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Abstract 
This research was conducted to study the structural pattern of parenting goals, 
social comparison with academic engagement, and the mediating role of parent-
child relationships. The research method is descriptive-correlational modeling of 
structural equations. The statistical population consists of all high school students 
of Nurabad city (Delfan) in the academic year of 2021 (n=5500). The research 
sample was 400 high school students of Noorabad city (Delfan) who were selected 
by cluster sampling method. Le and Impett's (2019) parenting goals questionnaire, 
Xavier et al.'s Revised Social Comparison (2014), Gunuc and Kuzu's (2015) 
academic engagement, and Fine et al.'s (1983) Parent-Child Relationship 
Questionnaire answered online by the research sample. (P≥0.001). Structural 
equation modeling, AMOS version 24, and SPSS 26 were used to evaluate the 
proposed model. The correlation coefficient results showed a positive and 
significant relationship between parental goals and social comparison with parent-
child relationships and academic engagement.  Findings indicate that the proposed 
model fits well with the data. the results of structural equation modeling showed 
that 64% of the variance of father relations and 37% of the variance of relations 
with mother are explained by parental goals and social comparison and 63% of 
the variance of academic engagement by parental goals, and social comparison 
and parent-child relations. Low levels of social comparison and parental goals and 
planning can affect children's attitudes and academic engagement. 
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 ده ی چک 
تیاق تحصـیلی نقش میانجی روابط   ه اجتماعی با اـش اختاري اهداف والدینی، مقایـس ی الگوي ـس این پژوهش با هدف بررـس

اـست. جامعه آماري این  یابی معادالت ـساختاريهمبـستگی از نوع مدل   -روش پژوهش توـصیفیوالد و فرزند انجام ـشد.  
دهند  تشــکیل می  1400آباد (دلفان) در ســال تحصــیلی  آموزان مقطع متوســطه دوم شــهرســتان نورپژوهش را کلیه دانش

)5500=n  ـــتان نورآـباد (دلـفان) بود ـکه ـبه روش  نفر از دانش   400). نموـنه پژوهش ــهرسـ ـــطه دوم شـ آموزان مقطع متوسـ
هنمونه نامهاي  گیري خوـش ـش ده  )،  2019( اهداف والدینی لی و ایمپتهاي  انتخاب و به پرـس ه اجتماعی تجدیدنظر ـش مقایـس
فرزند فاین و همکاران    -) و پرســشــنامه روابط والد2015) اشــتیاق تحصــیلی جونیوس و کوز (2014ر و همکاران،  (ژاوی

ــاختاري و صـــورت آنالین  به  )1983( ــنهادي از الگویابی معادالت سـ   AMOSپاســـخ دادند. جهت ارزیابی الگوي پیشـ
اهداف والدینی و مقایســه داد که بین   اســتفاده شــد. نتایج حاصــل از ضــریب همبســتگی نشــان  SPSS  26و    24ویراســت 

ها حاکی از  ). یافتهP≥001/0داري وجود داشـت (فرزند و اشـتیاق تحصـیلی رابطه مثبت و معنی  -اجتماعی با روابط والد
روابط  درـصد از واریانس    64ـساختاري نـشان داد که   معادله  یابینتایج مدل هاـست.  برازش مناـسب الگوي پیـشنهادي با داده 

اشــتیاق  درصــد از واریانس   63و   درصــد از واریانس روابط با مادر توســط اهداف والدینی و مقایســه اجتماعی  37پدر و  
. ـسطوح پایین مقایـسه اجتماعی و  ـشودتبیین میتحـصیلی توـسط اهداف والدینی، مقایـسه اجتماعی  و روابط والد و فرزند  

 تواند بر نگرش فرزندان و اشتیاق تحصیلی اثرگذار باشد.  ینی میریزي والداهداف و برنامه
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 مقدمه  
عنوان شاخص به  1هاي اخیر، از اشتیاق تحصیلیدر سال

شود که  ها نام برده میکیفیت آموزشی در مدارس و دانشگاه
زمینه عوامل  بهشناخت  ضروري  آن  میساز   ]30[رسد  نظر 

  الششناختی و تگذاري روان   شتیاق تحصیلی نوعی سرمایه ا
و   دانش  بر  تسلط  و  فهمیدن  یادگیري،  براي  مستقیم 

جهت  مهارت بار  اولین  براي  سازه  این  است.  موردنیاز  هاي 
عنوان   درك و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح شد و به

در حوزه تعلیم و تربیت   گرایانهالحاصهاي  الشاي براي تپایه
سه شامل  که  گرفت،  قرار  و    مدنظر  شناختی  رفتاري،  بعد 

آموزان . اشتیاق بیانگر حس تعلق دانش]18،  1[عاطفی است
به مدرسه، شناسایی مدرسه، حس ارتباط با دیگران و اشتیاق 

اشتیاق تحصیلی یک  .  ]23،  3[به انجام تکالیف درسی است  
 . ]31[شناختی است شناختی و روانمفهوم جامعه

اي که یک  ن انرژي ) اشتیاق تحصیلی را میزا2014(  2لی
می  صرف  خود  تحصیلی  کارهاي  انجام  براي  کند  یادگیرنده 

تعریف    ]37[ شده،  حاصل  کارآیی  و  اثربخشی  میزان  نیز  و 
فعالیتکرده در  مؤثر  مشارکت  سبب  که  مدرسه،  اند  هاي 

هاي کالسی، سازگاري با فرهنگ مدرسه،  شرکت در فعالیت
. ]54[شود  می  آموزانرابطه مناسب با معلمان و سایر دانش

) اشتیاق تعامل انرژي، زمان  2005(  3گروش براساس تعریف  
فعالیت در  مورداستفاده  منابع  افزایش  و  براي  دانشگاه  هاي 

. این تعریف از اشتیاق تحصیلی تمرکز بر  ]31[  یادگیري است
آموزان  داخل و خارج از کالس و مشارکت دانش  ي هاتیفعال

فعال این  با   هاتیدر  میاین  است.  اشتیاق  حال،  گفت  توان 
به  چیزي  فعالتحصیلی  این  از  بیشتر  .  است  ها تیمراتب 

پایه روي  بر  دانشمحققان  تحصیلی  اشتیاق  آموزان  هاي 
کار  متمرکزشده در  زمان  چون  مفاهیمی  بررسی   ]41[اند، 

، ]49[، نتایج  ]4[، درگیري تحصیلی  ]47،  46[کیفیت تالش  
اجت و  علمی  شیوه]58،  57[ماعی  یکپارچگی  خوب  ،  هاي 

آموز ، مشارکت دانش]11[آموزي و دانشجویی  آموزش دانش
تحصیلی    ]48[ اشتیاق  اشتیاق    .]35،  34[و  که  افرادي 

بر مسائل و   توجه و تمرکز بیشتري  باشند،  تحصیلی داشته 
کنند  موضوعات مورد هدف یادگیري دارند، سخت تالش می

برند به قوانین محل تحصیل  از انجام وظایف تحصیلی لذت می
دهند از انجام کارهاي ناسازگارانه و  تعهد بیشتري نشان می 

ها عملکرد بهتري دارند  کنند و در آزموننامطلوب اجتناب می
مرز کوله، عباسی، پیرانی و بگیانیمؤمن. نتایج مطالعات  ]13[
پذیري و جو عاطفی خانواده  هدف نقش هیجان  ) در با 1395(

    
1 academic engagement 
2 Lee 
3 Krause 
4 Social Comparison 

اشتیاق تحصیلی دانشبیندر پیش آموزان نشان دادند که  ی 
بین عواطف مثبت و جو عاطفی خانواده با اشتیاق تحصیلی،  

دار و بین عواطف منفی و اشتیاق تحصیلی  رابطه مثبت و معنی
) داشت  وجود  منفی  رگرسP  ≥001/0رابطه  نتایج   ون ی). 

چندمتغیري نشان داد که هیجان پذیري و جو عاطفی خانواده  
  کنند بینی میاز واریانس اشتیاق تحصیلی را پیش   درصد  51

]41[ . 
  شناختی و اجتماعی بهزیستی روانروابط اجتماعی براي  

  تواند با این حال، روابط اجتماعی میخاصی دارد.    ما اهمیت
  ها عامل رقابت با دیگران نیز باشد. رقابت اجتماعی در موقعیت

باشد، زیرا آنها    ویژه در نوجوانانممکن است منبع استرس به
به دنبال ایجاد روابط با همساالن، سازگاري و جذابیت براي 

ها شروع به مقایسه خود با  در نتیجه، آن .هستندنیز  دیگران  
حوزه در  مختلف  دیگران  صورت میزندگی  هاي  در  و  کنند 
در برابر طرد ها  آنپذیري  مقایسه، آسیب این  نامطلوب بودن  

به نوبه شود که این حساسیت به طرد شدن  شروع میشدن،  
ایجاد   منجربه  است  ممکن  روان خود،  و    شناختیاختالالت 

با  مشکالت   شودمرتبط  مقایسه .  ]60[  سالمتی  نظریه 
توسط   4اجتماعی ابتدا  اجتماعیکه  به   روانشناس 

بر این موضوع تأکید    مطرح شد، 1954در سال    5 فستینگر نام
انگیزه افراد  در  بهدارد که  براي  ارزیابیاي  آوردن  هاي  دست 

دهد که چگونه  دقیق از خود وجود دارد. این تئوري توضیح می
منظور کاهش عدم اطمینان با دیگران بهافراد با مقایسه خود 

کنند  هاي خود را ارزیابی میها، نظرات و تواناییدر این حوزه
مقایسه  در واقع    .گیرند چگونه خود را تعریف کنندو یاد می

به   با  مقایسه  اجتماعی  فرد  اجتماعی آرمان  وضعیت  - هاي 
میبهفرهنگی   تعریف  نزولی  و  صعودي   .]55[شود  صورت 

-مقایسه اجتماعی گاهی اوقات به عنوان یک فرآیند دو مرحله
اولین گام، یک فرآیند خودکار  .  ]7[  شوداي در نظر گرفته می

مقایسه غریزي خود با دیگران و پاسخ منفی به اطالعات بهتر  
از    که مرحله دوم یک فرآیند آگاهانهدر حالی   .دیگران است

زدایی« ناخوشایند   »6مقایسه  اثرات  افراد  آن  در  که  است، 
کنند، معموالً با در نظر گرفتن اینکه  می  »7«باطلمقایسه را  

توجیهی براي رفتار خود ارائه    ،هدف داراي مزایایی استچرا  
احساس خطري .  ]24[د  ده می که مردم  زمانی  مثال،  براي 

کنند، تمایل دارند موقعیت را دوباره تفسیر می  خودانگارهبراي  
مقایسه اهداف  نادیده    ايو  نفس  عزت  حفظ  براي  را  خود 

از دیدگاه  .  ]17[  بگیرند تجربی  تحقیقات  از  بسیاري  اگرچه 
خودکار به  فرایند  انجام که  غیرارادي  و  ناخودآگاه        صورت 

5 Festinger 
6 decomparing 
7 undo 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1
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میمی حمایت  دومکنند شود  مرحله  مورد  در  فرآیند    و   ، 
اندکی صورت گرفته   استدالل آنو    ، توجیهتنظیم مطالعات 
که نشان    پیشین انجام شدهبا الهام از مطالعات  .  ]10[است  
هاي فردي ممکن است بر هویت یا تضاد افراد با  تفاوت  دادند

است که آیا  مطالعه این    هدف این،  ]14[  دیگران تأثیر بگذارد
هاي فردي ممکن است به شکل دادن به روند مقایسه  ویژگی

ارائه شده در    اولیه  هاينظریهبا بررسی    .اجتماعی کمک کند
خصوص برتحقیقات  و  ،  این  شده  اجتماعی    انجام  مقایسه 

که منجر به    عنوان راهی براي پیشرفت فردي تمرکز کردند به
مقایسه مفاهیم  رومعرفی  پایین  اي  باال    (نزولی)  به  به  رو  و 

اي  ) در مطالعه2022. یو و همکاران (]60[  دان(صعودي) شده
 بهزیستیهاي اجتماعی و  استفاده غیرفعال از رسانهبا هدف  

نقش مقایسه  COVID-19 شناختی در طول همه گیري روان 
تنظیم   و  داد  اجتماعی  نشان  نتایج  استفاده  هیجانی  که 

رو به باال    تضادطور مثبت با  ي اجتماعی بههاغیرفعال از رسانه
پایین مرتبط است که به نوبه خود سطح  و شناسایی رو به 

ارزیابی مجدد    .کندبینی میپیشدر افراد  باالتري از استرس را  
شناختی با مقایسه اجتماعی ناسالم (یعنی تضاد رو به باال و  

مقای  شناسایی با  اما  داشت  منفی  ارتباط  پایین)  به  سه  رو 
  اجتماعی سالم مانند شناسایی رو به باال ارتباط مثبت داشت

یو]60[ و  لی  یاو،  هوي،  مطالعه2022(  1.  در  هدف  )  با  اي 
عاطفی   فرسودگی  بر  باال  به  رو  اجتماعی  مقایسه  حساسیت 

نتایج براساس    معلمان: مدل تعدیل شده عزت نفس و جنسیت
شده   تعدیل  تعدیل  مدل  برخوردایک  الزم  برازش  بود  از  ر 

) حساسیت مقایسه اجتماعی رو به باال با خستگی  1(  .]26[
عزت نفس رابطه بین  )  2ت، (داش  یعاطفی همبستگی مثبت

را   عاطفی  خستگی  و  باال  به  رو  اجتماعی  نسبی  حساسیت 
) تفاوت جنسیتی معناداري در عزت نفس که 3تعدیل کردو (

رابطه بین حساسیت مقایسه اجتماعی رو به باال و خستگی  
  2، وجود داشت. پولفورد، وودوارد و تایلورعاطفی را تعدیل کرد 

) مقایسه اجتماعی در تحصیل و ارتباط آن با جنسیت 2018(
عزت دو  داد  نشان  نتایج  تحصیلی  حوزهنفس  مانند  ر  هایی 

هاي اجتماعی تحصیلی کمتري خواندن و نوشتن، اگر مقایسه
و جنسیت   ر بودافراد باالتنفس تحصیلی  عزتدادند،  انجام می

مهمی   خصوص  عامل  این  مطالعه    .نبوددر  نتایج  همچنین 
که   داد  دانش  نفسعزتنشان  در  که  تحصیلی  آموزانی 

کردهمقایسه گزارش  را  بیشتري  نزولی  تحصیلی  نه  هاي  اند، 
 . ]47[ بیشتر و نه کمتر است

 
روان  متغیرهاي  با  شناختی دیگري که میاز جمله  تواند 

    
1 Hui, Yao, Li, & You 
2 Pulford, Woodward, & Taylor 
3 Parenting goal pursuit 

است.  3اشتیاق تحصیلی مرتبط باشد پیگیري اهداف والدینی
ر عاطفی  هیچ تجربه زندگی به اندازه تجربیات کودکان از نظ

هاي تجربی (نلسون، گوشلو،  داده ]53[ قوي یا معنادار نباشد 
الیوبومیرسکی و  دان  نظرسنجی  2013،  4انگلیش،  یک  و   (

اند که والدین  نشان داده)  2013،  5همگانی در آمریکا (وانگ
-از مراقبت از فرزندان خود نسبت به شرکت در سایر فعالیت

لذت   روزانه  نتایج  .]57،  45  ،42[  برندمی  بیشتريهاي   .
می نشان  میتحقیقات  هم  والدین  که  سطح  دهد  توانند 

بسیاري .  ]39[بهزیستی را افزایش دهند و هم از آن بکاهند  
والدین در هنگام مراقبت    بهزیستیبا مقایسه    ها پژوهشاز این  

از فرزندان خود در مقایسه با سایر وظایف روزمره زندگی، یک  
کر اتخاذ  اي  مقایسه  محققان    .اند هدرویکرد  حال،  این  به  با 

فرزندپروري بررسی   چگونه  و  چرا  زمانی،  چه  اینکه  اهمیت 
در  . ]45[ انددردناك است، تأکید کردهو یا   نسبتاً لذت بخش

انگیزه  والدینی و  اهدافی  نقش    در خصوصحاضر، ما    پژوهش
کنیم. اهداف والدینی در  از فرزندان را بررسی میمراقبت آنها  

اینکه آن  خصوص  براي  فرزندان  از  لذتمراقبت  یا  ها  بخش 
دهد. براي آزمایش این  ناراحت کننده است اطالعاتی به ما می

سازه (اهداف والدینی) باید در ابتدا به دنبال شناسایی اهداف  
اینکه   و  پرداخت  احساس  فرزندپروري  با  چگونه  هدف  هر 

با    بهزیستی رابطه  کیفیت  والدین،  احساس    فرزندعاطفی  و 
ا مرتبط  فرزندشان  نیازهاي  به  افراد  .  ]39[ست  پاسخگویی 

 که  اهدافی  یا   – هداف بین فردي  براي دستیابی به بسیاري از ا
  نتایج   به  تا   کوشندمی  کنندمی  دنبال  خود  نزدیک  روابط  در

یابند    دست  خود، روابطشان و شرکاي خودشان  براي  مطلوب
. پیگیري اهداف والدینی ممکن است ماهیت متفاوتی  ]22[

داشته باشد. براي مثال یک پدر ممکن است در حاشیه دیدن 
فس فرزند خود را تقویت کند و یا یک  بازي فوتبال اعتماد بن

پسرش در مورد نحوه برخورد با قلدرها    بهمادر ممکن است  
او   او یا کمک به  اعتبار بخشیدن به احساسات  در مدرسه و 

انواع اهدافی  .  ]39[همدلی کند    براي مقابله سازنده با موقعیت 
می  دنبال  خود  فرزندان  از  مراقبت  هنگام  والدین  کنند،  که 

و پاسخگویی والدین    بهزیستیپیامدهایی بر احساس    دتوانمی
اهداف دیگرگرا و خودگرا  .دارد به دو دسته  والدینی  اهداف 

می با  تقسیم  ارتباط  در  باید  اهداف  این  همچنین  شود؛ 
بزرگساالن و از جمله روابط دوستانه و عاشقانه مورد بررسی 

نتایج مطالعات نشان می اهداقرار گیرد.  پیگیري  ف  دهد که 
والدین   پاسخگویی  و  رابطه  کیفیت  بهزیستی،  با  والدینی 

) با هدف  2019. نتایج مطالعه لی و ایمپت (]39[مرتبط است  
، کیفیت رابطه و بهزیستی هیجانی با    اهداف والدینیپیگیري  

4 Nelson, Kushlev, English, Dunn, & Lyubomirsky 
5 Wang 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721013793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721013793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721013793#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721013793#!
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یک    پاسخگویی  تجربه  مطالعه  یک  چهار    فراتحلیلدر  در 
طور منحصر  هر هدف به  به این نتیجه دست یافتند کهمطالعه،  

بهزیستی   با  فردي  با    هیجانیبه  رابطه  کیفیت  والدین، 
فرزندشان نیازهاي  به  پاسخگویی  و  است   فرزندشان  مرتبط 

کو ]37[ چینگ  والدگري،  2017(  1.  هدف  با  پژوهش  در   (
گرایی: آزمون الگوي عدم ارتباط اجتماعی  دلبستگی و کمال

ی و کمال  نوجوانان  و  کودکان  مطالعه    نیا  ي هاافتهگرایی در 
است  یحاک آن  والد   ي رفتارهاکه    از  فقدان  نینامطلوب   ،

اجتماعی   دلبستگتعامالت  بر  ناایمن    یو  مؤثر  عوامل  از 
مؤلفه   ي هاصفت  و  .  ]12[هستند    ییگراکمال  ي هامختلف 

مهارت،  ژهیوبه اجتماعی فقدان  روابط  در  طر  هاي    قیاز 
کمال  ي هابه صفت  ناایمن  یدلبستگ و  منجر    یی گرامختلف 

 شود. می
بر   دیگر  تأثیرگذار  تحصیلیمتغیر  فرزندان،    اشتیاق 

والد  والد  2فرزندي-تعامالت  ارتباط  تعامل    -است.  به  فرزند 
قوي و مؤثر، درك و پذیرش متقابل بین والدین و فرزندان و  

اشاره دارد. کارنس نیازهاي واقعی فرزندان  ت  هول  - برآوردن 
ي مهم و حیاتی  زندي یک رابطهفر-معتقد است که تعامل والد 

از   ترکیبی  از  متشکل  که  است  عشق  و  امنیت  ایجاد  براي 
رفتارها، احساسات و انتظاراتی است که منحصر به پدر و مادر  

است خاص  کودك  یک  و  تعامل.  ]9[  خاص  نخستین این   ،
عشق،   احساس  و  است  براي کودك  ارتباطات  دنیاي  معرف 

ر این روابط ریشه دارند.  طور مستقیم دامنیت و صمیمیت به
والد  تأثیر دارد-تعامالت  بهزیستی نوجوانان  بر  .  ]5[  فرزندي 

کننده در برابر خطر فرزند یکی از عوامل محافظت-رتباط والدا
تعامالت والدین  .  ]60[  مشکالت روانی و رفتاري فرزندان است

کند. کیفیت تعامل  نقش مهمی در رشد سالم فرزندان ایفا می
عزتفرزند-والد و  پیشرفت تحصیلی  احتمال  پایین  ي،  نفس 

هاي روانشناسی نیز  ظریه. ن]5[  دهد در فرزندان را کاهش می
یابی در حال تغییر  اند که نوجوانان در مرحله هویتنشان داده

روابط والدیندادن  با  میشان  بهشان  را  خود  و  عنوان  باشند 
ند  هایشان هستها و شکستفعالی که مسئول موفقیت  عامل

می نظر  فرآیند  .  ]15[  گیرند در  نوجوانان  مرحله  این  در 
دهند، بنابراین تر از قبل انجام میشان را مستقلگیريتصمیم
گیرد نقش مؤثري  هایی که از سوي والدین صورت میحمایت

پرورش هویت مستقل در نوجوان دارد به که یک   طوريدر 
عاطفی    شود که نزدیکیدلبستگی ایمن به والدین باعث می

هاي  ها و نقش بیشتري را با والدینشان احساس کنند، ارزش
شان را درونی کنند و به معیارهایی دست پیدا کنند  والدین

 .]49[ که بر اساس آنها تصمیم بگیرند

    
1 Ching Ko 
2 Parent-child interactions 

لفکوویتز و   آیا  2017(  3واترمن  هدف  با  پژوهشی  در   (
دارد  ارتباط  فرزندان  اشتیاق تحصیلی  با  والدین  خصوصیات 

هاي فرزندپروري والدین  نشان داد که خصوصیات سبک.  ]57[
و  است. همچنین حسین  مؤثر  فرزندان  اشتیاق تحصیلی  بر 

مطالعه2017(  4آتنچیو  در  که  )  رسیدند  نتیجه  این  به  اي 
روابط مثبت والدین با یکدیگر و والدین با فرزندان از جمله 
فرزندان  عملکرد تحصیلی  و  اشتیاق  بر  تأثیرگذار  متغیرهاي 

 .  ]25[است 
که آنجا  از  مجموع  به  در  نوجوانی  تغییرات دوره  واسطه 

رشد   و  می  طلبیاستقالل شناختی  خودمختاري        تواندو 
اي براي ایجاد تعارض بین نوجوان و والدین ایجاد کند.  زمینه

همچنین این باور نوجوان که معتقد است والدین قادر به درك  
موجب   نیستند  سلیقهاو  آن  اختالف  بین  مشاجرات          ها و 

به  می است  ممکن  و  و   مشکالتشود  نوجوان  براي  روانی 
بی والوالدین  بین  مؤثر  ارتباط  نبود  درواقع  و  انجامد.  دین 

یشود و  تري منجر متر و سطحیهاي ضعیففرزندان به تعامل
می تعامل  نوع  براياین  آینده  در   مشکالتفرزندان    تواند 

این در حالی است که در  .  ]52[  اي را به وجود آوردپیچیده
اي از زندگی به اندازه دوران نوجوانی فرد احتیاج به  هیچ دوره

. این عدم ارتباط، نوجوان حمایت، کمک و تفاهم والدین ندارد
دهد  را در معرض خطرات گوناگون احساسی و روانی قرار می

بنابراین آگاهی   کند و در والدین نیز تولید خشم و رنجش می
فرزند، تأثیر اهداف والدینی بر اشتیاق    - والدین از روابط والد

مقایسه هرگونه  از  اجتناب  میو  صعودي  منجربه هاي  تواند 
هاي ارتباطی با فرزندان  لدینی نسبت به سبکافزایش بیش وا

شود. لذا طراحی و الگوي ساختاري از پیشایندهاي مؤثر بر  
اشتیاق تحصیلی با توجه به رویکرد خانوادگی و روانشناسی  
تربیتی با هدف آگاهی بخشی به والدین و معلمان ضرورتی  

خالءاجتناب دیگر  سوي  از  است.  در  ناپذیر  پژوهشی  هاي 
هاي موجود و توجه به باط چندمتغیري بین سازهخصوص ارت

اشتیاق   بر  مؤثر  عوامل  خصوص  در  نظري  دانش  افزایش 
افزاید. بنابراین این  تحصیلی بر بدیع بودن پژوهش حاضر می

والدینی،   اهداف  ساختاري  الگوي  بررسی  هدف  با  پژوهش 
مقایسه اجتماعی با اشتیاق تحصیلی نقش میانجی روابط والد  

 آموزان انجام شد. دانش و فرزند در
 
 
 
 
 

3 Waterman, & Lefkowitz 
4 Hossain, & Atencio 



 

185 
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 حاضر پژوهش ومیمفه مدل .1 شکل

 روش پژوهش
 طرح پژوهشی

توصیفی پژوهش  مدل  -روش  نوع  از  یابی  همبستگی 
طور خاص معادالت رگرسیون ) بهSEM(  1معادله ساختاري

بود.  ساختاري (آمیخته عاملی)  از تحلیل مسیر و تحلیل  اي 
بر  این روش مدل مبتنی  معادله ساختاري    2کوواریانسیابی 

)CBSEMافزار  ) بر اساس نرمAmos  باشد و این رویکرد  می
به   از  استفاده  با  عاملی  بارهاي  مسیرها،  ضرایب  تخمین  به 
بر   مبتنی  کوواریانس  ماتریس  بین  تفاوت  رساندن  حداقل 

 . ]8[پردازد نمونه و ماتریس کوواریانس مبتنی بر مدل می 
دانش کلیه  را  پژوهش  این  آماري  مقطع  آجامعه  موزان 

  1400که در سال تحصیلی    دوم شهرستان دلفانمتوسطه  
در    ).n=5500دهند (باشند تشکیل میمشغول به تحصیل می

نمونه روش  از  پژوهش  خوشهاین  چندمرحلهگیري  اي اي 
ابتدا به ابتدا شهرستان نورآباد اي  صورت خوشه استفاده شد. 

و  (دلفان)   شرق  جنوب،  (شمال،  جغرافیایی  جهت  چهار  به 
هر   بین  از  آن  از  پس  و  انتخاب    1جغرافیایی    جهتغرب) 

متوسطه  دبیرستان هر  دوم    مقطع  از  ادامه  در  شد  انتخاب 
نیز   می  100مدرسه  انتخاب  اساس نفر  بر  نهایت  در  شود. 
دانش دوم  لیست  متوسطه  مقطع  از دانش  400آموزان  آموز 
ن این مدرسه که شرایط شرکت در پژوهش آموزامیان دانش

هاي ورود (شامل دامنه سن  را داشته باشند و با ارزیابی مالك
سال، امضاء رضایت نامه آگاهانه، زندگی با هر دو    18تا    15

به مطالعه  به  این  والد)  در  شدند.  انتخاب  تصادفی  صورت 
سوپر فرمول  براساس  الگویابی  2021(  3پژوهش  براي   (

نظر  تاريمعادالت ساخ مورد  اثر  آماري  19/0  4اندازه  توان   ،
، تعداد متغیرهاي مکنون در این  90/0در این پژوهش    5آزمون 

آشکار   4پژوهش   متغیرهاي  تعداد  و  است  (سؤاالت    6متغیر 
را    92پرسشنامه)   اول  نوع  نهایت میزان خطاي  سؤال و در 

    
1 Structural equation modeling (SEM) 
2  covariance-based structural equation modeling 
3 Soper 
4 Anticipated effect size 

درصد با مقادیر    99یا    95  7جهت دستیابی به سطوح اطمینان 
حداقل حجم   در نظر گرفته شد که با توجه به فرمول  05/0

آن    341نمونه   حداکثر  آمد.  1400و  به دست  این    نفر  در 
نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به    400پژوهش  

 .]53[صورت آنالین پاسخ دادند هاي پژوهش بهپرسشنامه
 ابزارهاي سنجش 

توسط لی  این پرسشنامه    :8پرسشنامه اهداف والدینی
) براي سنجش اهداف والدینی ساخته شد.  2019و ایمپت (

سؤال است که نحوه پاسخگویی به    17این پرسشنامه داراي  
، تا حدودي=  2، کم=  1اي از (اصالً=  درجه  5آن در یک طیف  

شود دامنه نمرات گذاري می) نمره5و خیلی زیاد=    4، زیاد=  3
باشد. این پرسشنامه  می  17و حداقل آن    85در این مقیاس  

شامل   فرزند  به  عشق  و  امنیت  مقیاس  خرده  چهار  داراي 
، تصور 10تا    6، تحول فرزند شامل سؤاالت  5تا    1سؤاالت  

  14و پذیرش  فرزند سؤاالت   13تا    11والدین شامل سؤاالت  
این  می  17تا   تأییدي  و  اکتشافی  عاملی  ساختار  باشد. 

تأیید شده است.   )2019پرسشنامه در پژوهش لی و ایمپت (
و   لی  پژوهش  در  کرونباخ  آلفاي  روش  به  پرسشنامه  پایایی 

،  86/0هاي امنیت و عشق  ) براي خرده مقیاس2019ایمپت (
  83/0و پذیرش  فرزند    86/0، تصور والدین  86/0تحول فرزند  

هاي برازش مدل تحلیل عاملی در پژوهش  باشد. شاخصمی
اکی از آن بود که ) ح2011حاضر با توجه به مالك کالین (

بوده است ( برازش مطلوب برخوردار  از  ، X2/df=94/1مدل 
90/0=GFI  ،92/0=AGFI  ،90/0=TLI  ،92/0=IFI  ،
90/0=CFI ،  04/0=RMSEA  ،89/0=PCLOCE  پایایی  .(

مقیاس خرده  براي  کرونباخ  آلفاي  روش  به  هاي  پرسشنامه 
 82/0، تصور والدین  84/0، تحول فرزند  0/ 78امنیت و عشق  

 .]36[باشد می  76/0ذیرش  فرزند و پ 

5 Desired statistical power level 
6 Desired statistical power level 
7 Probability level 
8 Parenting goal pursuit 
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این مقیاس در سال    :1آموزاندانش   پرسشنامه اشتیاق 
) ساخته شده است.  2015(  2جونیوس و کوزوتوسط    2015

سئوال آن   29باشد که  سئوال می  41این پرسشنامه داراي  
می  عاطفی  و  شناختی  رفتاري،  اشتیاق  به  باشد.  مربوط 

اشتی  21تا    12سئواالت   به  شناختی،  مربوط    37تا    22اق 
باشد.  مربوط به اشتیاق رفتاري می  41تا    38اشتیاق عاطفی و  

نمره بهنحوه  پرسشنامه  این  از گذاري  لیکرت  طیف  صورت 
(1کامالً مخالف ( مخالفم   ،(2) مخالف  نه  و  موافق  نه   ،(3  ،(

باشد که نمرات بیشتر در ) می5) و کامالً موافقم (4موافقم (
باشد؛ ضمن اینکه اشتیاق باالتر می  دهاین مقیاس نشان دهن

گذاري منفی در این پرسشنامه وجود ندارد. گونیوس و  نمره
سئوال را تدارك دیده که با توجه به    59) ابتدا  2015کوزو (

عاملی   مانده است. ضریب    41نتایج تحلیل  باقی  سئوال آن 
-و براي مؤلفه  92/0آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس برابر با  

اه ترتیب  اي  به  عاطفی  و  شناختی  رفتاري،  ،  71/0شتیاق 
آلفاي کرونباخ    89/0و    87/0 پژوهش حاضر  در  است.  بوده 

، اشتیاق  81/0، اشتیاق عاطفی  82/0براي اشتیاق شناختی  
  88/0آموزي (مقیاس اشتیاق)  و اشتیاق دانش  79/0رفتاري  

 .]24[برآورد گردید 
رابطه والد    :)PCRS(  3فرزند  - پرسشنامه سنجش 

والد رابطه  سنجش  براي  حاضر  پژوهش  از   -در  فرزند 
استفاده شد. این   )1983( 4پرسشنامه فاین، مورلند و سئوبل

شامل   نظر    24پرسشنامه  سنجیدن  براي  و  است  سؤال 
می کار  به  والدینشان  با  آنان  رابطه  دربارة  رود.  نوجوانان 

ولی رابطه  براي   - «مقیاس  یکی  دارد،  صورت  دو  فرزندي» 
رابطه فرزند با مادر و یکی هم براي سنجیدن رابطه   سنجیدن

فرزند با پدر. هر دو صورت آن یکسان است تنها کلمه پدر و  
 7ها در یک طیف لیکرت  مادر در آن عوض شده است. پاسخ

از  درجه تا    1اي  است.  7(خفیف)  شده  تنظیم           (شدید) 
به  14و    13،  9هاي  ماده  مقیاس  معکوس  این  نمره صورت 

 رابطه   دهنده  نشان  باالتر  نمره  مقیاس  این  در.  شوندگذاري می
پدر و    پدر  با  مطلوب  و  خوب مقیاس  مولفه  است.  مادر 

و   ارتباطات  پدر،  آمیختگی  و  درگیري  مثبت،  (احساسات 
خشم) مقیاس مادر (احساسات مثبت، تنفر/گم گشتگی نقش،  

جمع نمره کل عبارت از  باشد.  ارتباطات و تعیین هویت) می
با ضرایب میانگین مذکور  مقیاس  است.  مقیاسها  خرده  هاي 

هاي مربوط براي خرده مقیاس  94/0تا    89/0آلفاي کرونباخ  
  94/0تا    61/0و ضرایب آلفاي    96/0به پدر و نیز آلفاي کلی  

  96/0هاي مربوط به مادر و نیز آلفاي کلی  باي خرده مقیاس
    

1 Student Engagement Scale (SES) 
2 Gunuc, & Kuzu 
3 Parent Child Relationship Survey (PCRS) 
4 Fine, Moreland & Schwebel 

است برخوردار  سؤاالت  درونی  هماهنگی  مقیاس  ر.  از  وایی 
-هاي شناخته شده و روایی پیش فرزندي از گروه-رابطه والد

بهره خوب  خانوادهبین  فرزندان  و  است  و  مند  طالق  هاي 
از هم متمایز می هیکپارچه را ب  و  فرازي  کند (طور معناداري 

همکاران 1396/2018،  همکاران و  فرازي  پژوهش  در   .(
کرونباخ  1396/2018( آلفاي  خرده ب  89/0تا    50/0)  راي 

و ضرایب    92/0هاي مربوط به پدر و نیز آلفاي کلی  مقیاس
هاي مربوط به مادر و  براي خرده مقیاس  82/0تا    66/0آلفاي  

 . ]16[ بدست آمد 87/0آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 
شده   پرسشنامه  اجتماعی   تجدیدنظر  مقایسه 

سال    :5نوجوانان در  مقیاس  و    2005این  ایرونس  توسط 
  2014. و در سال  ]27[) ساخته شده است  2005(  6گیلبرت 

این   گرفت  قرا  نظر  تجدید  مورد  همکاران  و  ژاویر  توسط 
هاي در یک  باشد که آزمودنیسئوال می  10پرسشنامه داراي  

= خیلی  10= اعتقاد کمی دارم تا  1اي (درجه   10طیف لیکرت  
شود. در پژوهش ایرونس و گیلبرت گذاري مینمرهمعتقدم)  

) ساختار تک عاملی این  2014) و ژاویر و همکاران (2005(
پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل تأییدي از برازش الزم 

 10. حداقل نمره در این پرسشنامه  ]57[برخوردار بوده است  
سه  دهنده مقاینمرات کل باال نشاناست.    100و حداکثر آن  

کنندگان در مقایسه  تري است (یعنی شرکتاجتماعی مثبت
پذیرش   و  جذابیت  محبوبیت،  احساس  خود  دوستان  با 

می النگکننبیشتري  پژوهش  در  از  1994(  7د.  نقل  به  ؛ 
) ضریب همسانی درونی پرسشنامه 2005ایرونس و گیلبرت،  

. همچنین در ]29[گزارش شد  78/0به روش آلفاي کرونباخ 
نفري از   220) در یک نمونه 2014ویر و همکاران (مطالعه ژا
ضریب    38/14نفري از دختران با میانگین سنی    230پسران و  

دست ) بهα= 81/0( پایایی پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ
. نتایج حاصل از روایی افتراقی بر حسب جنسیت ]60[آمد  

داد   اجتماعی نشان  مقایسه  دختران،  به  نسبت  پسران  که 
گروهی  مثبت همساالن  با  رابطه  در  را           گزارش خود  تري 

می  .کنندمی پرسشنامه  این  سؤاالت  نمونه  «از  به  در  توان 
» و کنید چقدر باهوش هستید؟مقایسه با دوستانتان فکر می

» کنید چقدر جذاب هستید؟در مقایسه با دوستانتان فکر می«
ا  هاي برازش مدل تحلیل عاملی در پژوهش حاضر بشاخص

) حاکی از آن بود که مدل از  2011توجه به مالك کالین (
) است  بوده  برخوردار  مطلوب  ، X2/df=89/1برازش 

89/0=GFI  ،90/0=AGFI  ،91/0=TLI  ،92/0=IFI  ،
90/0=CFI، 05/0=RMSEA ،88/0=PCLOCE  پایایی .(

5 Adolescent Social Comparison Scale - Revised (ASCS-R) 
6 Irons, & Gilbert 
7 Lang 
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 79/0پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه  
 دست آمد.  به

 پژوهش  يهایافته

 هاي جمعیت شناختی نمونه پژوهش . یافته1جدول 
 M SD متغیر
 14/3 78/16 سن

 23/3 08/16 معدل 

 درصد  فراوانی پایه تحصیلی 

 5/37 150 دهم 
 5/42 170 یازدهم
 20 80 دوازدهم 

 100 400 کل

جدول   جمعیتیافته  1در  متغیرهاي  هاي  شناختی 
آموزان شرکت کننده پژوهش آمده است. میانگین سن دانش

باشد. میانگین معدل  می  14/3و انحراف استاندارد آن    78/16

  5/37باشد.  می  23/3و انحراف استاندارد آن    08/16تحصیلی  
درصد پایه    20یازدهم و    درصد پایه  5/42درصد پایه دهم،  

 دوازدهم بودند. 

 . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش 2جدول 
 کشیدگی کجی بیشینه کمینه M SD متغیر

 - 044/0 280/0 21 5 09/3 67/9 احساسات مثبت به پدر
 953/0 368/0 34 6 04/6 14/22 درگیري و آمیختگی پدر 

 201/0 656/0 22 4 23/4 32/10 ارتباطات 
 723/3 932/0 7 1 10/2 84/2 خشم

 511/0 115/1 73 22 47/10 97/44 روابط با پدر

 - 114/0 796/0 42 6 81/9 31/34 احساسات مثبت مادر
 008/0 889/0 14 2 34/3 12/7 تنفر/ کم گشتگی نقش 

 - 001/0 928/0 28 4 45/4 95/19 تعیین هویت 
 - 470/0 457/0 42 6 74/9 67/34 ارتباطات 

 - 076/0 065/1 126 24 49/21 05/96 روابط با مادر

 084/0 562/0 20 5 14/4 36/14 امنیت و عشق 
 096/0 589/0 19 6 88/3 18/13 تحول فرزند
 084/0 663/0 16 5 45/2 14/11 تصور والدین
 - 261/0 998/0 15 5 18/2 55/11 پذیرش فرزند 
 682/0 - 656/0 70 21 15/8 23/50 اهداف والدینی

 184/0 911/0 60 40 12/10 23/48 مقایسه اجتماعی

 260/0 881/0 37 20 45/5 36/27 اشتیاق شناختی 
 - 605/0 487/0 16 10 21/3 13/12 اشتیاق رفتاري 
 096/0 - 360/1 55 33 16/8 44/41 اشتیاق عاطفی 
 084/0 088/0 108 63 88/12 93/80 کل اشتیاق  

 97/44میانگین نمره کل روابط با پدر    2با توجه به جدول  
)، اهداف والدینی  49/21(و    05/96)، روابط با مادر  47/10و (
اجتماعی  15/8(و    23/50 مقایسه  و  12/10(و    23/48)،   (

 باشد. ) می88/12(و  93/80اشتیاق تحصیلی 
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) با  2016ها بر اساس دیدگاه کالین (فرض نرمال بودن داده  
بررسی شد با توجه به  2و کشیدگی 1فاده از آماره چولگیاست

داده در  بودن  نرمال  مفروضه  از  تخطی  پژوهش  نتایج  هاي 
  3اي حاضر قابل مشاهده نیست. نتایج حاصل از نمودار جعبه 

  400هاي پرت نشان داد که از بین  براي بررسی مفروضه داده
جمع شده،  داده  از    390آوري  شد  تحلیل  وارد   390داده 
داده در کرانه باال و   5اي که مالك ورود را داشتند پرسشنامه

داده    10داده در کرانه پایین قرار داشتند که در نهایت این    5
روي   بر  نهایی  تحلیل  و  انجام   380حذف شدند  پرسشنامه 

از روش ترسیم   براي بررسی روابط خطی بین متغیرها  شد. 
پراکندگی نتایج    4نمودار  شود.  نمودار استفاده  از  حاصل 

براي   .رابطه بین متغیرها خطی است پراکندگی نشان داد که،
و عامل   5خطی چندگانه از آماره تحمل بررسی عدم وجود هم

واریانس حاضر  VIF(  6افزایش  پژوهش  در  شود.  استفاده   (
براي هیچآماره واریانس  افزایش  عامل  و  از هاي تحمل  کدام 

از   ترتیب  به  از    کوچکتر  1/0متغیرها  نبود.    10و  بزرگتر 
هم پیش بنابراین،  متغیرهاي  بین  در  چندگانه  بین  خطی 

)  DW(  7مشاهده نشد. نتایج حاصل از آزمون دوربین واتسون 
باقی در  همبستگی  تشخیص  براي  تحلیل  ماندهروشی  هاي 

بین  آزمون  این  نمرات  دامنه  که  داد  نشان  رگرسیونی  مدل 
ها به درستی  استقالل دادهبود بنابراین مفروضه    99/1تا    84/1

 رعایت شده است. 
 

اهداف  زمون مدل ساختاري تأثیر  آبراي  در این پژوهش  
والدینی، مقایسه اجتماعی با اشتیاق تحصیلی نقش میانجی  

دانش در  فرزند  و  والد  مرحلهآموزان  روابط  دو  روش  اي  از 
) استفاده  1988(  8کربینگ   و  پیشنهاد شده توسط اندرسون

ابتدا  ] 2[  شد مدل  این  در  پایایی    اعتبار.  هاي  پرسشنامهو 
با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدي مورد بررسی  پژوهش  

ساختاري   مدل  سپس  گرفت.  با  پیشنهادي  قرار  پژوهش 
معادالت ساختاري بررسی شد. این   یابیمدلاستفاده از روش  

در   شده  شناخته  فرآیند  یک  معادالت    یابی مدلروش 
کند قبل از تحلیل هر مدل، ابتدا  ت که عنوان میساختاري اس

و پایایی ابزارها و روابط بین متغیرهاي    اعتبارباید پژوهشگر از  
عاملی   تحلیل  از  استفاده  با  مکنون  متغیر  با  شده  مشاهده 
تأییدي اطمینان حاصل کرده و سپس روابط ساختاري را در 

بررسی   م کردمدل  به  توجه  با  مدل،  این  تحلیل  براي  دل  . 
موجود پژوهشی  ادبیات  اساس  بر  که  پژوهش  در   مفهومی 

تحصیلی  حیطۀ ابتدا    اشتیاق  است،  شده  اهداف  طراحی 
اجتماعی مقایسه  و  مکنون  والدینی  متغیرهاي  عنوان  و    به 

به عنوان متغیر مکنون   اشتیاق تحصیلیبرونزاد و    پذیرمشاهده
نظر    به عنوان متغیر میانجی در  فرزند   - روابط والددرونزاد و  

حداکثر  تخمین  روش  از  استفاده  با  مدل  و  شدند  گرفته 
از نمایی  درست پس  ادامه  در  بود.  برخوردار  الزم  برازش  از 

پرسشنامه تک  به  تک  سازه  روایی  الگویی تأیید  برازش  ها 
 ساختاري در یک مدل چندمتغیري بررسی شد. 

 وهش . ضریب همبستگی متغیرهاي پژ3جدول 
 اشتیاق کل  اشتیاق عاطفی  اشتیاق رفتاري  اشتیاق شناختی  متغیر

 ** 441/0 ** 377/0 ** 354/0 ** 474/0 احساسات مثبت به پدر
 ** 401/0 ** 308/0 ** 287/0 ** 439/0 درگیري و آمیختگی پدر 

 ** 397/0 ** 412/0 ** 482/0 ** 387/0 ارتباطات 
 ** 412/0 ** 355/0 ** 374/0 ** 402/0 خشم

 ** 397/0 ** 321/0 ** 387/0 ** 387/0 روابط با پدر

 ** 364/0 ** 402/0 ** 421/0 ** 421/0 احساسات مثبت مادر
 ** 399/0 ** 356/0 ** 378/0 ** 347/0 تنفر/ کم گشتگی نقش 

 ** 347/0 ** 377/0 ** 315/0 ** 356/0 تعیین هویت 
 ** 456/0 ** 421/0 ** 418/0 ** 501/0 ارتباطات 

 ** 472/0 ** 422/0 ** 451/0 ** 412/0 روابط با مادر

 ** 527/0 ** 487/0 ** 521/0 ** 512/0 امنیت و عشق 
 ** 388/0 ** 403/0 ** 421/0 ** 366/0 تحول فرزند
 ** 325/0 ** 324/0 ** 303/0 ** 298/0 تصور والدین
 ** 463/0 ** 477/0 ** 547/0 ** 521/0 پذیرش فرزند 

    
1 skewness  
2 kurtosis  
3 Boxplot 
4 scatter plot 

5 tolerance 
6 variance inflation factor (VIF) 
7 Durbin-Watson 
8 Anderson & Gerbing 
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 ** 488/0 ** 479/0 ** 520/0 ** 458/0 اهداف والدینی

 ** 363/0 ** 399/0 ** 403/0 ** 387/0 مقایسه اجتماعی

شود، مقادیر ضرایب مشاهده می  3همان طور که در جدول  
ها،  هاي آنمقیاسهمبستگی بین متغیرهاي پژوهش و خرده

آورده شده است و اکثر   >P  05/0و     >P  001/0در سطوح   
پدر،  دار میها معنیآن  با  روابط  بین  دیگر  عبارت  به  باشند. 

روابط با مادر، اهداف والدینی و مقایسه اجتماعی با اشتیاق  
و   مثبت  رابطه  کل  نمره  و  عاطفی  رفتاري،  شناختی، 

 داري وجود دارد.معنی

 گیرياندازههاي برازش مدل . شاخص4جدول 
  نقطۀ برش   مقدار هاي برازندگیشاخص

  - χ2( 351/361آزمون مجذور کاي (
  - P≥001/0 داريسطح معنی

  = χ2/df ( 389/2نسبت مجذور کاي به درجه آزادي (
  GFI( 92/0 >90/0شاخص نیکوي برازش (

  AGFI( 90/0 >85/0شاخص نیکوي برازش تعدیل یافته (
  NFI ( 91/0 >90/0برازندگی هنجار شده (شاخص 

  CFI ( 90/0 >90/0شاخص برازندگی تطبیقی (
  IFI ( 92/0 >90/0شاخص برازندگی افزایشی (

  TLI ( 90/0 >90/0لویس ( -شاخص توکر
  RAMSE ( 07/0≤P <08/0ریشه میانگین مجذورات خطاي تقریب (

هاي برازش توجه به مطلوب بودن شاخصدر این پژوهش با  
شاخص شاخصمطلق،  و  تطبیقی  برازش  برازش هاي  هاي 

مقتصد دست به اصالح مدل نزدیم در نهایت مدل پیشنهادي  
داده با  مطلوب  برازش  تأییدي  از  مدل  در  بود.  برخوردار  ها 

دار شده است، اما از آنجا که  ) معنیχ²(  1نهایی مقدار خی دو
دار است طور معمول معنی زرگ این شاخص به هاي بدر نمونه 

توان آن را به عنوان مالکی مطمئن در جهت بررسی  و نمی
ها در نظر گرفت. همچنین،  برازش الگوي پیشنهادي با داده

هاي برازندگی، مانند نسبت مجذور خی به درجه  سایر شاخص

  2، شاخص برازندگی افزایشی389/2)  با مقدار  df  /χ²آزادي (
)IFI  (  3، شاخص برازندگی تطبیقی92/0) با مقدارCFI  با (

، 92/0) با مقدار  GFI(  4، شاخص نیکوي برازش90/0مقدار  
توکر شاخص  یا  شده  هنجار  برازش     5لویس  - شاخص 

)90/0=NNFIیافته تعدیل  برازش  نیکوي  شاخص   ،(6 
)90/0=AGFIشده هنجار  برازندگی  شاخص   ،(7  
)91/0=NFI  میانگین ریشه  و  تقریب)  خطاي    8مجذورات 
)RMSEA  مقدار با  الگوي    07/0)  برازش مطلوب  از  حاکی 

 ها است. تأییدي نهایی با داده 

 . پارامترهاي مدل اندازه گیري پژوهش در تحلیل عاملی تأییدي 5جدول 
 ) C.Rنسبت بحرانی ( b β SE نشانگر  -متغیر مکنون

 - - 865/0 1 روابط با پدر  --->احساسات مثبت پدر 
 673/19 018/0 760/0 359/0 روابط با پدر  --->-درگیري و آمیختگی پدر

 373/23 024/0 853/0 555/0 روابط با پدر  --->ارتباطات 
 311/14 022/0 603/0 310/0 روابط با پدر --->خشم

 - - 951/0 1 روابط با مادر  --->ارتباطات 
 715/35 028/0 948/0 003/1 روابط با مادر  --->احساسات مثبت مادر 

    
1 Chi- Square 
2 incremental of fit index 
3 comparative of fit index 
4 goodness of fit index 

5 tucker - lewis index 
6 adjusted goodness of fit index 
7 normal of fit index 
8 root mean square error of approximation 
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 501/6 016/0 291/0 105/0 روابط با مادر  --->گشتگی نقشتنفر/ کم 
 567/15 019/0 602/0 292/0 روابط با مادر  --->تعیین هویت
 - - 710/0 1 اهداف والدینی --->پذیرش فرزند
 069/14 094/0 680/0 323/1 اهداف والدینی --->امنیت و عشق
 069/14 088/0 679/0 242/1 اهداف والدینی  --->تحول فرزند
 900/17 121/0 907/0 163/2 اهداف والدینی --->تصور والدین

 - - 778/0 1 اشتیاق   --->اشتیاق عاطفی
 384/14 052 679/0 752/0 اشتیاق  --->اشتیاق شناختی

 825/16 064/0 800/0 082/1 اشتیاق  --->رفتارياشتیاق  

001/0<**P 

نکته: با توجه به اینکه بارهاي عاملی استاندارد نشدة مربوط  
به نشانگرهاي احساسات مثبت پدر، ارتباطات، پذیرش فرزند  

تثبیت شده، خطاي استاندارد و    1و اشتیاق عاطفی با عدد  
ها محاسبه نشده است.  ) براي آنC.Rبحرانی (نمرات نسبت  
با  5مطابق جدول   ارتباطات  به نشانگر  عاملی  بار  بیشترین   ،

) و کمترین بارعاملی متعلق به نشانگر تنفر/  β=951/0مادر (
) است. بدین ترتیب بارهاي  β=29/0گشتگی روابط با مادر (کم

با    گشتگی روابطعاملی همۀ نشانگرها به استثنایی تنفر/ کم
  براي   الزم  توان  از  آنها  توان گفت همۀو می  60/0مادر باالتر از  

 .  مکنون پژوهش حاضر برخوردارند متغیرهاي گیرياندازه

 
 نمایی)  درست حداکثر (روش پژوهش نهایی مدل برازش .1 شکل
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 زهرا حجتی فر و محبوبه موسیوند                                      ..... بررسی الگوي ساختاري اهداف والدینی، مقایسه اجتماعی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی 

درصد واریانس روابط با    64دهد که  نشان می   1نتایج شکل  
درصد از   37پدر توسط اهداف والدینی و مقایسه اجتماعی و 

مقایسه  و  والدینی  اهداف  توسط  مادر  با  روابط  واریانس 

می تبیین  همچنین  اجتماعی  واریانس    63شود.  از  درصد 
اجتماعی،   مقایسه  والدینی،  اهداف  توسط  تحصیلی  اشتیاق 

 شود.در تبیین میروابط با پدر و روابط ما
 

 فرزند -. نتایج بوت استراپ اثر غیرمستقیم اهداف والدینی و مقایسه اجتماعی به اشتیاق تحصیلی از طریق روابط والد6جدول 
 S.E P سوگیري حد باال  حدپایین اثر متغیر

 P≥002/0 059/0 001/0 556/0 363/0 464/0 اشتیاق --->روابط با پدر  --->اهداف والدینی 
 753/0 067/0 004/0 093/0 131/0 014/0 اشتیاق --->روابط با مادر  --->اهداف والدینی 
 P≥001/0 058/0 003/0 507/0 700/0 601/0 اشتیاق  --->روابط با مادر  --->مقایسه اجتماعی 
 P≥002/0 059/0 001/0 500/0 301/0 404/0 اشتیاق  --->روابط با پدر  --->مقایسه اجتماعی 

 P≥001/0 079/0 002/0 620/0 362/0 479/0 اشتیاق  --->روابط با پدر 
 P≥002/0 061/0 005/0 111/0 308/0 210/0 اشتیاق  --->روابط با مادر 

 P≥01/0 083/0 002/0 351/0 079/0 226/0 اشتیاق  --->مقایسه اجتماعی 

شود اثرات غیرمستقیم به  مشاهده می  6همان طور که جدول  
داري  همراه حد پایین، حد باال خطاي استاندارد و سطح معنی

آورده شده است. با توجه به این یافته، اهداف والدینی رابطه  
دار از طریق روابط با پدر با اشتیاق تحصیلی  غیرمستقیم معنی

اجدانش مقایسه  همچنین  دارند.  رابطه  آموزان  تماعی 
دار از طریق روابط با پدر و روابط با مادر با  غیرمستقیم معنی

 آموزان دارند. اشتیاق تحصیلی دانش

 گیريبحث و نتیجه
هدف پژوهش حاضر بررسی الگوي ساختاري اهداف والدینی،  
مقایسه اجتماعی با اشتیاق تحصیلی نقش میانجی روابط والد  

یابی معادله  نتایج حاصل از مدلآموزان بود.  و فرزند در دانش
ساختاري نشان داد که اهداف والدینی اثر مثبت مستقیمی بر  
این   دارد.  تحصیلی  اشتیاق  و  مادر)  و  (پدر  والدین  با  روابط 

پژوهش یافته نتایج  با  (چینگها  مثال  براي  دیگر  کو،  هاي 
 ) همخوان است. 2019و لی و ایمپت،  2017

می نتایج  این  تبیین  داراي  گفت،  توان  در  اهداف  والدین 
به همراه   قیدشرط  بدون  پذیرش  از جمله  والدینی مشخص 

طور مشخصی نیازهاي هیجانی فرزندان خود  امنیت و عشق به
هاي اجتماعی، شناختی و هیجانی  اند، مهارترا برآورده کرده

فردي و تحصیلی را به کودکانشان مرتبط به فرآیند روابط بین
ها را براي رسیدن به اهداف فرزندان نه  اند و آنآموزش داده

کرده آماده  خود  لحاظ  اهداف  از  کودکان  که  زمانی  لذا  اند 
مهارت اجتماعی  و  هیجانی  شناختی،  را تحول  الزم  هاي 

محیط در  وقتی  کند  میدریافت  قرار  آموزشی  بر گیرد  هاي 
و زمانی  ،  کندمیکسب دانش و آگاهی و یادگیري عمیق تأکید  

موزشی با مشکالتی و یا افت تحصیلی مواجهه  که در ابعاد آ
دانش به  را  امکان  این  خانواده  جو  و  فضا  چون        آموز شوند 

-آوردها، نواقص و فقدان مهارتدهد تا در خصوص دستمی

و موفقیت  ،  هاي الزم در ابعاد مختلف ابرازگري داشته باشد
فردي،   چندبعدي  فرآیند  یک  حاصل  را  خود  تحصیلی 

براي بهبود سطح توانایی موزشی در نظر بگیرد و  خانوادگی و آ
یادگیري دشوار و    تالشخود   تکالیف  با  و در مواجهه  کنند 

کمک از  بهرهمشکل  اهداف  .  شودمند  طلبی  اگر  واقع  در 
عبارتی از قبل  والدینی جایگزین اهداف فرزندان شود و یا به

القاء شود   اهداف والدینی موفقیت به هر قیمتی به فرزندان 
کنند که از استقالل و خودمختاري که احساس میرزندان  ف

ها تأثیرگذار است برخوردار نیستند بر شایستگی تحصیلی آن
هستند که از جانب دیگران   مسئلهدر واقع آنها نگران این  و  

ها  و به خصوص والدین وقتی که عملکرد متناسب با اهداف آن
والدین نیز   مورد سرزنش قرار گیرند، از جهتینداشته باشند  

دارند   تاکید  مهارت  پیشرفت  و  آگاهی  و  دانش  کسب  بر 
هاي منفی دیگران در بنابراین آنها براي جلوگیري از قضاوت
طلبی  از کمک  مشکالتمورد خود، احتمال دارد در مواجهه با  

نگیرند و این فرایند بر اشتیاق شناختی (ادراك مفاهیم  بهره  
ب (انگیزه  رفتاري  اشتیاق  راي حضور در مدارس و آموزشی)، 

کالس درس) و اشتیاق عاطفی به عنوان عواطف و هیجانات 
لذا اهداف  .  ]12[متناسب با موقعیت آموزشی برخوردار نشوند  

والدینی از طریق فراهم کردن شرایط پذیرش، ایجاد امنیت و  
عشق و ادراك آن توسط هرکدام از والدین (احساسات مثبت  

مستقیم و غیرمستقیم بر اشتیاق    صورتتواند بهو ارتباط) می
 به مدرسه و تحصیل اثرگذار باشد. 

مدل از  حاصل  که نتایج  داد  نشان  ساختاري  معادله  یابی 
مقایسه اجتماعی اثر مثبت مستقیمی بر روابط با والدین (پدر  

-ها با نتایج پژوهش و مادر) و اشتیاق تحصیلی دارد. این یافته
؛ هوي و همکاران،  2022،  هاي دیگر براي مثال (یو وهمکاران

 ) همخوان است. 2018و پولفورد و همکاران،  2021
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توان گفت، مقایسه اجتماعی داراي دو  در تبیین این نتایج می 
بعد است که در یکی از ابعاد آن مقایسه صعودي و در دیگري  

آموزان خود را با همساالن خود از نظر  نزولی است. اگر دانش
قد،   هوش،  تفاوتجذابیت،  توانایی،  شایستگی،  فردي،  هاي 

صورت صعودي مقایسه کند این امر  پذیرش نزد همساالن به
اجتماعیبر روي میزان عزت   - نفس، خودکارآمدي، وضعیت 

آن شایستگی  و  خانواده  فردي،  اقتصادي  بعد  در  ها 
گذارد  شناختی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی تأثیر میروان 

می یک  و  عنوان  به  مشکالت  توان  براي  را  زمینه  آسیب 
گوشهروان  اضطراب،  جمله  از  و  شناختی  افسردگی  گیري 

عملکرد تحصیلی پایین فراهم کند. بنابراین مقایسه صعودي  
یک عامل آسیب است که سطحی از آشفتگی را در فرد ایجاد  

از سوي دیگر نقطه مقابل مقایسه صعودي مقایسه می کند. 
ها خود را از نظر ابعاد ذکر شده  نزولی است که افراد یا گروه 

کنند که این  تر از خود مقایسه می هاي پایینبا افراد و گروه 
ها  نفس کاذب در افراد و گروه انگیزگی و عزتامر منجربه بی

ها این ادراك وجود داشته شود زیرا زمان در افراد و گروه می
  شناختی، شغلی، تحصیلی، خانوادگی وباشد که در ابعاد روان

اي دارند  اجتماعی در مقایسه با دیگران جایگاه خاص و ویژه
ممکن است براي رسیدن به اهداف تالشی انجام ندهند و لذا  
را در  آموزشی  فعالیت  عدم  و  رفتارها  این  والدین  زمانی که 

ها یک نوع تنفر،  بیند نسبت به رفتارهاي آنفرزندان خود می 
تی را تفسیر خشم، در هم آمیختگی و ادراك مشکالت هوی

امر بخاطر عزتمی این  نفس وشایستگی اجتماعی،  کنند لذا 
بهروان  که  است  تحصیلی  و  آنشناختی  در  موقت  ها  صورت 

است   بر  .  ]48[ایجاد شده  فرزندان  اگر    مقایسه صعودياما 
تاکید کنند، آنها اغلب بر عملکرد دیگران به عنوان معیاري 

شه درباره عملکرد  کنند و همیبراي مقایسه خود تمرکز می
با   ارتباط  در  بر    همساالن خودشان  و  هستند  درگیر  خود 

هاي خود  و توانایی  کنند عملکرد بهتر از دوستان خود تکیه می
نادیده می این که  گیرندرا  به  توجه  با  بر  .  اجتماعی  مقایسه 

و تأیید در نزد    فرزند (پدر و مادر)  - شایستگی و روابط والد
بر مقایسه و نمایش قدرت و    امراین  کند،  دیگران تاکید می

هاي خود به دیگران متمرکز است، از جهتی والدین  توانمندي
نیز بر کسب دانش و آگاهی و پیشرفت مهارت تأکید دارند  

مشکالت بینی کرد که آیا در مواجهه با  توان پیشبنابراین نمی
 آیند یا نه. لذا اگر مقایسه در حالتاز توانایی حل مسئله بر می

ها صورت گیرد  طبیعی و بر اساس نقاط ضعف، منابع، توانایی 
بینی اجتماعی بدهد و متناسب با  تواند به افراد یک واقعمی

هاي اجتماعی براي هاي موجود خود اهداف و انگیزهواقعیت
رسیدن به این اهداف را داشته باشد. لذا قابل تفسیر است که  

خانواده صورت   مقایسه اجتماعی هم توسط فرد و هم توسط

گیرد و این سازه داراي یک بعد درونی و یک بعد بیرونی  می
اي صورت  بینانهصورت واقعاست. بنابراین اگر در بعد درونی به

اثربخش  تحصیل  به  گرایش  و  اشتیاق  شایستگی،  بر  گیرد 
تواند  است. اما اگر در سطح دوستان و خانواده اتفاق بیفتد می

بی سرزنش،  به  اهمالمنجر  در تفاوتی،  ورزي  تعلل  و  کاري 
و   دوستان  با  روابط  بر  بیرونی  مقایسه  این  که  شود  افراد 

ها، خانواده (پدر و مادر) و یا معلمان اثرگذار باشد  همکالسی
میلی و عدم اشتیاق به مدرسه و به نوبه خود زمینه را براي بی

 و تحصیل فراهم کند. 
ري نشان داد که روابط  یابی معادله ساختانتایج حاصل از مدل

فرزند اثر مثبت مستقیمی بر اشتیاق تحصیلی دارد. این   -والد
پژوهش یافته نتایج  با  و   ها  (واترمن  مثال  براي  دیگر  هاي 

 ) همخوان است. 2017و حسین و آتنچیو،  2017لفکوویتز، 
پژوهش می یافته  این  تبیین  توان گفت بهزیستی هر دو  در 

گردد  بر موفقیت تحصیلی محسوب میوالد از عوامل تأثیرگذار  
-که تأثیر خود را از طریق بهزیستی ذهنی فرزندان اعمال می

بر    به .کند به مدرسه که  عوامل مربوط  در کنار  ترتیب  این 
تأثیر می موفقیت تحصیلی  بر  پژوهش  ادبیات  گذارد،  اساس 

کند.  آموزان نیز در این مورد نقش مهمی ایفا میخانواده دانش
درواقع اي  مسئله است.  گرفته  قرار  موردتوجه  کمتر  که 

که مدرسه از شرایط بسیار خوبی برخوردار باشد،    درصورتی
آموز تحت تأثیر والدین و خانواده  اگر بهزیستی ذهنی دانش

.  گیردپایین باشد، موفقیت تحصیلی قطعاً تحت تأثیر قرار می
والدین،   از سوي  مکفی  غیر  کنترل  و  نظارت  دیگر  از سوي 

شدید  درگی اختالف  و  یکدیگر  با  والدین  نظر  اختالف  و  ري 
تواند  درون خانواده، حمایت عاطفی اندك از سوي والدین می

روان ابعاد  اثرات بر  فرزندان  تحصیلی  و  اجتماعی  شناختی، 
منفی داشته باشد لذا روابط والدین با یکدیگر و نحوه فراگیري  

گ بر  اثربخش  عوامل  جمله  از  فرزندان  توسط  و  رفتار  رایش 
اشتیاق تحصیلی است. به این دلیل که خانواده به عنوان اولین 

-و مهمترین کانون رشد و تربیت نوجوانان، اهمیت فوق العاده 
شکل در  دوره،  اي  این  در  دارد.  رفتاري  تکامل  و  گیري 

نوجوانان نیازهاي گوناگونی از قبیل کسب هویت، درك ارزش 
عاط استقالل  خودآگاهی،  خویشتن،  خانواده،  وجودي  از  فی 

دیگران و کسب مهارت با  روابط سالم  هاي الزم در  برقراري 
گونه نیازها در محیط خانوادگی  یابی را دارند. تأمین ایندوست

 درك گیرد. در واقع، مراقبت،گرم و ارضاء کننده صورت می 
ساختار و همدالنه  از مساله حل و شفاف قدرت مشارکت، 

 سالمت باشند که در تامینمی خانواده ضروري کارکردهاي
شناختی، اجتماعی و هیجانی و متعاقب آن عملکرد و   روان

 کنند. بنابراینمی ایفا حیاتی نقشی اشتیاق رفتاري به مدرسه
 از کودك شناختی، درك روانسالمت اساسی ابعاد از یکی
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است  خودپنداره (اجتماعی، فردي و تحصیلی) همان یا خود
-ویژگی با عنوان انسانی به خود از فرد درك یعنی خودپنداره

 منفی و مثبت هايویژگی تمامی با و فرد به منحصر ايه
 رشد براي هم بنایی سنگ خود، از خویش که چنین تصوري 

 درحالی باشد. اینمی اجتماعی و تحصیلی رشد هم و هیجانی
عدم است روابط   که  انسجام،  فقدان  خانواده،  نظام  پویایی 

والدین رفتار نامناسب سرپرست خانواده و جو روانی  پرتعارض  
 نظام اساسی هايپایه  عنوان به ناپذیر خانهمتشنج و انعطاف 

مثبت رشد خانواده،  دچار پیش از بیش را آنها خودپنداره 
 خانواده طبیعی کارکردهاي از محرومیت سازد.می چالش

 نیز یندهآ از را آنها ادراك بلکه خودپنداره فرزندان را تنهانه
می دهد. می قرار تاثیر تحت بدرفتاري  ادراك  این  تواند  و 

اجتناب از مدرسه، اضطراب، عدم موفقیت و ترك تحصیل را 
فراهم آورد. در صورتی که جو با ثبات، روابط مثبت والدین،  
حمایت و گرمی والدین با یکدیگر و با فرزندان از جمله عوامل  

اشتیاق تحصیلی   موفقیت و  بر  از  ]58[فرزندان است  مؤثر   .
چنانچه سبکاین والد رو،  روابط  و  فرزندپروري  فرزند    - هاي 

به والدین  برتري بین دو طرف  گونهتوسط  باشد که هیچ  اي 
پاسخ  باشد،  انتظارات  وجود نداشته  و  توقعات  عاطفی و  هاي 

هاي اعمال شده روشن  والدین باال و منطقی باشد، محدودیت
نظم و انضباط عادالنه باشد. در فرزند حس  و واضح و همراه با  

کند.  دلگرمی ایجاد شده و فرزند حس حمایت را احساس می
احتماالً این نوع تعامل باعث خواهد شد تا مشارکت اجتماعی  

به همچنین  و  شود  بیشتر  فرزندان  تحصیلی  تأثیر و  واسطه 
شناخت   در  فرزندان  توانایی  در  سبک  نوع  این  که  مثبتی 

هاي تحصیلی  نهد باعث افزایش فعالیتها مییدهمفاهیم و پد
 شود.و اشتیاق رفتاري و تحصیلی در فرزندان می

را  ارزشمندي  اطالعات  حاضر،  مطالعه  نتایج  آنکه،  وجود  با 
اجتماعی   نقش   ��دربار مقایسه  و  والدینی  در    اهداف  در 
والدبینی  پیش تحصیلی  - روابط  اشتیاق  و  بین  فرزند   در 
محدودیتفراه  آموزاندانش از  برخی  اما  است،  کرده  هاي  م 

آن را با محدودیت مواجه  نتایج  پذیريرا تعمیم   حاضر،  مطالعۀ
کند: اول نتایج مطالعه حاضر همچون بسیاري از مطالعات  می

جاي مطالعه    به دلیل استفاده از ابزارهاي خودگزارشی به دیگر
است واقعی ممکن  از مشارکت رفتار  استفاده  به  را   کنندگان 

بدنامی   هاي مبتنی بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب ازشیوه
عدم  به  در    مربوط  دوم،  کند.  ترغیب  فردي    مطالعۀکفایت 

در    ابطرو  تحلیل  منظوربه  حاضر چندگانه  متغیرهاي  بین 
استفاده   توصیفیالگوي مفهومی پیشنهاد شده، از یک طرح  

یافته شد؛ این  بهبنابراین، تکرار و بسط  کارگیري ها مستلزم 
به اینکه براي ارزیابی    همچنین با توجه.  هاي طولی استطرح

استفاده شده   معادالت ساختاري  از روش  پیشنهادي  الگوي 

نتیجه است، احتیاط  بنابراین،  با  باید  معلولی  و  علت  گیري 
 انجام شود.  

می  الزم  خود  بر  دانشقدردانی:  تمام  از  مقطع دانیم  آموزان 
و مسئولین محترم آموزش و پرورش    متوسطه، مدیران، دبیران

با   پژوهش  این  انجام  در  که  (دلفان)  نورآباد  شهرستان 
داشته همکاري  را نویسندگان  تشکر  و  قدردانی  نهایت  اند 

 داشته باشیم.
گونه  هیچ  مقاله  این  در  مدارك،  برحسب  منافع:  تعارض 

 تعارض منافع از سوي نویسندگان گزارش نشده است. 
 مقاله بدون حمایت مالی انجام شده است. حامی مالی: این  
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