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 چكیده

و  یردولتیآموزان مدارس متوسطه دولتی، غپژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش

 ری عبارتمعه آماجا. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. دشنجام تیزهوشان شهرستان ساری، ا

برابر با  1399–00در سال تحصیلی  آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساریدانشبود از کلیه 

برای انتخاب فر شد. ن 377(، تعداد نمونه برابر 1970مطابق با جدول کرجسی و مورگان )نفر که  18606

ن( تیزهوشا ویردولتی غای )بر حسب نوع مدرسه: دولتی، گیری تصادفی طبقه، از روش نمونهافراد نمونه

 (1398مکاران )رشیدی و هاشتیاق تحصیلی رسولی خوگیری، پرسشنامه استاندارد ابزار اندازهاستفاده شد. 

 آزمون)ستنباطی اار ( و آممعیارهای آمار توصیفی )میانگین و انحرافها با روشتجزیه و تحلیل دادهبود. 

میزان نشان داد  یافته هاانجام شد.  α=05/0تحلیل واریانس یک متغیری )انوا(( در سطح معناداری 

ولتی و مدارس د آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر ازهای آن در دانشاشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس

ن نش آموزاد از داهای آن بعیاسچنین، از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقغیر دولتی است. هم
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 مقدمه

 

های یک کاری را که عالقه زیادی داشتن به امور و جنبها ایناشتیاق از نظر لغوی به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن ی

، عبارت است از تعامل (. اشتیاق تحصیلی1397شود )نیرومند علی بابا لو، رغبتی تعریف میمیلی و بیگویند که معموال در مقابل بی

عوامل مهمی است که امروزه، معلمان و دهند و یکی از های آموزشی اختصاص میآموزان به فعالیتانرژی، وقت و زمانی که دانش

ای به یادگیری ندارند و از لحاظ آموزان از نظر شناختی و عاطفی عالقهآموزش دهندگان باید به آن توجه کنند. زیرا، بدون آن دانش

ینی از عالقه و کنند، سطح پایاند و مشارکت نمیتوجهآموزان در کالس بیفیزیکی مایل به ترک مدرسه هستند. بسیاری از دانش

شود. پس ایجاد انگیزه و اشتیاق در ها میانگیزه دارند و این عوامل، موجب عدم عالقه به مدرسه و در نهایت ترک تحصیل آن

گردند، بسیار مهم و ضروری است. اگر معلمان درک بهتری از تفاوتی و افزایش یادگیری میآموزان که موجب کاهش بیدانش

توانند با راهبردهای خاص شود، میها در مدرسه میداشته باشند و بدانند چه عواملی موجب کاهش اشتیاق آنآموزان اشتیاق دانش

ای است که برای اولین بار اشتیاق تحصیلی سازه (.2016، 1ها افزایش دهند )کونرهای آموزشی مناسب اشتیاق را در آنشیوه و

گرایانه در حوزه تعلیم و های اصالحعنوان پایه و اساسی برای تالشو به جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید

آموز در کالس درس به طور گسترده و در تکالیف تحصیلی به طور خاص هدف مهم تربیت مدنظر قرار گرفت. اشتیاق دانش

موز در کوتاه مدت و بلند مدت است، آکننده برجسته موقعیت تحصیلی دانشبینیآموزش است، عالوه بر این، اشتیاق به عنوان پیش

کنند، رضایت آموزان درگیر بیشتر مطالعه میگردد. دانشآموز منجر به رشد اجتماعی، شناختی و پیشرفت تحصیلی میاشتیاق دانش

یک هدف  شوند. بنابراین، مفهوم اشتیاق نه تنها به خاطر ارزش خودش به عنوانتحصیلی بیشتری دارند و بیشتر فارغ التحصیل می

آموزشی، بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای آموزشی مهم و برجسته است. لذا، اشتیاق تحصیلی همچنین مشارکت در امر 

آموزان و به عنوان سرمایه روانی دانشاشتیاق تحصیلی بنابراین، (. 200۴، 2یادگیری وظایف آموزشگاهی است )فریدریکز و همکاران

، 3شود )شاری و همکارانها تعریف میها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیتبرای یادگیری و کسب مهارت هاتالش مستقیم آن

های کالسی، از نتایج مهم مدرسه در اشتیاق تحصیلی به عنوان یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیت(. 201۴

های فوق برنامه مانند ورزش، موسیقی، امل مشارکت در فعالیتتواند شهای آموزشگاهی است. اشتیاق تحصیلی میکنار موفقیت

اشتیاق تحصیلی هم در ارتقای (. 1397تئاتر و کار جمعی که به وسیله مدرسه سازمان داده می شود نیز باشد )نیرومند علی بابا لو، 

اشتیاق تحصیلی به (. 1398کاران، ای دارد )باقری و همآموزان در مدارس نقش عمدهتحصیلی و هم کاهش رفتارهای پرخطر دانش

صورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند، اشاره کنند تا بههای هدفمند آموزشی میآموزان صرف فعالیتکیفیت تالشی که دانش

شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری، فهمیدن و تسلط در گذاری رواندارد. به عبارت دیگر، اشتیاق تحصیلی نوعی سرمایه

چنین، سبب ، هم(2003، ۴برینک و پینتریچدهد )لیننهای تحصیلی را ارتقاء میها و هنرهایی است که فعالیتانش، مهارتد

های کالسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه، رابطه مناسب با معلمان و سایر های مدرسه، شرکت در فعالیتمشارکت مؤثر در فعالیت

های کالس کنند، در فعالیتهای کالس مشارکت میآموزان مشتاق در بحثدانش .(201۴، شود )شاری و همکارانآموزان میدانش

آموزانی که اشتیاقی به مدرسه ندارند، به دهند و در مقابل، دانشفعال هستند و نسبت به یادگیری از خود عالقه و انگیزش نشان می

آموزانی کنند، دانشمی ند و به احتمال زیاد مدرسه را رهاکنتری کسب مییابند، نمرات ضعیفآموزشی دست نمی اهداف باالی
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(. در 2012، 1و همکارانکنند )ریس در کالس درس، شکایت می منفعل هستند، احساس اضطراب و خستگی دارند و حتی از حضور

-کند و به آنی را تقویت میها به یادگیردهد، تالش و انرژی آنآموزان را نسبت به مدرسه افزایش میمقابل، اشتیاق، آگاهی دانش

شود و در چنین، موجب نتایج مثبت تحصیلی میدهد تا فرایندهای مختلف یادگیری و آینده خود را بررسی کنند. همها اجازه می

خورشیدی و ای دارد )رسولیواسطه گذارد، نقشارتباط با وضعیت اقتصادی، اجتماعی، نژادی و هر آنچه بر پیشرفت تحصیلی اثر می

اند، در (. محققان معتقدند که مطالعات مرتبط با اشتیاق، اصطالح اشتیاق را به دو صورت مورد استفاده قرار داده1398همکاران، 

عنوان یک سازه متضاد یعنی های مرتبط با مدرسه و در حالت دوم، آن بهآموزان در فعالیتعنوان شرکت دانشحالت اول اشتیاق به

(. یک مفهوم سازی متمایز از اصطالح اشتیاق در 2008، 2مورد نظر قرار گرفته است )آپلتون و همکاران)رهاسازی(  قطع اشتیاق

آموزی ای، اشتیاق تحصیلی و اشتیاق دانشادبیات پژوهشی سه نوع اشتیاق را مشخص کرده است که عبارتند از اشتیاق مدرسه

وزان را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکلیف یادگیری کرد آمدهد که اگر بتوان دانشها نشان می(. پژوهش2013، 3)لى

آموز در مدرسه و توان به موفقیت علمی آنان امیدوار بود. به این ترتیب، از نظر مفهومی اشتیاق تحصیلی هم رفتار دانشبیشتر می

تواند به رفتار یا احساسات مدرسه می قشود. اشتیاشناختی آنان نسبت به مدرسه را شامل میهای هیجانی یا روانبستگیهم دل

 5(. مارکس2199، ۴های کالس درس، مقررات مدرسه، معلمان و همساالن اشاره داشته باشد )فینآموزان نسبت به موضوعدانش

اشتیاق  گذارد.پذیرد و هم بر آن تأثیر می( گزارش کرد اشتیاق در مدرسه )اشتیاق تحصیلی( هم از موفقیت آموزشی تأثیر می2000)

گیرد، ای( از جمله ارتباطات میان فردی که در مدرسه شکل میآموزان به فاکتورهای بافتی )زمینهو عدم اشتیاق آموزشی دانش

آموزان حساس است. به طور قطع مشخص شده است روابط حمایتی با معلمان و دیگر بزرگساالن مدرسه به موفقیت آموزشی دانش

های بعدی آموزشی میان جوانان آماده کند. تواند زمینه را برای اشتیاقبا بزرگساالن در مدرسه میکند. تجربیات مثبت کمک می

اند از افزایش موفقیت، رفتارهای مثبت افزایشی و رشد هیجانی. از سویی، بعد رفتاری آموزان عبارتفواید این اشتیاق برای دانش

کند )وانگ و بینی میها را پیشمرات پیشرفت تحصیلی بعدی آنآموز مرتبط است و ناشتیاق با پیشرفت تحصیلی دانش

داری با معدل تحصیلی بعدی دانش آموزان مرتبط است. با آموزان به طور معنی(. گزارش شده است شرکت دانش1120، 6هولوکامب

تحصیلی به طور مثبت  در نظر گرفتن سهم اشتیاق شناختی، بسیاری از محققان گزارش کردند که اشتیاق شناختی با پیشرفت

تواند آموز به تنهایی نمیمرتبط است. با وجود این، بسیاری از محققان معتقدند که مؤلفه رفتاری نظیر مشارکت فیزیکی دانش

ها به یادگیری آموزان به تعهد شناختی آنبینی کند، زیرا مشارکت دانشهای آموزشی پیشپیامدهای تحصیلی را در بسیاری از بافت

( نشان داد انگیزه پیشرفت، اعتمادبه نفس، 1396) مطلقراد و ساداتی(. پژوهش رضایی1992، 7دارد )نیومن و همکاران هاشار

آموزان در مدارس دولتی، نمونه دولتی، هوشمند و تیزهوشان متفاوت است. اما، احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانش

دولتی تفاوت وجود ندارد. فرازنده و ن فرسودگی تحصیلی در مدارس دولتی و مدارس غیر( نشان دادند بی1395قانونی و قلتاش )

آموزان مدارس با مشاوره و فاقد مشاور تفاوت معناداری وجود دارد و مدارس ( نشان دادند اشتیاق تحصیلی دانش1391همکاران )

آموزان در ا دیروز، هدف آموزش و پرورش این بوده که دانشتطور معناداری از اشتیاق تحصیلی باالتری برخوردار بودند. مشاور به

ها، نیازهای جدیدی در خواندن، حساب کردن و نوشتن مهارت یابند. اما، امروزه در آموزش و پرورش نوین، افزون بر این مهارت

های هزاره سوم مطرح شهای جدید زندگی و نیز چگونگی رویارویی با چالهای زیستن، حل مساله در موقعیتقالب کسب مهارت
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دهند که تغییرات سریع های خود ادامه میهای آموزشی در موقعیتی به فعالیت(. امروزه، نظام139۴شده است )سجودی و همکاران، 

-توان طرز تلقی گذشته به دانشهای زندگی انسان سایه افکنده و بر آن تاثیر گذاشته است. دیگر نمیعلم و فناوری بر تمام جنبه

آموزان خوب تربیت شوند، مفید، مبتکر و خالق باشند، باید تحولی در نظام  ها نگریست. اگر قرار است دانشوزان و تربیت آنآم

گیری درست، های آموزش بوجود آورد. در مدارس مدرن، مهارت در حل مسائل، مهارت در تصمیمویژه روشتعلیم و تربیت به

-ندگی، مهارت در تفکر انتقادی و مهارت در برقراری ارتباط انسانی و غیره از جمله مهارتبینانه زهای واقعمهارت در طرح هدف

. با این وصف، یکی از دالیل عدم اشتیاق دانش (1396 مطلق،راد و ساداتیشود )رضاییها توجه میهایی هستند که زیاد به آن

واند در نتیجه اشتیاق عاطفی منفی یا کمبود اشتیاق عاطفی مثبت تگردد که میها با معلمان بر میآموزان در مدرسه به ارتباط آن

آموزان فرصت و زمان کمتری برای بودن با معلمان، الگوپذیری و برقراری ارتباط باشد. تعدد معلمان در مقطع دبیرستان به دانش

شدن برای یادگیری و تقویت اشتیاق ها موجب برانگیخته آموزان نسبت به معلمان و دلبستگی به آندهد. شناخت دانشعاطفی می

گردد. لذا از آموزان برمیها با دانششود. در اکثر موارد رفتار معلمان، آگاهانه یا ناآگاهانه به ارتباط شناختی آنها در مدرسه میآن

سم بر این است که نوع جا که در کشو ما رتر، است. از آنها، اشتیاق رفتاری در مقایسه با اشتیاق عاطفی و شناختی مهمنظر آن

مدرسه از نظر امکانات و شرایط آموزشی )فضای آموزشی، مدیر، معلمان، تجهیزات و فناوری و غیره( در رشد فکری، تربیتی، 

بهاترین ترین و گرانآموزان تاثیر مستقیم دارد، جوانان و نوجوانان، ارزشمندترین سرمایه جامعه و ظریفاخالقی و علمی دانش

رسد یک برنامه آموزشی مناسب ها و جامعه کنونی سپرده است. به نظر میهستند که خداوند به عنوان امانت به خانواده هاییهدیه

جهت رشد همه جانبه آنان، فراهم نمودن شرایط و ابزارهایی است که فرصت و موقعیت خلق کردن، ابداع، آفرینش، تحول و 

تقویت اشتیاق تحصیلی در آن ها است. از این رو، با توجه به این که مشابه این پژوهش نوآوری را در آنان بوجود آورد و آن مستلزم 

در این جامعه آماری انجام نشده است و یا دست کم نتایج پژوهش های انجام شده در اختیار سایر پژوهشگران قرار نگرفته است، از 

وزان مدارس متوسطه دوم دولتی، غیردولتی و تیزهوشان آماین رو، هدف اصلی از پژوهش حاضر، مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش

 است.  شهرستان ساری

 

 روش

 

باشد. جامعه های کاربردی و از لحاظ روش، جزء مطالعات پیمایشی میطرح پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهش

که تعداد کل این جامعه  1399–00در سال تحصیلی  آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساریدانشآماری عبارت است از کلیه 

( مراجعه شد. بر این اساس، تعداد 1970جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان ) نفر است. 18606آماری برابر 

ای )بر حسب نوع مدرسه: دولتی، گیری تصادفی طبقهبرای انتخاب افراد نمونه، از روش نمونهنفر بدست آمد.  377نمونه برابر 

اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران پرسشنامه  جهت سنجش اشتیاق تحصیلی، ازتی و تیزهوشان( استفاده شد. غیردول

(، جهت استفاده در مدارس ایرانی توسعه دادند، استفاده 2016آموز در مدرسه ویگا )( که آن را بر اساس مقیاس اشتیاق دانش1398)

(، 1-7های که در آن اشتیاق تحصیلی از پنج خرده مقیاس اشتیاق رفتاری )گویه سوال تشکیل شده است 20شد. این سنجه از 

( و اشتیاق شناختی 16-18های (، اشتیاق عاطفی )گویه13-15های (، اشتیاق خودسامانی )گویه8-12های اشتیاق پویایی )گویه

سنج لیکرت است، به ای و طیف نگرشاصلهگیری فگذاری آن بر اساس مقیاس اندازه(، تشکیل شده که نمره19-20های )گویه

امتیاز؛ مخالفم،  1دارد. پاسخگویان برای انتخاب گزینه کامال مخالفم،  6تا  1طوری که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از 

نمایند. در این یاز، کسب میامت 6امتیاز و کامال موافقم،  5امتیاز؛ موافقم،  ۴امتیاز؛ تا حدی موافقم،  3حدی مخالفم، امتیاز؛ تا 2
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 5امتیاز؛ مخالفم،  6شوند. یعنی، برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، گذاری میبه صورت معکوس نمره 7تا  1های پرسشنامه، گویه

با این روش  شود.امتیاز کسب می 1امتیاز و کامال موافقم،  2امتیاز؛ موافقم،  3امتیاز؛ تا حدی موافقم،  ۴حدی مخالفم، امتیاز؛ تا

ها و کل سواالت )اشتیاق تحصیلی چه در هر یک از خرده مقیاساست. اما، چنان 120اکثر نمره و حد 20گذاری، حداقل نمره نمره

ترتیب، نقطه برش اینگیرد. بهقرار می 5تا  1کل( مجموع نمرات بر تعداد سواالت آن بخش تقسیم گردد، نمره هر پاسخگو بین 

زمان این مقیاس با مقیاس اشتیاق به مدرسه ( با استفاده از اجرای هم1398باشد. رسولی خورشیدی و همکاران )می 50/3برابر 

-به دست آوردند که حاکی از روایی همگرا است. هم ۴۴/0(، میزان همبستگی دو پرسشنامه را برابر 2011وانگ، وایلت و اسکلز )

ی و با استفاده از چرخش واریماکس و مقادیر باالتر از یک، نشان دادند که های اصلچنین، با استفاده از روش تحلیل مؤلفه

گویه( و  3گویه(، عاطفی ) 3گویه(، خودسامانی ) 5گویه(، پویایی ) 7پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، از پنج خرده مقیاس رفتاری )

ی اکتشافی است. پایایی به روش همسانی تحلیل عاملروایی سازه بر اساس  گویه( تشکیل شده است که تایید کننده 2شناختی )

های اشتیاق رفتاری، اشتیاق پویایی، اشتیاق خودسامانی، اشتیاق عاطفی درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفه

مقیاس  محاسبه شد که حاکی از همسانی درونی رضایتبخش ۴2/0و  60/0، 67/0، 80/0، 78/0، 78/0و اشتیاق شناختی به ترتیب 

تحلیل واریانس یک  معیار( و آمار استنباطی )آزمونهای آمار توصیفی )میانگین و انحرافها با روشتجزیه و تحلیل داده است.

 ( انجام شد.23ورژن  1از طریق نرم افزار آمار برای علوم اجتماعی )اس پی اس اسو  α=05/0متغیری )انوا(( در سطح معناداری 

 

 هایافته

 

( و %52) 1نفر ناحیه  181(( دوره دوم متوسطه بودند )%۴9پسر ) 185( و %51دختر ) 192آموز )دانش 377کنندگان شرکت

میانگین و انحراف استاندارد( )بررسی توصیفی ، 1سال قرار داشتند. جدول  18تا  15(( که در محدوده سنی %۴8) 2نفر ناحیه  196

و اشتیاق  عاطفی اشتیاق خودسامانی، پویایی، اشتیاق اشتیاق، رفتاری اشتیاقهای آن )و خرده مقیاسمتغیر اشتیاق تحصیلی 

 دهد.را نشان می (شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آنو خرده مقیاس میانگین و انحراف استاندارد اشتیاق تحصیلی: 1جدول 

                                                      
1. Statistical Package for Social Science (SPSS23) 



 
 

 35/ ...یزهوشانو ت یردولتیغ دولتی، متوسطه مدارس آموزان دانش یلیتحص یاقاشت یسهمقا

 
 انحراف استاندارد میانگین نقطه برش تعداد جنسیت متغیرها

 
 رفتاری اشتیاق

 25/1 12/۴ 5/3 192 تردخ

 32/1 10/۴ 5/3 185 پسر

 28/1 11/۴ 5/3 377 کل

 
 پویایی اشتیاق

 30/1 16/۴ 5/3 192 دختر

 18/1 25/۴ 5/3 185 پسر

 2۴/1 20/۴ 5/3 377 کل

 
 خودسامانی اشتیاق

 39/1 07/۴ 5/3 192 دختر

 08/1 1۴/۴ 5/3 185 پسر

 2۴/1 11/۴ 5/3 377 کل

 
 یعاطف اشتیاق

 16/1 25/۴ 5/3 192 دختر

 ۴1/1 19/۴ 5/3 185 پسر

 28/1 22/۴ 5/3 377 کل

 
 اشتیاق شناختی

 27/1 13/۴ 5/3 192 دختر

 02/1 12/۴ 5/3 185 پسر

 15/1 12/۴ 5/3 377 کل

 
 اشتیاق تحصیلی

 83/0 15/۴ 5/3 192 دختر

 81/0 16/۴ 5/3 185 پسر

 82/0 15/۴ 5/3 377 کل

 
( و 15/۴ ± 83/0اق تحصیلی )اشتیمیانگین( متغیر  ±آموزان دختر مقدار )انحراف استاندارد دهد در دانشان می، نش1جدول 

، (07/۴ ± 39/1)ودسامانی خ ، اشتیاق(16/۴ ± 30/1) پویایی اشتیاق(، 12/۴ ± 25/1) رفتاری یعنی اشتیاقهای آن خرده مقیاس

ان آموزدر دانشمیانگین(  ±رد مقدار )انحراف استاندا( است. این 13/۴ ± 27/1) و اشتیاق شناختی( 25/۴ ± 16/1)عاطفی  اشتیاق

، اشتیاق (25/۴ ± 18/1) پویایی اشتیاق(، 10/۴ ± 32/1) رفتاری اشتیاق(، 16/۴ ± 81/0اشتیاق تحصیلی )نیز برای  پسر

آمده دستهای بهیانگینماست. (  12/۴ ± 02/1)و اشتیاق شناختی ( 19/۴ ± ۴1/1)، اشتیاق عاطفی (1۴/۴ ± 08/1)خودسامانی 

در حالت کلی و صرفنظر از شند. باتر میبزرگ( 5/3آموزان دختر و پسر از میزان میانگین نظری )نقطه برش: در هر دو گروه دانش

اشتیاق (، 11/۴ ± 28/1) فتاریراشتیاق  (،15/۴ ± 82/0اشتیاق تحصیلی )میانگین( برای متغیر  ±جنسیت مقدار )انحراف استاندارد 

( 12/۴ ± 15/1)ق شناختی و اشتیا( 22/۴ ± 28/1)عاطفی  ، اشتیاق(11/۴ ± 2۴/1)خودسامانی  ، اشتیاق(20/۴ ± 2۴/1) پویایی

ن استنباط توان چنیباشند. می تر میبزرگآمده در حالت کلی نیز از میزان میانگین نظری )نقطه برش( دستهای بهمیانگیناست. 

 بیشتر از متوسط است. ر نمونه مورد مطالعه، میانگین میزان اشتیاق تحصیلینمود که از نظ

 

 

 

تان آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشان شهرسمیزان اشتیاق تحصیلی دانش: فرضیه

 ساری متفاوت است.
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 آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشاندانش : مقایسه اشتیاق تحصیلی2جدول 

 منبع متغیر

 تغییرات

 

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

 

F 
 سطح

 معناداری

 
 رفتاری اشتیاق

  77/39 2 5۴/79 درون گروهی
55/27 

 
 ۴۴/1 37۴ 92/539 بین گروهی 000/0

 - 376 ۴6/619 کل

 
 پویایی اشتیاق

  ۴8/38 2 96/76 درون گروهی
79/28 

 
 3۴/1 37۴ 92/۴99 بین گروهی 000/0

 - 376 88/576 کل

 
 خودسامانی اشتیاق

  73/۴۴ 2 ۴7/89 درون گروهی
02/3۴ 

 
 32/1 37۴ 86/۴91 بین گروهی 000/0

 - 376 33/581 کل

 
 عاطفی اشتیاق

  07/69 2 13/138 درون گروهی
57/53 

 
 29/1 37۴ 16/۴82 بین گروهی 000/0

 - 376 29/620 کل

 
 تیاشتیاق شناخ

  08/37 2 17/7۴ درون گروهی
۴9/32 

 
 1۴/1 37۴ 92/۴26 بین گروهی 000/0

 - 376 09/501 کل

 
 اشتیاق تحصیلی

  90/۴۴ 2 81/89 درون گروهی
00/103 

 
 ۴۴/0 37۴ 05/163 بین گروهی 000/0

 - 376 86/252 کل

    
شود، چرا که مقدار یم( تایید 1H( رد و فرضیه )0Hه صفر )(، فرضیα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  2جدول 

داری بین اختالف معنی ماریدیگر، از نظر آعبارتتر است. به( کوچکαبینی شده خطا )( از مقدار پیش.Sigداری )سطح معنی

ی و اشتیاق تیاق عاطف، اشنیهای آن )اشتیاق رفتاری، اشتیاق پویایی، اشتیاق خودسامامیانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس

 آموزان مدارس دولتی، غیردولتی و تیزهوشان وجود دارد.شناختی( در دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ری، تیاق رفتای آن )اشهامیانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس، نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه میزان 3جدول 

را یزهوشان تردولتی و تی، غیآموزان مدارس دولیاق شناختی( در دانشاشتیاق پویایی، اشتیاق خودسامانی، اشتیاق عاطفی و اشت

 دهد.نشان می

 : آزمون تعقیبی شفه3جدول 



 
 

 37/ ...یزهوشانو ت یردولتیغ دولتی، متوسطه مدارس آموزان دانش یلیتحص یاقاشت یسهمقا

 
  متغیر

I 
 

J 

 

I - J 
 معناداری سطح

 
 رفتاری اشتیاق

 000/0 - 59/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 1۴/1 تیزهوشان دولتی

 000/0 - 55/0 تیزهوشان غیردولتی

 
 پویایی اشتیاق

 000/0 - 58/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 12/1 تیزهوشان دولتی

 000/0 - 5۴/0 تیزهوشان غیردولتی

 
 خودسامانی اشتیاق

 000/0 - 59/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 21/1 تیزهوشان دولتی

 000/0 - 62/0 تیزهوشان غیردولتی

 
 عاطفی اشتیاق

 000/0 - 5۴/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 52/1 وشانتیزه دولتی

 000/0 - 98/0 تیزهوشان غیردولتی

 
 اشتیاق شناختی

 000/0 - 51/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 11/1 تیزهوشان دولتی

 000/0 - 60/0 تیزهوشان غیردولتی

 
 اشتیاق تحصیلی

 000/0 - 56/0 غیردولتی دولتی

 000/0 - 22/1 تیزهوشان دولتی

 000/0 - 66/0 تیزهوشان غیردولتی

 

ز یردولتی و تیزهوشان اغآموزان مدارس متوسطه دولتی، (، بین دانشα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  3جدول 

شتیاق عاطفی و سامانی، ااق خودهای آن )اشتیاق رفتاری، اشتیاق پویایی، اشتینظر میزان میانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس

( αبینی شده خطا )ار پیش( از مقد.Sigداری )آماری معناداری وجود دارد. چرا که مقدار سطح معنی اشتیاق شناختی( اختالف

ولتی و ز مدارس دبیشتر ا آموزان مدارس تیزهوشانهای آن در دانشتر است. لذا، میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسکوچک

-، دانشتیزهوشان ن مدارسهای آن بعد از دانش آموزاده مقیاسچنین، از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرغیردولتی است. هم

 مدارس دولتی قرار دارند. آموزاندانشو در آخر  آموزان مدارس غیردولتی

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشان از نظر اشتیاق تحصیلی و بین دانشهای پژوهش نشان داد که یافته

های آن )اشتیاق رفتاری، اشتیاق پویایی، اشتیاق خودسامانی، اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی( اختالف آماری ده مقیاسخر
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آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر است. های آن در دانشکه، میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسطوریمعناداری وجود دارد. به

به  .مدارس دولتی قرار دارند آموزاندانشو در آخر  آموزان مدارس غیردولتییزهوشان، دانشآموزان مدارس تچنین، بعد از دانشهم

نوع مدرسه از نظر امکانات و شرایط آموزشی )فضای آموزشی، مدیر، معلمان، رسد نتایج موید این نکته مهم است که نظر می

. بر این آموزان تاثیر مستقیم دارددانش و تحصیلی علمی رشد فکری، تربیتی، اخالقی واشتیاق، تجهیزات و فناوری و غیره( در 

های اجتماعی و ایجاد مهارت اشتیاق تحصیلی، های مدارس تیزهوشان به افزایشبرنامه می توان چنین تبیین نمود که اساس،

و معلمان  رکرد مدیراندر حیطه تناسب فضاهای آموزشی و امکانات مدرسه و حیطه کا .دارد بیشتری انگیزه در دانش آموزان توجه

، برنامه های مدارس تیزهوشان متناسب با سیستم ارزشیابی و با توجه به امکانات و تجهیزات آموزشی مدارس است و کارکرد نیز

های جا که جذب و گزینش معلمان مدارس تیزهوشان بر اساس ویژگیبا اهداف آموزشی تناسب دارد. از آن و معلمان مدیران

آموزان، های ضمن خدمت است، در حیطه تعامل معلمان و دانشای و توجه به نیاز سنجی در آموزشحرفه ،شخصیتی ،شناختی

آموزان های درسی دانشپذیری برنامهدر حیطه انعطاف گردد.سطح مطلوب و مورد انتظار برای افزایش اشتیاق تحصیلی لحاظ می

های الزم اند و معلمان نیز آموزشآموزان عادی طراحی شدههای دانشنامهکه متفاوت از بر برندمیهایی بهره تیزهوش از فعالیت

بر اساس نتایج، عالوه بر افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات و فضای آموزشی، اند. برای تدریس ویژه در مدارس تیزهوشان را دیده

دانش آموزان رشد و پیشرفت جامعه به آموزش باید بیشتر باشد و باید برای رسیدن به  دولتی و غیر دولتی آموزش معلمان مدارس

اعم از فضای آموزشی و امکانات و خدمات آموزشی اهمیت  مدارس غیر تیزهوشان هم راستا و هم مرتبه با مدارس تیزهوشان،

اشاره  امه()پرسشن توان به استفاده از ابزار خودگزارشی ازجمله می .هایی مواجه بود چنین با محدودیت بیشتری داد. این تحقیق هم

ها مثل مصاحبه یا انجام دادن بنابراین استفاده از سایر شیوه ،هایی وجود دارد کرد. در استفاده از این نوع ابزارها، امکان سوگیری

آموزان مقطع دبیرستان شهر به دانشآماری  محدود بودن جامعه ،شود. از طرف دیگرپیشنهاد می ات آتیمطالعات کیفی در تحقیق

 همه متغیرهای مؤثر عدم توانایی در کنترل ،چنینکند. همرا با مشکل مواجه می مقاطع تحصیلیپذیری نتایج به سایر یمساری، تعم

ی استان مازندران هادر سایر شهرستان پژوهششود این های اساسی این تحقیق بود پس توصیه میتحقیق، از محدودیت هدر حوز

های فرهنگی و قومی و با حجم نمونه بیشتر، مورد بررسی قرار گیرد تا گروه توجه بهو حتی کشوری در کلیه مقاطع تحصیلی با 

-های آموزشی برای معلمان جهت آشنایی با روشبرگزاری دوره ،چنیندست یافت. هم این زمینه نتیجه قابل اعتنا دربتوان به یک 

توانند با ارزشیابی آغازین و تعیین وضعیت رفتارهای یگردد. معلمان مآموزان در مدرسه پیشنهاد میهای افزایش اشتیاق دانش

در پی  تحصیلی، و در صورت پایین بودن میزان اشتیاق تحصیلی آنان را سنجش نمودهآموزان در کالس، اشتیاق ورودی دانش

صوصا در آموزان باشند. به متصدیان آموزش و پرورش مخدر دانشتحصیلی  هایی جهت افزایش میزان اشتیاقآموزش مهارت

و  ط مثبت در مدرسه، ایجاد محیط امنکارگیری معلمان باتجربه، برقراری روابشود با بهمدارس دولتی و غیردولتی، توصیه می

  د.مل تأثیرگذار در یادگیری بپردازنآموزان به عنوان عاتالش در جهت کسب رضایت فراگیران، به تقویت اشتیاق به مدرسه در دانش
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