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 مقدمه 

توان های آموزشی را میدر هر کشور مجموعه فعالیت
گذاری یک نسل برای نسل دیگر تلقی کرد. زیرا در سرمایه

آل، آموزش فرصت و شرایط رشد و ترقی را شرایط ایده
برای همه فراگیران و جامعه فراهم و داشتن رفتارهای 

[. یکی 1] باشددهنده تحقق آن میمناسب تحصیلی نشان
از رفتارهای مناسب تحصیلی، داشتن رفتارهای مدنی 

شود که است که به رفتارهایی اطالق می 1تحصیلی
ماهیتی ارادی و اختیاری و جنبه غیررسمی دارند و به 

های جویی اجتماعی انسان همراه با انگیزهواسطه تعامل
های رسمی رسانی، مشارکت فراتر از نقشدوستی، یارینوع

ارکت در اجرای قوانین و مقررات آموزشی اجرا و مش
ای برای [. رفتارهای مدنی تحصیلی وسیله2شوند ]می

آموزان و بهبود عملکرد جلوگیری از عدم صداقت دانش
سازان فردای کشور آموزان آیندهباشد. دانشعلمی آنها می

هستند، لذا رساندن آنها به سطح باالی علمی و ارتقای 
ها، اخالق و سایر به اندازه حفظ ارزشعملکرد تحصیلی 

[. همچنین رفتارهای 3باشد ]رفتارهای مثبت ارزشمند می
دوستانه، ارزشی مدنی تحصیلی رفتارهای داوطلبانه، انسان

و اخالقی هستند که اغلب بدون چشم داشت توسط 
[. این رفتارها ماهیتی ارادی و 4شوند ]فراگیران اجرا می

اسطه تعامل اجتماعی همراه با اختیاری دارند و به و
رسانی، مشارکت فراتر در دوستی، کمکهای نوعانگیزه
های رسمی و مشارکت در اجرای قوانین و مقررات نقش

[. رفتارهای مدنی تحصیلی 5آیند ]آموزش به اجرا درمی
کارانه دارای رابطه منفی با رفتارهای مخرب و فریب

رسانی به ر یاریهستند و گستره وسیعی از رفتارها نظی
دیگران، همکاری و مشارکت غیرالزامی و مبتنی بر 

هایی برای بهبود محیط انگیزش درونی و ارائه راه حل
[. در واقع رفتارهای مدنی 6شوند ]آموزشی را شامل می

آموزان را به سمت کمک به یکدیگر و حفظ تحصیلی دانش
شوند که انسجام درون گروهی سوق داده و باعث می

اگیران در محیط آموزشی با یکدیگر دوست شوند و با فر
کمک هم باعث بهبود موفقیت و پیشرفت تحصیلی 

 [.7یکدیگر شوند ]
ها در زمینه روانشناسی، فهم ترین نگرانییکی از مهم

چگونگی تالش یادگیرندگان برای مواجهه با مشکالت 
باشد و در رویکردها مختلف روانشناسی از تحصیلی می

ها و نگر نقش مجموعه توانایییکرد مثبتجمله رو
استعدادهای درونی در سازگاری با مشکالت تحصیلی 

                                                            
1 academic civic behaviors 

نگر [. روانشناسی مثبت8مورد توجه قرار گرفته است ]
های روانشناسی و تغییر جهت از باعث تحول پژوهش

های های منفی مثل اضطراب به ویژگیپژوهش بر ویژگی
[. 9غیره شد ]مثبت مثل شادی، امید، بهزیستی و 

های بدیع روانشناسی نگر یکی از گرایشروانشناسی مثبت
باشد که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه نهاده و افق می
ای به روی روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت تازه

های تحصیلی برگرفته از [. مولفه10گشوده است ]
به  نگر از جمله اشتیاق تحصیلی، عشقروانشناسی مثبت

یادگیری و شکفتگی تحصیلی با رفتارهای مدنی تحصیلی 
مرتبط هستند. یکی از عوامل مرتبط با رفتارهای مدنی 

نگر است. روانشناسی مثبت 2تحصیلی، عشق به یادگیری
عشق به یادگیری را یک تفاوت فردی در داشتن استعداد 

داند که به و گرایش به موضوعات خاص و عالئقی می
[. عشق به 11ته و توسعه یافته است ]خوبی شکل گرف

یادگیری گرایش و تمایل به موضوعات و عالیقی هستند 
گرفته بر اساس آن افراد به صورت که آگاهانه شکل

باشند خودکار به دنبال ارضای حس کنجکاوی خود می
[. این سازه به معنای داشتن حس کنجکاوی، انگیزه 12]

د و عالیق است که درونی، پیچیدگی یادگیری و اصالح خو
های انگیزشی، گیریتوان آن را از طریق جهتمی

گرفته ارزیابی کرد های شکلها و عالقهها، ارزششایستگی
[. چهار عامل پیچیدگی در یادگیری، اصالح خود، 13]

آمیز و عالقه به یادگیری منجر به های موفقیتچالش
[. عشق به 14شود ]گیری عشق به یادگیری میشکل

های بدون تقویت بیرونی است و دگیری انجام فعالیتیا
چنین افرادی احساس مثبتی درباره یادگیری مطالب 
جدید دارند و قادر خواهند بود خود را در برابر موانع و 

[. در واقع عشق به یادگیری 15ها حفظ نمایند ]شکست
در فراگیران موجب ایجاد انگیزه و اشتیاق به یادگیری 

گردد. در این دانش در سطوح مختلف میمنظور کسب به
صورت مستقل و با انگیزه باال در تالش برای حالت فرد به

ریزی، اجرا و ارزیابی تجزیه و تحلیل مسائل، برنامه
 [.16باشد ]های یادگیری میفعالیت

یکی دیگر از عوامل مرتبط با رفتارهای مدنی 
است. اشتیاق تحصیلی به  3تحصیلی، اشتیاق تحصیلی

های کیفیت تالشی اشاره دارد که فراگیر صرف فعالیت
کند هدفمند آموزشی در دستیابی به نتایج مطلوب می

                                                            
2 love of learning 
3 academic aspiration 
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[. اشتیاق فراتر از یک هیجان گذار و خاص است و به 17]
یک حالت پایای هیجانی و شناختی اشاره دارد که روی 

[. 18شود ]یک موضوع، واقعه و یا رفتار خاص متمرکز می
های لی از طریق مشارکت موثر در فعالیتاشتیاق تحصی

آموزان نقش مدرسه و رابطه مناسب با معلمان و دانش
مهمی در بهبود رفتارهای تحصیلی دارد و دارای سه مولفه 
مجذوب تحصیل شدن، شوق داشتن به تحصیل و وقف 

[. اشتیاق تحصیلی به میزان 19باشد ]تحصیل شدن می
ام کارهای تحصیلی انرژی که یک یادگیرنده برای انج

کند و میزان اثربخشی و کارآیی آن اطالق صرف می
ای چندبعدی است [. اشتیاق تحصیلی سازه20شود ]می

باشد. که دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری می
پذیری در حل مساله، ترجیح اشتیاق شناختی به انعطاف

برای کار سخت و مقابله مثبت در برابر شکست، اشتیاق 
های اثربخش در جهت احساس تعلق به اطفی به نگرشع

محل تحصیل و عالقه به تحصیل و اشتیاق رفتاری به 
های یادگیری، دقت و توجه، برخوردهای مثبت و فعالیت

[. افراد دارای 21حضور در محل تحصیل اشاره دارد ]
تری اشتیاق تحصیلی باال دارای توجه و تمرکز بیش

کرد بهتری دارند، از انجام ها عملهستند، در آزمون
کنند و رغبت رفتارهای ناسازگار و نامطلوب اجتناب می

[. 22تری برای تالش و صرف وقت در تحصیل دارند ]بیش
توان از دیگر عوامل مرتبط با رفتارهای مدنی تحصیلی می

ای در اشاره کرد. شکفتگی سازه 1به شکفتگی تحصیلی
زندگی کردن توأم با  نگر است که به نوعروانشناسی مثبت

شود بینی دائمی در عملکردهای انسان اطالق میخوش
[. شکفتگی تحصیلی یعنی میل به بهتر شدن نسبت 23]

تواند باشد. به آن چیزی که فرد هست و آن چیزی که می
صورتی در واقع شکفتگی تحصیلی فرایند رشد کردن به
ی و کاراست که وابستگی به دیگران، حالت دفاعی، کم

های کمرویی را پشت سر بگذاریم و به سوی ارزیابی
 [.24معقول، جرأت آفریدن و کاویدن پیش رویم ]

ها حاکی از تاثیر عشق به یادگیری، نتایج پژوهش
اشتیاق تحصیلی و شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی 

 2باشند. برای مثال یوهانز، تیویلدی و ابرهاتحصیلی می
[ ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش 25]

رفتارهای مدنی و اخالقی در توسعه رفتار علمی 
آموزان موثر بود. در پژوهشی دیگر گرین، اودز و دانش

[ گزارش کردند که روانشناسی مثبت نقش 26] 3رابنسون

                                                            
1 academic flourishing 
2 Yohannes, Tewelde & Abrha 
3 Green, Oades & Robinson 

آموزان دارد. همچنین موثری در شکفتگی تحصیلی دانش
[ ضمن 27سمی و قمرانی ]مرادی سیاه افشادی، قا

پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شکفتگی و پیشرفت 
تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار داشتند. عالوه بر آن  

[ در پژوهشی با عنوان الگوی 11محمدی و همکاران ]
علی عشق به یادگیری، نیاز به یادگیری، شوق به جستجو 

به  و نوآوری جهانی به این نتیجه رسیدند که عشق
یادگیری و نیاز به یادگیری بر شوق به جستجو و نوآوری 
جهانی تاثیر معنادار مستقیم داشتند. سایر نتایج نشان داد 
که متغیر شوق به جستجو میانجی مناسبی بین عشق به 

 یادگیری و نیاز به یادگیری با نوآوری جهانی بود.
عنوان ای که در آن آموزش و پرورش بهدر چرخه

ها و آموزانی که هر یک، ویژگینی است و دانشعامل بیرو
عنوان عامل فرد و اختصاصی دارند بههای منحصربهتوانایی

سازی و پیشرفت باید اند، برای بهینهدرونی مطرح
تمهیداتی در جهت هماهنگی این عوامل ایجاد کرد تا این 

[. 28چرخه فرضی در جهتی پیشرونده حرکت کند ]
تحصیلی باعث تقویت حس  همچنین رفتارهای مدنی

ها و بهبود وضعیت رسانی به همکالسیهمکاری و یاری
شود. در جوامع امروزی همکاری و آموزشی مدرسه می

های زندگی از جمله زندگی همدلی در تمام عرصه
تحصیلی ضرورت دارد. زیرا موفقیت تحصیلی با کمک 

یابد. همچنین با توجه به تاثیر رفتارهای مدنی تحقق می
احتمالی عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی از طریق 
شکفتگی تحصیلی بر بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی، 
ضرورت دارد که رابطه آنها مورد بررسی قرار گیرد. عالوه 
بر آن از یک سو رفتارهای مدنی تحصیلی نقش مهم و 

های تحصیلی دارند و از سوی ای در سایر ویژگیبرجسته
اندکی به بررسی رفتارهای مدنی های دیگر پژوهش

تحصیلی و بهبود آن انجام شده است. در نتیجه با توجه به 
اهمیت رفتارهای مدنی تحصیلی و نقش آن در سایر 
عوامل تحصیلی و پیشینه پژوهشی اندک درباره آن، 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عشق به یادگیری و 
 اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی با

آموزان دبیرستانی میانجیگری شکفتگی تحصیلی در دانش
انجام شد. سوال اساسی پژوهش این بود که آیا عشق به 
یادگیری و اشتیاق تحصیلی از طریق شگفتگی تحصیلی بر 

 آموزان دبیرستانی اثر دارد؟رفتارهای مدنی تحصیلی دانش
و  1بر این اساس مدل مفهومی پژوهش در نمودار  

 ژوهش ارایه شده است.فرضیه های پ
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مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 

 های پژوهش فرضیه
 یادگیری بر شکفتگی تحصیلی اثر دارد. عشق به( 1
 عشق به یادگیری بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.( 2
 اشتیاق تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی اثر دارد.( 3
 اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.( 4
 شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.( 5
ریق شکفتگی تحصیلی بر عشق به یادگیری از ط( 6

 رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.
اشتیاق تحصیلی از طریق شکفتگی تحصیلی بر ( 7

 رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.

 روش پژوهش
این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه 

آموزان دوره دوم متوسطه شهر ارومیه پژوهش همه دانش
 280ه از میان آنان بودند ک 1396-97در سال تحصیلی 
ای انتخاب ای چندمرحلهگیری خوشهنفر با روش نمونه

گیری ابتدا از هر یک از دو ناحیه شدند. در این روش نمونه
آموزش و پرورش تعداد چهار مدرسه )دو پسرانه و دو 
دخترانه( و سپس از هر مدرسه تعداد سه کالس در 

در  های مختلف به روش تصادفی انتخاب شدند وپایه
ها پس از بررسی معیارهای آموزان کالسنهایت همه دانش

عنوان نمونه انتخاب شدند. معیارهای ورود به مطالعه به
ورود به مطالعه شامل تمایل به شرکت در پژوهش، زندگی 

های تحصیلی با پدر و مادر خود، عدم مردودی در سال
قبل، عدم مصرف داروهای روانپزشکی و عدم رخداد 

مانند طالق یا مرگ عزیزان در شش ماه گذشته و زا تنش
معیارهای خروج از مطالعه شامل انصراف از تکمیل 

ها به صورت ناقص بود. ها و تکمیل پرسشنامهپرسشنامه
روند اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از تصویب 

های آموزش و پرورش شهرستان ارومیه نامه به ادارهپایان
ان هدف پژوهش، اجازه پژوهش گرفته مراجعه و پس از بی

شد. سپس لیست مدارس به تفکیک جنسیت تهیه و با 
ای اقدام به ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه

گیری شد. در نهایت به مدارس مراجعه و پس از نمونه
بیان اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات شخصی و 

ها توسط نامه شرکت در پژوهش پرسشنامهدریافت رضایت
 آموزان تکمیل شد.دانش

 شامل موارد ذیل است: پژوهشهای ابزار 
این پرسشنامه توسط  رفتارهای مدنی تحصیلی:

طراحی شد. این ابزار دارای  1389[ در سال 4پرور ]گل
ای گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه 20

گذاری =کامال موافقم( نمره5=کامال مخالفم تا 1لیکرت )
ها به دست شود. نمره ابزار از طریق مجموع نمره گویهمی
است و نمره  100تا  20آید، لذا دامنه نمرات بین می

باشد. تر میمعنای رفتارهای مدنی تحصیلی بیشباالتر به
[ روایی 29بنی، گیالنی و اسکندری ]نصیری ولیک

نظران تایید و اعتبار محتوایی ابزار را بر اساس نظر صاحب
 . گزارش کردند 91/0آن را با روش آلفای کرونباخ 

این پرسشنامه توسط  پرسشنامه عشق به یادگیری:
طراحی شد. این ابزار  2003[ در سال 14] 1فارلنمک

ای گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجه 9دارای 
گذاری =کامال موافقم( نمره5=کامال مخالفم تا 1لیکرت )

ها به دست شود. نمره ابزار از طریق مجموع نمره گویهمی
است و نمره باالتر  45تا  9آید، لذا دامنه نمرات بین می
فارلن باشد. مکتر میمعنای عشق به یادگیری بیشبه
[ روایی سازه ابزار را با روش همسانی درونی تایید و 14]

گزارش کرد.  89/0اعتبار آن را با روش آلفای کرونباخ 
[ روایی ابزار را از طریق 11همچنین محمدی و همکاران ]

و  85/0تا  52/0همبستگی هر گویه با نمره کل ابزار بین 
و با روش  76/0عتبار آن را با روش آلفای کرونباخ ا

 گزارش کردند. 71/0تنصیف 
این پرسشنامه توسط  پرسشنامه اشتیاق تحصیلی:

طراحی  2004[ در سال 30] 2فردریکز، بلومنفلد و پاریس

                                                            
1 McFarlane 
2 Fredricks, Blumenfeld & Paris 

یلیشکفتگی تحص  

 عشق به یادگیری

لیاشتیاق تحصی  

لیرفتارهای مدنی تحصی  
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گویه است که با استفاده از مقیاس  15شد. این ابزار دارای 
=کامال موافقم( 5=کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )پنج درجه

شود. نمره ابزار از طریق مجموع نمره گذاری مینمره
 75تا  15آید، لذا دامنه نمرات بین ها به دست میگویه

تر معنای اشتیاق تحصیلی بیشاست و نمره باالتر به
[ روایی سازه ابزار را با 30باشد. فردریکز و همکاران ]می

با روش آلفای  روش همسانی درونی تایید و اعتبار آن را
گزارش کردند. همچنین عباسی، شاهکرمی  86/0کرونباخ 
[ اعتبار ابزار را با روش آلفای کرونباخ 31پور ]و عالی

 گزارش کردند. 74/0
پرسشنامه شکفتگی تحصیلی: این پرسشنامه توسط 

طراحی شد.  2008[ در سال 32] 1داینر-داینر و بیسواس
استفاده از مقیاس پنج  گویه است که با 8این ابزار دارای 

=کامال موافقم( 5=کامال مخالفم تا 1ای لیکرت )درجه
شود. نمره ابزار از طریق مجموع نمره گذاری مینمره
 40تا  8آید، لذا دامنه نمرات بین ها به دست میگویه

تر معنای شکفتگی تحصیلی بیشاست و نمره باالتر به
مگرا ابزار را تایید [ روایی ه32باشد. داینر و همکاران ]می

گزارش کردند.  91/0و اعتبار آن را با روش آلفای کرونباخ 
[ روایی 27همچنین مرادی سیاه افشادی و همکاران ]

محتوایی ابزار را تایید و اعتبار آن را با روش آلفای 
 گزارش کردند. 80/0و با روش تنصیف  82/0کرونباخ 

 
چهار در پژوهش حاضر روایی صوری و محتوایی هر 

پرسشنامه رفتارهای مدنی تحصیلی، عشق به یادگیری، 
نفر از  10اشتیاق تحصیلی و شکفتگی تحصیلی توسط 

متخصصان روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه 
های مذکور با روش آلفای تایید و اعتبار پرسشنامه

محاسبه  81/0و  84/0، 82/0، 78/0ترتیب کرونباخ به
 شد.

های روانسنجی ابزارها تایید پژوهش ویژگیدر این 
ها در دو سطح توصیفی و استنباطی شدند. همچنین داده

 3و لیزرل 24نسخه  2افزارهای اس.پی.اس.اسبه کمک نرم
های تحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخص 5/8نسخه 

گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف متغیرها و در 
های یر برای آزمون فرضسطح استنباطی از تحلیل مس

 آماری استفاده شد.
 
 

                                                            
1 Diener & Biswas-Diener 
2 SPSS 
3 LISREL 

 یافته ها
آموز دبیرستانی بودند؛ به دانش 280کنندگان شرکت

( و 86/57نفر پسر )% 162طوری که در پژوهش حاضر 
 118( حضور داشتند. از میان آنان 14/42دختر )% 118

نفر در پایه یازدهم  126(، 14/42نفر در پایه دهم )%
( مشغول به 86/12ر پایه دوازدهم )%نفر د 36( و 45)%

(، 14/47نفر ریاضی )% 132تحصیل بودند. رشته تحصیلی 
( بود. 07/6نفر انسانی )% 17( و 79/46نفر تجربی )% 131

 16نفر  124(، 64/19سال )% 15نفر  55همچنین سن 
 18نفر  15( و 71/30سال )% 17نفر  86(، 29/44سال )%
صیفی میانگین، انحراف های تو( بود. شاخص36/5سال )%

معیار کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش در 
 ارائه شد. 1آموزان در جدول دانش

 آموزانهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانششاخص .1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 72/0 -80/0 66/5 13/35 عشق به یادگیری

 96/0 80/0 46/8 94/47 اشتیاق تحصیلی

 11/0 -07/0 12/6 14/31 شکفتگی تحصیلی

 41/0 -54/0 21/10 60/71 رفتارهای مدنی تحصیلی

های توصیفی متغیرهای عشق به ، شاخص1در جدول 
یادگیری، اشتیاق تحصیلی، شکفتگی تحصیلی و رفتار 

آموزان قابل مشاهده است. با مدنی تحصیلی در دانش
نرمال بودن تایید توجه به مقدار کجی و کشیدگی فرض 

نباشد، فرض  1تر از شد. زیرا اگر قدر مطلق آنها بزرگ
شود. نتایج ضرایب همبستگی نرمال بودن تایید می

متغیرهای عشق به یادگیری، اشتیاق تحصیلی، شکفتگی 
آموزان در جدول تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی در دانش

 ارائه شد. 2

ماتریس همبستگی عشق به یادگیری، اشتیاق تحصیلی،  .2جدول 

 آموزانشکفتگی تحصیلی و رفتار مدنی تحصیلی در دانش

 4 3 2 1 متغیرها

    1 . عشق به یادگیری1

   1 45/0** . اشتیاق تحصیلی2

  1 43/0** 55/0** . شکفتگی تحصیلی3

 1 59/0** 44/0** 52/0** . رفتارهای مدنی تحصیلی4

**p<0/01 

، (r=52/0) ، عشق به یادگیری2طبق نتایج جدول 
 (r=59/0) ( و شکفتگی تحصیلیr=44/0)اشتیاق تحصیلی 

آموزان رابطه مثبت و با رفتارهای مدنی تحصیلی دانش
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. رابطه سایر متغیرها قابل (>01/0P)معنادار داشتند 
 مشاهده است.

 : های زیربرای بررسی فرضیه
 تحصیلی اثر دارد.عشق به یادگیری بر شکفتگی 

 عشق به یادگیری بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.
 اشتیاق تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی اثر دارد.

 اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.

شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر 
 دارد.

مدل برازش شده نقش عشق به یادگیری و اشتیاق 
تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی با میانجیگری 

همراه ضرایب آموزان بهشکفتگی تحصیلی در دانش
 ارائه شد. 2استاندارد مسیرها و مقادیر تی در نمودار 

                                                            

            

                                              
 

 

 

 شده پژوهشمدل برازش .2نمودار 

 
عشق به یادگیری بر شکفتگی ، 2طبق نتایج نمودار 

تحصیلی، اشتیاق تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی، عشق به 
یادگیری بر رفتارهای مدنی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی بر 
رفتارهای مدنی تحصیلی و شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای 

آموزان اثر مثبت و معنادار داشتند مدنی تحصیلی دانش
(001/0P<.) 

 های زیربرای بررسی فرضیه
عشق به یادگیری از طریق شکفتگی تحصیلی بر 

 رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.
اشتیاق تحصیلی از طریق شکفتگی تحصیلی بر 

 رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.
آموزان اثرات غیرمستقیم و اثرات کل متغیرها در دانش

 ارائه شد. 3در جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آموزان وهش در دانشاثرات غیرمستقیم و کل متغیرهای پژ .3جدول 

اثرات  مسیرها

 غیرمستقیم

اثرات 

 کل

 42/0  به روی رفتارهای مدنی تحصیلی

  24/0 از طریق عشق به یادگیری

از طریق عشق به یادگیری و شکفتگی 

 تحصیلی

42/0  

 35/0  به روی رفتارهای مدنی تحصیلی

  16/0 از طریق اشتیاق تحصیلی

  25/0 شکفتگی تحصیلیاز طریق اشتیاق تحصیلی و 

، عشق به یادگیری و ترکیب 3طبق نتایج جدول 
درصد و  42عشق به یادگیری و شکفتگی تحصیلی 

اشتیاق تحصیلی و ترکیب اشتیاق تحصیلی و شکفتگی 
درصد از تغییرات رفتارهای مدنی تحصیلی را  35تحصیلی 

های آموزان تبیین کردند. نتایج آزمون فرضیهدانش در
 ارائه شد. 4جدول  پژوهش در

 

 

 

 

یلیشکفتگی تحص  

 عشق به یادگیری

لیاشتیاق تحصی  

لیرفتارهای مدنی تحصی  

(11/4)24/0 

(83/6)39/0   

 
(23/4)23/0 

 

(31/8)45/0 

 

(04/3)16/0 
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 های پژوهشنتایج فرضیه .4جدول 

 معناداری Tآماره  ضریب مسیر هافرضیه

 001/0 31/8 45/0 عشق به یادگیری بر شکفتگی تحصیلی اثر دارد.

 001/0 11/4 24/0 عشق به یادگیری بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.

 001/0 23/4 23/0 تحصیلی بر شکفتگی تحصیلی اثر دارد.اشتیاق 

 001/0 04/3 16/0 اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.

 001/0 83/6 39/0 شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارد.

 001/0 86/6 42/0 عشق به یادگیری و شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارند.

 001/0 93/3 25/0 اشتیاق تحصیلی و شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی اثر دارند.
0 

، عشق به یادگیری بر شکفتگی 4طبق نتایج جدول 
(، اشتیاق تحصیلی بر =31/8T= , 45/0βتحصیلی )

(، عشق به =23/4T= , 23/0βشکفتگی تحصیلی )
 , =11/4Tمدنی تحصیلی )یادگیری بر رفتارهای 

24/0β= اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی ،)
(04/3T= , 16/0β= شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای ،)

آموزان اثر ( دانش=83/6T= , 39/0βمدنی تحصیلی )
(. همچنین >001/0Pمستقیم، مثبت و معنادار دارند )

عشق به یادگیری از طریق شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای 
( و اشتیاق تحصیلی =86/6T= , 42/0βمدنی تحصیلی )

از طریق شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی 
(93/3T= , 25/0β=دانش ) آموزان اثر غیرمستقیم، مثبت

 (.>001/0Pو معنادار دارند )

 گیریبحث و نتیجه
رفتارهای مدنی تحصیلی باعث تقویت حس همکاری و 

بهبود وضعیت آموزشی  ها ورسانی به همکالسییاری
بررسی نقش شود، لذا این پژوهش با هدف مدرسه می

عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای مدنی 
آموزان تحصیلی با میانجیگری شکفتگی تحصیلی در دانش

 .انجام شد
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عشق به یادگیری 

لی و اثر مستقیم مثبت و معنادار بر شکفتگی تحصی
رفتارهای مدنی تحصیلی داشت. اشتیاق تحصیلی اثر 
مستقیم مثبت و معنادار بر شکفتگی تحصیلی و رفتارهای 
مدنی تحصیلی داشت. همچنین شکفتگی تحصیلی اثر 
مستقیم مثبت و معنادار بر رفتارهای مدنی تحصیلی 

عالوه بر آن عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی  داشت.
کفتگی تحصیلی اثر غیرمستقیم، به تفکیک از طریق ش

 مثبت و معنادار بر رفتارهای مدنی تحصیلی داشتند.
های نتایج این پژوهش از جهاتی با نتایج پژوهش

[، مرادی 26[، گرین و همکاران ]25یوهانز و همکاران ]
[ و محمدی و همکاران 27سیاه افشادی و همکاران ]

ضمن برای مثال یوهانز و همکاران [ همسو بود. 11]
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که آموزش رفتارهای مدنی 

آموزان موثر بود و اخالقی در توسعه رفتار علمی دانش
[. در پژوهشی دیگر گرین و همکاران گزارش کردند 25]

که روانشناسی مثبت نقش موثری در شکفتگی تحصیلی 
[. همچنین مرادی سیاه افشادی و 26آموزان دارد ]دانش

من پژوهشی به این نتیجه رسیدند که همکاران ض
شکفتگی و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار 

[. در پژوهشی دیگر  محمدی و همکاران 27داشتند ]
گزارش کردند که عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری بر 
شوق به جستجو و نوآوری جهانی تاثیر معنادار مستقیم 

تغیر شوق به جستجو داشتند. سایر نتایج نشان داد که م
میانجی مناسبی بین عشق به یادگیری و نیاز به یادگیری 

 [.11با نوآوری جهانی بود ]
در تبیین اثر مستقیم مثبت و معنادار عشق به 
یادگیری بر شکفتگی تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی 

توان گفت که عشق به یادگیری در واقع گرایش فرد به می
که آگاهانه در ذهن و باطن فرد  موضوعات و عالیقی است

صورت خودکار درصدد رسیدن به پاسخ شکل گرفته و به
سواالت و ارضای حس کنجکاوی و دستیابی به نتایج 
مطلوب است. همچنین عشق به یادگیری توسط چهار 
عامل سخت و پیچیده بودن یادگیری، اصالح خود جهت 

و  هاآمیز با چالشرسیدن به اهداف، مقابله موفقیت
شود و مشکالت و کشش و عالقه به یادگیری ایجاد می

تر شدن حس جستجو در افراد شده و آنها را باعث بیش
ها و های سواالت خود به راهبرای رسیدن به پاسخ

ها و کالسیهای مختلف از جمله کمک گرفتن از همروش
دهد و با ایجاد جو گروهی بین یا معلم سوق می

بینی دائمی در خوشه جستجو و آموزان هم میل بدانش
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دهد و هم را افزایش می عملکردهای تحصیلی فرد 
دهد، لذا با مشکالت تحصیلی و رفتاری آنها را کاهش می

افزایش عشق به یادگیری میزان شکفتگی تحصیلی و 
 رفتارهای مدنی تحصیلی افزایش می یابد.

در تبیین اثر مستقیم مثبت و معنادار اشتیاق 
کفتگی تحصیلی و رفتارهای مدنی تحصیلی تحصیلی بر ش

توان گفت که [ می20و همکاران ] مایالنابر مبنای نظر 
اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که یک فرد برای انجام 

کند و میزان اثربخشی و کارهای تحصیلی خود صرف می
شود. کارآیی حاصل شده از آن انرژی اطالق می

ی باال توجه و تمرکز آموزان دارای اشتیاق تحصیلدانش
تری بر مسائل و موضوعات یادگیری دارند، به قوانین بیش

دهند، تر نشان میو مقررات محل آموزش تعهد بیش
رفتارهای سازگار و مطلوب دارند و از انجام رفتارهای 

کنند. همچنین اشتیاق ناسازگار و نامطلوب اجتناب می
درس  تحصیلی باعث ایجاد انرژی و تمرکز در کار و

شود و افراد دارای اشتیاق تحصیلی با تمرکز باال برای می
رفع مشکالت پیش روی خود قدم برداشته و در این راه از 

گیرند و به آنها کنند، کمک میدوستانی که انتخاب می
کنند و عالوه بر آن به یکدیگر انرژی مثبتی کمک می

کنند. در نتیجه با افزایش اشتیاق تحصیلی منتقل می
آموزان میزان شکفتگی تحصیلی و رفتارهای مدنی دانش

 یابد.تحصیلی آنان افزایش می
همچنین در تبیین اثر مستقیم مثبت و معنادار 
شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی تحصیلی بر مبنای 

توان گفت که شکفتگی [ می24نظر دان و دوگرتی ]
که فرد تحصیلی میل به بهتر شدن نسبت به آن چیزی 

تواند باشد. در واقع شکفتگی هست و آن چیزی که می
صورتی است که وابستگی به تحصیلی فرایند رشد کردن به

رویی را پشت سر کاری و کمدیگران، حالت دفاعی، کم
های معقول، جرأت آفریدن و گذارد و به سوی ارزیابیمی

رود. در نتیجه شکفتگی تحصیلی از کاویدن پیش می
ع رفتارهای تحصیلی هنجار و کاهش طریق افزایش وقو

وقوع رفتارهای تحصیلی ناهنجار باعث بهبود رفتارهای 
 شود.مدنی تحصیلی می

در تبیین اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار عشق به 
یادگیری از طریق شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی 

توان گفت که رفتارهای مدنی تحصیلی تحصیلی می
ت کمک به یکدیگر و حفظ انسجام آموزان را به سمدانش
آموزان در شود دانشگروهی سوق داده و باعث میدرون

محیط مدرسه به دور از تمامی الزامات، قوانین درسی و 
کالسی و حتی دین و مذهب با یکدیگر دوست شوند و با 

کمک هم باعث بهبود عوامل موثر در تحصیل شوند و از 
لی برسند. این طریق به پیشرفت و موفقیت تحصی

همچنین از یک سو شکفتگی تحصیلی باعث تغییر نوع 
های خود شده و به های علمی و تواناییدید افراد به داشته

کند و باعث آنها برای رسیدن به آینده مطلوب کمک می
گردد و از خودشکوفایی فرد در عرصه علمی و تحصیلی می

سوی دیگر عشق به یادگیری باعث درگیری تحصیلی 
ر فرد شده و عالقه و تالش وی را برای رسیدن به بیشت

کند. عالوه بر آنچه که در جستجوی آن است، بیشتر می
آن عشق به یادگیری باعث افزایش شکفتگی تحصیلی و 
شکفتگی تحصیلی باعث افزایش عشق به یادگیری 

شود. در نتیجه ترکیب این دو عامل از طریق بهبود می
ر، تالش جهت رسیدن به روابط دوستان، کمک به یکدیگ

آینده مطلوب و افزایش عالقه به تحصیل باعث افزایش 
 شوند.رفتارهای مدنی تحصیلی می

در تبیین اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار اشتیاق 
تحصیلی از طریق شکفتگی تحصیلی بر رفتارهای مدنی 

توان گفت که اشتیاق تحصیلی باعث ورود تحصیلی می
بت فرد به عرصه تحصیل )درس و های مثنیرو و انرژی
آموزان را به فراگیری علم و شود و رغبت دانشمدرسه( می

برد. همچنین شکفتگی ها بودن باال میکالسیکنار هم
صورتی است که وابستگی به تحصیلی فرایند رشد کردن به

دیگران، حالت دفاعی، کم کاری و کمرویی را پشت سر 
، ایجاد مشارکت و گذارد و باعث کمک به یکدیگرمی

همکاری، برقراری روابط صمیمانه و ارائه راهکارهای 
مناسب در راستای تقویت هم بدون ایجاد وابستگی 

شود. در نتیجه ترکیب دو عامل اشتیاق تحصیلی و می
های شکفتگی تحصیلی از طریق هدایت نیرو به زمینه

تحصیلی، رشد کردن و کاهش وابستگی به دیگران و 
رکت و همکاری در زندگی از جمله زندگی افزایش مشا

 شوند.تحصیلی باعث بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی می
با آموزانی با توجه به نتایج برای داشتن دانش

رسانی، مشارکت فراتر در دوستی، کمکهای نوعانگیزه
های رسمی و مشارکت در اجرای قوانین و مقررات نقش

آموزان و قادر به انشتوانمند در کمک به سایر دآموزشی، 
توان میزان شکفتگی حفظ انسجام درون گروهی می

توان تحصیلی آنان را افزایش داد. برای این منظور می
حس کنجکاوی، انگیزه درونی و گرایش و تمایل به 

های مجذوب تحصیل شدن، موضوعات یادگیری و مولفه
شوق داشتن به تحصیل و وقف تحصیل شدن را افزایش 

ریزان برای طراحی نین مسئوالن و برنامههمچداد. 
هایی جهت بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی برنامه
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آموزان باید اهمیت متغیرهای عشق به یادگیری، دانش
اشتیاق تحصیلی و شکفتگی تحصیلی مد نظر قرار دهند و 

ترتیب باید شکفتگی تحصیلی، با توجه به مقدار بتا به
لی را افزایش دهند. عشق به یادگیری و اشتیاق تحصی

های مناسبی برای توانند برنامهبرای این منظور آنان می
آموزان طراحی و به بهبود رفتارهای مدنی تحصیلی دانش

کمک متخصصان مجرب و کارآزموده اقدام به اجرای آن 
کنند. عالوه بر آن والدین و اولیای مدرسه از طریق ارائه 

های آموزشی گاهنکات آموزشی و مشاوران از طریق کار
توانند با ایجاد عشق به یادگیری و اشتیاق تحصیلی در می

آموزان باعث شکفتگی تحصیلی در آنان شده و از دانش
آموزان را این طریق رفتارهای مدنی تحصیلی دانش

 افزایش دهند. 
باشد نخستین محدودیت پژوهش مقطعی بودن آن می

های طولی پژوهشتوان نتایج آن را همانند نتایج که نمی
دانست. محدودیت دیگر متفاوت بودن رفتارهای 

آموزان در محیط مدرسه و خارج از مدرسه و دانش
آوری دهی برای جمعاستفاده از ابزارهای خودگزارش

ها بود که در چنین ابزارهایی معموال سوگیری وجود داده
توان به عدم توانایی عنوان آخرین محدودیت میدارد. به
برخی متغیرهای مزاحم مثل عالقه، انگیزه و تمایل  کنترل

کنندگان و بالعکس پایین بودن آنها در باالی برخی شرکت
شود در برخی دیگر اشاره کرد. بنابراین پیشنهاد می

های طولی برای بررسی های آتی از پژوهشپژوهش
تغییرات در طی زمان استفاده شود. همچنین استفاده از 

تواند ها میسوگیری پرسشنامه مصاحبه برای کاهش
های راهکار مناسبی باشد. همچنین با توجه به تفاوت

آموزان شود این پژوهش در دانشجنسیتی پیشنهاد می
دختر و پسر به تفکیک انجام و نتایج آنها با هم مقایسه 

 شود.
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خالقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان. مجله 

(، 3)20های آموزش و یادگیری )دانشور رفتار(، پژوهش
 .34-19صص. 

بنی، فخرالسادات؛ گیالنی، مریم و اسکندری، نصیری ولیک -29
(. رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی 1393اصغر )

تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان. فصلنامه رهیافتی نو 

 .188-175(، صص. 1)5در مدیریت آموزشی، 

30- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. 
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پور، کبری عباسی، محمد؛ شاهکرمی، مریم و عالی -31
اق (. بررسی رابطه حمایت معلم و همساالن با اشتی1398)

گر شایستگی آموزان از طریق نقش میانجیتحصیلی دانش
های آموزش و یادگیری، تحصیلی. نشریه علمی پژوهش

 .35-27(، صص. 1)16

32- Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2008). 
Happiness: unlocking the mysteries of 
psychological wealth. Malden: Blackwell 
Publishing. 


