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  چکیده
 و شخصیتی هايویژگی نقش بررسی ،حاضر پژوهشانجام  از هدف

 اشتیاق گريواسطه با تحصیلی درگیري در خانواده ارتباطی ابعاد محیط
 و دختر 200( متوسطه دوره دوم آموزدانش 375 منظور بدین ه است؛بود

 تحصیلی سال در که یزد استان دو ناحیه هايدبیرستان از) پسر 175
 ايمرحله چند ايخوشه روش به بودند، تحصیل به مشغول 1396_97

 نامهپرسش از پژوهش متغیرهاي گیرياندازه براي. شدند انتخاب
 ،)1992 کري،کاستا و مک( NEO-FFI شخصیتی هايویژگی
 ریچی، و فیتزپاتریک( FCEI خانواده ارتباطی محیط نامهپرسش
 و) 2002 همکاران، و یشوفیل( تحصیلی درگیري نامهپرسش ،)1994
 .شد استفاده) 2003 همکاران، و والرند( اشتیاق و شور نامهپرسش
شناسی از وظیفه که داد نشان ساختاري سازي معادالتمدل هايیافته

اثر مثبت مستقیم و  خانواده بیانگري و هاي شخصیتیبین ویژگی
 دارند. تحصیلی اشتیاق) بر درگیري گريغیرمستقیم (با واسطه

از  ساختاري گراییو سنت هاي شخصیتییی از بین ویژگیگرارونب
 گريواسطه غیرمستقیم (با مثبت نیز تنها اثر محیط ارتباطی خانواده

توان متغیر مکنون بنابراین می ؛دارند تحصیلی درگیري اشتیاق) بر
اشتیاق را به عنوان یک واسطه مؤثر در مسیر اثرگذاري ابعاد شخصیتی 

  د.کرر متغیر مکنون درگیري تحصیلی معرفی و خانوادگی ب
  

  کلیدي واژگان
 تحصیلی، درگیري خانواده، ارتباطی محیط شخصیتی، هايویژگی
  .اشتیاق

Abstract 
The aim of present study was to investigate the role 
of personality trait and dimensions of family 
communication environment in academic 
engagement with the mediating role of passion. For 
this purpose, 375 secondary high school students 
(200 girls and 175 boys) were selected from district 
two of Yazd who were studying in the educational 
year of 2017-18 by multi-stage cluster sampling. The 
measures of study were the personality trait scale 
(NEO-FFI) (Costa & McCary, 1992), the family 
communication environment scale (FCEI) (Fitzpat-
rick & Ritchie, 1994), the academic engagement scale 
(Schaufeli et al., 2002) and passion scale (Vallerand 
et al., 2003). The results of structural equation model-
ing showed that conscientiousness and expressiveness 
have direct positive effect on academic engagement. 
Extraversion from personality traits and structural 
traditionalism from family communication 
environment had only positive indirect effect (with 
mediation of passion) on academic engagement. 
Therefore, it is possible to consider latent variable of 
passion as an effective mediator in the path of the 
effectiveness of personality and family factors on 
latent variable of academic engagement. 
 
Keywords 
Personality Trait, Family Communication 
Environment, Academic Engagement, Passion. 
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  مقدمه
در نهاد انسان و براي  ،آموختن رازي از بقاي آدمی، از دیرباز
 ترهرچه جوامع پیشرفتهادامه حیات یک اجبار بوده است. 

نتیجه پیشرفت علمی اهمیت  تخصص علمی و در شوند،می
باال هاي مهم در زمینۀ کند. یکی از چالشمی پیدابیشتري 
آموزان در تحصیل کیفیت آموزش و موفقیت دانش بردن

هاي آن ترین شاخصایجاد انگیزه در آنها و یکی از مهم
اودن، ریتزن و (ون آموزان استدانش 1درگیري تحصیلی

پژوهشگران  ،هاي اخیربنابراین در سال ؛)2014، 2پیترز
درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که عملکرد تحصیلی و 

در ادبیات  ،در همین راستا. نددهآموزشی فراگیران را ارتقا 
تحصیلی مطرح شده پژوهشی، مفهومی با عنوان درگیري 

، مارتینز، یوسف مورگان، 2002است (شوفیلی و همکاران، 
). درگیري 2018، 4؛ کاه و نلسون2019، 3کمبل و پینتو

 که دارد مثبت ذهنی و عاطفی حالت یک به اشاره تحصیلی،
 غرق و انرژي، عالقه باالي هايسطح مانند هاییویژگی با

 گذر زمان آموز متوجهدانش که ايگونه به هافعالیت در شدن
 ،شود. در مدل شوفیلی و همکارانمی مشخص نشود،

 ٧جذب و ٦پایداري ،٥توانمندي بعد هدرگیري تحصیلی با س
 ،8راما و باکرشوفیلی، ساالنووا، گنزالسشود (می مشخص

 پذیريانعطاف باالي سطح معناي به توانمندي ).2006
 در زیاد تالش و تمایل مطالعه، در زیاد انرژي صرف و ذهنی
 در آموزاندانش استقامت یادگیري، هايفعالیت دادن انجام
 و 9لیبلنس آونیل،( است یادگیري در مثبت یدد و موانع برابر

 و 2014 ،10آپادیا ؛ سالماآرو و2013 و 2014 ،شوفیلی
 براي افتخار و اهمیت عالقه، احساس با پایداري ).2013
 ادراك و است شده مشخص یادگیري در شدن درگیر
 و آونیل( دهدمی نشان را مدرسه هايفعالیت از آموزاندانش

؛ آپادایا و 2014 آپادیا، و ؛ سالماآرو2013 و 2014 همکاران،

                                                
1. Academic engagement  
2  . Van Uden, Ritzen, Pieters 
3  . Martinez, Youssef-Morgan, Chambel & Pinto 
4. Kahu & Nelson 
5. Vigor 
6. Dedication 
7. Absorption 
8. Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma & Bakker 
9. Ouweneel & Le Blanc  
10. Salmela-Aro & Upadaya 

 شدن غرق و تمرکز بعد جذب، نهایت درو  )2013سالماآرو، 
 چنین در که دهدمی نشان را تحصیلی هايفعالیت در

هاي یادگیري چنان در فعالیت آن آموزدانش شرایطی
اش معطوف به عوامل متمرکز شده است که به سختی توجه

اسکینر و پیزرت  .)2002مکاران، شود (شوفیلی و هدیگر می
آموزان در تجارب کنند که درگیري دانش) تاکید می2012(

یکی از عوامل مهم براي پیشرفت تحصیلی  ،مدرسه
آموزان است (به نقل از موسوي، کیامنش و اخوان دانش

تواند پیامدهاي درگیري تحصیلی می فقدان) و 1397تفتی، 
براي مثال،  ؛وجود آورد جدي و خطرناکی را براي آینده به

 تحصیلی، در پیشرفت به کندي ،درگیري تحصیلی پایین
 کالس از گریز درپی،پی هايغیبت برانگیز،چالش رفتارهاي

 و اپلتون، کریستنسون(شود می منجر تحصیل ترك و
 نشان که دارد وجود رشدي به رو شواهد). 2008 ،11فرالن
 تنهایی به لیتحصی عملکرد در فردي هايتفاوت دهدمی
 عوامل محیطی، عوامل پیچیده تعامالت بلکه ؛نیست کافی
 باشند تأثیرگذار توانندمینیز  انگیزشی عوامل و شناختیروان

  ).2014 ،12فان(
پیشایندهاي مهم و پراهمیت در تبیین  مجموعه میان از

 هاتوان به خانواده اشاره کرد. خانوادهمی ،درگیري تحصیلی
 مندند وفرزندانشان عالقه تحصیلی عملکرد بهبود به

 دارند آنها یادگیري رفتارهاي تعدیل در را تأثیر بیشترین
 و ماتچ ؛2013 ،14دوگرتی و کرافت ؛2013 ،13جنسن(

هاي هاي تربیتی و تعاملها با روشخانواده ).2012 ،15کالینز
گذارند؛ زیرا فرزندان زمان بر آینده فرزندان تأثیر می ،متفاوت

کنند و از جو ارتباطی میان در خانه سپري میزیادي را 
 ). محیط2012، 16پذیرند (سلیگمناعضاي خانواده تأثیر می

 خانواده تعامالت فضاي و محتوا کیفیت، به خانواده ارتباطی
 ،17فتزپاتریک و کوئرنر( دارد اشاره دیگران با و یکدیگر با

دو  ،). فیتزپاتریک و ریچی2018، 18هانسون و السون ؛2002
فرزندي را به دلیل _رویکرد روابط زناشویی و روابط والد

                                                
11. Appleton, Christenson & Furlong 
12. Phan  
13. Jensen  
14. Kraft & Dougherty 
15. Mutch & Collins 
16. Seligman  
17. Koerner & Fitzpatrick 
18. Hanson, Olson 
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 ،گذارنداینکه از یکدیگر متمایز نیستند و بر یکدیگر تأثیر می
باهم ادغام کرده و الگوي محیط ارتباطی خانواده با سه بعد 

 3تعارض از اجتناب و2ساختاري گراییسنت ،1خانوادهبیانگري
). بیانگري 1994، 4را مطرح کردند (فیتزپاتریک و ریچی

 در وشنودگفت گیريجهت دهندهخانواده در واقع نشان
 خانواده اعضاي دیگر و کودکان آن در که است خانواده
 را خود احساسات و هاایده ،آشکار طور به تا شوندمی تشویق
 بعد در ).2015، 5آلم، السون و هانکانن( کنند بیان
 و والدین میان سازگاري رابطه یک ،ساختاري گراییسنت

 نسبت بیشتري قدرت والدین با این حال ؛دارد وجود فرزندان
 و باورها ،طرفی از ،بعد این. دارند خانواده در خود فرزندان به

 دهدمی نشان ازدواج به نسبت را خانواده متعارف اعتقادات
 ریچی، و فیتزپاتریک(است آنها  بودن سنتی بیانگر بیشتر که

 تعارض از اجتناب ،خانواده ارتباطی یطمح نهایی بعد ).1994
متقابل اعضاي خانواده و تمایل خانواده  که از گرایش است

برنز و (آورد براي جلوگیري از تعارض صحبت به میان می
  .)1994فیتزپاتریک و ریچی،  ؛2011، 6پیرسون

 براي امروزي دنیاي در دانیم که فردمی ،از سویی دیگر
 آن هاي مختلفشدن با موقعیت ور به رو و جامعه به ورود
 این و دارد خاصی فردي و هاي شخصیتیویژگی
 مسائل تأثیرتحت  هم شخصیتی و فردي هايویژگی
 ٧گذارند (کملمیرمی تأثیرآنها  هم بر بوده و جامعه ترگسترده

 اي ازمجموعه شخصیتی، هايویژگی .)2005و همکاران، 
 که فردي هستند به منحصر و پایدار نسبتاً هايویژگی
کنند (شولتز و  تغییر مختلف هايدر موقعیت توانندمی

 یک عنوان به شخصیت عاملی پنج ). مدل2008، 8شولتز
به  متعددي تأییدهاي شخصیت، براي یکپارچه بزرگ نظریه
). این مدل شامل 2016، 9یانگآلن و دي( است آورده دست
شناسی یفهرنجوري، وظتجربه، روانبهیی، گشودگیگرابرون
شود یی افرادي را شامل میگرابرونپذیري است. و توافق

دار دیگران هستند و به مشارکت که اجتماعی بوده و دوست
                                                
1  . Expressiveness 
2. Structural Traditionalism 
3  . Avoidance 
4. Fitzpatrick & Ritchie  
5. Alm, Olson & Honkanen 
6  . Burns & Pearson 
7. Kemmelmeier 
8. Schultz & Schultz 
9  . Alen & De Young 

 ،تجربهبهگشودگی دارند. تمایلها در اجتماعات و مهمانی
هاي درونی و شود که در باروري تجربهافرادي را شامل می

ن سرشار از تجربه شادنیاي بیرون کنجکاو بوده و زندگی
هاي فردي مانند شناسی به ویژگیوظیفه. است

ریزي و سازماندهی اشاره پذیري و توانایی برنامهمسئولیت
رنجوري به داشتن احساسات منفی همچون ترس، دارد. روان

غم، برانگیختگی، خشم و احساس گناه فراگیر اشاره دارد و 
ان را شامل احترام نسبت به دیگر پذیريتوافقرا افراد 
شود. این افراد داراي روحیه همکاري، قابل اعتماد، می

 ). این پنج2015، 10صادق و نوع دوست هستند (الیویر و هرو
 عملکرد و موفقیت مهم هايکننده بینیپیش ،ویژگی
 شخصیت، از خاصی هايبخش مثال، براي ؛هستند تحصیلی
 حد تا ،پایدار احساسات و بودن اجتماعی ورزي،جرأت مانند
سوریک، ( گذارندمی تأثیر تحصیلی پیشرفت بر زیادي

 ،12اشمک و کاراو ؛ کوماراجو،2017، 11پنزیک و بوریک
2009.(  
ر از عوامل طرفی دیگر، یکی از  موفقیت بر فردي مؤثّ
 ).4200 ،14آمبک و کوه( است 13اشتیاق مفهوم آموزان؛دانش
مان و تمایل قوي فرد به فعالیتی است که در آن ز ،اشتیاق

 بعد دو کند. این مفهوم شاملانرژي زیادي را صرف می
و  17والرند( است 16وسواس اشتیاق و 15هماهنگ اشتیاق

 که افتدمی اتفاق هماهنگ، زمانیاشتیاق  ).2007 همکاران،
کند و گونه کنترلی فعالیتی را انتخاب بدون هیچ و آزادانه فرد

 رحالی است که،این د ؛سازي کندآن را در هویت خود درونی
فردي فردي و میاناشتیاق وسواس تحت تأثیر عوامل درون

(مثالٌ کودکی که در فعالیت  شودسازي میدرونی هویت در
مشخصی مشغول به کار است تا رضایت والدینش را کسب 

 ؛فرد نسبت به فعالیت نگاهی منفی دارد ،این کند). عالوه بر
هاي فعالیت کند این فعالیت با دیگرزیرا احساس می

). 2015، 2012والرند، (اش هماهنگی ندارد زندگی
ها حاکی از آن هستند که اشتیاق هماهنگ و پژوهش

                                                
10. Olivier & Herve  
11  . Soric, Penezic, Buric 
12. Komarraju, Karau & Schmeck 
13. Passion 
14. Kuh & Umbach 
15. Harmonious Passion 
16. Obsessive Passion 
17. Vallerand 
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اشتیاق وسواس بر درگیري تحصیلی و فرسودگی تحصیلی 
). 2011، 1گذارند (استوبر، چیلدز، هیوارد و فیستتأثیر می

 را تحصیلی افت طور منفی به مدرسه اشتیاق کلی به
 ؛)2009، 2کند (آرچمبلت، جانوسز، فالو و پگانیمی نیبیپیش

د که والدین بر دهها نشان مینتایج پژوهش ،به عالوه
گذارند. در این راستا، مگئو و همکاران مطرح اشتیاق اثر می

 و سازيدرونی بر افراد والدین و اجتماعی کردند که محیط
ه ب ؛گذارندمی تأثیر) وسواس یا هماهنگ( اشتیاق نوع

توانند آموزان میعبارتی والدین با مشارکت در فعالیت دانش
را فراهم  ايثر بگذارند و زمینهادر شروع و حفظ فعالیت 

در فعالیتی که در آن استعداد  به طور ارادي کودکان که کنند
و عملکرد باالیی را از خود نشان دهند  کنند دارند شرکت

   ).2009 و همکاران، 3مگئو(
 منابع شخصی که دهندمی نشان هاژوهشپ از طرفی،

 شخصی منابع گذارند. هرچهمی اثر تحصیلی اشتیاق روي
 بیشتري تطابق فرد که رودمی انتظار ،باشد بیشتر مثبت فرد

اهداف،  تعقیب براي درونی نظر کند و از تجربه هدف با را
 باالتري رضایت عملکرد و نتیجه در و شود برانگیخته بیشتر
بنابراین با توجه به  ؛)2008، 4کند (باکر و دمورتی تجربه را

تواند به عنوان متغیر واسطه اشتیاق می ،هانتایج این پژوهش
  در این پژوهش ایفاي نقش کند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به  ،بنا بر آنچه گفته شد
شود که این متغیر مفهوم درگیري تحصیلی از آنجا ناشی می

آموزان موفقیت تحصیلی دانشاي در عملکرد و نقش ویژه
هاي شخصیتی بر که، خانواده و ویژگی با وجود آندارد. 

 5مگئود (گذاربر درگیري تحصیلی تأثیر می اشتیاق و اشتیاق
؛ استوبر و 2012، 6؛ بالن، رکوك و ریم2009و همکاران، 

)، اما هرگز به صورت همزمان و در قالب 2011همکاران، 
 بربنابراین، در این پژوهش ده است؛ مدل به آنها پرداخته نش

ی  آن شدیم که این چهار متغیر را به صورت یک مدل علّ
یم. بنابراین مطالعه حاضر در پی پاسخ به این رسی کنرب

هاي شخصیتی و ابعاد محیط سوال است که آیا ویژگی

                                                
1. Stoeber, Childs, Hayward & Feast    
2. Archambault, Janosz, Fallu & pagani 
3. Mageau 
4. Bakker & Demerouti 
5. Mageau 
6  . Balon, Lecoq & Rime 

گري اشتیاق، درگیري تحصیلی را ارتباطی خانواده با واسطه
  کنند؟ بینی میپیش

  
  روش پژوهش

که به  استتوصیفی از نوع همبستگی  ،حاضروهش روش پژ
سازي معادالت بررسی روابط متغیرها با استفاده از مدل

یی گرابرونهاي شخصیتی (پردازد. ابعاد ویژگیساختاري می
شناسی) و محیط ارتباطی خانواده (بیانگري و و وظیفه
بین، اشتیاق (استیاق گرایی ساختاري) متغیرهاي پیشسنت

ماهنگ) متغیر واسطه و درگیري تحصیلی وسواس و ه
جامعۀ  (توانمندي، پایداري و جذب) متغیر وابسته است.

دوم متوسطه  آموز دورهدانش 15000آماري این پژوهش 
مشغول به  1396-97که در سال تحصیلی  شهر یزد است

. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعیین بودندتحصیل 
اي چند به روش خوشه ود آموز بودانش 375شد که شامل 

 بود قرار بدین نمونه انتخاب رونداي برگزیده شدند. مرحله
 بین از و دو ناحیه پرورش، و آموزش ناحیه دو بین از که

 کالس 12 نیز مدارس بین از و مدرسه 3 ناحیه این مدارس
 175دختر و  200در نهایت  .شدند انتخاب تصادفی طور به

  ضر را تشکیل دادند.پسر گروه نمونه مطالعه حا
  

  ابزارهاي پژوهش
نامه این پرسش: شخصیتی نئو هايویژگی نامهپرسش

ساخته شده است و  1985کري و کاستا در سال توسط مک
مورد بررسی مجدد قرار گرفته است و شامل  1992در سال 

)، Oتجربه (بهگشودگیکه پنج بعد  تاسگویه  60
) و A( پذیري، توافق)Eیی (گرابرون)، Nرنجوري (روان
 12 ،براي هر بعد کند.گیري میاندازهرا ) C( شناسیوظیفه

 5ها در قالب مقیاس دهی به این آیتمپاسخ سوال وجود دارد.
پذیر مخالفم امکان کامالً) 4( تا موافقم کامالً) 0از (اي درجه

 N ,E ,O ,A ,Cکري و کاستا براي پنج عامل است. مک
و  75/0، 80/0، 79/0، 79/0ا به ترتیب پایایی ر هايریبض
هاي یبهاي ایرانی، ضردر پژوهش گزارش کردند. 83/0

اي از ضعیف تا قوي پایایی حاصل از این ابزار در دامنه
هاي گزارش شده است. در مطالعه حاضر، خرده مقیاس

و  67/0شناسی به ترتیب ضرایب آلفاي یی و وظیفهگرابرون
پذیري و رنجوري، توافقروان را کسب کردند؛ ابعاد 75/0
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تجربه نیز به دلیل پایین بودن پایایی (کمتر از  به گشودگی
  ها حذف شدند.) از تجزیه و تحلیل داده50/0

 رايب :نامه محیط ارتباطی خانوادهپرسش
 FCEIنامۀ گیري محیط ارتباطی خانواده از پرسشاندازه

نامه سش) استفاده شد. این پر1994فیتزپاتریک و ریچی (
خانواده محیط ارتباطی که سه بعد از  استگویه  25شامل 

گرایی ساختاري و اجتناب از تعارض) را (بیانگري، سنت
نامه بر اساس مقیاس پنج این پرسش. دکنمیبررسی 
(کامالً موافقم)  5(کامالً مخالفم) تا  1اي لیکرت از درجه

براي  )1994(سال  در ریچی و تنظیم شده است. فیتزپاتریک
گرایی ساختاري و اجتناب سه عامل بیانگري خانواده، سنت

را  71/0 و 73/0، 79/0ایی پایاز تعارض به ترتیب ضریب 
 نظر به ابزار به عالوه گزارش کردند که این ؛گزارش کردند

 ارتباطات هنجارهاي از اعتماد قابل بسیار معیار یک رسدمی
ما باشد  گروه نمونه سنی محدوده کل براي خانوادگی

 عامل تحلیل ،پژوهش این ). در1994، فیتزپاتریک و ریچی(
 چرخش با همراه اصلی هايمؤلفه روش به اکتشافی
 مقدار و KMO، 86/0 شاخص مقدار. شد انجام پروماکس

 سطح در که محاسبه شد 08/2512 بارتلت آزمون خی
باالتر مالك استخراج عوامل، مقدار ویژه . بود معنادار 001/0

از یک و شیب منحنی اسکري بود و حاکی از وجود دو عامل 
گرایی و اجتناب از بنابراین ابعاد سنت ؛در این مقیاس بود

تعارض در یگدیگر ادغام شدند. این دو عامل در مجموع 
کردند. نتایج درصد از واریانس ابزار را تبیین می 58/34

خانواده و  هاي بیانگريآلفاي کرونباخ براي خرده مقیاس
  به دست آمد. 79/0و  85/0گرایی ساختاري به ترتیب سنت

گیري اندازه رايب: درگیري تحصیلینامه پرسش

 )2002درگیري تحصیلی از مقیاس شوفیلی و همکاران (
که سه زیر مقیاس  ارددماده  14استفاده شد. این مقیاس 

سوال) را  4سوال) و جذب ( 5سوال)، پایداري ( 5توانمندي (
اي (از ها با یک مقیاس هفت درجهشود. سؤالشامل می

 و شوفیلی مطالعه اند. دربندي شدهصفر تا شش) درجه
، 80/0پایایی  ضریب توانمندي بعد براي )،2002همکاران (

 دست به 75/0و براي بعد جذب  91/0پایداري  بعد براي
 براي را مناسبی عاملی ساختار نیز برازش هايشاخص و آمد
 روش از استفاده با ،دادند. در این پژوهش نشان مقیاس این
کرونباخ براي هر خرده مقیاس توانمندي، پایداري و  آلفاي

  به دست آمد. 74/0و  92/0، 83/0جذب به ترتیب 
از  ،گیري اشتیاقاندازه رايب: نامه اشتیاقپرسش

) استفاده 2003شور و اشتیاق والرند و همکاران ( نامهپرسش
گویه اشتیاق  7گویه است که  14نامه شامل شد. این پرسش

د. این کنمیبررسی گویه اشتیاق وسواس را  7هماهنگ و 
به شدت  1اي (از ها در قالب یک مقیاس هفت درجهگویه

 ،)2003والرند و همکاران ( .ستاکامالً موافقم)  7مخالفم تا 
آموز انجام دادند بین دو دانش 539روي  در پژوهشی که

 ،اس همبستگیمقیاس اشتیاق هماهنگ و اشتیاق وسو
به  ،براي این دو خرده مقیاس و را گزارش کردند 46/0

 . دربه دست آوردندرا  89/0 و 79/0ترتیب ضریب پایایی 
 و اشتیاق هماهنگ مقیاس، خرده هر براينیز  پژوهش این

 به 76/0 و 71/0 ترتیب ضریب پایایی به ،اشتیاق وسواس
  .آمد دست

  
  هاي پژوهشیافته
 پژوهش متغیرهاي ستگیهمب ماتریس و توصیفی هايیافته

  پژوهش متغیرهاي همبستگی هاي توصیفی و ماتریسشاخص .1 جدول
  8  7  6  5  4  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  ابعاد  متغیر

                1  42/6  24/28  ییگرابرون. 1  شخصیت
              1  47/0**  8/6  02/31  شناسی. وظیفه2

            32/01**  34/0**  06/8  85/32  خانواده . بیانگري3  ط ارتباطی خانوادهمحی
          1  - 25/0**- 12/0*  - 02/0  81/7  03/34  ساختاري گرایی. سنت4

        1  09/0  23/0**28/0**  27/0**  07/6  14/33  هماهنگ . اشتیاق5  اشتیاق
      1  56/0**  13/0*  23/0**23/0**  19/0**  56/7  83/30  . اشتیاق وسواس6

  درگیري تحصیلی
    1  35/0**  28/0**  01/0  33/0**46/0**  34/0**  27/7  18/16  . توانمندي7
  1  61/0**  39/0**  30/0**  05/0  37/0**37/0**  25/0**  49/7  22/19  پایداري .8
  68/0**  68/0**  32/0**  30/0**  05/0  32/0**36/0**  25/0**  55/5  11/14  . جذب9

01/0 < p **        05/0 < p *
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  است. مدهآ 1 جدول در
یی گرابرونحاکی از آن است که دو بعد  1نتایج جدول 

شناسی از شخصیت با دو بعد اشتیاق رابطه مثبت و و وظیفه
یی با سه گرابرونشناسی و اند. وظیفهمعناداري برقرار کرده

ند. دهبعد درگیري تحصیلی رابطه مثبت معناداري نشان می
بیانگري خانواده با دو بعد اشتیاق رابطه مثبت معنادار و 

گرایی ساختاري با اشتیاق وسواس رابطه مثبت سنت

دهد. سه بعد درگیري تحصیلی با معناداري را نشان می
اند. دو بعد بیانگري خانواده رابطه مثبت معنادار برقرار کرده
بعد درگیري  اشتیاق رابطه مثبت معنادار دارند و هر دو با سه

  دهند. تحصیلی رابطه مثبت و معناداري نشان می
ابعاد  کنندگی بینیپیش نقش تعیین رايب ،ادامه در
 درگیري هاي شخصیتی و محیط ارتباطی خانواده برویژگی
 معادالت مدلسازي روش از اشتیاق گريبا واسطه تحصیلی

  ضرایب استاندارد و غیراستاندارد مدل پژوهش .2جدول 
  )P(سطح معناداري  ).C.R( نسبت بحرانی  ).S.E(خطاي معیار  )β(ضریب استاندارد  )B( ضریب غیراستاندارد  مسیر

  001/0  340/2  195/0  339/0  460/0  یی به اشتیاقگرابروناز 
  001/0  783/2  147/0  348/0  410/0  شناسی به اشتیاق از وظیفه
  001/0  546/3  048/0  286/0  169/0  خانواده به اشتیاقاز بیانگري

  001/0  291/3  078/0  286/0  255/0  گرایی ساختاري به اشتیاقاز سنت
  001/0  750/3  145/0  340/0  545/0  از اشتیاق به درگیري تحصیلی

  001/0  347/4  154/0  367/0  669/0  ه درگیري تحصیلیشناسی باز وظیفه
  001/0  894/3  056/0  225/0  219/0  از بیانگري خانواده به درگیري تحصیلی
        842/0  000/1  از درگیري تحصیلی به توانمندي
  001/0  997/7  137/0  810/0  095/1  از درگیري تحصیلی به پایداري
  001/0  424/8  182/0  935/0  533/1  از درگیري تحصیلی به جذب
        825/0  000/1  از اشتیاق به اشتیاق هماهنگ
  001/0  578/5  390/0  840/0  175/2  از اشتیاق به اشتیاق وسواس

  813/0  - 236/0  206/0  - 022/0  - 049/0  یی به درگیري تحصیلیگرابروناز 
  907/0  - 116/0  094/0  - 008/0  - 011/0  تحصیلیگرایی به درگیرياز سنت

 مدل ساختاري نهایی پژوهش .1شکل 
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 مدل ابتدا. ه شداستفاد AMOS افزارنرم و ساختاري
 بین روابط و رسم شد افزارنرم در پژوهش گیرياندازه
 برازش هايشاخص همچنین ؛آمد دست به معنادار متغیرها
آمد که برخی از  دست به قبول گیري قابلاندازه مدل
   هاي آن بدین شرح است:ترین شاخصمهم

(CMIN/DF=1.751, RMSEA=0.045, 
GFI=0.889, HOELTER=223). 

مدل  مسیرهاي ضرایب به مربوط در ادامه، نتایج
 است. مشاهده قابل 2 جدول ساختاري در
 مسیر از غیر به مسیرها کلیه 2 جدول تایجن براساس

درگیري تحصیلی  به گرایی ساختاريیی و سنتگرابرون
 غیرمعنادار مدل مسیرهاي حذف از پس. هستند معنادار
براي نمایش و  .درک مشاهده 1 شکل در توانمی را نهایی

اند و تنها ها رسم نشدهدرك بهتر مدل، سؤاالت مقیاس
  اند.ل، نمایش داده شدهمتغیرهاي مکنون در شک

 در پژوهش نهایی مدل برازش هايشاخص ادامه در
 مقادیر به توجه . باهستند مشاهده قابل 3 جدول
هاي اساسی برازش و از آنجا که اکثر شاخص هايشاخص
، مقدار ریشه 5دو بهنجارشده زیر ، مقدار خی8/0باالي 

ر و شاخص هولت 05/0میانگین مربعات خطاي برآورد زیر 
 از حاضر پژوهش مدل که گفت توانمی است، 200باالي 
 اثرات بررسی نتایج .است برخوردار نسبتاً مطلوبی برازش
 در حاضر، پژوهش متغیرهاي کلی و غیرمستقیم مستقیم،
  .است مدهآ 4 جدول

گزارش شده است، بعد  4طور که در جدول  همان
شناسی، اشتیاق و بیانگري خانواده به ترتیب باالترین وظیفه
 اند. تهرا بر درگیري تحصیلی داش هااثر
  

   گیري و بحثنتیجه
 معادالت سازيمدل از استفاده با هاداده تحلیل نتایج

مستقیم  صورت به هم شناسیوظیفه که داد نشان ساختاري
 بینیپیش را تحصیلی درگیري غیرمستقیم صورت به هم و

 بر شناسیوظیفه مستقیم و مثبت اثر تبیین در .کندمی
چنین گفت که این توانیم ،آموزانتحصیلی دانش درگیري

 انرژي، با بلندپرواز، اعتماد، شناسی باال قابلافراد با وظیفه
 کوشی،سخت نظیر صفاتی هستند و اراده با و بینیپیش قابل

-وبک(دهند را از خود نشان می پشتکار و مداري پیشرفت
 هرکس ها،ویژگی این به توجه با ).2012 ،1اسچورر ،کالرك
کوش و با هدفمند، سخت ،باشد داشته تريباال شناسیوظیفه

انرژي است و براي رسیدن به اهداف خود تالش بیشتري 
بنابراین، بلندپروازي این افراد،  ؛)2007 ،2پستکا(کند می

به کند و شان ایفا مینقش مهمی در درگیري تحصیلی
شود. می منجرآنها در تحصیل  بودن افزایش مشغول

درگیري  ،التري داشته باشدشناسی بابنابراین هرکس وظیفه
 ،این بر تحصیلی بیشتري را از خود نشان خواهد داد. عالوه

) و 2017، سوریک و همکاران ()2007( 3فاندر و واگرمن
 که دهندمی گزارش )2011( 4استین مایر، بیپ و اسپینات

و  تحصیلی تحصیلی، عملکرد پیشرفت شناسی،وظیفه
د. از سویی دیگر در کنمی بینیپیش یادگیري خود تنظیم را

شناسی بر تبیین اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار وظیفه
گري اشتیاق به این نکته درگیري تحصیلی با واسطه

شناس، خودکارآمدي قوي توان اشاره کرد که افراد وظیفهمی
یک رویکرد حل  از و باالیی دارند که بیشتر احتمال دارد

تفاده کنند که این هایشان اسمسئله فعال براي غلبه بر تنش
به  ؛شودرویکرد سبب کاهش تنیدگی تحصیلی آنها می

همین علت، اشتیاق به تحصیل در این افراد افزایش پیدا 
توانند در شود که میکرده و این حس در آنها تقویت می

حوزه درسی به اهداف خود دست یابند؛ به تبع این احساس، 
ی بیشتري را درگیري تحصیل ،شناسی باالافراد با وظیفه

 هايدهند. در مبانی نظري نیز به نقش ویژگیمینشان 

                                                
1. Cobb-Clark & Schurer 
2. Petska 
3. Wagerman & Funder  
4. Steinmayer, Bipp& Spinath 

  هاي برازش مدل ساختاري نهایی پژوهششاخص .3جدول 
  مقدار  هاشاخص  مقدار  هاشاخص  مقدار  هاشاخص

CMIN  19/4046  GFI  859/0  TLI  890/0  
DF  2197  AGFI  842/0  RMSEA  047/0  
P  000/0  CFI  799/0  HOLTER 215  

CMIN/DF 842/1  NFI  845/0      
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 همکاران، و شخصیت بر اشتیاق تأکید شده است (والرند
 شناسیوظیفه و پذیريتوافق با افراد مثال . براي)2006

، 1دهند (وانگ و یانگمی نشان را بیشتري بیشتر، اشتیاق
 نیز بر از سوي دیگر در بدنه پژوهشی، اشتیاق .)2008
گذارد (والرند و می تأثیر آموزاندانش تحصیلی عملکرد

به واسطه  ). درواقع اشتیاق هماهنگ،2007همکاران، 
 روي متغیرهاي دیگري مانند اهداف تسلط و تمرین عمدي

  ). 2015گذارد (والرند، می عملکرد تحصیلی تأثیر
ها با استفاده از معادالت به عالوه نتایج تحلیل داده

یی تنها به طور غیرمستقیم گرابرونساختاري نشان داد که 
بینی کند. در آموزان را پیشتوانست درگیري تحصیلی دانش

یی، گرابرونتوان گفت، ها میتبیین احتمالی این یافته
ك طلب بودن، هایی چون معاشرت، محرژگیدربرگیرنده وی

. این افراد در برابر مشکالت استفعالیت زیاد و گرمی 
کنند و از شادي و محبت برخوردارند. از طرفی ایستادگی می

را مشارکت  ها مهارت اجتماعی خاصی دارند که آنهاگرابرون
بنابراین  ؛)1987کري و کاستا، د (مککنکننده و پرجرأت می

هاي مشارکت کنندگی باال، ، با توجه به ویژگیگرابرونراد اف
محرك طلب بودن، فعالیت زیادشان تشویق و تقویت 

هاي بیشتري از معلمان، والدین و اطرافیان دریافت کننده
گراها ها برخالف درونگرابرونکنند و از آنجایی که می

 کنند، اشتیاق بیشتري درها را بزرگنمایی میتقویت کننده
گیرد و مشارکت آنها براي درگیري تحصیلی شکل می

دهند. همچنین هاي یادگیري نشان میبیشتري را در فعالیت
به احتمال بیشتري حمایت دیگران را جستجو  گرابرونافراد 

هاي معاشرتی بودن و صمیمیت در کرده و با توجه به ویژگی
 یابند؛ در خالل ایناین امر به موفقیت بیشتري دست می

ها و هاي دیگران بیشتر روي تواناییارتباط به علت تشویق
هاي خود تأکید کرده و کمتر روي ناتوانایی و شایستگی
این عوامل  .)2010، 2کنند (ردموندهاي خود تمرکز میضعف

گیري یک انگاره مثبت و خودکارآمدي در افراد سبب شکل
 به باال خودکارآمدي سطح داراي شود. افرادمی گرابرون

 مثابه به را تکالیف دشوار و دارند اطمینان خود استعدادهاي
یابند  تسلط بر آنها باید که گیرندمی نظر در هاییچالش

پور و میردریکوند، ؛ به نقل از سبزیان، قدم1999(بندورا، 

                                                
1. Wang & Yang 
2  . Redmond 

بنابراین به تبع این خودکارآمدي باال، اشتیاق آنها  ؛)1396
درگیري تحصیلی  افزایش یافته و در دوران تحصیل از

بیشتري برخوردار خواهند شد. در مبانی نظري نیز بر نقش 
هاي شخصیتی بر اشتیاق و اشتیاق بر درگیري ویژگی

؛ 2011، 3تحصیلی تأکید شده است (مگئو، کارپنتیر و والرند
، 5؛ استوبر، چایلد، هیوارد و فیست2012، 4بالن، لکوك و ریم

2011.(  
 خانواده بیانگري نقش بودن معنادار و مثبت به توجه با
 نتیجه توانمی تحصیلی درگیري کنندگی بینیپیش در

 درگیري باشد ترباال خانواده در بیانگري هرچه ،گرفت
شود. با توجه به اینکه می بیشتر نیز فرزندان تحصیلی

بیانگري خانواده به روابط گرم و صمیمی اعضاي خانواده با 
 نقش فرزندان با لدینوا روابط عاطفی ،یکدیگر اشاره دارد

دارد  آموزاندانش فرایند رشد و سازگاري در مهمی بسیار
 ؛)1991، ٧؛ فرانز، مک کللند و واین برگر٦،1990(کندل
حاکم  خانواده فضاي بر صمیمیت و محبت اگر بنابراین

 از ترس و نگرانی بدون تا یابندمی فرصت باشد، فرزندان
 خود حقوق از الزم موارد در و بپردازند وجود ابراز به والدین،
 ؛و در مسائل مختلف مشارکت داشته باشند کنند دفاع

هاي یادگیري همچنین با توجه به اینکه فعالیت
برانگیز است و امکان دارد که فرد در آن با شکست چالش

                                                
3. Mageau, Carpinter& Vallerand 
4  . Balon, Lecoq & Rime 
5. Stoeber, Childs, Hayward, Feast 
6. Kandel 
7. Franz, Weinberger & Macceliand 

  اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل .4جدول 
  اثر کل  اثرغیرمستقیم  یماثر مستق  مسیر

یی بر درگیري گرابروناز 
  115/0*  115/0*  -  تحصیلی

شناسی بر درگیري از وظیفه
  470/0*  118/0*  352/0  تحصیلی

از بیانگري خانواده بر 
  324/0*  096/0*  228/0  درگیري تحصیلی

گرایی ساختاري بر از سنت
  096/0*  096/0*  -  درگیري تحصیلی
 از اشتیاق بر درگیري

  335/0*  -  335/0  تحصیلی

05/0 *p<  
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آموزان د که دانشرکتوان تبیین مواجه شود؛ این چنین می
هایی که در علت تجربههایی با بیانگري باال، به در خانواده

نفس باالتري را در خود شکل اند عزتخانواده داشته
بدون ترس از شکست و تنبیه شدن به مشارکت  ؛دهندمی

هاي تحصیلی و مقابله با مسائل مختلف در فعالیت
پردازند و درگیري تحصیلی بیشتري را از خود نشان می
 ) و1395عبدي و درخشانی ( با نتایج این دهند.می

) که رابطه مثبت و معناداري 1396الدین و حسینی (میرشرف
وشنود در خانواده با سازگاري تحصیلی، گیري گفتبین جهت

درگیري تحصیلی، خودکارآمدي تحصیلی و عملکرد 
  .تحصیلی نشان دادند، همسو است

 پژوهشی ه،با توجه به جستجوهاي انجام شد ،هنمتأسفا
نقش محیط ارتباطی خانواده  بررسییم به که به طور مستق

در چه بپردازد گري اشتیاق در درگیري تحصیلی با واسطه
با توجه ادبیات پژوهشی اما  ؛نیافتیمخارج چه در داخل یا 

به تبیین نتایج به طور غیرمستقیم نزدیک به این عنوان 
در گفت  توانمی در تبیین این یافته ؛پردازیممی

 ي خانوادههایی با بیانگري باال، هریک از اعضاخانواده
ها، تفکرات و احساسات خود را با یکدیگر درمیان فعالیت
مربوط به خانواده  هايفکري هم، تصمیمگذارند و با هممی

). در این 2002کنند (کوئرنر و فیتزپاتریک، را اتخاذ می
 درمعرض مسائل فرزندان تنها محیط نسبتاً آزاد؛ نه

 و جدید باورهاي شفک بهبلکه  ؛گیرندمی قرار انگیزچالش
شوند (کوئرنر و می تشویق ترس بدون گیريتصمیم

)؛ در نتیجه این افراد از توانایی حل 2004فیتزپاتریک، 
گیري و اعتماد به نفس مناسبی برخوردار مسئله، تصمیم

 ؛)2009، 1و هوانگ 2004شوند (کوئرنر و فیتزپاتریک، می
گري باال اي با بیانآموزانی که از خانوادهبنابراین دانش

اگر با چالش و مشکلی در تحصیل مواجه شوند،  ،هستند
دانند که در هر صورت از حمایت خانواده برخوردارند و از می

بنابراین در  ؛اي ندارندهرگونه شکست و طرد شدنی واهمه
برخورد با مشکالت انگیزه خود را از دست نداده و با اشتیاق، 

ه رویارویی با مسائل اعتماد به نفس باالتر و توان بیشتر ب
پردازند و درگیري تحصیلی برانگیز در تحصیل میچالش

دهند. در همین راستا استوبر و بیشتري را از خود نشان می

                                                
1. Huang  

) و 2013( 2بوفارد و والرند روسی،بانول ،)2011همکاران (
نیز بر نقش اشتیاق و انگیزه در  )2017( 3بیلیس شلنبرگ و

یداري تحصیلی، فرسودگی بینی درگیري تحصیلی، پاپیش
تحصیلی و عملکرد تحصیلی تأکید کردند. بالتااونات، 

 ) نیز بر رابطه محیط2013( 4سگویااوال و تبیلومالوندا
 هدف هايگیريجهت و اجتماعی شدن هايسبک خانواده،

   تأکید کردند. تحصیلی انگیزه و پیشرفت اهداف خانواده، در
گرایی ساختاري با تها نشان دادند که سنیافتههمچنین 

آموزان را درگیري تحصیلی دانش ،گري اشتیاقواسطه
 گراییسنتطور که مطرح شد،  کند. همانبینی میپیش

 رسوم و آداب قوانین، به آمیزاحترام نگرش ساختاري
ها دهند. در این خانوادهمی نشان را والدین اقتدار و اجتماعی
شنوي از والدین و  حرف هدهندشاننبین دو نسل  ارتباط
براي خانواده  رود. از والدین انتظار میاست بزرگساالندیگر 
طابق با م رود تامیگیري کنند و از فرزندان انتظار تصمیم
 ریچی، و فیتزپاتریکهاي والدین خود رفتار کنند (خواسته
د که رکتبیین  چنینتوان می). با توجه به این نکات 1994
 گرایی باال زندگیهایی با سنتکه در خانوادهآموزانی دانش
هایشان به خانواده تا حد زیادي براي انتخابکنند می

آنها همواره در جستجوي تأیید و تصدیق و  اندوابسته
 تأثیر تحت از طرفی در مفهوم اشتیاق نیمی از افراد ؛هستند
 فردي است،فردي و میانکنترل که ناشی از فشار درون یک
ها با کنند که در خانوادهمی درونی هویتشان در را یفعالیت
گرایی باال، فرزندان احتمال بیشتري دارد که این نوع از سنت

اشتیاق را درونی کرده باشند تا رضایت والدین را در موارد 
ها به اهداف چنان چه این خانوادهمختلف کسب کنند. 

 تابع فرزندان آموزشی و مراتب تحصیلی اهمیت دهند،
ها و عقاید والدین خود شده، با انتظارات و دستورات ارزش

و با اشتیاق  کنندآنان بدون ارزیابی آگاهانه همنوایی می
بنابراین به  ؛گردندزیادي به دنبال تأیید و رضایت والدین می

تبع چنین اشتیاقی براي تأیید شدن از سوي والدین به 
بیشتري  حصیلیپردازند و درگیري تهاي یادگیري میفعالیت

) 2017( 5دهند. در همین راستا شولتز و المررا نشان می
 سه با يشمگیرچ طور به خانوادگی نشان دادند که تجربیات

                                                
2. Bonneville-Roussy, Vallerand & Bouffard 
3. Schellenberg & Bailis 
4. Balta Onate, Segovia Ulloa & Tabilo Maluenda 
5. Schulze & Lemmer 
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 و فعال یادگیري خودکارآمدي،( یادگیري انگیزشی جنبه
  . دارد ارتباط) موفقیت اهداف

 محدودیت مطالعه حاضر مبتنی بر خودگزارشی تمامی
تواند موجب سوگیري در نتایج شود. با ه میاست ک اطالعات

گرایی ساختاري هردو توجه به اینکه بیانگري خانواده و سنت
بینی گري اشتیاق، درگیري تحصیلی را پیشبا واسطه

گرایی ساختاري به دلیل بافت سنتی و اما سنت ؛کنندمی
گیرانه والدین، ممکن است بتواند سالمت روان سخت

شود که در یر قرار دهد؛ پیشنهاد میفرزندان را تحت تأث
هاي دیگر بهزیستی و سالمت روان فرزندان نیز پژوهش
. با توجه به اهمیت درگیري تحصیلی براي دشوبررسی 
شود ها، نظام آموزشی و جامعه پیشنهاد میخانواده

هاي دیگري به بررسی عوامل اثرگذار دیگر بپردازند. پژوهش
آموزي و دانش -شود نقش روابط معلممیهمچنین پیشنهاد 
گري بینی درگیري تحصیلی با واسطههمساالن در پیش

هاي کمی و کیفی نیز د. ترکیب روششواشتیاق نیز انجام 
تري از عوامل هاي آتی، درك عمیقتواند در پژوهشمی

اثرگذار بر درگیري تحصیلی به دست دهد. از نظر کاربردي 
ر نظام آموزشی به جایگاه خانواده شود دنیز پیشنهاد می

ها روابط والد بیشتر توجه شود و با آموزش به خانواده
شود معلمان فرزندي را بهبود بخشند. همچنین پیشنهاد می

آموزان به آنها عالقه به طراحی تکالیفی بپردازند که دانش
چنین اشتیاق آنها را برند و ایندارند و از انجام آنها لذت می

 لیف و در ادامه، درگیري تحصیلی را افزایش دهند.به تکا
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