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»اشتیاق تحصیلی« عامل مهم پیش بینی کنندة پیامدهای تحصیلی محسوب می شود. بنابراین، 
توجه به عوامل اثرگذار بر آن ضروری می نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی طولی برخی عوامل 
مؤثر بر اشتیاق تحصیلی انجام شد. بدین منظور 391 دانش آموز )49/4درصد دختر و 50/6 درصد 
پسر( دورة متوسطة دوم شــهر تهران به شیوة تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانش آموزان در 
دو مقطع زمانی به فاصلة چهار هفته به ابزارهای »خودشفقت ورزی« نف )۲003(، »نیازهای بنیادی 
روان شــناختی مربوط به تحصیل« تیان و همکارانش )۲013(، »اشتیاق تحصیلی« ویگا )۲016( و 
»امنیت و لذت اجتماعی« گیلبرت و همکارانش )۲009(، پاســخ دادند. داده ها با شــیوة معادلة 
ساختاری از »نوع پنل ناهم زمان« تحلیل شــدند. یافته ها نشان دادند: خودشفقت ورزی، عالوه 
بر اثر مســتقیم ناهم زمان بر اشــتیاق تحصیلی، از طریق ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی 
مرتبط با مدرسه و احساس امنیت اجتماعی، در طول زمان بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت واسطه ای 
دارد. این نتایج، شــواهدی تجربی برای درک بهتر سازوکارهای میانجی ارتباط خودشفقت ورزی 
و اشــتیاق تحصیلی فراهم آورد. کاربردهای آموزشی و یادگیری این موضوع در دورة متوسطه و 

جهت گیری های تحقیقی آتی مورد بحث قرار گرفته اند.

اشتیاق تحصیلی نوجوانان 
بر اساس خودشفقت ورزی، 

ارضای نیازهای بنیادی روان شناختی 
و احساس امنیت اجتماعی 
)یک مطالعة پنل ناهم زمان(

خودشفقتورزی،اشتياقتحصيلی،نيازهایروانشناختی،امنيتاجتماعی،مدلپنل
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 مقدمه
تغییرات همه جانبة رشدی در نوجوانی، فرد را با چالش هايی در زمینة عملکرد تحصیلی، تعامل با 
اطرافیان، اســتقالل طلبی و مشکالت مرتبط با ســالمت مواجه می سازد )سانتراک1، 2013(. به طوری که 
عملکــرد تحصیلــی در اين دوره کاهش می يابد )داورپناه و فــالح، 1395( و درعین حال، نگرانی برای 
موفقیت هــای تحصیلی و شــغلی افزايش می يابــد. اثر منفی اين تغییرات رشــدی بــر عملکرد بهینه 
دانش آموزان، نیاز به شناســايی عوامل حمايتی را برجســته می ســازد. در اين راستا، اشتیاق به مدرسه 
به عنــوان عاملــی اثرگذار بر پیامدهــای تحصیلی مورد توجه روان شناســان تربیتی قرار گرفته اســت. 
چراکه اشــتیاق تحصیلی يا اشتیاق به مدرسه متغیر مهمی محسوب می شود که پیش بینی کنندة يادگیری 
فراگیرندگان )الوارز- بل، ويرتز و بیان2، 2017( اســت، و اثرگذاری آن بر دامنة وســیعی از پیامدهای 
نوجوانی تأيید شــده اســت )آپادايا و ســالمال-ارو3، 2013؛ هافس4، 2012(. تحقیقات نشان داده اند، 
اشــتیاق تحصیلی با ادراک ساختار کالس، اهداف پیشــرفت و هیجان های پیشرفت )رستگار، 1391(، 
دستاورد تحصیلی )موسوی، کیامنش و اخوان تختی، 1394(، عملکرد در آزمون های استاندارد و نرخ به 
پايان رساندن تحصیل )ويگا5 و همکاران، 2012(، انگیزة درونی و خودپیرو، و حرمت خود ارتباط مثبت 
دارد )مائوالنا، میشــلی هلمز-لورنز و گريفت6، 2016( و به عنوان میانجی ارتباط عزت نفس و پیشرفت 

تحصیلی مطرح شده است )رستمی، 1394(.
اهمیت اشتیاق تحصیلی به عنوان سازه ای اثرگذار بر پیامدهای تحصیلی، شغلی و سالمت، مطالعة 
آن را ضروری می ســازد. مطالعة حاضر بر آن اســت که با بررســی نقش عوامل درونی بر اشــتیاق 
تحصیلی، به درک و دانش مرتبط با اشتیاق تحصیلی بیفزايد و نقش دانش آموز را در آن بررسی کند. 
اشــتیاق تحصیلی به عنوان يک ســازة چندوجهی، میزان تعهد فرد در مــورد محیط تحصیلی تعريف 
می شود و شامل سه مؤلفة شناختی، رفتاری و هیجانی است )فردريکز، بلومنفیلد و پاريس7، 2004(. 
اخیــرًا نیــز برخی بعد عاملیــت را به آن افزوده اند. ايــن بعد به فرايندی می پــردازد که از طريق آن، 
فراگیرندگان شــرايط محیــط يادگیری را فعاالنه تغییر می دهند تا به ارتقای يادگیری شــان کمک کنند 

)ويگا، 2016؛ ريو8، 2012(.
نظريه های شــناختی اجتماعِی انگیزش پیشــرفت بر نقش سازه های انگیزشــی مختلف بر اشتیاق 
و پیشــرفت تأکید کرده اند و پژوهش ها، بر اســاس آن ها ســازه های مختلفی را بررســی کرده اند؛ مانند 
خودکارامدی، خودپنــداره )دومنچ-بتــورت، ابلن-روزلو و گومز-آرتیگا9، 2017(، اهداف پیشــرفت 
)حکمــی و شــکری، 1394(، ارزش انتظار )فیلدينگ-ولز، اوبرين و مارکر10، 2017( و اســناد )گبولی 
و کیمــو11، 2017(. برخی نیز بر پیوندهای اجتماعی متمرکــز بوده اند و حس تعلقی را که دانش آموزان 
به محیط کالس و مدرســه دارند، بر اشــتیاق و فعالیت تحصیلی آنان اثرگذار دانســته اند )کیفر، الی و 

الربروک12، 2015(.
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اگرچه نظريه های يادشــده در درک ما از اشــتیاق به مدرسه مفید بوده اند، اما اثر ارضای نیازهای 
روان شناختی مرتبط با تحصیِل فراگیرندگان بر اشتیاق تحصیلی آن ها و اينکه منابع درونی دانش آموزان 
در برآوردن اين نیازها چه نقشــی دارند، کمتر بررسی شــده اند. اخیرًا با رشد روان شناسی مثبت گرا، 
نقش ارضای نیازهای روان شــناختی بنیادی بر اشــتیاق تحصیلی و حس امنیتــی که فراگیرندگان در 
محیط خود تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است )رايزين، گابريالويچیوت وگارکیجا13، 2017؛ 
ماراالنی14، لواســانی و حجازی، 2016(. نظرية نیازهای روان شــناختی به عنوان يک زيرمجموعه از 
نظرية کالن »خود تعیین گری15« مطرح می کند که مبنای بهزيســتی و عملکرد بهینه برآوردن ســه نیاز 
اساســی روان شناختی )خودپیروی، شايستگی و ارتباط16( اســت. زيرا ارضای اين نیازها به ارتقای 
کیفیت انگیزش و اشــتیاق بیشــتر منجر می شــود. بر اســاس اين نظريه، برآوردن نیاز به خودپیروی 
موجب می شــود افراد حس کنند فعالیت هايشان خودانتخابی است و برای انجام تکالیفشان از درون 
برانگیخته می شــوند. حس شايســتگی افراد را قادر می سازد که حس کنند در استفاده از ظرفیت های 
فردی برای مديريِت تکالیف چالش انگیز محیط کارامد هســتند. با برآوردن نیاز به ارتباط، اشــخاص 
پايــگاه بین فــردی امنی را تجربه می کنند که حس اضطراب ناشــی از تهديدهــای محیط خارجی را 

کاهش می دهد )دی سی و رايان17، 2008(.
»امنیت اجتماعی18« به عنوان تجربه و ادراک افراد در مورد جهان اجتماعی شــان به عنوان جهانی 
امن، صمیمی و آرام، با احساســات تعلق، پذيرش و صمیمیت از جانب ديگران، تعريف شــده است 
)گیلبرت و همکاران19، 2009(. شــواهد پژوهشــی نشــان داده اند، احســاس امنیت در جو يادگیری 
کالسی، با پیامدهای مثبت از جمله پیشرفت در خواندن )فرانک و روزن20، 2011(، يادگیری و رشد 
سالم در ارتباط است )کوهن و گِیر21، 2010(. در ساية احساس امنیت اجتماعی، فرد به داليل درونی 
برای يادگیری و رشد برانگیخته می شود )مگنس و کوالسکی22، 2010(. انگیزه ای که با میل به تقويِت 
تصوير مثبت از خود برانگیخته نمی شــود، بلکه هدفش به حداکثر رســاندن توانايی و بهزيستی خود 
اســت. مطابق با نظرية خودتعیین گری، وقتی محیط از اين نیازها حمايت می کند، احتمال اينکه افراد 
در فعالیت هايی درگیر شوند که رشد و بهزيستی به دنبال دارند بیشتر می شود. در مقابل، وقتی نیازهای 
اساســی توســط محیط بازداری می شــوند، دانش آموزان انگیزة پايین، نداشتن اشــتیاق و بدزيستی 
روان شــناختی را تجربه می کنند. گرچه در اين نظريه به نقش محیط های رشــددهنده و بازدارندة اين 
نیازها توجه شــده اســت، اما نقش منابع درونی دانش آموز در تعامل با محیط به منظورکارکرد بهینه، 
از مواردی اســت که بايد به آن پرداخت. يکی از منابــع درونی که می تواند بر ارضای اين نیازها اثر 
بگذارد، ســازة »خودشفقت ورزی23« است. سازه ای که اخیرًا به عنوان يک راه سالم تر نگرش به خود 
مطرح شــده و ارتباطش با عملکرد بهینه و انطباقی تأيید شده است. خودشفقت ورزی، به نگرش فرد 

نسبت به خود در ايام سختی و شکست در قلمروهای مختلف ازجمله تحصیل، می پردازد.
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نف24 خودشــفقت ورزی را تمايل کلی فرد به درک و مهربانی به خود در مواجهه با تجارب منفی 
و مرکب از شــش بعد می داندکه »مهربانی به خود25«، »اشــتراکات انسانی26« و »ذهن آگاهی27« ابعاد 
مثبت آن را منعکس می کنند و »خودداوری28«، »انزوا29«، و »همانندســازی افراطی30« نشــان دهندة 
ابعــاد منفی آن هســتند. مهربانی به خود، بــه معنی درک خود به جای قضاوت دربــارة خود و نوعی 
حمايت نسبت به کاستی ها و بی کفايتی های خود، به ويژه در موقعیت های دربرگیرندة تجارب دردناک 
و توأم با شکســت مطرح می شــود. خودداوری به انتقاد از خود و انکار تجربه های جاری فرد )مانند 
افکار و احساســات( اشــاره دارد. اشــتراکات انســانی اعتراف به اين اســت که همة انسان ها رنج، 
شکســت و کاستی هايی را تجربه می کنند و اين تجارب بخشی از تجربة انسانی است. با درک چنین 
مواردی، انســان ها به هم پیوند می يابند. اين باور موجب می شــود، وقتی اتفاقی منفی برای افراد رخ 
می دهد، احســاس انزوا نکنند. ذهن آگاهی بیانگر حالتی است که در آن تجارب کنونی فرد به صورت 
غیرقضاوتی و غیرواکنشی برداشت می شوند. چنین حالتی به نوعی آگاهی متعادل و روشن از تجارب 
زمان حال می انجامد و باعث می شود با فزون همانندسازی غرق در مشکل نشوند و به نشخوار افکار 

و هیجانات در ذهن نپردازند )نف، 2003 الف(.
در خصــوص اثر خودشــفقت ورزی بر ارضای نیازهای روان شــناختی می توان انتظار داشــت، 
ذهن آگاهــی موجود در خودشــفقت ورزی به افراد کمک کند تا به جــای ارزيابی و قضاوت در مورد 
پیامد کارشان، با يادگیری کامل در لحظة حال، بر اتمام، اشتیاق و لذت بردن از کار تمرکز کنند )نف، 
سیه و ديجیترت، 2005(. اين تمرکز موجب می شود افراد نیازشان به شايستگی را از طريق انجام کار 
بــدون حالت ذهنی اضطرابی متمرکز بر قضاوت و ارزيابی عملکرد برآورده ســازند. بنابراين، مؤلفة 
ذهن آگاهِی شــفقت ورزی می تواند بر نیازهای شايستگی و خودپیروی، و مؤلفة اشتراکات انسانی آن 
می توانــد بر نیازهای ارتباطی فراگیرندگان و کنش اجتماعی آنان اثر بگذارد )چنگ، هوانگ و لین31، 
2015(. در نتیجــه، بــا کمک به ارضای نیازهای آنان و ايجاد احســاس امنیت، بر اشــتیاق تحصیلی 

بیفزايد.
ارتبــاط خودشــفقت ورزی با متغیرهای روان شــناختی و پیامدهای آن در حوزه های ســالمت و 
بهزيســتی، در مطالعات پژوهشــی متعدد با جمعیت بزرگ ساالن نشــان داده شده است )برای نمونه 
زســین، ديخاسر و گاربید32، 2015؛ شــیمیزو، نیا و شــیگمازو33، 2015؛ لیندزی و کرسول34، 2۰14؛ 
فینــالی– جونــز، ريس و کین35، 2015(. در زمینة نقش خودشــفقت ورزی در حــوزة تحصیلی و در 

جمعیت نوجوانان، مطالعات انگشت شمارند.
اولیــن مطالعه در اين زمینه به نــف و همکارانش )2005( تعلق دارد. آن ها در دو مطالعه، ارتباط 
بین خودشــفقت ورزی، اهداف پیشرفت و مقابله با شکســت تحصیلی ادراک شده را در دانشجويان 
ســنجیدند و دريافتند که خودشــفقت ورزی با اهداف تبحری ارتباط مثبــت، و با اهداف عملکردی 
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ارتبــاط منفــی دارد؛ رابطــه ای که در افراد خودشــفقت ورز بــا ترس کمتر از شکســت و صالحیت 
ادراک شــدة بیشتر میانجی گری شده است. هم ســو با يافتة فوق، مطالعة اکین36 )2008( نیز حاکی از 
ارتباط مثبت خودشــفقت ورزی با اهداف تبحری و ارتباط منفی آن با اهداف عملکردی بود. واگنر، 
شــیندلر و رينهارد37 )2017( دريافتند، فراگیرندگان دارای سطوح باالتر شفقت به خود، با چالش های 
يادگیری بهتر مقابله می کنند و راهبردهای دشواری مطلوب را برمی گزينند. خرده مقیاس های انطباقی 
خودشفقت ورزی، با باورهای کنترل در مورد يادگیری و خودکارامدی ارتباط مثبت و با بعد غیرانطباقی 
آن ارتباط منفی نشان داد )اسکندر38، 2009(. نقش تعديل گر اين سازه، در ارتباط منفی بین فرسودگی 
تحصیلی و بهداشــت روانی، نشــان از اهمیت آن در بافت های آکادمیک دارد )چراغیان، فســخدی، 
حیدری و شريفی، 2016(. نقش واسطه ای خودشفقت ورزی بر سالمت روان شناختی و فرسودگی در 
دانشجويان در تحقیق فونگ و لوی39 )2016(، مؤيد اهمیت اين سازه در تنظیم هیجانات منفی ناشی 

از مطالبات فزايندة تحصیلی است.
مبانی نظری و شــواهد پژوهشــی مرورشــده حاکی از ارتباط مثبت خودشــفقت ورزی با انگیزة 
درونی )مگنس وکوالسکی، 2010( و اهداف تبحرِی يادگیری )نف و همکاران، 2005؛ اکین، 2008( 
اســت. به دلیل ارتباط انگیزة درونی با اشــتیاق تحصیلی )فرويلند و ُوِرل40، 2016؛ دی سی و رايان، 
2008( انتظار می رود که خودشفقت ورزی هم به طور مستقیم و هم از طريق کمک به ارضای نیازهای 
بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی، با اشتیاق تحصیلی ارتباط مثبت داشته باشد. بر اين 

اساس، نمودار 1، روابط مفروض در پژوهش حاضر را نشان می دهد.
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نبـود مطالعـات در زمینـة تأثیـر خودشـفقت ورزی بـر اشـتیاق تحصیلـی و اسـتفاده از طرح هـای 
هم بسـتگی و مدل هـای سـاختاری مقطعی در اغلب پژوهش های يادشـده، اسـتنباط عّلـی را در زمینة 
سـازوکارهای اثـر ايـن رابطـه بـا احتیـاط مواجـه می سـازد. زيـرا در طرح هـای مقطعـی، تقـدم علـت 
بـر معلـول حفـظ نمی شـود )کاليـن41، 2011( و تلويحـًا اين گونـه فـرض می شـود کـه اثـرات متغیرها 
بـر هـم هم زمـان هسـتند. درحالی کـه وقتـی سـطوح قبلـی متغیرها کنتـرل نمی شـوند، مسـیرهای مدل 
ممکن اسـت نسـبت به مقادير واقعی شـان بیشـتر يا کمتر برآورد شـوند )سـلیگ و پريچر42، 2009(. 
بـه بـاور کاليـن، بهتريـن جايگزيـن بـرای تحقیقات تجربـی کـه می خواهند روابـط عّلی را بسـنجند، 
مدل هـای طولـی يـا پنلـی هسـتند کـه در آن هـا متغیرهـا در چنـد نقطـة زمانـی اندازه گیـری می شـوند 

.)2۰11 )کالين، 
بر اين اســاس، هدف مطالعة حاضر آن بوده اســت که با در نظر گرفتــن فاصلة زمانی بین متغیر 
پیش بین و پیامد، نشــان دهد چگونه خودشــفقت ورزی، نیازهای بنیادی روان شــناختی )خودپیروی، 

شايستگی و ارتباط( و امنیت اجتماعی، در طول زمان، بر اشتیاق تحصیلی اثر می گذارند.
به منظور مطالعة تعامل پويای ســازه های مفروض در مدل پیشــنهادی، يــک طرح تحقیق با مدل 
»پنل ناهم زمان43« به کار رفت تا تقدم علت بر معلول حفظ شــود. با توجه به اينکه چنین مطالعاتی، 
بــه خصــوص آن هايی که اثرات عّلــی و معکوس را در يک مدل عّلی متقابل ترکیب می کنند، نســبتًا 
کمیاب هســتند، مطالعة حاضر در پی کاســتن اين شکاف بوده اســت. بر اين اساس، فرضیه های زير 

مطرح شده اند:
1. خودشفقت ورزی، در طول زمان، بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت دارد.

2.الف. خودشفقت ورزی، در طول زمان، بر نیازهای بنیادی روان شناختی اثر مثبت دارد. 
ب. نیازهای بنیادی روان شناختی، در طول زمان، بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت دارد.
3.الف. خودشفقت ورزی، در طول زمان، بر احساس امنیت اجتماعی اثر مثبت دارد. 

ب. احساس امنیت اجتماعی، در طول زمان، بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت دارد.

روش
روش پژوهـش حاضـر عّلـی و از نـوع معـادالت سـاختاری طولـی بـه شـیوة تحلیل پنل بـا دو بار 
اندازه گیـری بـوده اسـت. جامعـة آماری ايـن پژوهش دانش آموزان دورة دوم متوسـطة شـهر تهران در 
سـال تحصیلـی 96-1395 بـود. از ايـن جامعه 520 دانش آموز به شـیوة تصادفی خوشـه ای مرحله ای 
انتخـاب شـدند. در فراينـد نمونه گیـری، ابتـدا از میان مناطق آموزش وپرورش شـهر تهـران يک منطقه 
به شـیوة تصادفی انتخاب گرديد. در مرحلة بعد شـش مدرسـه )سـه پسـرانه و سـه دخترانه( و از هر 
مدرسـه سـه کالس از پايه های اول، دوم و سـوم انتخاب شـدند. به عنوان يک طرح طولی، داده ها در 
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دو زمـان جمـع آوری شـدند. نوبـت اول اندازه گیـری در مهرمـاه و نوبـت دوم اندازه گیـری در آبان مـاه 
انجـام شـد. ايـن فاصلـة زمانـی به منظـور رعايـت توصیه های دنیلـز وگوفـی44 )1994( اتخاذ شـد که 
مطـرح می کننـد بـرای مطالعـة متغیرهـای مربـوط بـه بهزيسـتی فاصلة زمانی يـک ماه بین دو سـنجش 
مناسـب اسـت. آن هـا معتقدنـد کـه يـک ماه فاصلـة زمانی، هـم به اندازة کافی طوالنی اسـت کـه در آن 
تغییـر بهزيسـتی رخ دهـد و از طـرف ديگر هم آن قدر کوتاه اسـت که ثبات در زندگی شـرکت کنندگان 
را منعکـس سـازد. بـه دلیـل افـت آزمودنـی در تحقیقـات پنـل، بـرای هـر بـار اندازه گیـری 10 درصد 
ريـزش )سـعدی پور، 1393( در نظـر گرفتـه شـد. با احتسـاب 20 درصـد ريزِش احتمالـی نمونه، 520 
)5 مشـاهده بـه ازای 84 پارامتـر آزاد مـدل( دانش آمـوز انتخـاب شـدند و ابزارهای پژوهـش در میان 
آن هـا توزيـع شـد. از ايـن تعـداد 478 پرسـش نامه برگردانـده شـد کـه 20 مـورد آن هـا بـه دلیـل کامل 
نبـودن کنـار گذاشـته شـدند و 458 پرسـش نامه باقـی ماندنـد. در زمـان دوم اندازه گیـری )آبـان مـاه(، 
458 پرسـش نامه بیـن همـان افـرادی کـه در اندازه گیـری زمـان اول شـرکت داشـتند، توزيـع شـد. 27 
دانش آمـوز کـه در مرحلـة اول شـرکت داشـتند، يـا در مدرسـه حضـور نداشـتند يا به مدرسـه ديگری 
رفتـه بودنـد. 40 پرسـش نامه نیـز کـه کامـل نبودند يا الگوی پاسـخ دهی يکسـان داشـتند، مثـاًل به همه 
سـؤاالت يـک پاسـخ يکسـان داده بودنـد، به عنـوان پاسـخ دهندگان بی توجـه شناسـايی )مانیاسـی و 
داگـی45، 2014( و از تحلیل کنار گذاشـته شـدند. درنهايت 391 پرسـش نامه مـورد تحلیل قرار گرفت. 
بـر ايـن اسـاس، نمونـة اصلـی تحقیق حاضر در زمان اول شـامل 458 نفر )226 دختر و 232 پسـر( و 
در زمـان دوم شـامل 391 نفـر )193 دختـر و 198 پسـر( نفـر بـود. افزون بر اين، به دلیـل اينکه بعضی 
از ابزارهـای مـورد اسـتفاده در پژوهـش حاضـر برای اولین بـار بود که در ايران بـه کار می رفتند، الزم 
بـود قبـل از به کارگیـری، پايايـی آن هـا آزمـون شـود )ازکیا و دربـان آسـتانه، 1382(. زيـرا پايايی ابزار 
می توانـد از گروهـی بـه گـروه ديگـر تغییـر يابد )وايرزمـا و جورز46، 199۰ بـه نقل از ايبـل و فريزبی، 
1986(. بـر ايـن اسـاس، قبـل از اجـرای اصلـی، 40 دانش آمـوز نیـز به صـورت تصادفـی سـاده )جدا 
 از نمونـة اصلـی( انتخـاب شـدند تـا پايايـی بازآزمايـی مقیاس هـا بـا اسـتفاده از ايـن نمونـه محاسـبه 

شود.

ابزارها
1.مقیاسخودشــفقتورزی: برای اندازه گیری میزان شفقت به خود از مقیاس خودشفقت ورزی 
اســتفاده شــد. اين مقیاِس خودگزارشی که نف آن را در سال 2003 ســاخت، 26 ماده دارد و 
جنبه های مثبت و منفی سه بعد اصلی خودشفقت ورزی را می سنجد: مهربانی به خود )5 گويه( 
در برابر قضاوت در مورد خود )5 گويه(، اشــتراکات انسانی )4 گويه( در برابر انزوا )4 گويه(، 
و ذهن آگاهی )4 گويه( در برابر فزون همانندســازی )4 گويه(. پاسخ دهی به سؤاالت به صورت 
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مقیاس لیکرت پنج درجه ای )از تقريبًا هرگز تا تقريبًا همیشه( است. میانگین نمرات اين شش 
مؤلفه )با احتساب نمرات معکوس( نمرة خودشفقت ورزی را به دست می دهد. برای به دست 
آوردن نمــرة کلی خودشــفقت ورزی بايد زيرمقیاس های منفی )قضــاوت دربارة خود، انزوا و 

فزون همانندسازی( آن به طور معکوس نمره گذاری شوند.
ضريــب پايايــی بازآزمايــی اين مقیــاس 0/93 و همســانی درونــی آن از طريــق آلفای 
کرونباخ 0/92 گزارش شــده اســت )نف، 2003 ب(. در مطالعة حاضر ضرايب آلفای هريک 
از خرده مقیاس هــای مهربانی به خود، انتقاد از خود، اشــتراکات انســانی، انزوا، ذهن آگاهی و 
فزون همانندســازی بــه ترتیــب 0/88، 0/72، 0/81، 0/81، 0/75 و 0/68 و »ضرايــب پايايی 
ترکیبی47« 0/91، 0/84، 0/83، 0/82، 0/84 و 0/83 به دســت آمد. ضريب بازآزمايی آزمون با 

فاصله پنج هفته 0/75 بود.
2.مقیاسنیازهایروانشناختیبنیادینوجواناندرمدرسه48:اندازه گیری نیازهای روان شناختی 
نوجوانان در مدرسه با اين مقیاس انجام شد. اين ابزار که تیان، هن و هابنر49، در سال 2013 بر 
اساس نظريه خودتعیین گری دی سی و رايان ساختند، شامل 15 گويه است و سه خرده مقیاس 
را بدين شرح در بر می گیرد: الف. نیاز به خودپیروی؛ ب. نیاز به ارتباط؛ ج. نیاز به شايستگی. 
هــر يک از ســه خرده مقیــاس پنج گويه دارد و روی يک مقیاس شــش درجــه ای از 1 )کاماًل 
مخالفم( تا 6 )کاماًل موافقم( درجه بندی می شــود. آلفای کرونباخ خرده مقیاس های خودپیروی، 
ارتباط و شايســتگی، به ترتیب 0/80، 0/80 و 0/70 در مطالعة اول و 0/86، 0/83 و 0/71 در 

مطالعة دوم گزارش شده است )تیان، چن و هابنر، 2014(.
در پژوهــش حاضر، ضرايــب آلفای هر يــک از خرده مقیاس های خودپیــروی، ارتباط و 
شايستگی در اندازه گیری زمان اول به ترتیب 0/85، 0/86 و 0/77 و در زمان دوم 0/84، 0/85 
و 0/76 و ضرايب پايايی ترکیبی نیز 0/85، 0/86 و 0/83 به دست آمد. همچنین تحلیل عاملی 
تأيیدی، ســاختار ســه عاملی اين مقیاس را تأيید کرد. اما سؤال 15 به دلیل هم بستگی پايین با 
نمرة کل آزمون و بار عاملی زير 0/30 حذف شــد. به اين ترتیب، در پژوهش حاضر مقیاس 14 

سؤالی به کار برده شد.
3.مقیاسامنیتولذتاجتماعیSSPS(50(:اين مقیاس 11 گويه دارد و به صورت خودگزارشی، 
توســط گیلبرت و همکارانش، به منظور سنجش احســاس امنیت اجتماعی ساخته شده است 
)گیلبــرت و همکاران، 2009(. اين مقیاس تجربة فرد را از درک جهان اجتماعی اش به صورت 
محیطی امن، صمیمی و پذيرا نشــان می دهد. شــرکت کنندگان توافق خــود را با جمالت و از 
طريق مقیاس لیکرت از 1 تا 5 درجه بندی می کنند )1= تقريبًا هرگز تا 5= تقريبًا همیشه(. نمرة 
فرد از جمع نمرات 11 گويه به دســت می آيد. ضريب آلفای کرونباخ برای نســخة اصلی اين 
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ابزار 0/91 گزارش شده است. در مطالعة حاضر، ضريب آلفای 0/91 و ضريب بازآزمايی 0/75 
با فاصلة پنج هفته به دست آمد که نشان از پايايی مطلوب اين ابزار دارد.

4.مقیاسجهاربعدیاشتیاقتحصیلیویگا51: اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، با مقیاس اشتیاق 
تحصیلی که ويگا )2016( طراحی کرده است اندازه گیری شد. اين ابزار شامل 20 گويه است 
و چهار بعد شــناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت را می سنجد. هر يک از اين ابعاد دربرگیرندة 
پنج گويه اســت. پاســخ ها روی يک مقیاس 6 ارزشی از 6 )کاماًل موافقم( تا 1 )کاماًل مخالفم( 
درجه بندی می شــوند. 7 ســؤال آن به صورت معکوس نمره گذاری می شود. نمرة باالتر، اشتیاق 
تحصیلی باالتر را منعکس می کند. در نســخة اصلی آن، آلفای کرونباخ برای مقیاس های فرعی 
شــناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت به ترتیب 0/76، 0/82، 0/70 و 0/85 گزارش شده است. 
تحلیل عاملی تأيیدی نســخة اصلی حاکی از ســاختار چهار عاملی آن بــا نمونة دانش آموزان 
دبیرســتانی در پرتغال اســت. در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ به ترتیب برای هر يک از 
ابعاد شــناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت 87 /0، 0/86، 0/86 و 0/86 به دســت آمد. همچنین 
ضرايب پايايی ترکیبی چهار بعد يادشــده به ترتیب 0/86، 0/85، 0/88 و 0/85 به دســت آمد. 
دامنة همبستگی تصحیح شدة سؤاالت از 0/40 تا 0/57 بود که نشان می دهد همبستگی سؤاالت 
با نمرة کل باالتر از 0/3 اســت. تحلیل عاملی اکتشــافی و تأيیدی نســخة فارسی اين مقیاس، 

ساختار چهار عاملی نسخة اصلی آن را تأيید کرد.

شيوةاجرا
پـس از دريافـت مجـوز ازادارةآموزش وپـرورش منطقـة 2 و هماهنگـی بـا مديـران مدرسـه های 
منتخـب و توضیـح رونـد کار، ابتـدا هـدف تحقیـق، نحـوة مشـارکت و داوطلبانـه بـودن آن، و محرمانـه 
نگـه داشـتن اطالعـات بـرای دانش آمـوزان کالس هـای منتخب توضیـح و به سـؤاالت آن ها پاسـخ داده 
شـد. پـس از کسـب موافقـت آن هـا بـرای مشـارکت در پژوهش حاضـر، به منظـور محرمانه نگه داشـتن 
اطالعـات دانش آمـوزان و بـه دلیـل طولی بـودن طرح ضروری بود محقق مطمئن شـود پاسـخ های زمان 
2 بـا پاسـخ های زمـان 1 همتا می شـوند. از آن ها خواسـته شـد روی پرسـش نامه های خود کـدی را ثبت 
کننـد تـا در مراجعـة بعـدی، بـه منظـور اندازه گیـری مجـدِد ابزارها، مشـخص شـود چه کسـانی در زمان 
اول )مهرمـاه( در پژوهش مشـارکت داشـته اند. سـپس مقیاس هـای خودشـفقت ورزی، امنیت اجتماعی، 
نیازهـای بنیـادی روان شـناختی مرتبـط بـا تحصیـل نوجوانـان و اشـتیاق تحصیلـی همـراه بـا راهنمـای 
پاسـخ دهی، در کالس در اختیـار آنـان گذاشـته شـد تا آن هـا را تکمیل کنند. در مرحلة آخـر، يک ماه بعد 
)آبـان مـاه( مجـددًا همـان ابزارهـا در مـورد دانش آموزانـی کـه در زمان اول به پرسـش نامه ها پاسـخ داده 

بودنـد اجرا شـد.
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تحليلدادهها
قبل از اجرای مدل ســاختاری ابتدا داده ها از نظر مفروضه های نرمال بودن تک متغیری، با میزان 
چولگی و کشــیدگی برای همة متغیرها بررسی شدند. مقادير کشــیدگی و چولگی در دامنة قابل قبول 
1- تا 1+ قرار داشت )هیر، بلک، بابین و اندرسون52، 2009(. بهنجاری چندمتغیری و داده های پرت 
با شیوة »فاصلة ماهاالنوبیس53« آزمون و تأيید شد. برای مديريت داده های گم شده از روش »بیشینة 
انتظار54« و برای برآورد مدل پژوهش از روش »بیشــینة احتمال55« اســتفاده شد. قبل از آزمون مدل 
ســاختاری، ابتدا برازش مــدل اندازه گیری با اســتفاده از نرم افزار »Amos24« آزموده شــد. چهار 
متغیر خودشــفقت ورزی، نیازهای بنیادی روان شناختی، اشتیاق تحصیلی و احساس امنیت اجتماعی 
به عنوان متغیرهای مکنون و مؤلفه های آن ها به عنوان نشــانگرهای آن ها لحاظ شدند. به دلیل طوالنی 
بودن ســؤاالت مقیاس امنیت اجتماعی بنا بر روش توصیه شــدة لیتل، رمتال، گیبســن و اســکومن56 

)2013( ابتدا سؤاالت به چهار بسته57 تبديل شدند و سپس برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت.
به منظور آزمون مدل ســاختاری مطرح شــده با دو زمان اندازه گیری، رويکرد پیشنهادشده توسط 
کل و مکسول58 )2003( به کار برده شد. برای آزمون میانجی با طرح های دو زمانی، آن ها يک جفت 
آزمون طولی پیشنهاد کردند تا بتواند میانجی های جزئی را کشف کند و برای روابط عّلی، بین پیش بین 
)ها( و میانجی )ها( و بین میانجی )ها( و پیامد )ها( تحلیل جداگانه انجام شــود. در مطالعة حاضر، 
اين روش برای دو جفت آزمون ناهم زمان برای مدل های ســاختاری به کار رفت: آزمون روابط بین: 
1. خودشــفقت ورزی )به عنوان پیش بین( و ارضای نیازهای بنیادی روان شــناختی و احساس امنیت 
اجتماعی )به عنوان میانجی(؛ 2. آزمون روابط بین نیازهای بنیادی روان شــناختی و احســاس امنیت 
اجتماعی )میانجی ها( و اشــتیاق تحصیلی )به عنوان پیامد(. اثرات خودهم بســتگی در مدل گنجانده 
شــدند تا سطوح پاية هر متغیر درون زا کنترل شــود )کل و مکسول، 2۰۰3(. به عالوه، هم بستگی های 

هم زمان بین متغیرهای نهفته در تمام مدل های آزمون شده نیز لحاظ شد.
چند مدل ســاختاری رقیب با استفاده از طرح های پنلی کامل انجام شد تا اثرات ناهم زمان طرح 
شــده بررســی شوند: 1. »مدل ثابت59«، که شامل اثرات خودهم بستگی هر متغیر نهفته در طول زمان 
است، اما هیچ رابطة ناهم زمانی را در بر نمی گیرد. 2. »مدل عّلی معمول60«، که شامل اثرات خودهم 
بستگی همانند مدل ثابت است و روابط عّلی فرض شده در مدل را نیز در بر می گیرد. 3. »مدل عّلیت 
معکــوس61« که دربرگیرندة اثرات ثابت در ترکیب با اثرات معکوس مســیرهای طرح شــده در مدل 

مفروض است.4. »مدل اثرات متقابل62« که ترکیب مدل عّلی و معکوس است.

یافتهها
عددهای مندرج در جدول 1 منعکس کنندة شاخص های توصیفی میانگین، انحراف معیار و ضرايب 

همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق در هر دو زمان اندازه گیری است.
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 جدول 1.   ماتریس هم بستگی بین متغیرهای پژوهش و شاخص های توصیفی به تفکیک زمان اندازه گیری                                 

1۲34567xSDمتغیرها

3/100/6-خودشفقت ورزی)زمان 1(1

3/050/55-0/37**خودشفقت ورزی )زمان 2(۲

4/060/76-0/36**0/62**نیازهای روان شناختی )زمان 1(3

40/82-0/39**0/43**0/24**نیازهای روان شناختی )زمان 2(4

3/460/71-0/30**0/55**0/50**0/55**امنیت اجتماعی )زمان 1(5

3/450/74-0/60**0/40**0/42**0/53**0/38**امنیت اجتماعی )زمان 2(6

3/260/57-0/44**0/57**0/44**0/56**0/38**0/57**اشتیاق تحصیلی )زمان 1(7

0/623/110/51**0/56**0/47**0/55**0/52**0/58**0/38**اشتیاق تحصیلی )زمان 2(8
** p<0/01

ستون میانگین در جدول 1 نشان می دهد همة میانگین ها باالی عدد 3 هستند. يعنی پاسخ دهندگان در 
مورد پاسخ به اين متغیرها، بیشتر گزينة موافقم يا کاماًل موافقم را انتخاب کرده اند. پايین بودن انحراف 
معیارها نیز مؤيد آن است. ارقام موجود در جدول 1 حاکی از ضرايب هم بستگی مثبت و معنادار میان 
متغیرهای تحقیق است. اين ارتباط مثبت و معنادار بین متغیرهای برون زا )خودشفقت ورزی(، میانجی 
)نیازهای بنیادی روان شــناختی و امنیت اجتماعی( با متغیر درون زا )اشــتیاق تحصیلی( در هر دو زمان 
اندازه گیری مشاهده می شود. همچنین خودشفقت ورزی، نیازهای بنیادی روان شناختی، امنیت اجتماعی 

.)r =0/37 و اشتیاق تحصیلی از زمان 1 به زمان 2 ثبات متوسط نشان می دهند )0/62 تا
برازش مدل اندازه گیری با اســتفاده از شــاخص های برازش »خــی دو« )χ2(، »خی دو بهنجار يا 
نســبی« )df/χ2( »ريشــة دوم مربعات خطای برآورد63« )RMSEA( و »شاخص برارزش تطبیقی64« 
)CFI( برآورد شد. گرچه معنادار نبودن آمارة خی دو )χ2( نمايانگر نیکويی برازش مدل است، اما چون 
اين آمار در نمونه های با حجم بزرگ معمواًل معنادار است، ازاين رو آمارة مناسبی برای برازش مدل تلقی 
نمی شود. غالبًا مقادير خی دو بهنجار زير 3 را شاخصی قابل قبول می دانند )بولن65، 1989(. عالوه بر اين، 
برخی محققان معتقدند که مقدار ريشــة دوم مربعات خطای برآورد، کمتر تحت تأثیر اندازة نمونه قرار 
می گیرد )کنگار66 و ارکان، 2015( و در سال های اخیر به عنوان مفیدترين شاخص برازش مطرح شده است 
)هوپر، کافالن و مولن67، 2008(. هو و بنتلر68 )1999( برای اين شاخص مقدار کمتر از 0/06 را حاکی 
از برازش مناسب مدل می دانند. مقدار باالتر از 0/90 نیز برای شاخص های برازش تطبیقی بر نیکويی 
برازش قابل قبول داللت دارد. هرچه اين مقدار به يک نزديک تر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است 
)قاسمی، 1392(. شاخص های برازش مدل اندازه گیری پژوهش حاضر در جدول 2 نشان داده شده اند.
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بررســی مقادير به دست آمده برای شاخص های مذکور در مدل مورد مطالعه نشان می دهد که مقدار 
خی دو معنادار است. عدد مربوط به خی دو نسبی )1/68( مطلوب است )3>(. همچنین، مقدار شاخص 
RMSEA )0/04( نیز در محدودة مناسب )0/06>( قرار دارد. مقادير شاخص های CFI و GFI نیز هر 
چه به يک نزديک تر باشــند، دال بر برازش بهتر مدل هستند. بر اين اساس، مقادير دو شاخص يادشده 

)CFI=0/97 و GFI=0/95( در مدل مورد بررسی، برازش مناسب مدل اندازه گیری را نشان می دهد.
ارقام جدول 2 در مورد مدل اثر مســتقیم )بدون نیازهای روان شــناختی و امنیت اجتماعی به عنوان 
میانجی ها(، منعکس کنندة برازش خوب آن با داده هاســت. اين مدل نشــان داد که خودشفقت ورزی اثر 

.)β=0/38 ،p<0/000( مستقیم ناهم زمان بر اشتیاق تحصیلی دارد
همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شــود، مدل عّلی با روابط ناهم زمان بین خودشــفقت ورزی 
 در زمــان 1 و نیازهــای بنیــادی روان شــناختی و امنیــت اجتماعی در زمان 2، نســبت بــه مدل ثابت 
)df=2 ،∆χ2 =23/62∆( کــه بــدون روابــط ناهم زمــان اســت، برازش بهتــری با داده هــا ايجاد کرده 
 اســت، درحالی که مدل عّلیت معکوس در مقايســه با مدل ثابت برازش، مدل را بهبود نبخشــیده است 
)df=2 ،∆χ2 =14/97∆(. افزون بر اين، مدل متقابل در مقايسه با مدل عّلی به برازش مدل نیفزوده است 

)df=4 ،∆χ2 =29/06∆(. بر اساس »اصل سادگی69«، مدل عّلی بهترين برازش را داراست.
در مدل عّلی 1 )نمودار 2(، خودشــفقت ورزی در زمان 1، بر نیازهای بنیادی روان شناختی در زمان 
2 اثــر ناهم زمان طولی دارد )β=0/34, p<0/000(. این اثر در جهت مورد انتظار اســت. عالوه بر این، 
 .)β=0/30 ،p<0/000( خودشفقت ورزی در زمان 1 بر امنیت اجتماعی در زمان 2 اثر ناهم زمان طولی دارد
این اثر نیز در جهت پیش بینی شده است؛ حتی پس ازاینکه اثرات خودهم بستگی متغیرهای مکنون کنترل 
شده اند. همچنین، خودشفقت ورزی در زمان 1، 16 درصد از واریانس نیازهای روان شناختی را در زمان 

2 و 10 درصد از واریانس امنیت اجتماعی را در زمان 2 تبیین می کند.

خودشفقتورزی

نیازهایبنیادی
روانشناختی

احساس
امنیتاجتماعی

زمان1 زمان2

احساس
امنیتاجتماعی

خودشفقتورزی

نیازهایبنیادی
روانشناختی

0/81

0/44

0/37

0/34

0/30

نمودار 2.  روابط نا هم زمان بین خودشفقت ورزی، نیازهای بنیادی روان شناختی و احساس امنیت اجتماعی                             
)توجه: به دلیل محدودیت فضا، مدل اندازه گیری در شکل ترسیم نشده است.(
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                                                                  )n=391( جدول 2.   شاخص های برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و مقایسة مدل ها 

∆df ∆χ2  مقایسة
مدل ها Rmsea IFI TLI CFI GFI χ2/df df χ2  توصیف

مدل مدل

0/04 0/97 0/96 0/97 0/95 1/68 113 190/33 اندازه گیری

مستقیم
0/059 0/95 0/94 0/95 0/91 2/4 161 386/4

خودشفقت ورزی

 
اشتیاق تحصیلی 

روابط ناهمزماِن خودشفقت ورزی، نیازهای روانی و امنیت اجتماعی

0/058 0/93 0/92 0/93 0/88 2/32 285 663/20 مدل ثابت مدل 1
ثابت

2 ***23/62 مدل ثابت 
در برابر مدل علّی 0/055 0/92 0/91 0/92 0/91 2/26 283 639/58

 مدل ثابت + خودشفقت ورزی
 نیازهای روانی و امنیت

اجتماعی

مدل 1
عّلی

2 ***14/97  مدل ثابت
در برابر مدل معکوس 0/058 0/93 0/92 0/93 0/89 2/29 283 648/23

 مدل ثابت + نیازهای روانی و
امنیت اجتماعی
خودشفقت ورزی

مدل 1
معکوس

4 ***29/06
 مدل ثابت

در برابر مدل متقابل 0/056 0/93 0/92 0/93 0/91 2/25 281 634/14 مدل علّی + مدل معکوس مدل 1
متقابل

2 n.s 5/44  مدل علّی
در برابر مدل متقابل

2 ***14/09
 مدل معکوس

در برابر مدل متقابل

روابط ناهمزمان بین نیازهای بنیادی روان شناختی، احساس امنیت اجتماعی و اشتیاق تحصیلی

0/059 0/95 0/94 0/95 0/90 2/37 194 460/53 مدل ثابت مدل۲
ثابت

2 ***55/18 مدل ثابت 
در برابر مدل علّی 0/053 0/96 0/95 0/96 0/91 2/11 192 405/35

 مدل ثابت + نیازهای
 روان شناختی و امنیت

اجتماعی اشتیاق تحصیلی

مدل ۲
عّلی

2 ***45/14  مدل ثابت
در برابر مدل معکوس 0/055 0/96 0/95 0/96 0/90 2/16 192 415/39

مدل ثابت + اشتیاق تحصیلی
 نیازهای روان شناختی و امنیت

اجتماعی

مدل ۲
معکوس

4 ***56/8  مدل ثابت
در برابر مدل متقابل 0/054 0/96 0/95 0/96 0/91 2/12 190 403/73 مدل علّی + مدل معکوس مدل ۲

متقابل

2 n.s 1/62  مدل علّی
در برابر مدل متقابل

2 **11/66  مدل معکوس
در برابر مدل متقابل
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مندرجات جدول 2 داللت بر آن دارند که مدل عّلی دوم نیز که شامل روابط ناهم زمان بین نیازهای 
روان شــناختی و امنیت اجتماعی در زمان 1 با اشــتیاق تحصیلی در زمان 2 اســت، برازش بهتری با 
داده ها نســبت به مدل ثابت )df=22, ∆x=55/18∆( و مدل معکــوس )df=22, ∆x=45/14∆( دارد. 
 ∆x=1/62( سرانجام اینکه مدل متقابل دوم برازش معناداری بهتری نسبت به مدل عّلی دوم نشان نداد
,df=22∆(. این یافته مبین آن اســت که مدل عّلی دوم بهترین برازش مدل است. بر این مبنا، نمودار 3 
نشان می دهد که عالوه بر اثرات خود هم بستگی، نیازهای روان شناختی اثرات مثبت ناهم زمان بر اشتیاق 
تحصیلی داشته است )β=0/64, p<0/005(. به عالوه، احساس امنیت اجتماعی نیز اثر مثبت ناهم زمان 
بر اشــتیاق تحصیلی نشان داد )β=0/21 , p<0/01(. هر دو اثر مثبت و در جهت پیش بینی شده هستند. 
متغیرهای نیازهای روان شناختی بنیادی و احســاس امنیت اجتماعی در زمان 1، جمعاً 0/34 درصد از 

واریانس اشتیاق تحصیلی را در زمان 2 تبیین کرده اند.

نیازهایبنیادی
روانشناختی

احساس
امنیتاجتماعی

زمان1 زمان2

احساس
امنیتاجتماعی

نیازهایبنیادی
روانشناختی

0/63

0/۲7

0/68

0/64

0/۲1

اشتیاقتحصیلیاشتیاقتحصیلی

نمودار 3.                                                                                                                                                                              

به طور خالصه، تحلیل پنل دومرحله ای هم از فرايند میانجی جزئی از خودشفقت ورزی به اشتیاق 
تحصیلی از طريق ارضای نیازهای روان شناختی بنیادی حمايت کرد )فرضیة 2 الف وب(، و هم فرايند 
میانجی جزئی خودشــفقت ورزی به اشتیاق تحصیلی از طريق احســاس امنیت اجتماعی را تأيید کرد 

)فرضیة 3 الف و ب(.

بحثونتيجهگيری
در خصــوص خودشــفقت ورزی در نوجوانــی و در بافــت تحصیلی بســیار کم 
مطالعه شــده اســت. هدف مطالعة حاضر آزمون يک مدل ســاختاری بود تا روابط 
میان خودشفقت ورزی، ارضای نیازهای روان شــناختی، احساس امنیت اجتماعی و 
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اشــتیاق تحصیلی را در گروهی از دانش آموزان دورة دوم متوســطه بررســی کند. با 
اســتفاده از روش معادالت ســاختاری به شــیوة پنل دو زمانی، و بــا کنترل موقعیت 
خط پايه، فرايندهای مفروض در مدل پیشــنهادی تأيید شــدند. نتايج نشان دادند که 
رابطة بین خودشــفقت ورزی با اشــتیاق تحصیلی، ارضای نیازهای روان شــناختی و 
احســاس امنیت اجتماعی مثبت و معنادار بود. همچنین، رابطة بین ارضای نیازهای 
روان شــناختی و احســاس امنیت اجتماعی با اشــتیاق تحصیلی مثبت و معنادار بود. 
عــالوه بر اين، ارضای نیازهای بنیادی روان شــناختی و احســاس امنیت اجتماعی، 

رابطة بین خودشفقت ورزی و اشتیاق تحصیلی را به طور جزئی میانجی گری کردند.
براساس داده ها، خودشفقت ورزی اثری مستقیم بر اشتیاق تحصیلی نشان داد. به 
نظر می رسد خودشفقت ورزی، از طريق الگوهای انگیزشی زيربنای موفقیت تحصیلی، 
در تــاب آوری هیجانی به دانش آموزان کمک می کند )نف و مک گیهی70، 2010( تا با 
ناتوانی ها و محدوديت های خود مواجه شوند و به پرورش اهداف تحصیلی انطباقی 
بپردازند )نف و همکاران، 2005(. پژوهش های انجام شده در خصوص نقش شفقت 
به خود در محیط های دانشــگاهی، نقش انطباقــی آن را تأيید کرده )نف و همکاران، 
2005؛ اکیــن 2008؛ کانوی71، 2007( و نشــان داده اند که شــفقت به خود با کاهش 

احساس فرسودگی تحصیلی همراه است )چراغیان و همکاران، 2۰16(.
هم جهــت بــا پیش بینی های نظرية خودشــفقت ورزی )نــف، 2۰۰3 الف(، نتايج 
نشــان دادند که شفقت به خود اثر مســتقیم و مثبتی بر ارضای نیازهای روان شناختی 
داشــت. نیازهای روان شناختی نیز به نوبة خود بر اشتیاق تحصیلی اثر مثبت نشان داد 
و ارتباط بین خودشــفقت ورزی و اشــتیاق تحصیلی را میانجی گری کرد. هم ســو با 
مطالعات پیشین )بوش72، 2014؛ گونل، موسويچ، مک اوان، اکلند وکروکر73، 2017(، 
دانش آموزانی که خودشــفقت ورزی بیشتری را تجربه کردند نمرة ارضاء نیازهايشان 
باالتر بود. در اين زمینه، پژوهش آزمايشــِی لیندزی و کرســول )2014( نشان داد که 
احساســات شفقت به خود رفتارهای اجتماعی را تشــويق می کند. با توجه به اينکه 
کیفیات خودتسکینِی شفقت به خود، ظرفیت های بیشتری برای صمیمیت، تنظیم مؤثر 
هیجان، بیان و مقابلة مؤثر با محیط فراهم می ســازد، ارضای نیاز به ارتباط را تسهیل 

می کند.
مؤلفــة ذهن آگاهیِ شــفقت به خــود به فرد کمــک می کند که با وجــود پذيرش 
ضعف های خود، احســاس شايستگی کند و بدون نگرش اضطرابی به انجام و اتمام 
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امــور تحصیلی بپردازد )چنگ و همکاران، 2۰15(. بر مبنای »نظرية خودتعیین گری« 
)دی ســی و رايان، 2۰۰8(، دانش آموزانی که احســاس خودپیروی می کنند، بیشتر در 
فعالیت های کالســی درگیر می شوند و برای انجام تکالیفی که خود انتخاب کرده اند، 
مسئولیت بیشتری می پذيرند. مطالعات در اين زمینه نشان داده اند که برآوردن سه نیاز 
روان شــناختی، انگیزة خودپیرو را در دانش آموزان افزايش می دهد و فرد را به ســوی 
پیوســتار انگیزش درونی ســوق می دهد. اين انگیزة درونی به اشتیاق تحصیلی منجر 

می شود )ماراالنی و همکاران، 2016؛ ريزينه، گابريالويچوت و گارکیحا74، 2017(.
يــک يافتة جالــب پژوهش حاضر اين بود که اشــتیاق تحصیلی نیــز بر ارضای 
نیازهای روان شــناختی اثر مثبت و معنادار داشــت. هرچند مقدار اين اثر ضعیف تر 
از جهــت پیش بینی شــده در مــدل مفروض بــود. گرچــه »نظرية نیازهــای بنیادی 
روان شــناختی« حمايت های تجربی زيادی دريافت کرده اســت. اما به نظر می رسد 
برای تجربة خودپیروی، شايســتگی و ارتباط مثبت، دانش آموزان ابتدا بايد اقداماتی 
انجــام دهنــد و عماًل در تبــادالت محیطی درگیر شــوند تا بتواننــد چنین تجارب و 
احساســاتی را تولیــد کنند؛ اقداماتی کــه ظاهرًا برای ايجاد تجــارب ذهنی مثبت و 
برآوردن نیازهای روان شــناختی مرتبط با تحصیل ضروری اند. اين نکته ای اســت که 

در مداخالت انگیزشی می تواند مورد توجه معلمان و مشاوران تحصیلی قرار گیرد.
واســطه گری جزئی احســاس امنیت اجتماعی در رابطة بین خودشفقت ورزی و 
اشتیاق تحصیلی، بر اساس ِاسناد عّلی قابل تبیین است. طبق نظر نف، شفقت به خود 
با کمک به شــکل گیری الگوهای اسنادی ســازش يافته سبب می شود که فراگیرندگان 
در موقعیت های پیشــرفت و چالش انگیز، در رويارويی با تجارب ناکام کننده کمتر در 
معرض کاهش انگیزش قرار گیرند. شــواهد تجربی نشــان می دهند، فراگیرندگانی که 
نســبت به خود مشفق هستند، به دلیل اسناد انطباقی، حتی پس از مواجهه با تجارب 
شکســت، چون کمتر در معرض آسیب ناشی از تجارب هیجانی منفی قرار می گیرند، 
گرايــش چندانی به اســتفاده از الگوهای رفتاری مخرب ماننــد »خودانتقادگری« و 
»اهمال کاری« تحصیلی ندارند )ســیروس75، 2014( و امنیــت هیجانی مورد نیاز را 
برای مواجهه با موقعیت ها تجربه می کنند )کانوی، 2۰۰7؛ نف و همکاران، 2۰۰5(. به 
نظر می رسد افراد مهربان با خود احساس امنیت اجتماعی بیشتری می کنند، زيرا کمتر 
نگران اثر خود بر ســاير مردم و قضاوت های آن ها هستند )نف، رود و کرکپاتريک76، 
2007(. اين نگرانی می تواند به احساســات منفی شرم و انزوا بیانجامد و از درگیری 
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فعال فرد با محیط بکاهد.
در مقابل، احســاس امنیــت اجتماعی که افــراد در روابط خــود تجربه می کنند 
می تواند بر حس شــفقت به خود و دريافت شــفقت از ديگران اثر بگذارد )گیلبرت، 
2۰۰9(. اين يعنی تجربة امنیت اجتماعی به افراد حس ارزشمندی و پیوند اجتماعی 
می دهد که می تواند به نوبة خود، رشــد شــفقت به خود را تســهیل کنــد. اين ويژگی 
نیــز می تواند بر رفتارهای ارتباطی و ياری طلبی تحصیلی دانش آموزان، مانند ســؤال 
پرســیدن و ارتباط با معلم اثر بگذارد )فوئبی النــگ77، 2015( و رفتارهای تحصیلی 

فعاالنه و اشتیاق تحصیلی آنان را افزايش دهد )استین-يوثیم و فولدنس78، 2018(.
گرچه پژوهش حاضر نخستین مطالعه ای محسوب می شود که اثر خودشفقت ورزی 
را بر اشــتیاق تحصیلی ســنجیده و افزون بر آن، از داده های پنل به شــیوة ناهم زمان 
اســتفاده کرده اســت، در ارزيابی آن محدوديت های زير را نبايــد ناديده گرفت: در 
ســنجش متغیرها، تمام اندازه گیری ها بر روش خودگزارشــی مبتنی بودند. بهتر است 
در تحقیق های آتی، با استفاده از شیوه های گوناگون برای سنجش سازه های مفروض 
در مدل، احتمال واريانس روِش مشترک را کاهش داد تا برای مدل مفروض شواهد 
نیرومندتری فراهم آيد. به عالوه، مدل واســطه ای پیشــنهادی تنها در دو زمان آزمون 
شد. آزمون جامع مدل مورد مطالعه حداقل مستلزم سه نقطة زمانی است. بااين حال، 
همان گونه که زاف، دورمن و فرس79 )1996( مطرح می کنند، مدل دو زمانی نسبت به 
طرح های مقطعی که در بیشــتر مطالعات به کار می روند، پیشرفت محسوب می شود. 
عدم آزمون »تغییرناپذيری80« جنســی در روابط ساختاری مدل مفروض، محدوديت 

ديگر مطالعة حاضر محسوب می شود.
با اســتناد به يافته های پژوهش حاضر، موارد زير برای تحقیق های آتی پیشــنهاد 
می شوند: مطالعة حاضر اشتیاق تحصیلی را به عنوان يک سازة چهاربعدی مفهوم سازی 
کرده که عالوه بر ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری، بعد عاملیت نیز در آن لحاظ شده 
اســت. با توجه به اينکه بعد عاملیت جزو مؤلفه های به نسبت جديد پیشنهادشده در 
اين حیطه اســت، تحقیقات آتی با به کارگیری شــیوه های متفاوت سنجش اين سازه 
می تواننــد به تمايز مفهومی بعــد عاملیت از هر يک از مؤلفه های اشــتیاق تحصیلی 
بپردازند. اثر شفقت به خود بر هر يک از مؤلفه های اشتیاق تحصیلی می تواند به طور 
جداگانــه در پژوهش هــای آتــی مورد توجه قــرار گیرد. يکی از مــواردی که ممکن 
اســت بر آگاهی در مورد نقش شفقت به خود بر اشــتیاق تحصیلی بیفزايد، توجه به 
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سطوح اولیة ارضای نیازهای روان شناختی دانش آموزان به عنوان يک متغیر تعديل گر 
اســت، تا مشخص شود اين اثر در دانش آموزان با سطوح متفاوت نیاز چگونه است. 
استفاده از طرح های آزمايشی در آزمون اثر خودشفقت ورزی بر اشتیاق تحصیلی در 
دوره های متفاوت تحصیلی می تواند اطالعات دقیق تری در مورد اثر عَلی اين متغیرها 
بــر هم فراهم آورد. ســنجش اثر خودشــفقت ورزی آموزگاران بر اشــتیاق تحصیلی 
فراگیرندگان، از طريق متغیرهای میانجی مانند مديريت کالس، آموزش و روابط بین 

معلم و دانش آموز می تواند موضوع تحقیق های آتی باشد.
در کل، نتايــج مطالعة حاضر، ضمن افزودن به ادبیــات تحقیق موجود در قلمرو 
مطالعاتی ارضای نیازهای روان شــناختی مرتبط با مدرسه و امنیت اجتماعی، هم سو 
با اکثر تبیین های مفهومی موجود در زمینة اشــتیاق تحصیلی، نشــان می دهد: ارضای 
نیازهــای روان شــناختی بنیادی مرتبط با مدرســه و احســاس امنیــت اجتماعی، در 
پیش بینی توان تفسیری خودشفقت ورزی برای اشتیاق تحصیلی نقش دارد. بنابراين، 
با توجه به اينکه شــفقت به خود آموختنی اســت )بالت، گیلــرد، موالرکی و هابز81، 
2017(، ضــروری می نمايد که شــفقت به خود به نوجوانان آموزش داده شــود تا از 
طريق آن ديد متعادل تری نســبت به خود پیدا کنند، بتوانند به راه هايی دست يابند که 
به ارزش گذاری خود و تجاربشان منجر شود و در تجارب جديد در حیطه های کلی و 
آموزشی به شیوة سالم تر و مولدتری درگیر شوند. ضمن اينکه اشتیاق تحصیلی امری 
صرفًا فردی نیســت و حمايت معلم، مدير و جّو مدرســه از نیازهای روان شــناختی 
فراگیرنــدگان می تواند به برآوردن هر چه بهتر اين نیازها و احســاس امنیت در آن ها 

کمک کند.
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