement, along elementary school, 

International Conference on Education & Educational Psychology, 930-938. 

Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic buoyancy and its psychological and 

educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 

43(3), 267-282. 

Nunez, J., & León, J. (2016). The mediating effect of intrinsic motivation to learn on the 

relationship between student´s autonomy support and vitality and deep learning, 

The Spanish Journal of Psychology, 19(2), 1-8. 

Roness, D. (2011). Still motivated? The motivation for teaching during the second year in 

the profession. Teaching and Teacher Education, 27(3), 628–638. 

Sarita, M., & Sonia, T. (2016). Quality assurance in teacher education: A critical issue. 

International Journal of Applied Research, 8(2), 735-739.  

Singh, A. (2008). Professional development and perspectives of science teachers: An 

extracurricular science program for gifted middle school students. The University of 

Iowa. 

Teacher Education Ministerial Advisory Group (TEMAG). (2015). Action now: Classroom 

ready teachers. Canberra, Australia: Commonwealth of Australia. 

Yu, R., & Singh, K. (2018). Teacher support, instructional practices, student motivation, 

and mathematics achievement in high school. The Journal of Educational 

Research, 111(1), 81-94. 

 

 

 

 

 


