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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری
انگیزشی ،یادگیری خودراهبر بود.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل معادالت ساختاری بود .جامعه آماری پژوهش را همه دانشآموزان
دوره متوسطه دوم سطح شهر کامیاران تشکیل میدادند که در سال تحصیلی  3169مشغول به تحصیل بودند .از این
جامعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای 103 ،نفر از دانشآموزان انتخاب شدند .پرسشنامههای
نیازهای بنیادین روانشناختی الگاردیا و همکاران ( ،)0000جهتگیری انگیزشی والرند و همکاران ( ،)3660یادگیری
خودراهبر فیشر و همکاران ( )0003و سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و حسینچاری ( )3163بهعنوان ابزارهای سنجش
مورد استفاده قرار گرفت .تحلیل دادهها با دو نرمافزار  SPSSو  LISRELانجام شد.
یافتهها :یافتهها بیانگر تأثیر مستقیم و معنادار نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی ،یادگیری خودراهبر
بر سرزندگی تحصیلی بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی و یادگیری
خودراهبر میتواند پیشبین مناسبی برای سرزندگی تحصیلی دانشآموزان باشد؛ بنابراین ،با افزایش این سه متغیر میتوان
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را نیز افزایش داد.
کلیدواژهها :جهتگیری انگیزشی ،سرزندگی تحصیلی ،نیازهای بنیادین روانشناختی ،یادگیری خودراهبر.
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین دورانهای زندگی هر فرد ،دوران تحصیلی او است که در آن هر دانشآموز با
ویژگیهای منحصربهفرد خود با مسائل و مشکالت در حیطه تحصیلی مواجه میشود و نحوه برخورد
مناسب با آنها موجب سازگاری دانشآموز و ارتقاء عملکرد تحصیلی و در نهایت موفقیت نظام آموزشی
خواهد شد .یکی از گرایشهای بدیع روانشناسی ،روانشناسی مثبتنگر است که از سازههای کلیدی
آن در زمینه تحصیل ،سرزندگی تحصیلی 3میباشد (رحیمی و زارعی .)3161 ،سرزندگی تحصیلی
بهعنوان یک ساختار منعکسکننده انعطافپذیری تحصیلی میباشد (بخشایی ،حجازی ،درتاج و فرزاد،
 .)0032سرزندگی تحصیلی بهصورت توانایی انعطافپذیری و موفقیت افراد در برخورد با موانع و
چالشهای تحصیلی تعریف کردهاند (مارتین .)0034 ،0سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت ،سازنده و
انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی ،تجربه میشوند ،اشاره دارد
(پوتواین ،کونورس ،سیمز و داگالس -اسبورن.)0030 ،1
باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از چالشهای مربوط به زندگی هر فرد در دوران نوجوانی
او رخ میدهد که بسیاری از آنها در مسیر زندگی تحصیلی تجربه میشوند (سبزی و فوالدچنگ،
 .)3164سرزندگی تحصیلی برای اولین بار در متن نظریه خودتعیینگری دسی 4و رایان مطرح گردید.
در نظریه خود تعیینگری چنین فرض شده است که انسانها تمایلی ذاتی از هنگام تولد برای تحریک
و یادگیری دارند که این تمایل ذاتی برای یادگیری بهوسیله محیط حمایت میشود .تمرکز عمدهی
این نظریه بر انگیزه درونی ،1بیرونی 9و پرداختن به سه نیاز بنیادین 2که شامل نیاز به خودمختاری،8
احساس شایستگی 6و ارتباط 30است (گاگنی 33و دسی .)0001 ،خودمختاری دربرگیرنده تمایل به
خودراهبری و احساس برخورداری از اراده ،سرزندگی و خودآغازگری میباشد (نتومانیس.)0030 ،30
احساس شایستگی عبارت است از نیاز به توانایی در انجام تکالیف چالشبرانگیز و مؤثر بودن در تعامل
با محیط (جانستون و فینی .)0030 ،31افراد به مقدار مشخصی از این اثربخشی و اعتمادبهنفس در
فعالیتهای خود (مخصوصاً یادگیری) نیاز دارند (عثمان .)0034 ،نیاز به ارتباط نیز احساس برخورداری

1. academic buoyancy
2. Martin
3. Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn
4. Deci
5. Intrinsic Motivation
6. Extrinsic Motivation
7. Basic need
8. Autonomy
9. Competence
10. Relatedness
11. Gagne
12. Ntoumanis
13. Jonston & Finney
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از روابط اجتماعی رضایتبخش و حمایتگر ،عالقمندی و تعلق داشتن به دیگران است (دسی و رایان،
0000؛ نقل از سیموس و آلرکائو.)0034 ،3
از متغیرهای پیشبین در رابطه با سرزندگی تحصیلی میتوان به نیازهای بنیادین روانشناختی
اشاره کرد .در صورت ارضای این نیازها فرد احساس شایستگی و توانایی برخورد با چالشها ،مسائل و
مشکالت حوزههای تحصیلی را پیدا میکند .نیازهای بنیادین روانشناختی یکی از عوامل برجسته است
که همبستگی نزدیکی با یادگیری دارد و انگیزش الزم را که از ابتکار عمل و یادگیری حمایت میکند،
تأمین مینمایند (یو ،لی و ژانگ .)0031 ،0رایان و دسی ( )0000معتقدند که نیازهای بنیادین
روانشناختی فطری و همگانی و برای رشد و توسعه فردی و اجتماعی انسان ضروری هستند و بر انواع
رفتارهای انطباقی تأثیر میگذارند (ژن ،لیو ،دینگ ،وانگ ،لیو و ژو .)0032 ،1از اینرو وجود شرایط
محیطی که موجب ارضای نیازهای بنیادین میشود ،یک پیشبینی کننده مهم برای پاسخ به این
سؤال است که آیا افراد سالمت روان و سرزندگی مناسبی خواهند داشت یا خیر (سوسمی ،مارتیننت
و فراند .)0039 ،4در واقع نیازهای بنیادین روانشناختی یک سیستم کلیدی انگیزشی است که توضیح
میدهد چگونه عوامل محیطی بر پیشرفت انسان تأثیر میگذارند (لی ،ژانگ ،لی ،ژوئو ،ژائو و وانگ،1
 .)0039به عقیده دودا )0031( 9یک محیط توانمند و حمایتکننده ،تعامل مطلوب افراد با یکدیگر و
بهزیستی روانی را از طریق ارضای این سه نیاز اساسی فراهم میسازد (هانکوکس ،کاستد ،نتومنس2
و دودا.)0039 ،
از دیگر متغیرهای مرتبط با سرزندگی تحصیلی ،جهتگیری انگیزشی میباشد که در نظریه
خودتعیینگری بیان گردیده است .نظریهی خودتعیینگری برای تبیین رفتار و عملکرد دانشآموزان،
بر منبع انگیزش تأکید می ورزد و کار خود را با تفاوت گذاشتن میان انواع انگیزش شروع میکند
(کاسارکار ،تنکیت ،ووز ،وسترز و کروست .)0031 ،8در واقع در این نظریه ،انگیزش دارای ماهیتی
چندبعدی است (دسی و رایان0000 ،؛ نقل از آریپاتامانیل .)0033 ،6همچنین نظریهی خودتعیینگری
با ارائه یک الگوی سلسله مراتبی از انگیزش درونی ،)IM( 30انگیزش بیرونی )EM( 33و ناانگیختگی30
( ،)AMبه محققان اجازه میدهد تعیینکنندهها و پیامدهای مرتبط با انواع انگیزش را در سطوح
1. Simoes & Alarcao
2. Yu, Li & Zhang
3. Zhen, Liu, Ding, Wang, Liu & Xu
4. Souesme, Martinent & Ferrand
5. Li, Zhang, Li, Zhou, Zhao & Wang
6. Duda
7. Hancox, Quested & Ntoumanis
8. Kusurkar, TenCate, Vos, Westers & Croiset
9. Areepattamannil
)10. Intrinsic Motivation (IM
)11. Extrinsic Motivation (EM
)12. Amotivation (AM
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متفاوت بررسی کنند (ابوبکر ،سلیمان و رفعی .)0030 ،عناصر انگیزش درونی شامل اشتیاق برای انجام
وظایف ،تمایل به تجربههای تازه و ماجراجویی و تالش برای برتری در یک کار میباشد
و مکاینرنی .)0030 ،برای این افراد انجام تکلیف به خودی خود و صرفنظر از پاداشهای بیرونی
ارزشمند و رضایتبخش است (لینچ ،لرنر و لونتال .)0031 ،0به اعتقاد والرند ،پلتیر و بلیس)3660( 1
انگیزش درونی تعهد به انجام وظایف است زیرا انجام آنها برای فرد جالبتوجه و لذتبخش میباشد و
از آنجاییکه تکالیف سرگرمکننده است ،پاداش و یا تنبیه از عوامل نامرتبط با آن هستند (خاالیال،4
 .)0034انگیزش بیرونی نیز به مفهومی اشاره دارد که افراد را بهدلیل پاداشها و تقویتهای بیرونی
مجبور به انجام یک تکلیف میکند .وقتی افراد بهصورت بیرونی برانگیخته میشوند برای بهدست
آوردن چیزی بیشتر از لذت استقالل عمل یا تکلیف فعالیت میکنند (لی ،مکاینرنی ،لیم و ارتیگا،1
 .)0030ناانگیختگی 9به حالت فقدان هرگونه توجه به درگیری در رفتار موردنظر اشاره دارد (مارکلند2
و توبین)0004 ،8؛ بنابراین یک فرد بیانگیزه مراقب گذشته است ،به عوامل محیطی پاسخ نمیدهد و
تمایل به خالصشدن یا رها کردن دارد (کومارجو و نادلر .)0031 ،6به عقیده ویلیامسون)0002( 30
اثربخشی یادگیری منوط به انگیزش فرد است (یوسفی و گردان شکن )3161 ،و انگیزه و اشتیاق به
یادگیری در دانشآموزان خودراهبر بسیار قوی است (گیبونز.)0000 ،33
گوگلیلمینو )3662( 30دانشآموز خودراهبر را کسی میداند که خالقیت ،استقالل و پشتکار را در
یادگیری ابراز میکند  ...و از یادگیری لذت میبرد و هدفگرا است (ژوس و چن .)0039 ،31خودراهبر
شدن حالتی روانی است که در آن دانشآموزان احساس میکنند از نظر فردی مسئول خویش و
یادگیری خود هستند (النگ .)0002 ،34به عقیده نولز ( )3621یادگیری خودراهبر فرآیندی است که
در آن فراگیر با کمک یا بدون کمک دیگران به تشخیص نیازها ،تنظیم اهداف ،تدوین و فرمولهکردن
اهداف ،شناسایی منابع مادی و انسانی برای یادگیری ،انتخاب و پیادهسازی راهبردهای مناسب یادگیری
و ارزشیابی نتایج و پیامدهای یادگیری خویش میپردازد و ابتکار عمل را بهدست میگیرد (اوشیا،31
0001؛ نقل از ژوس و چن .)0039 ،بهعبارتدیگر ،یادگیرندگان خودراهبر ،مسئول فرایند یادگیری
(مکاینرنی3

1. McInerney
2. Lynch, Lerner & Leventhal
3. Vallerand, Plletier & Blaise
4. Khalaila
5. Lee, McInerney, Liem, & Ortiga
6. amotivation
7. Markland
8. Tobin
9. Komarraju & Nadler
10. Williamson
11. Gibbons
12. Guglielmino
13. Zhoc & Chen
14. Long
15. O'Shea
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خود هستند؛ یعنی خواه ناخواه یادگیری خودراهبر وابسته به کسی است که مسؤولیت یادگیری را بر
عهده دارد و فرد مسئول ،شخصی است که باید یاد بگیرد چگونه از روشها و منابع آموزشی استفاده
کند و تالشهای خود را اندازهگیری نماید .این قبیل افراد از مهارتهای الزم برای دسترسی و پردازش
اطالعات مورد نیاز خود برای مقصود و هدفی خاص برخوردارند (کریمی ،آرندت و کاولی.)0030 ،3
در تبیین مدل پیشنهادی پژوهش حاضر میتوان گفت که براساس نظریهی خودتعیینگری ،هم
انگیزش درونی و هم درونیسازی فرایندهای طبیعیای هستند که برای کارکرد بهینه به نیرو نیاز
دارند و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی این نیروها را برای آنها فراهم میآورد .مطابق با نظریه
ارزیابی شناختی ،نیاز به شایستگی و خودمختاری اساس انگیزش درونی را شکل میدهند؛ به این
معنی که افراد برای حفظ انگیزش درونی خود نیاز به احساس شایستگی و خودمختاری دارند (گاگنی
و دسی .)0001 ،صادقی و خلیلی گشینگانی ( )3161در پژوهشی دریافتند که ابعاد یادگیری خودراهبر
میتواند پیشبین مناسبی برای سرزندگی تحصیلی باشد .همچنین سبزی و فوالدچنگ ( )3161در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که باورهای انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی تأثیر مستقیم و معنادار
دارد.
در مجموع از آنجاییکه عوامل شناختی و انگیزشی مختلفی با موفقیت نظام آموزشی ارتباط دارند
و با توجه به این که سرزندگی تحصیلی نیز با موفقیت نظام آموزشی ارتباط دارد ،لذا باید تمامی
متغیرهای مرتبط با این متغیر را شناسایی و با طراحی و آموزش سرزندگی تحصیلی تا حدودی
موفقیت نظام آموزشی را تضمین کرد (سولبرگ و همکاران)0030 ،؛ بنابراین با توجه به عدموجود
مدلی مبتنی بر سرزندگی تحصیلی و اهمیت طراحی و آموزش آن ،هدف از این پژوهش تدوین مدل
سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی و
یادگیری خودراهبر است.

نمودار  :1مدل فرضی پژوهشگر در مورد روابط میان متغیرها

1. Arendt & Cawley
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 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر با در نظر گرفتن هدف آن ،بنیادی میباشد و با توجه به اینکه مداخلهای در
ایجاد دادهها صورت نگرفته ،توصیفی -همبستگی از نوع مدلیابی معادالت ساختاری است و هدف آن
بررسی رابطه سازه های نهان برونزاد و درونزاد موجود در مدل است .جامعه آماری پژوهش را همه
دانشآموزان دوره متوسطه دوم شهر کامیاران تشکیل دادند که در سال تحصیلی 3161-3169
مشغول به تحصیل بودند .با توجه به جامعه آماری ،تعداد متغیرها ،مؤلفهها و سؤاالت آن از این جامعه
با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 103 ،نفر از دانشآموزان انتخاب شدند .به این
صورت که در مرحله اول از بین تمام دبیرستانهای شهر کامیاران  8مدرسه و در هر مدرسه  0کالس
به طور تصادفی انتخاب شد و همه افراد آن دو کالس مورد آزمون قرار گرفتند .از بین  103نفر
دانشآموز شرکتکننده در این پژوهش  423نفر به سؤاالت پرسشنامهها بهطور کامل و صحیح پاسخ
دادند و از میان این تعداد 013 ،نفر دختر و  040نفر پسر بودند .همچنین رشته تحصیلی  009نفر از
آنها علوم تجربی 364 ،نفر علوم انسانی و  13نفر ریاضی و فیزیک بود .میانگین و انحراف معیار سن
کل دانشآموزان بهترتیب  39/34و  0/890بود .برای تحلیل دادهها از دو نرمافزار  SPSSو LISREL
استفاده شد.
 .1-2ابزارهای پژوهش
 .1مقیاس سرزندگی تحصیلی

1

دهقانیزاده و حسینچاری ( )3163پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با الگوگیری از مقیاس سرزندگی
تحصیلی مارتین و مارش )0009( 0که دارای  4گویه است ،توسعه دادند .این ابزار دارای  6گویه
میباشد و درجه موافقت یا مخالفت پاسخدهنده را در دامنه پنجدرجهای از ( 3کامالً مخالف) تا 1
(کامالً موافق) میسنجد .حاصل جمع نمرات هر فرد در مجموع  6گویه ،یک نمره کلی برای او بهدست
میدهد که نشان دهنده میزان سرزندگی تحصیلی او است .به این ترتیب نمره محتمل برای هر فرد،
بین  6تا  41خواهد بود .دهقانیزاده و حسین چاری ( )3163برای احراز روایی این پرسشنامه از
تحلیل مؤلفه اصلی با چرخش متعامد واریماکس استفاده کردند .بار عاملی گویه بین  0/10تا 0/94
بود .همچنین نتایج آزمونهای میزان کفایت نمونهبرداری ( 0/81 )KMOو آزمون کرویت بارتلت
( )190/933نشان از وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عامل بود .نمودار سنگریزه و مقادیر
ارزش های ویژه باالتر از یک نشان داد که یک عامل قابل استخراج است .در مجموع  6گویه مذکور
 12درصد واریانس متغیر سرزندگی تحصیلی را تبیین کردند .اعتبار این ابزار با استفاده از روش آلفای
کرونباخ و باز آزمایی بهترتیب ضرایب  0/80و  0/21بهدست آمد .در این پژوهش نیز ضریب آلفای
کرونباخ  0/21بهدست آمد.
1. Academic Buoyancy Scale
2. Marsh
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 .2مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی

1

این مقیاس توسط الگاردیا ،0رایان ،کاچمن 1و دسی در سال  0000ساخته شده که از  03گویه تشکیل
شده است و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی را در سطح عمومی اندازهگیری میکند .گویههای
آزمون سه زیرمقیاس خودمختاری ،شایستگی و ارتباط (تعلق) را در اندازههای هفت درجهای از نمره
یک (اصالً درست نیست) تا نمره هفت (کامالً درست است) میسنجد (گاگنی .)0001 ،نمره باالتر در
هر مقیاس نشاندهنده سطح باالتر ارضای آن نیاز است .ویژگیهای روانسنجی این مقیاس در سطح
عمومی در پژوهشهای خارجی بهصورت مقدماتی مورد تأیید قرار گرفته است (جانستون و فینی،4
 .)0030در مطالعه الگاردیا و همکاران ( )0000ضرایب اعتبار حاصل از اجرای آن روی پدر ،مادر،
دوستان و شریک رومانتیک در همه موارد  0/60بهدست آمد .بشارت و رنجبر کالگری ( )3160ضرایب
آلفای کرونباخ پرسشهای زیرمقیاسهای خودمختاری ،شایستگی و ارتباط در مورد یک نمونه ایرانی
( )n=184را بهترتیب  0/81 ،0/82و  0/63گزارش کردند .این پرسشنامه در مطالعه آنها از روایی
مطلوبی برخوردار بود .همچنین خوارزمی ،کارشکی و مشکی ( )3160گزارش دادند که روایی این
پرسشنامه مورد تأیید سه نفر از کارشناسان قرار گرفته است .سوربو 1و همکاران ( )0006روایی مالکی
آن را  0/21گزارش کردند .در پژوهش حاضر ،ضریب آلفای کرونباخ کل  0/28به دست آمد.
 .3مقیاس انگیزش تحصیلی

6

این مقیاس بر مبنای نظریه خودتعیینگری دسی و رایان توسط والرند و همکاران ( )3660ساخته
شده است .این پرسشنامه دارای  08پرسش  2گزینهای در مقیاس لیکرت است که سه بعد انگیزش
درونی ،انگیزش بیرونی و بی انگیزشی را میسنجد .حداقل نمره در هر گویه  3و حداکثر آن  2است.
بر این اساس ،دامنه نمرات در هر مؤلفه ،بین  08تا  369قرار دارد .والرند و همکاران ضریب اعتبار
برای مؤلفههای جهتگیری درونی ،بیرونی و بی انگیزشی را به ترتیب  0/90 ،0/81و  0/89به دست
آوردند .والرند و همکاران ( )3661با محاسبه همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و زیرمقیاسهای
انگیزش تحصیلی والرند در نمونهای متشکل از  032دانشآموز کانادایی ،روایی سازه این مقیاس را
تأیید کردند (لطفیعظیمی و ابراهیمیقوام .)3164 ،بحرانی ( )3184اعتبار  0/88را برای کل
پرسشنامه گزارش کرده است و روایی این مقیاس را با استفاده از روش تحلیل عاملی محاسبه نموده
است که به اعتقاد وی تحلیل عاملی انجام شده ،توانسته است ابعاد سهگانه انگیزش را با ارزش ویژه
باالتر از یک نمودار سازد .البته الزم به توضیح است که در این پژوهش براساس تحلیل عاملی اکتشافی

1. Basic Psychological Needs Satisfaction Scale
2. laGuardia
3. Couchman
4. Johnston & Finney
5. Sorebo
)6. Academic Motivation Scale(AMS
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انجام شده سؤاالت  36 ،30 ،1 ،3و  09بهدلیل میزان همبستگی ضعیف با سایر سؤاالت حذف شدند
و در نهایت برای  01سوال باقی مانده آلفای کرونباخ کل  0/60بهدست آمد.
 .4مقیاس یادگیری خودراهبر

1

این پرسشنامه توسط فیشر ،کینگ و تاگو ( )0003با  10گویه ساخته شد ،اما نسخه نهایی آن را پس
از هنجاریابی به  43گویه کاهش دادند .مقیاس این ابزار در طیف لیکرت  1درجهای از کامالً مخالفم
( )3تا کامالً موافقم ( )1میباشد .حداقل و حداکثر نمره قابل کسب از این پرسشنامه  43و  001است
و دارای سه زیر مقیاس خودکنترلی ،خودمدیریتی و رغبت برای یادگیری میباشد .این مقیاس اولین
بار در ایران توسط نادی و سجادیان ( )3181هنجاریابی شده و اعتبار آن برای کل آزمون  0/80و زیر
مقیاس خودکنترلی  ،0/90خودمدیریتی  0/28و رغبت برای یادگیری  0/23بهدستآمده است.
روبرسون )0001( 0روایی این مقیاس را به روش روایی سازه و با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی
مطلوب گزارش کرده است .بهروزی و همکاران ( )3160نیز در پژوهش خود روایی این ابزار را با
استفاده از روایی همزمان؛ یعنی محاسبه ضریب همبستگی آن با سؤاالت طرح شده توسط محقق
 0/12گزارش کردند که در سطح  P>0/003معنادار بود .در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ کل
آزمون  0/86بهدست آمد.
 .3یافتههای پژوهش
اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای اندازهگیری شده در جدول ( )3آورده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار و همبستگی متغیرها
متغیر

میانگین

انحراف
معیار

1

2

4

3

 .3یادگیری خودراهبر

314/06

38/14

3

 .0جهتگیری انگیزشی

340/01

38/34

*0/448

3

 .1نیازهای بنیادین
روانشناختی

62/31

31/19

*0/119

*0/368

3

 .4سرزندگی تحصیلی

08/61

2/08

*0/139

0/021

*0/131

3

*P<0.01
مطابق جدول ( )3میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای یادگیری خودراهبر بهترتیب
 ،)38/14(314/06جهتگیری انگیزشی  ،)38/34(340/01نیازهای بنیادین روانشناختی
 )31/19(62/31و برای سرزندگی تحصیلی  )2/08(08/61میباشد .با توجه به این جدول همبستگی
1. Self-directed learning scale
2. Roberson
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مثبت و معناداری بین یادگیری خودراهبر و جهتگیری انگیزشی ( ،)0/448بین یادگیری خودراهبر
و نیازهای بنیادین روانشناختی ( ،)0/119بین یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی (،)0/139
میان جهتگیری انگیزشی و نیازهای بنیادین روانشناختی ( )0/368و بین نیازهای بنیادین
روانشناختی و سرزندگی تحصیلی ( )0/131وجود دارد .الزم به ذکر است که همبستگی بین جهت-
گیری انگیزشی و سرزندگی تحصیلی ( )0/021معنادار نبود.
در جدول ( )0همبستگی بین خرده مقیاسهای متغیرهای بررسی شده ارائه شده است.
جدول  :2همبستگی بین خردهمقیاسهای متغیرهای بررسی شده
متغیر

1

 -3خود مدیریتی
 -0رغبت برای
یادگیری
 -1خودکنترلی
 -4انگیزش درونی
 -1انگیزش بیرونی
 -9خودمختاری
 -2شایستگی
 -8ارتباط
 -6سرزندگی
تحصیلی

3

2

*0/161

3

3

4

*0/943
*0/160
*0/140
*0/400
*0/428
*0/081

*0/180
*0/102
*0/104
*0/13
*0/401
*0/092

3
*0/484
*0/408
*0/430
*0/401
*0/021

3
*0/918
*0/010
*0/192
*0/008

*0/122

*0/04

*0/001

*0/313

5

6

7

8

3
*0/399
*0/386
*0/369

3
*0/101
*0/161

3
*0/189

3

0/009

*0/100

*0/060

*0/319

9

3

*P<0/01
براساس جدول شماره ( )0همبستگی مثبت و معناداری بین خودمدیریتی و انگیزش درونی
( ،)0/160خودمدیریتی و انگیزش بیرونی ( ،)0/140خودمدیریتی و خودمختاری (،)0/400
خودمدیریتی و شایستگی ( ،)0/428خودمدیریتی و ارتباط ( )0/081و بین خودمدیریتی و سرزندگی
تحصیلی ( )0/122وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معناداری میان رغبت برای یادگیری و انگیزش
درونی ( ،)0/102رغبت برای یادگیری و انگیزش بیرونی ( ،)0/104رغبت برای یادگیری و خودمختاری
( ،)0/13رغبت برای یادگیری و شایستگی ( ،)0/401رغبت برای یادگیری و ارتباط ( ،)0/092رغبت
برای یادگیری و سرزندگی تحصیلی ( ،)0/04خودکنترلی و انگیزش درونی ( ،)0/484خودکنترلی و
انگیزش بیرونی ( ،)0/408خودکنترلی و خودمختاری ( ،)0/430خودکنترلی و شایستگی (،)0/401
خودکنترلی و ارتباط ( )0/021و میان خودکنترلی و سرزندگی تحصیلی ( )0/122مشاهده میشود.
بهعالوه همبستگی مثبت و معناداری بین انگیزش درونی و خودمختاری ( ،)0/010انگیزش درونی و
شایستگی ( ،)0/192انگیزش درونی و ارتباط ( )0/008و میان انگیزش درونی و سرزندگی تحصیلی
( )0/313وجود دارد .همچنین رابطه مثبت و معناداری میان انگیزش بیرونی و خودمختاری (،)0/399
انگیزش بیرونی و شایستگی ( ،)0/386انگیزش بیرونی و ارتباط ( ،)0/369خودمختاری و سرزندگی
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تحصیلی ( ،)0/100شایستگی و سرزندگی تحصیلی ( )0/060و میان ارتباط و سرزندگی تحصیلی
( )0/319مشاهده میشود .الزم به ذکر است که همبستگی بین انگیزش بیرونی و سرزندگی تحصیلی
( )0/009معنادار نبود.
در جدول ( )1شاخصهای برازش مربوط به مدل پیشنهادی بیان شده است.
جدول  :3شاخصهای برازش مربوط به مدل پیشنهادی
شاخص برازش

df

X2

P

RMSEA

AGFI

NFI

CFI

مدل تدوین شده

18

346/61

0/00036

0/026

0/60

0/61

0/69

همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود مقدار خی دو ( )346/61با توجه به درجه آزادی
( )18معنادار است .ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEA3برای فواصل اطمینان مختلف
قابل محاسبه است و شاخصی است که اغلب بهعنوان نقطه برش برای مدلهای خوب و بد شناخته
میشود .برازش مدلهایی که دارای مقادیر باالتر از  0/30هستند ،ضعیف تلقی میشوند (هومن،
 )3161و بنابراین مقدار این شاخص برای مدل حاضر ( )0/026در حد قابلقبول میباشد .شاخصهای
مهم دیگر ،شاخص تعدیلیافته برازندگی ( ،)AGFI0شاخص نرم شده برازندگی ( )NFI1و شاخص
برازندگی تطبیقی ( )CFI4هستند که هرچه مقدار آنها بزرگتر و به یک نزدیکتر باشد ،مطلوبتر
میباشند.

نمودار  :2مدل معادالت ساختاری برای متغیرهای پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد شده

1. Root Mean Square Error of Approximation
2. Adjusted Goodness of Fit Index
3. Normed Fit Index
4. Comparative Fit Index
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نمودار ( )0الگوی تأیید شده معادالت ساختاری برای چهار متغیر خشنودی از نیازهای بنیادین
روانشناختی ،جهت گیری انگیزشی ،یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی را نشان میدهد .مدل
پیشنهادی در نمودار ( )3نشاندهنده این است که ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری
انگیزشی و خودراهبر بودن یادگیری در دانشآموزان بر میزان سرزندگی تحصیلی آنها تأثیر مستقیم
و غیرمستقیم دارند .بهعبارتدیگر این متغیرها توانایی پیشبینی سرزندگی تحصیلی دانشآموزان را
دارند .مطابق نمودار باال خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ( ،)0/06جهتگیری انگیزشی
( ،)-0/36یادگیری خودراهبر ( )0/06بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر مستقیم میگذارند.
الزم به ذکر است که در مدل باال تمام مسیرهای کوواریانس نیز معنادار است (.)P<0/01
بررسی ضرایب مسیر استاندارد ،غیراستاندارد و کمیتهای  tآنها در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :4برآوردها و مشخصات کلی مدل
کمیتهای

برآوردهای

برآوردهای

t

استاندارد

غیراستاندارد

نیازهای بنیادین روانشناختی← جهتگیری انگیزشی
نیازهای بنیادین روانشناختی← یادگیری خودراهبر
نیازهای بنیادین روانشناختی← سرزندگی تحصیلی
جهتگیری انگیزشی← سرزندگی تحصیلی
جهتگیری انگیزشی← یادگیری خودراهبر

2/09
8/43
0/84
0/11
2/36

0/41
0/11
0/06
-0/36
0/40

0/89
0/94
0/34
-0/01
0/02

یادگیری خودراهبر← سرزندگی تحصیلی

0/40

0/06

0/30

مسیرها

با توجه به دادههای جدول ( )4مقدار  tمسیر نیازهای بنیادین روانشناختی به جهتگیری انگیزشی
( ،)2/09نیازهای بنیادین روانشناختی به یادگیری خودراهبر ( ،)8/43نیازهای بنیادین روانشناختی به
سرزندگی ( ،)0/84جهتگیری انگیزشی به سرزندگی ( ،)0/11جهتگیری انگیزشی به یادگیری
خودراهبر ( ،)2/36یادگیری خودراهبر به سرزندگی ( )0/40است .با در نظر گرفتن اینکه همه
کمیتهای  tجدول (برابر یا) بیشتر از  3/69میباشد ،ضرایب مسیرهای مذکور معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی،
جهتگیری انگیزشی و یادگیری خودراهبر بود .با توجه به شاخصهای نیکویی برازش در جدول شماره
( )1و نمودار شماره ( ،)3فرضیه پژوهش بهصورت کلی تأیید گردید .به این معنا که سرزندگی تحصیلی
با متغیرهای خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی ،جهتگیری انگیزشی و یادگیری خودراهبر
قابل پیشبینی میباشد .تحلیل روابط ساختاری نشان میدهد که خشنودی از نیازهای بنیادین
روانشناختی ،یادگیری خودراهبر و جهتگیری انگیزشی میتوانند بهطور مستقیم و معناداری بر
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سرزندگی تحصیلی دانشآموزان اثر بگذارند که این نتیجه بهترتیب با پژوهشهای تاربتسکی ،3مارتین
و کولی ( ،)0032صادقی و خلیلی گشینگانی ( )3161و بهرامی و بدری( )3169همسو میباشد؛ اما
منفیبودن تأثیر جهتگیری انگیزشی برخـالف یافتههای پژوهش حبیبپور سدانی ،عبدلی سلطان
احمدی و فاییدفر ( )3164میباشد.
در توضیح این یافته که نیازهای بنیادین روانشناختی میتواند سرزندگی تحصیلی را پیشبینی
کند باید گفت که نیازهای بنیادین روانشناختی به ساختار عمیق روان انسان مرتبط هستند .آنها به
تمایالت ذاتی و همیشگی ما برای دستیابی به کارآمدی ،ارتباط و پیوند اشاره دارند .از اینرو وجود
شرایط محیطی که موجب ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی میشود ،پیشبینیکننده مهمی برای
پاسخگویی به این سؤ ال است که آیا افراد سالمت روان و سرزندگی مناسبی خواهند داشت یا خیر
(دسی و رایان .)0000 ،با توجه به اینکه ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی بهعنوان انرژی الزم
برای کمک به درگیری فعال با محیط ،پرورش مهارتها و رشد سالم در نظر گرفته میشود و این
نیازها بهصورت فطری در تمامی انسانها وجود دارند و همچنین برای خودتنظیمی و بهزیستی
روانشناختی افراد ضروری هستند (دسی و رایان ،)0033 ،یکی از پیشایندهای سرزندگی تحصیلی
میباشد ،لذا با ارضای این نیازها میتوان انتظار داشت که سرزندگی تحصیلی که نوعی توانمندی
برخورد با مسائل و مشکالت تحصیلی است ،نیز افزایش یابد.
اشاره به این نکته الزم است که یادگیری خودراهبر فرایندی است که دانشآموزان آن را بهمنظور
فعالکردن و حمایت از افکار ،رفتار و احساساتشان بهکار میبرند تا به اهداف خود دست یابند و سبب
می شود که فرد خود را الیق ،خودکارآمد و مستقل تصور کند و این انگیزه را داشته باشد که در برابر
موانع تحصیلی مقاومت کند و سرزندگی تحصیلی بیشتری را از خود نشان دهد (خالد .)0039 ،انگیزه
عامل مهمی در آموختن است و دانشآموزانی که خود را با کفایت و الیق بدانند ،کمتر تحت تأثیر
شرایط محیطی قرار میگیرند .انگیزه موجب خودتنظیمی و خودکنترلی در امر یادگیری میشود .آنها
عقیده دارند که محدودیتهای بیرونی نمیتواند بهعنوان مانع در رسیدن به اهدافشان باشند
(فاالنافت .)0031 ،0در توجیه رابطه بین یادگیری خودراهبر و سرزندگی تحصیلی میتوان گفت که
یک فرد یادگیرنده با سطح باالی خودراهبری ابتکار عمل داشته و مسئولیت یادگیریاش را میپذیرد
و مشکالت را بهعنوان چالش در نظر میگیرد نه مانع؛ لذا او فردی است که تمایل بسیاری به یادگیری
یا تغییر دارد و اعتمادبهنفس باالیی داشته و قادر به کاربرد مهارتهای اساسی مطالعه ،سازماندهی
زمان بوده و استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را بهخوبی یاد گرفته است .همچنین هنگام
روبهرو شدن با چالشها و مشکالت تحصیلی که از توانمندیهای سرزندگی تحصیلی است ،بهخوبی
برخورد میکند.
1. Tarbetsky
2. Phalaunnaphat
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همچنین در تحلیل یافتهها مشخص شد که تأثیر مستقیم مثبت و معنادار خشنودی از نیازهای
بنیادین روانشناختی بر جهتگیری انگیزشی و همسو با پژوهش حسینی و بهزادفر (،)3161
جهتگیری انگیزشی بر یادگیری خودراهبر و همسو با پژوهش یوسفی و گردان شکن ( )3161و
خشنودی از نیازهای بنیادین روانشناختی بر یادگیری خودراهبر میباشد که در این مورد پژوهش
دیگری یافت نشد.
در توضیح معنادار نبودن همبستگی بین جهتگیری انگیزشی و سرزندگی تحصیلی که در جدول
( )3گزارش شده از یک طرف و در طرف دیگر معنادار بودن تأثیر جهتگیری انگیزشی بر سرزندگی
تحصیلی که در نمودار ( ) 0ارائه شده باید گفت که در ماتریس همبستگی از نمرات خام استفاده شده
و این نمرات همیشه آمیخته با خطا هستند و به همین دلیل رابطه معنادار نشده است اما در مدل
معادالت ساختاری از متغیر مکنون جهتگیری انگیزشی استفاده شده و در نتیجه رابطه معنادار شده
است .مهمتر از این مطلب بررسی دلیل منفی بودن تأثیر جهتگیری انگیزشی بر سرزندگی تحصیلی
میباشد که در تبیین این رابطه منفی میتوان به تفکیک جهتگیری انگیزشی به انگیزش درونی و
انگیزش بیرونی و همبستگی آنها با توجه به دادههای جدول ( )0اشاره کرد .همچنان که در این جدول
مشاهده میشود ،همبستگی سرزندگی تحصیلی با انگیزش درونی مثبت و معنادار (همسو با پژوهش
خوارزمی ،کارشکی و مشکی ( )3160اما با انگیزش بیرونی معنادار نبوده است .در مجموع باید گفت
که متأسفانه با توجه به اینکه امروزه و در جامعه کنونی ما چه در محیط خانواده و چه در فضای
آموزشی بر انگیزههای بیرونی تحصیل از جمله کسب نمره ،گرفتن مدرک و ...بیشتر تأکید میشود و
کمتر ارزش خود تحصیل برای افزایش دانایی ،کشف ناشناختهها و تالش برای فهمیدن برای
دانشآموزان درونی میشود ،در نتیجه و با توجه به مطالعه پرسشنامهها ،برای مثال آنها در جواب
سؤ ال اگر نمره بدی بگیرم مواظب هستم اعصابم خورد و روزم خراب نشود ،جواب مخالفم و کامالً
مخالفم را انتخاب کردند؛ بنابراین این امر کامالً منطقی به نظر میرسد که جهتگیری انگیزشی در
مجموع ،تأثیر منفی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.
همچنین سرزندگی تحصیلی بهطور مثبت مربوط به تطبیق نتایج آموزشی ،ازجمله اعتمادبهنفس
بیشتر ،برنامهریزی ،پشتکار و اضطراب کمتر است .پس درحالیکه جهتگیری انگیزشی (انگیزش
تحصیلی) بهدنبال رقابت ،موفقیت و ارتقای عملکرد خواهد بود ،سرزندگی تحصیلی که یکی از مفاهیم
روانشناسی مثبتنگر است ،میخواهد با چالشهای تحصیلی و رقابت مقابله کند و علیرغم اینکه
فردی ممکن است در مدرسه عملکرد ضعیفی داشته باشد ولی باز هم دچار تنش و اضطراب نمیشود
و همچنان سرزنده خواهد بود؛ پس نتیجه میگیریم فردی که انگیزش تحصیلی (بیرونی) باالیی دارد
و بهدنبال کسب نمره بهتر و رقابت با دیگران و کسب موفقیت میباشد ،ممکن است از نظر سرزندگی
تحصیلی در حد پایین باشد چون در سرزندگی تحصیلی برعکس انگیزش تحصیلی بیشتر بهدنبال

348

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس خشنودی ...

سازگاری و عدم رقابت و حفظ خونسردی و آرامش است تا بتواند با چالشهای تحصیلی مقابله کند و
بیشتر بهدنبال بهزیستی روان است تا ارتقای عملکرد و موفقیت ،به همین دلیل رابطه منفی دارند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر این است که خودمدیریتی و بعد از آن خودمختاری باالترین
میزان همبستگی را با سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دارند؛ بنابراین باید گفت خودمدیریتی که
یادگیرندگان را برای کنترل و مدیریت موقعیتهایی که باعث دستیابی آنها به اهدافشان میشود،
درگیر میکند (مور و اندرسون )0001 ،3و سرزندگی تحصیلی که میتواند به افراد در پیشگیری از
موانع و چالش های روزانه تحصیلی از طریق ارائه اطالعاتی در رابطه با باورهای خودکارآمدی کمک
نماید (عبدی ،هاشمیان و عبدالمعالی )3164 ،رابطه مثبت ،معنادار و قابل درکی با هم دارند.
با توجه به یافتههای بهدستآمده و تأیید شدن مدل فرضی پژوهشگر در این پژوهش ،میتوان در
قالب چندین جلسه آموزشی اصول افزایش انگیزش درونی به معلمان ،راهکارهای افزایش فرصتهای
کنترل به دانشآموزان ،آموزش تدریس اکتشافی به معلمان جهت ایجاد یادگیری خودراهبر و افزایش
انگیزش درونی در دانشآموزان ،آموزش سبکهای فرزندپروری به والدین جهت ارضای نیازهای
بنیادین روانشناختی دانش آموزان ،آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل راهبردهای
شناختی و فراشناختی ،یادگیری تفکر انتقادی و آموزش روش یادگیری مشارکتی ،آموزش مهارتهای
ارتباط ،همدلی ،مسؤولیتپذیری ،خودآگاهی ،مهارت حل مسأله ،مدیریت و برنامهریزی به دانشآموزان
جهت ایجاد یادگیری خودراهبر و در نهایت آموزش این مفاهیم؛ موجب باال رفتن سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان شد.
از محدودیتهای این پژوهش ،می توان به نوع جامعه مورد پژوهش اشاره کرد که یکی از مناطق
محروم میباشد و بهدلیل تعداد بیش از حد فارغالتحصیالن بیکار و نبودن امکانات کافی گرایش جامعه
به سمت دستاوردهای بیرونی تحصیل بیشتر بوده و همین مسأله متغیری مزاحم و غیرقابل کنترل در
پژوهش حاضر است .در نتیجه در تعمیم یافتههای این پژوهش باید احتیاط نمود؛ بنابراین پیشنهاد
میشود که پژوهش مشابه در جامعههای آماری دیگر تکرار شود.

1. Moore & Anderson
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