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 Background and Purpose: The health and psycho-social and academic vitality of students have a 

great impact on their future progress. Therefore, the present research was conducted with the aim of 

modeling academic engagement based on academic identity with the mediating role of academic 

wellbeing of students. 

Method: In terms of purpose, the present study is applied, and in terms of the method of data 

collection, it is a structural equation correlation. The population consisted of all female students 

enrolled in the second year of high school in the city of Isfahan during the 2014-2015 academic year. 

From this population, 501 individuals were selected using the staged cluster sampling method. The 

scale of School Engagement (Wang et al., 2011), the Educational Identity Questionnaire (Was and 

Isaacson, 2008), and the Academic Well-Being Questionnaire were used to collect data (Tuominen-

Soini et al., 2012). The research data were analyzed using structural equation modeling method and 

by using SPSS26 and AMOS24 software. 

Results: The results demonstrated that the proposed model fits the data well. According to the 

findings, successful and early academic identity were positive predictors of interest in school, 

whereas late and confused academic identity were negative predictors (P<0.01). Additionally, 

academic well-being had a significant and positive relationship with school engagement (p<0.01). 

The mediating role of academic well-being in the relationship between academic identity and interest 

in school was also confirmed (P<0.01). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that academic well-being 

mediates the relationship between school engagement and academic identity among second-year high 

school students, and that by enhancing identity styles, it was possible to increase their interest in 

school. Increasing academic well-being, on the other hand, can result in a strengthening of this 

relationship. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Students in every society are viewed as the future builders of 

their respective nations. Paying close attention to students' 

psychosocial and academic health and vitality is of utmost 

importance; consequently, planners, administrators, teachers, 

and parents of these students are constantly attempting to 

improve their social and academic performance (1). Multiple 

factors, including individual and social characteristics, play a 

significant role in the academic success of students, according 

to experts in education (2). One of these key factors is interest 

in school, which refers to the quality of effort students invest in 

targeted educational activities that contribute directly to 

achieving desired outcomes (3). Researchers believe that 

students with a strong interest in school maintain high levels of 

motivation, perseverance, and effort in the face of obstacles and 

difficulties, even if activities and work such as acquiring 

knowledge are not appealing to them. By employing strategies, 

they make this activity more enjoyable and turn it into a positive 

experience (5-7). 

Academic identity is also one of the cognitive-social 

individual characteristics that affect students' interest in school 

as it influences classroom behavior and the willingness to 

attend school (9). Academic identity indicates that the student 

feels that in order to have a positive self-image, he must work 

hard in the classroom, view the classroom as an integral part of 

his life, have suitable academic goals, and place himself first. 

Researchers believe that academic identity might be connected 

to and even predict interest in school (ages 13 and 14). 

Academic well-being is another characteristic that might have 

a big effect on students' interest in school (15). Researchers 

have characterized academic well-being as the ability to 

complete school assignments and satisfaction with academic 

performance (16). In this regard, academic well-being is 

recognized as a key measure of students' interest in school (19 

and 20). In certain studies, the role of academic well-being as a 

mediator between various academic characteristics has been 

studied (21). Regarding the mediating role of academic well-

being in the relationship between interest in school and 

academic identity, however, the research did not uncover a 

correlation. 

Consequently, based on the results of the aforementioned 

studies and the importance of identifying the factors 

influencing students' interest in school as well as the research 

gap pertaining to causal models explaining the factors 

influencing the relationship between students' identity and 

interest in school, the present study aims to model the factors 

influencing this relationship. Interest in school was determined 

based on academic identity, with academic well-being serving 

as a mediator. 

Method 
The present study is applied, and the method of data collection 

is a structural equations-based correlation. The statistical 

population consisted of all female students enrolled in the 

second year of high school in the city of Isfahan during the 

2001-2002 academic year, from which 501 girls were selected 

using cluster sampling with entry and exit criteria. The criteria 

for entry into the sample group included having a normal IQ, 

attending public schools, and not having an acute psychological 

or physical disorder that would impede the research process, 

according to the educational records of the participants, as well 

as living with both parents and obtaining their consent. The exit 

criteria were the participants' lack of motivation and their 

partial completion of the surveys. The data collection 

instruments included the Iranian standardized version of the 

scale of school engagement (23 and 24), the educational 

identity questionnaire (25 and 26), and the academic well-being 

questionnaire (27 and 28). The research data were examined 

after the study's completion using the correlation research 

method and the structural equation model method using the 

path analysis approach in SPSS 26 and AMOS 24 software. 

Results 
In this study, 501 female students in the second year of middle 

school in the city of Isfahan were researched. Their average age 

was 17.02 ± 0.65 years, and they ranged in age from 18 to 16 

years. Table 1 presents the descriptive indices of the variables 

in this study, including the mean and standard deviation. 
 

Table 1. Descriptive indices (mean and standard deviation) of research variables in female students of the second year of high school in 

Isfahan city (n: 501) 

Variable Mean SD Max – min Skewness Kurtosis 

academic achievement identity 36.23 6.07 9-45 -0.912 1.305 

academic moratorium identity 29.12 8.22 10-50 -0.078 -0.353 

academic diffusion identity 20.94 5.99 10-45 0.796 0.819 

academic foreclose identity 28.05 4.52 12-45 0.402 1.183 

academic well-being 174.24 31.33 41-205 -0.521 -0.184 

The value of school 42.26 11.45 8-56 -0.859 0.302 

school burnout 50.28 11.73 11-70 -0.499 0.250 
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 Academic satisfaction 

 
14.80 3.69 4-20 -0.568 -0.062 

school value 39.88 9.63 9-63 -0.435 0.114 

academic engagement 75.94 8.90 40-98 -0.542 0.690 

Behavioral 15.89 2.83 10-29 -0.727 1.125 

Emotional 27.54 5.47 9-40 -0.531 0.053 

Cognitive 32.51 5.17 8-40 -1.003 2.332 

The correlation matrix revealed a positive and significant 

relationship between academic identity achievement (r = 0.723) 

and academic identity foreclosure (r = 0.180) and students' 

interest in school, and between academic identity moratorium 

(r = -0.429) and academic identity diffusion (r = -0.497) and 

students' interest in school (P<0.01). Also, there is a strong 

positive association between academic identity achievement (r 

= 0.756) and students' academic well-being, as well as a 

significant negative relationship between academic identity 

moratorium (r = -0.546) and academic identity diffusion (r = -

0.610) and academic well-being (P<0.01). There is a significant 

and positive correlation between academic well-being and 

interest in school (r=0.690) (P<0.01). 

To test the research's hypotheses using the structural equation 

modeling technique, the model fit indices were assessed first. 

The obtained indices (GFI = 0.998, IFI = 1, PCFI = 0.520, CFI 

= 1, PNFI = 0.520, RMSEA = 0.001, X2 = 2.533) indicate that 

after the reforms, the path coefficient of early academic identity 

to academic well-being and the path coefficients of early 

academic identity, late academic identity, and academic 

identity were not significant. Consequently, after removing 

non-significant paths from the model, the final pattern of the 

study model fits well. Consequently, based on the estimated 

indicators, the results indicate that the structural relationship of 

interest in school based on academic identity is compatible with 

the mediation of academic well-being among second-year high 

school female students in Isfahan. In addition, the 

bootstrapping test revealed that the indirect effects of academic 

identity achievement, academic identity moratorium, and 

academic identity diffusion on interest in school via academic 

well-being were 0.183, -0.078, and -0.040, respectively, and 

statistically significant. However, the indirect influence of early 

academic identity through academic well-being on interest in 

school was not statistically significant. 

Conclusion 
The purpose of this study was to model interest in school based 

on academic identity and the mediating role of academic well-

being among secondary high school students. The findings of 

the study revealed a direct correlation between aspects of 

academic identity and the students’ interest in school. These 

findings are consistent with the findings of previous research 

(8, 13, and 14), which demonstrated that academic identity can 

be connected to and even predict interest in school. In order to 

explain this association, it may be claimed that students with a 

successful academic identity establish defined academic goals 

for themselves, are committed to their studies, are highly 

motivated to finish tough assignments, and consider education 

to be one of their top priorities. Such students will likely exhibit 

a high level of interest in school (8). There is a favorable and 

significant association between academic well-being and 

interest in school among students, according to another finding 

of this study. This outcome is consistent with previous research 

findings (15, 19, and 20). This alignment is a result of the 

aforementioned studies examining the academic well-being of 

students in relation to their interest in school and introducing 

academic well-being as an essential indication of interest in 

school. This conclusion can be explained by the fact that 

interest in school is typically employed as a motivating 

framework that represents the learner's dedication to study (19). 

Therefore, it is not surprising that there is a connection between 

academic well-being and interest in school among students. 

Academic identity has an indirect effect on second-year high 

school students’ interest in school through the mediation of 

academic well-being, according to a second finding of the 

current research, which was the result of the model's fit. 

Regarding the role of academic well-being as a mediator in the 

relationship between interest in school and academic identity, 

the research found no congruence. This conclusion can be 

explained by noting that learners with a successful identity style 

have high degrees of academic autonomy and clear academic 

goals. These examples are strengthened by enhancing and 

strengthening students' sense of well-being and academic well-

being. Improving students' sense of well-being and academic 

well-being also has a significant influence on reducing students' 

procrastination (the opposite of interest in school) (20). 

On the basis of the findings, it can be stated that the model 

postulated in this study, i.e., the role of academic well-being in 

the relationship between interest in school and academic 

identity among second-year high school students in the city of 

Isfahan, fits well. Among the limitations of this study are the 

use of self-report questionnaires and the restriction to non-

clinical populations and students of a specific course. 

Eliminating these restrictions in future research can boost the 

precision and applicability of the results.
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 12/05/1401دریافت شده: 

 14/08/1401پذیرفته شده: 

 04/11/1401منتشر شده: 

جهت  . بدینهای آتی آنان دارنددر پیشرفت زیادیتأثیر آموزان، اجتماعی و تحصیلی دانش -سالمت و سرزندگی روانی هدف:زمینه و  

 آموزان انجام شد.گری بهزیستی تحصیلی دانشیابی اشتیاق تحصیلی بر اساس هویت تحصیلی و با میانجیپژوهش حاضر با هدف مدل

مورد نظر . جامعه ها، همبستگی از نوع معادالت ساختاری استمطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده روش:

گیری بود که از بین آنها با روش نمونه 1400-1401آموزان دختر دوره دوم متوسااطه شااهر اناارهان در سااال تحصاایلی شااامت تمامی دانش

(، 2011وانگ و همکاران، به مدرسااه  پرسااشاانامه اشااتیاق  ها شااامتگردآوری دادهنرر انتخاب شاادند. ابزار  501ای تعداد ای مرحلهخوشااه

های تحلیت داده( بود. 2012سوینی و همکاران،  -تومیننپرسشنامه بهزیستی تحصیلی  ( و 2008واز و ایزاکسون، پرسشنامه هویت تحصیلی  

 انجام شد. 24AMOSو  26SPSS افزارهایکارگیری نرمالگویابی معادالت ساختاری و با به ر روشپژوهش با 

هویت تحصیلی موفق و زودرس  ،ها برخوردار است. بر اساس نتایجپیشنهادی از برازش مطلوبی با دادهنتایج نشان دادند که الگوی  ها:یافته

(. همچنین بهزیستی تحصیلی P<01/0های منری اشتیاق تحصیلی بودند  بینپیش ،های مثبت و هویت تحصیلی دیررس و سردرگمبینپیش

ای بهزیستی تحصیلی نیز در رابطه بین اشتیاق و هویت تحصیلی (. نقش واسطهP<01/0نیز با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معناداری داشت  

 (.P<01/0مورد تأیید قرار گرفت  

توان گرت که متغیر بهزیستی تحصیلی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و هویت بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه می گیری:نتیجه

توان به افزایش اشتیاق تحصیلی های هویتی میگرانه به عهده دارد و با بهبود سبکدوم متوسطه نقش میانجیآموزان مقطع تحصیلی در دانش

 تواند به تقویت این رابطه منجر شود.آنان کمک کرد. از سویی افزایش بهزیستی تحصیلی می
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 مقدمه

شر کارآمد و آیندهدانش سوب آموزان هر جامعه، ق شور مح سازان هر ک

اجتماعی و تحصاایلی  -روانی 1توجه به سااالمت و ساارزندگیشااوند. می

این گروه بخش عمده  ای برخوردار اسااات.آموزان از اهمیت ویژهدانش

صاص میبرنامه شور را به خود اخت شرایط و ندهریزی و بودجه هر ک د و 

شرفتویژگی های های فردی و محیطی دوران تحصیت آنها، در کسب پی

یت نان اهم نابرایندارد اوانیفر آتی آ مه ؛ ب نا مدیران، همواره بر ریزان، 

شرایطی را فراهم معلمان، و والدین این دانش ستند تا  آموزان در تالش ه

  .(1  اجتماعی و تحصیلی آنان باال برود عملکردکنند که 

متخصااصااان تعلیم و تربیت معتقدند که عالوه بر ساااختار و محتوای 

هااای فردی و از جملااه ویژگیآموزشااای کالس، عواماات گوناااگونی 

(. 2آموزان دارند  ای در موفقیت تحصااایلی دانشاجتماعی نقش عمده

اشااتیاق  ،آموزانیکی از عوامت کلیدی مؤثر در موفقیت تحصاایلی دانش

آموزان نرف شی اشاره دارد که دانشالبر کیریت تاست که  2تحصیلی

دسااتیابی به نااورت مسااتقیم در  کنند تا بهفعالیت هدفمند آموزشاای می

(. در واقع اشتیاق تحصیلی یک ساختار 3  نتایج مطلوب نقش داشته باشند

اساات  3های رفتاری، شااناختی، و عایریو مؤلره شااامت اجزا و چندبعدی

دقت و انند هایی م(. اشااتیاق رفتاری به مشااارکت در آموزش، فعالیت4 

ره و مشااارکت در مدرسااه اشااا ،توجه، شاارکت داویلبانه، عملکرد مثبت

های عایری به سمت مدرسه و تطبیق با نگرششامت دارد. اشتیاق عایری 

های و اشاااتیاق شاااناختی از مؤلره شاااودمیآن و حس تعلق به مدرساااه 

، ارزش یادگیری و اهداف شخصی، خودگردانی، دسترسی 4خودتنظیمی

ستراده از  شناختیراهبردبه آموزش، و ا ست   5های فرا شده ا شکیت   (.3ت

شگران معتقدند که  صیلی باالدانشپژوه شتیاق تح در مواجهه  آموزان با ا

 الش خود را در ساااطا باالها، انگیزش، پشاااتکار و تبا موانع و دشاااواری

حتی در نااورتی که فعالیت و کاری همانند کسااب علم و  کنندحرظ می

 انگیز نباشاااد، با اساااتراده از راهبردهایی این فعالیت را بهبرای آنان رغبت

(. ابید 6و  5  برندکنند و از انجام آن لذت میتری تبدیت میفعالیت مثبت

                                                            
1. Vitality 

2. Interest in school 

3. Behavioral, cognitive & emotional 

4. Self-regulatory 

صیلی می7و اختر   شتیاق تح شان دادند که ا تواند ( نیز در پژوهش خود ن

 تأثیر قرار دهد.   آموزان تحتدر دانشرا عملکرد تحصیلی 

احسااااس کنند، هایی که نوجوانان در کالس درس کساااب میتجربه

آموزان ساابب ایجاد یک نوع هدفمندی و کارآمدی دانششااایسااتگی، 

(. 8  دهدتأثیر قرار می که رفتارهای آنان را تحت شودهویت در آنان می

یت  6هویت تحصااایلیدر واقع  ماه با  مت فردی  ناختییکی از عوا  -شااا

؛ چرا که بر آموزان تأثیر داردتحصیلی دانش اشتیاقاست که بر  اجتماعی

گیری (. شکت9تمایت به رفتن به مدرسه مؤثر است  رفتارهای کالسی و 

باره نحوه درس کار هر شاااخر در باورها و اف به  ندناین هویت   و خوا

سیر  ستراده از راهبردهای مؤثر برای کسب موفقیت در این م شاره دارد ا ا

و باور مثبت نسااابت به  که در ناااورت تحقق این امر به ایجاد توانمندی

به عبارت دیگر هویت (. 10  شااودمنجر میهای خود در شااخر توانایی

آموز باور داشاااته باشاااد که برای داشاااتن تحصااایلی یعنی این که دانش

احساااس مثبتی در مورد خود باید به سااختی در کالس درس تالش کند، 

های تحصااایلی کالس درس را جزء مهمی از زندگی خود بداند، هدف

(. ویژگی 11آموز بداند  مناسبی داشته و خود را قبت از هرچیز یک دانش

گیری های کلیدی شااکتتغییرپذیری و انطباق با شاارایط جدید از ویژگی

صیلی  ست  مؤفقهویت تح نورتی که این ویژگی در نوجوانی به ا و در 

آموز در تغییر نگرش یور مناسااب شااکت نگیرد باعم عدم انعطاف دانش

سبت به محیط شد  ن شی خواهد  شگران معت (.12های آموز قدند که پژوه

تواند با اشااتیاق تحصاایلی رابطه داشااته و حتی آن را هویت تحصاایلی می

( در پژوهش خود 14کنان  ناااحبی کوزه مثال برای. (13بینی کند  پیش

آموزان ارتباط معنادار دانششت اشتیاق تحصیلی و خودپندا بیننشان داد 

 قیم وجود دارد. تو مس

اشااتیاق آموزان در رابطه با بهزیسااتی تحصاایلی دانشدر این راسااتا 

اشتیاق عنوان یک شاخر مهم در  مورد بررسی قرار گرفته و به تحصیلی

نیز یکی از  7بهزیستی تحصیلی .شده است شناختهآموزان تحصیلی دانش

ست که می صیلی مهمیتواند نقش عواملی ا شتیاق تح  آموزاندانش در ا

باشاااد   ته  راهیم بهزیساااتی تحصااایلی یکی از (. 15داشااا جدیدترین م

5. Metacognition 

6. Academic identity 

7. Academic wellbeing 
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هایی آن را دارای مؤلره( 16 است که تویوی و دسی  1شناسی مثبتروان

جام هارت ان یت م یت از قب مدرسااااه، رضااااا کالیف  و  ،بخشااایدادن ت

ضایت صیلی تعریف کردهر ستریمندی در عملکرد تح و  اند. همچنین می

بهزیساااتی تحصااایلی را تحت عنوان نتایج تحصااایلی نام ( 17همکاران  

های آن را نمرات یا معدل، اشاااتیاق تحصااایلی و نگرش اند و مقیاسبرده

هزیساااتی ( نیز ب18و همکاران   بیلری .دانندمیمرتبط مثبت به مدرساااه 

گیرند. آموزان به تحصاایت در نظر میعنوان نگرش دانش تحصاایلی را به

این نگرش شاااامت چهار بعد نگرش کلی به زندگی تحصااایلی، نگرش به 

. اسااتو نگرش به ساااختمان محت تحصاایت  ،نالمسااامعلم، نگرش به ه

( در پژوهش خود نشان دادند که 20پور و همکاران  قدم مثال برای (.19 

صیلی در دانشبین  ستی تح صیلی و بهزی شتیاق تح موزان رابطه معنادار آا

یانجی بهزیساااتی تحصااایلی در در پژوهش وجود دارد. هایی نیز نقش م

پسند مثال مهنا و یالع برایمتغیرهای مختلف تحصیلی بررسی شده است. 

های محیطی و ( نقش میانجی بهزیستی تحصیلی را در ارتباط حمایت21 

 در وجود اینخودآگاهی هیجانی با اشاااتیاق تحصااایلی تأیید کردند؛ با 

صیلی در رابطه میان اشتیاق تحصیلی و ارتباط با نقش میانجی بهزیستی تح

 هویت تحصیلی پژوهش همسویی یافت نشد. 

سایی عوامت مؤثر  شنا شده و اهمیت  با توجه به نتایج مطالعات مطرح 

آموزان و براساااس خالء پژوهشاای مربوط به دانش ر اشااتیاق تحصاایلیب

طه ی تبیینهای علّمدل مت مؤثر بر راب نده عوا یت دانشکن با  آموزانهو

یابی اشاتیاق تحصایلی بر مدلپژوهش حاضار با هدف ، اشاتیاق تحصایلی

آموزان گری بهزیسااتی تحصاایلی دانشاساااس هویت تحصاایلی با میانجی

 انجام شد.

 روش 
مطالعه حاضاار از نظر هدف،  :کنندگانطرح پژوهش و شرررکت (الف

ها، همبساااتگی از نوع معادالت کاربردی و از نظر روش گردآوری داده

دوره دوم دختر  آموزان. جامعه آماری شامت تمامی دانشاست ساختاری

نرهان شهر ا سال متوسطه  با توجه به بود، که  1400-1401 تحصیلی در 

مدل را  (22  نظر کالین نه برای برازش  قت حجم نمو حدا نرر  200که 

                                                            
1. Positive psychology 

2. Scale of interest in school 

3. Wang 

 501تعداد  ایای مرحلهخوشاااهگیری از بین آنها با روش نمونه داند،می

های ورود مالکانتخاب شاااد.  های ورود و خروجبا توجه به مالک نرر

مدارس تحصااایت در ، بهره هوشااای بهنجار برخورداری از گروه نمونه،

ر فرایند پژوهش شناختی و جسمی که دنداشتن اختالل حاد روانو دولتی 

ند جاد ک نه؛ و اختالل ای یت افراد نمو لد، رضااااا با هر دو وا ندگی  ، ز

کنندگان و تکمیت ناقر انگیزگی مشااارکتشااامت بیهای خروج مالک

ها و شااارایط بر اسااااس . الزم به ذکر بود که مالکها بودپرساااشااانامه

وارساای  کنندگانمشااارکت ایو مشاااوره آموزشاایمندرجات در پرونده 

  شد.

 ابزار (ب

شتیاق  .1 و همکاران  3گاین پرسشنامه توسط وان :2به مدرسهپرسشنامه ا

آموزان ساخته ( جهت سنجش میزان اشتیاق تحصیلی در بین دانش2011 

و  ،بوده و سااه جنبه رفتاری، هیجانی گویه 23شااد. این پرسااشاانامه دارای 

دارای دو  جنبههر و شاااود شاااناختی اشاااتیاق تحصااایلی را شاااامت می

 ایدرجه 5گذاری پرسااشاانامه در مقیاس لیکرت نمره مقیاس اساات.خرده

خالرم، 1 از  کامالً م خالرم، 2=  کاماًل 5= موافقم و 4نظر، = بی3= م  =

ست.  شده ا سبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک موافقم( یراحی  برای محا

 کمترین نمرهشود. های مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع میتک گویه

شترین نمره  23 برای کت مقیاس ست 115و بی سب .ا شده هر چه امتیاز ک

این پرسشنامه  اعتبار اشتیاق تحصیلی بیشتر است.دهنده شتر باشد، نشانبی

گزارش شد  87/0توسط سازندگان آن با استراده ضریب آلرای کرونباخ 

نظر قرار ناحبدان اتتأیید اس آن مورد نوری و محتوایی کیری و روایی

هد و همکاران  (. 23گرفت   یدی، ( 24در پژوهش زا تأی عاملی  یت  تحل

که روایی عاملی پرسااشاانامه را نشااان  تأیید قرار داد عاملی را مورد 6مدل 

، 74/0کت پرسشنامه با استراده از ضریب آلرای کرونباخ  اعتبارو  دهدمی

گزارش شااده  86/0و هیجانی  ،82/0، شااناختی 82/0ی ابعاد رفتاری براو 

 محاسبه شد. 74/0آلرای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش حاضر . است

های هویت برای ساانجش میزان منزلت :4هویت تحصاایلی پرسااشاانامه .2

شد.  استراده (25  5تحصیلی از پرسشنامه هویت تحصیلی واز و ایزاکسون

اسااات که روی یک  گویه 40مقیاس و خرده 4نمونه انااالی ابزار دارای 

4. Educational identity questionnaire 

5. Was & Isaacson 
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و  = کامالً موافقم قرار دارند5= کامالً مخالرم تا 1ای از ییف پنج درجه

مره آزمودنی در این مقیاس بین ن .گویه اسااات 10مقیاس دارای هر خرده

بیانگر میزان منزلت هویت  66تا  40گیرد که نمره بین قرار می 200تا  40

یانگر میزان منزلت هویت  133تا  66تحصااایلی در حد پایین؛ نمره بین  ب

سط صیلی در حد متو بیانگر میزان منزلت هویت  133تر از الو نمره با ،تح

همساااانی درونی  ساااازندگان این مقیاس اسااات. التحصااایلی در حد با

یک از  باخ برای هر رای کرون یب آل به روش ضااار مه را  نا پرساااشااا

 ،85/0و موفق به ترتیب  ،، ساااردرگمزودرسهای دیررس، مقیاسخرده

و نتایج تحلیت عاملی تأییدی وجود  اندگزارش کرده 76/0و 77/76،0/0

سخه فارسی این ابزار  (.25أیید قرار داد  عامت را در پرسشنامه مورد ت 4 ن

ست که خرده 32شامت  صیلی موفق مقیاسگویه ا شامت  1اول هویت تح

؛ گویه 8شاااامت  2دوم هویت تحصااایلی دیررس مقیاسخرده؛ گویه 10

یاسخرده یت تحصااایلی ساااردرگم مق مت  3ساااوم هو یه 8شااااا و  ،گو

اسااات.  گویه 10شاااامت  4چهارم هویت تحصااایلی زودرس مقیاسخرده

، 11، 10 هایگویهیابی محتوایی و در روایی 36و  27، 22، 19 هایگویه

جازی 33و  20 ند. ح حذف شااااد عاملی  یت  کاران  در تحل ( 26 و هم

آموزان همچنین ضاااریب آلرای کرونباخ را برای کت مقیاس میان دانش

ند. 76/0ایرانی  باخ این  گزارش کرد رای کرون حاضااار آل در پژوهش 

 محاسبه شد. 72/0پرسشنامه 

 (27  سااوینی و همکاران -تومینن :5بهزیسااتی تحصاایلی ( پرسااشاانامه 3

 شناسیروان هایشاخصه از الگوگیری با را تحصیلی بهزیستی پرسشنامه

 . اینیراحی کردند 2012در ساااال  بافت مدرساااه با مرتبط بهزیساااتی

شنامه س سنجی نوع از پر ست خود  عدم موافقت یا موافقت میزان که ا

پیرامون وضعیت تحصیلی  وی نظرات درباره که گویه 31 را دهندهپاسخ

 دهد. پرسااشاانامهمی قرار لیکرت مورد بررساای ییف در خود هسااتند،

 گویه(، فرسودگی نسبت به مدرسه 8  6مدرسه ارزش ابعاد شامت مذکور

ضایت10  صیلیگویه(، ر سه4  7مندی تح شارکت در کار مدر  گویه(، م

گذاری نمره نوع دو دارای پرسااشاانامه های اینگویهگویه( اساات.  9 

ای. به درجه 5 لیکرت ب( ییف و ایدرجه 7 لیکرت است: الف( ییف

                                                            
1. Successful academic identity 

2. Late 

3. Confused 

4. Premature 

است. نمره  209و باالترین نمره  31یور کلی حداقت نمره در این مقیاس، 

باالتر به معنای تجربه نمودن سااطا باالتر بهزیسااتی تعریف شااده اساات. 

یاس ندگان این مق ید و ساااااز تأی قدار روایی محتوایی آن را  رای م  آل

 به نساابت فرسااودگی مدرسااه، ارزش چهارگانه ابعاد برای کرونباخ

ترتیب  به را مدرسه و مشارکت در کار، تحصیلی مندیرضایت مدرسه،

(. در ایران این ابزار توسط 27 کردند گزارش 94/0و  91/0، 77/0، 64/0

نرر از  365شااده اساات. در یک نمونه ( اعتباریابی 28  مرادی و همکاران

رای  به روش آل دانش آموزان دختر و پسااار، همبساااتگی درونی ابزار 

گزارش شااده اساات. همچنین ضاارایب همبسااتگی درونی  87/0کرونباخ 

 مندیرضااایت، مدرسااه به نساابت فرسااودگی ،مدرسااه چهار بعد ارزش

و  73/0، 73/0، 88/0ترتیب  به مدرسااه و مشااارکت در کار، تحصاایلی

ست.  75/0 شده ا شنامه مذکور در پژوهش گزارش  س آلرای کرونباخ پر

 محاسبه شد. 80/0حاضر 

مسااانوالن پس از دریافت مجوزهای الزم و هماهنگی با  :روش اجرا (ج

طه نه متوسااا هانشاااهر  مدارس دخترا مدیران آن،  انااار نرر از  501و 

 های ورود به پژوهش را داشاااتندمذکور که مالک آموزان جامعهدانش

 برخیبه هایی که ها پاساااخ دهند. پرساااشااانامهبه پرساااشااانامه انتخاب و

آوردن  آنها پاسخ داده نشده بود، حذف شدند. به منظور فراهم هایگویه

بار جوّ باال بردن میزان اعت ناسااااب جهت اجرای مطلوب پژوهش و  ی م

سته  شنامهتوزیع و جمع شد:درونی آن تدابیری به کار ب س ها به آوری پر

ستی سهوی توسط خود های منظور دقت باال و جلوگیری از کا عمدی یا 

ها به نااورت فردی و یا گروهی به پرسااشاانامه پژوهشااگر انجام پذیرفت،

و  شدها بیان دادن به پرسشنامه آموزان تحویت داده شد، نحوه پاسخدانش

شنامه س سخها پژوهدر جریان تکمیت پر سؤالهای شگر با پا های خود به 

، آنها را راهنمایی کرده و با نااابر و حوناااله به رفع ابهام آموزاندانش

زمان توزیع پرسااشاانامه توضاایحات کلی درباره هدف پژوهش  .پرداخت

شد سخ آموزاندانشهمچنین به  ؛داده  شد که پا های ایمینان کافی داده 

 آنانر نتیجه امتحانات و نمرات آنها محرمانه خواهد ماند و هیچ تأثیری د

روش های پژوهش با تحلیت دادهپس از اجرای پژوهش،  نخواهد داشاات.

7. Academic wellbeing scale 

6. The value of school 

7. Academic satisfaction 
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های همبسااتگی و مدل معادالت ساااختاری با به کارگیری از نرم پژوهش

های جام شااااد 24AMOSو  26SPSS افزار یت روابط ان هت تحل . ج

اسااتراده شااد. جهت  ماکروای نیز از روش بوت اسااترد در برنامه واسااطه

های مجذور خی نسبت به های برازندگی مدل از شاخربررسی مشخصه

پارسااایمونس، 1درجه آزادی ، برازش 3ای، برازش مقایساااه2برازش نرم 

و  6، شاااخر نیکویی برازش5، برازش افزایشاای4ای پارساایمونسمقایسااه

 .شد استراده 7ریشه میانگین مربعات خطای تقریب

 هایافته
آموزان دختر دوره دوم متوساااطه شاااهر نرر از دانش 501در این پژوهش 

 02/17 ±65/0با میانگین ساانی  1400-1401اناارهان در سااال تحصاایلی 

های شاخرمورد بررسی قرار گرفت. سال  18-16سال و در ییف سنی 

ستاندارد در  تونیری متغیرهای پژوهش حاضر شامت میانگین و انحراف ا

 است.  گزارش شده 1جدول 

 
 (501)تعداد: آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اصفهان )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش در دانش های توصیفیشاخص :1جدول

 کشیدگی کجی کمینه-بیشینه انحراف استاندارد میانگین متغیر

 305/1 -912/0 45-9 07/6 23/36 هویت تحصیلی موفق

 -353/0 -078/0 50-10 22/8 12/29 هویت تحصیلی دیررس

 819/0 796/0 45-10 99/5 94/20 هویت تحصیلی سر در گم

 183/1 402/0 45-12 52/4 05/28 هویت تحصیلی زودرس

 -184/0 -521/0 205-41 33/31 24/147 بهزیستی تحصیلی

 302/0 -859/0 56-8 45/11 26/42 ارز مدرسه

 -250/0 -499/0 70-11 73/11 28/50 فرسودگی نسبت به مدرسه

 -062/0 -568/0 20-4 69/3 80/14 رضایتمندی تحصیلی

 114/0 -435/0 63-9 63/9 88/39 درآمیزی با کار مدرسه

 690/0 -542/0 98-40 90/8 94/75 اشتیاق تحصیلی

 125/1 -727/0 29-10 83/2 89/15 رفتاری

 053/0 -531/0 40-9 47/5 54/27 هیجانی

 332/2 -003/1 40-8 17/5 51/32 شناختی

 
ایالعات مربوط به همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش  2 جدول

 دهد. را نشان می
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش :2جدول 

 1 2 3 4 5 

     1 موفقهویت تحصیلی  .1

    1 -461/0** هویت تحصیلی دیررس .2

   1 689/0** -620/0** هویت تحصیلی سر درگم .3

  1 152/0** 217/0** 180/0** هویت تحصیلی زودرس .4

 ns074/0- 1 -610/0** -546/0** 756/0** بهزیستی تحصیلی .5

 690/0** 180/0** -497/0** -429/0** 723/0** اشتیاق تحصیلی .6

**P< 001/0 ، *P< 05/0  

                                                            
1. Chi-square/degree-of-freedom ratio (CMIN/df) 

2. Parsimonious normed fit index (PNFI) 

3. Comparative fit index (CFI) 

4. Parsimonious comparative fit index (PCFI) 

5. Incremental fit index (IFI) 

6. Goodness of fit index (GFI)  

7. Root mean square error of approximation (RMSEA) 
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ماتریس همبساااتگی، بین هویت تحصااایلی موفق  تایج  به ن با توجه 

 723/0r=  180/0( و هویت تحصاایلی زودرسr= با اشااتیاق تحصاایلی )

آموزان رابطااه مثباات و معنااادار و بین هویاات تحصااایلی دیررس دانش

 429/0-r=  497/0( و هویت تحصااایلی سااار درگم-r= یاق با اشااات  )

(. P<01/0آموزان رابطه منری و معناداری وجود دارد  تحصااایلی دانش

( با بهزیساااتی تحصااایلی =756/0rهمچنین بین هویت تحصااایلی موفق  

آموزان رابطااه مثباات و معنااادار و بین هویاات تحصااایلی دیررس دانش

 546/0-r=  610/0( و هویت تحصااایلی سااار درگم-r= با بهزیساااتی )

(. P<01/0آموزان رابطه منری و معناداری وجود دارد  تحصااایلی دانش

( رابطه مثبت و =690/0rبین بهزیساااتی تحصااایلی و اشاااتیاق تحصااایلی  

 (.P<01/0ناداری وجود دارد  مع

یابی در پژوهش حاضااار جهت بررسااای برازش رابطه از روش مدل

معادالت سااااختاری اساااتراده شاااد. پیش از کاربرد این روش، بررسااای 

پیشنهاد کالین  بر اساسآماری ضروری است.  شهای این روفرضپیش

متغیری به کمک برآورد مقادیر کجی و های بهنجاری تک( مرروضه22 

شدند. با توجه به اینکه دامنه کجی و کشیدگی  کشیدگی آزمون و تأیید 

یید قرار أقرار داشاات، نرمال بودن تک متغیری مورد ت ±2متغیرها در بازه 

گرفت. جهت بررسااای نرمال بودن چندمتغیری از ضاااریب کشااایدگی 

شده مردیا ستاندارد  شنهاد  1ا ست. بنابر پی شده ا ستراده  سبت بحرانی ا و ن

قادیر کوچک29  2بالنچ به 5تر از (، م بت بحرانی  نوان عدم عبرای نسااا

شاااود. در این پژوهش متغیره در نظر گرفته میتخطی از نرمال بودن چند

به دساات آمده که کمتر از  987/1و نساابت بحرانی  524/2ضااریب مردیا 

. بنابراین فرض نرمال بودن چندمتغیری برقرار اساات. جهت اساات 5عدد 

عدم وجود دا نددهبررسااای  له های پرت چ فانااا متغیری، شاااااخر 

 05/0، مورد بررسی قرار گرفت و سطوح معناداری کمتر از 3ماهاالنوبیس

اسااااس این  نظر اسااات. بر های پرت موردحاکی از دور افتاده بودن داده

سه دادهشا شد. هم خر،  سایی  شنا ضه عدم همخطی پرت  چنین مررو

ارزیابی شااد. در  5یانسو عامت تورم وار 4های تحمتچندگانه با شاااخر

های تحمت و عامت تورم واریانس این تحلیت در هیچ یک از مقادیر آماره

محاسااابه شاااده برای متغیرهای پژوهش، انحرافی از مرروضاااه همخطی 

سی پیش فرض شد. بنابراین برر شاهده ن شان داد چندگانه م های آماری ن

ناسااابی برای ارزکه روش مدل یابی یابی معادالت سااااختاری، روش م

 6نماییبرازش مدل است و جهت برآورد پارامترها از روش بیشینه درست

 استراده شده است.

شنهادی  ساختاری، برازندگی الگوی مدل پی ضرایب  سی  پیش از برر

ماتریس  های  عداد متغیر که ت به این با توجه  مورد بررسااای قرار گرفت. 

، مدل اساات واریانس کوواریانس با تعداد پارامترهای برآورد شااده برابر

شده شباع  شنهادی پژوهش ا شنهادی  7پی ست و درجه آزادی در مدل پی ا

( نیازی به بررسااای 22اسااااس دیدگاه کالین   برنااارر اسااات. بنابراین 

شان می ،نیستهای برازش مدل شاخر دهد. زیرا برازش کامت مدل را ن

ماتریس واریانس کوواریانس برای  مامی ایالعات  به عبارتی دیگر از ت

برآورد پارامترهای مدل استراده شده و تنها راه برای قضاوت برازش مدل 

اسااتراده از ضاارایب مدل اساات و ضاارایب پارامترها مورد ارزیابی قرار 

مدل اناااالح و می نادار  های غیرمع حذف مسااایر با  مه  ند. در ادا گیر

 شود.های برازش بررسی میشاخر

 حاضرهای برازندگی الگوی نهایی پژوهش شاخص :3جدول

مجذور میانگین مربعات خطای (، 9.< های نیکویی برازش، برازش افزایش شاخر ,شاخر برازش تطبیقی، 5.<)  ,ای پارسیمونسبرازش مقایسه , شاخر برازش ایجاز  هامیزان قابل قبول شاخص*

 .(22قابت قبول(   <5خوب،  < 3  مجذور خی بر درجه آزادی، (0.08>) تقریب

                                                            
1. Mardia standardized kurtosis coefficient 

2. Blunch 

3. Mahalanobis d-squared method 

4. Tolerance 

5. VIF 

6. Maximum likelihood (ML) 

7. Saturated 

های شاخص

 برازندگی

مجذور 

 خی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 بر خی مجذور

 آزادی درجه

 میانگین مجذور

 خطای مربعات

 تقریب

 شاخص

 ایجاز برازش

 شاخص

 برازش

 تطبیقی

 برازش

 ایمقایسه

 پارسیمونس

 برازش

 افزایش

 شاخص

 نیکویی

 برازش

 998/0 1 520/0 1 520/0 001/0 844/0 469/0 3 533/2 الگوی نهایی
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 3های برازش مدل نهایی پژوهش در جدول به شاااخرنتایج مربوط 

دهد بعد از های برازش نشااان مینتایج شاااخرنشااان داده شااده اساات. 

ضریب مسیر هویت تحصیلی زودرس به بهزیستی تحصیلی و انالحات 

ت تحصیلی دیررس و هویت ضرایب مسیر هویت تحصیلی زودرس، هوی

شتیاق تحصیلی غیر سردرگم به ا در ادامه  بودند. بنابراینمعنادار تحصیلی 

مدل حذف گردیدند نادار از  مدل  که مسااایرهای غیرمع هایی  الگوی ن

 پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. 

زا را نشااان میزان واریانس تبیین شااده متغیرهای درون R2 شاااخر

را در معادالت ساختاری  02/0و  R2 ،26/0 ،13/0مقادیر  ندهد. کوهمی

سطبه ترتیب قوی،  نیف می ،متو ضعیف تو ضریب تعیین متغیر و  کند. 

ش صیلی ا شده  نهایی( برابر تیاق تح نالح  ساختاری ا  540/0در الگوی 

شان می است  هویت تحصیلی ودهد متغیرهای برونزا و میانجی یعنی که ن

 54توانند میآموزان دختر دوره دوم متوسااطه بهزیسااتی تحصاایلی دانش

یلی را پیش بینی کنند که این میزان در درنااد از تغییرات اشااتیاق تحصاا

بهزیسااتی ضااریب تعیین متغیر  شااوداساات. همچنین مشاااهده میحد قوی 

نیز  4. جدول اسااتدرنااد در حد قوی  60برابر آموزان دانش تحصاایلی

شکت  سیرها و  ستاندارد م الگوی نهایی پژوهش  مدل انالح  1ضرایب ا

  دهد.شده( را نشان می

آموزان دختر دوره بهزیستی تحصیلی دانشمیانجیگری هویت تحصیلی با اساس  براشتیاق تحصیلی رابطه ساختاری ندارد مدل الگوی نهایی )اصالح شده( ضرایب استا :1شکل 

 دوم متوسطه شهر اصفهان

دهد های برآورد شاااده، نتایج نشاااان میبنابراین با توجه به شااااخر

ساختاری  صیلی رابطه  شتیاق تح ساس ا صیلی با برا میانجیگری هویت تح

صیلی دانش ستی تح نرهان بهزی شهر ا سطه  آموزان دختر دوره دوم متو

 تمامیتوان ضااارایب اساااتاندارد می 4رازش دارد. با اساااتناد به جدول ب

 مسیرها و مقادیر بحرانی را در الگوی نهایی مشاهده کرد.
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 ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی نهایی )اصالح شده( :4جدول

 (P) سطح معناداری نسبت بحرانی خطای معیار ضرایب استاندارد یرمس

 <001/0 577/9 068/0 440/0 اشتیاق تحصیلی <---هویت تحصیلی موفق

 226/0 -211/1 048/0 -056/0 اشتیاق تحصیلی <---هویت تحصیلی دیررس

 908/0 -115/0 071/0 -006/0 اشتیاق تحصیلی <---هویت تحصیلی سر درگم

 049/0 973/1 059/0 056/0 اشتیاق تحصیلی <---تحصیلی زودرسهویت 

 <001/0 548/14 199/0 537/0 بهزیستی تحصیلی <---هویت تحصیلی موفق

 <001/0 -524/5 154/0 -228/0 بهزیستی تحصیلی <---هویت تحصیلی دیررس

 008/0 -651/2 234/0 -118/0 بهزیستی تحصیلی <---هویت تحصیلی سر درگم

 502/0 672/0 210/0 021/0 بهزیستی تحصیلی <---تحصیلی زودرسهویت 

 <001/0 491/7 013/0 341/0 اشتیاق تحصیلی <---بهزیستی تحصیلی 

 

ای با استراده از آزمون بوت در ادامه نتایج حانت از روابط واسطه

نشان  5ای در جدول به جهت آزمودن مسیر واسطه ماکرواسترد در برنامه 

 است.  داده شده

ای وجود مسیر غیرمستقیم یا واسطه 4در الگوی نهایی پژوهش حاضر 

مستقیم متغیر مستقت بر ای و اثر غیراری رابطه واسطهدارد. برای تعیین معناد

است. در  شدهاستراده  1متغیر وابسته از یریق میانجی از روش بوت استرد

، میانگین 3ی؛ و بوتمستقیم در نمونه انل، اثر غیر2، منظور از داده5جدول 

چنین در این های بوت اسااترد اساات. همدر نمونه برآورد اثر غیرمسااتقیم

سوگیری شان 4جدول،  ضت بین داده و بوت و خطای معیار نیز ن ، بیانگر ترا

های بوت اساااترد مساااتقیم در نمونههنده انحراف معیار برآوردهای غیرد

 است. 

 

 یم الگوی نهایینتایج بوت استرپ برای مسیر غیر مستق: 5جدول

 مسیر
 سطح معناداری شاخص

  حد باال حد پایین خطا سوگیری بوت داده

 001/0 243/0 136/0 027/0 001/0 183/0 182/0 هویت تحصیلی موفق به اشتیاق تحصیلی از یریق بهزیستی تحصیلی

 001/0 -043/0 -121/0 020/0 001/0 -078/0 -079/0 هویت تحصیلی دیررس به اشتیاق تحصیلی از یریق بهزیستی تحصیلی

 012/0 -009/0 -076/0 017/0 002/0 -040/0 -042/0 هویت تحصیلی سر درگم به اشتیاق تحصیلی از یریق بهزیستی تحصیلی

 488/0 028/0 -012/0 010/0 004/0 007/0 003/0 هویت تحصیلی زودرس به اشتیاق تحصیلی از یریق بهزیستی تحصیلی

 

شان داد که اثر غیرمستقیم هویت تحصیلی  سترد ن نتایج آزمون بوت ا

هویت تحصاایلی دیررس و هویت تحصاایلی سااردرگم بر اشااتیاق  موفق،

و  -078/0، 183/0 تحصاایلی از یریق بهزیسااتی تحصاایلی به ترتیب برابر

ستقیم  -040/0 ست آمد که از لحاظ آماری معنادار بودند. اما اثر غیرم به د

زودرس بر اشتیاق تحصیلی از یریق بهزیستی تحصیلی از  هویت تحصیلی

 لحاظ آماری معنادار نبود.

 

                                                            
1. Bootstrap 

2. Data 

 گیریبحث و نتیجه
ساس هویت تحصیلی  یابیمدلاین پژوهش با هدف  شتیاق تحصیلی بر ا ا

انجام آموزان دوره دوم متوسطه گری بهزیستی تحصیلی دانشو با میانجی

هویت تحصااایلی با اشاااتیاق ننایج پژوهش نشاااان داد که بین ابعاد شاااد. 

به این ناورت که بین آموزان رابطه مساتقیم وجود دارد. تحصایلی دانش

آموزان رابطه و زودرس با اشااتیاق تحصاایلی دانش موفقهویت تحصاایلی 

درگم با اشاااتیاق ، و بین هویت تحصااایلی دیررس و سااارمثبت و معنادار

نادار وجود دارد. تحصااایلی دانش طه منری و مع تهایآموزان راب یاف ها ن 

3. Boot 

4. Bias 
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( اساات که نشااان دادند 14و  13، 8  پیشااین هایهمسااو با نتایج پژوهش

تواند با اشااتیاق تحصاایلی رابطه داشااته و حتی آن را هویت تحصاایلی می

که هویت تحصیلی  کردتوان عنوان می رابطهدر تبیین این  بینی کند.پیش

ستگی، خودمختاری، هدفمندی، باورهای کارآمدی شای  ،بازتابی از انواع 

های درس با سالهای رایجی اسااات که نوجوانان در کو تجربه هیجان

کردن در ن و معلمان خود دارند و مشاااخصاااه آن، چگونه عمتالهمساااا

آموزان دارای هویت تحصاایلی موفق اساات. دانش های تحصاایلیعرنااه

کنند، نساابت به تحصاایت روشاان تحصاایلی برای خود انتخاب می اهداف

سی التعهد دارند، انگیزه با دارند.  پرکشاکشیی برای تکمیت تکالیف در

یت باهمچنین مسااانول باالپذیری  به ال، نظم و اراده  بت  ند، نسااا یی دار

د و از این امر احسااااس رضاااایت هساااتن ولوساااموضاااوعات یادگیری م

با چالش می ند، در مواجه  آزمون، ساااعی در  و عملکرد ضاااعیف درکن

های ترین اولویتمواجه و بررساای و حت آن دارند، مدرسااه یکی از مهم

ستشان زندگی سطا با احتمال آموزانی بهو چنین دانش ،ا از  الییزیاد، 

 (.8  تحصیلی را از خود بروز خواهند داد اشتیاق

سااااختار انگیزشااای مهمی برای  و زودرس موفقهویت تحصااایلی 

عنوان یکی از ه زیرا زمانی که موفقیت تحصااایلی ب ،گیرندگان اساااتیاد

خانوادگی مورد ارزش ناً  یا ماعی و اح یدهای اجت با  تأی قرار بگیرد و 

 -های ارائه شاااده هماهنگ شاااود، افراد متقابالً واایف یادگیری ارزش

بعضااااً ناگزیر  هایتنشدهند، در برابر تحصااایلی خود را بهتر انجام می

تری دچار شاااناختی کمپذیرتر و به مشاااکالت روانتحصااایلی انعطاف

زیرا احساس می کنند دارای پایگاه امنی هستند و این احساس  ؛شوندمی

 -امنیت، از میزان اضااطراب ناشاای از تهدیدهای بیرونی محیط آموزشاای 

سالمتی و خوشی را در فرد تقویت مییادگیری می  کندکاهد و احساس 

و آموزانی که در وضعیت هویت تحصیلی سردرگم دانش (. از سویی14 

قراردارند به علت فقدان تعهد و اکتشااااف در رابطه با دنبال کردن دیرس 

شده، بی شگاهی، اهداف تحصیلی تنظیم ن سبت به تحصیالت دان تراوتی ن

های تحصیلی برای خود احتماالً تعلت بیشتری نمرات و عدم تنظیم اولویت

امور تحصاایلی داشااته و عملکرد تحصاایلی ضااعیری دارند و این تعلت در 

شتیاق تحصیلی و انگیزه برای اقدامات یادگیری  تحصیلی به معنای عدم ا

این افراد حرمت خود پایین، خودپنداشااات منری و خودتنظیمی اسااات. 

ناقر دارند و نتیجه آن فعال شااادن فرایندهایی اسااات که موجب عدم 

 . (13  شودرگیری تحصیلی میاشتیاق به تحصیت و د

و بین بهزیسااتی تحصاایلی دهد که یافته دیگر این پژوهش نشااان می

این یافته  آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.اشتیاق تحصیلی دانش

سو با نتایج پژوهش شین هایهم سویی از 20و  19، 15  پی ست. این هم ( ا

ستی تحصیلیمذکور  یهااین جهت که پژوهش در  را آموزاندانش بهزی

شتیاق تحصیلیرابطه با  سی قرار  ا شاخر  و به دادهمورد برر عنوان یک 

صیلی دانشمهم در  شتیاق تح در تبیین این یافته  اند.معرفی کردهآموزان ا

 منابع به -. مدل تقاضااا(17اشاااره کرد  منابع  -دیدگاه تقاضاااتوان به می

ت ارائه شااده اساات و نشااان معمول در زمینه اشااتیاق به کار و تحصاای یور

های آموزشی منجر به بهزیستی، رضایت در محیط الدهد که اشتیاق بامی

اشااتیاق تحصاایلی در  .شااودآموزان میاز زندگی و رشااد یادگیری دانش

پرورش ضااروری اساات و حالتی بادوام در درون فرد  و مطالعات آموزش

شااود. میهای مدرسااه اساات که باعم درگیری و بهزیسااتی در فعالیت

شود که برده می کار عنوان ساختار انگیزشی به  بهاشتیاق تحصیلی معموالً

سبت به تحصیت منعکس ست  کننده تعهد یادگیرنده ن بنابراین دور (. 19ا

از انتظار نیسااات که میان بهزیساااتی تحصااایلی و اشاااتیاق تحصااایلی در 

  آموزان ارتباط وجود داشته باشد.دانش

نشان داد که  ،که حانت برازش مدل استیافته دیگر پژوهش حاضر 

گری بهزیسااتی تحصاایلی بر اشااتیاق تحصاایلی هویت تحصاایلی با میانجی

ستقیم دارد.دانش سطه اثر غیرم نورت  آموزان دوره دوم متو این یافته به 

( که نقش میانجی 21پسااند  مهنا و یالعتواند با نتایج پژوهش ضاامنی می

باط  یتبهزیساااتی تحصااایلی را در ارت های محیطی و خودآگاهی حما

 وجودهیجانی با اشاااتیاق تحصااایلی تأیید کردند همساااو باشاااد؛ با این 

یاق  یان اشااات طه م یانجی بهزیساااتی تحصااایلی در راب با نقش م باط  درارت

صیلی صیلی و هویت تح شد.  ،تح سویی یافت ن در تبیین این پژوهش هم

فق دارند، یادگیرندگانی که ساابک هویت موتوان اذعان داشاات می یافته

از سااطوح باالیی از خودمختاری تحصاایلی و اهداف تحصاایلی روشاان 

شن و  صیلی رو سبک هویت موفق، اهداف تح برخوردارند. افراد دارای 

سطا باالتری از تعهد را نسبت به سبک هویت سردرگم و دیررس نشان 

حاظ می به یور کلی از ل که افراد دارای هویت موفق  ند؛ ضااامن این ده

یافتگی سااالم و خوبی دارند و با مسااائت به نحو مناسااب و روانی، سااازش
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آیند. آنها کارآمدی شاااخصااای باالیی دارند و ای کنار میشاااایساااته

شااان پایین اساات، این افراد از یریق یک انتخاب خودگردان و اضااطراب

به مجموعه هداف تحصااایلی تعهد ها، نقشای از ارزشیکپارچه  ها و ا

افراد  تأثیر ته هساااتند و کمتر تحتدارند، دارای یک هویت خودسااااخ

باال ظارتی  ندی و خودن هدفم لت  به ع ند و  چار ، دیگر قرار دار کمتر د

شااوند. ویژگی تغییرپذیری و انطباق با شاارایط مشااکالت تحصاایلی می

های کلیدی هویت تحصاایلی موفق اساات؛ ضاامن اینکه جدید از ویژگی

باال، خودآگاه، حرمت خود  کوش، بااین گروه از افراد منسااجم، سااخت

سنله هستند و با توجه به این  ،درونیمهارگری دارای منبع  و قدرت حت م

های خود اعتماد دارند ها نسبت به آینده امیدوار هستند، به تواناییویژگی

( و همه این موارد با افزایش و بهبود احساس رفاه و بهزیستی تحصیلی 17 

هزیساااتی و افزایش رفاه شاااود، بهبود حس بدر یادگیرندگان تقویت می

کاری  نقطه مقابت اشاااتیاق ثر در کاهش اهمالمؤتحصااایلی نیز نقشااای 

یت(. 20آموزان دارد  تحصااایلی( دانش حدود عه نیز از م طال های این م

اکترا به و همچنین  های خودگزارشاایاسااتراده از پرسااشاانامهتوان به می

همچنین  اشاااره کرد. آموزان یک مقطع خاصجمعیت غیربالینی و دانش

شنامه س سواالت زیاد پر سخمی هاتعداد  ها تواند باعم کاهش دقت در پا

های و اساااتراده از روشرفع این محدودیت ها در مطالعات آتی شاااود. 

آمده دهی نتایج به دساااتتواند بر دقت و تعمیممیمصااااحبه و مشااااهده 

های بالینی شود پژوهش حاضر بر روی گروههمچنین پیشنهاد می فزاید.ابی

آموزش با  کنشی انجام شود وفزون -رسایی توجهآموزان با نادانشمانند 

را آنها توان اشااتیاق تحصاایلی و انگیزش درساای کاهش اهمالکاری میو 

 افزایش داد.

 مالحظات اخالقی

از رسااااله دکترای رشاااته این مقاله برگرفته  پیروی از اصررول اخالق پژوهش:

اخااالق  بااا کااد اسااااات کااهیااکاام  نااویسااااانااده تاارباایااتاایشاااااناااسااااای روان

IR.IAU.SHK.REC.1400.141  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد اجرا و

دفاع شااده اساات. مالحظات اخالقی در این مطالعه بر  7/4/1400پروپوزال آن در تاریخ 

شااناساای ایران مانند ن نظام روانشااناساای آمریکا و سااازمااساااس قوانین انجمن روان

ها نیز در این مطالعه کامال رعایت ماندن ایالعات هویتی و تحلیت دادهرازداری، محرمانه

 شده است.

این مطالعه بدون حامی مالی و با هزینه شااخصاای نویسااندگان انجام شااده حامی مالی: 

 است. 

انااالی و  نویسااانده نخسااات این مقاله، پژوهشاااگر نقش هر یک از نویسررندگان:

 اند.ترتیب به عنوان استادان راهنما و مشاور پروژه نقش داشته نویسندگان دوم و سوم به

ضاد منافع:  سندگان هیچ گونه تعارض منافعی را به دنبال ت انجام این پژوهش برای نوی

 نداشته است و نتایج آن کامالً شراف و بدون سوگیری گزارش شده است. 

و نوجوانان  مدارس شاااهر انااارهانله از مسااانوالن بدین وسااایتشررکر و قدردانی: 

 شود. کننده، و استادان راهنما و مشاور در این مطالعه تشکر و قدردانی میشرکت
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