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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوانسازی با میانجیگری عشق به
یادگیری ،عزتنفس و مهارتهای خودتنظیمی انجام شده است .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ
دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر پلدختر ( 3990نفر) بود؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان،
 350نفر ( 175دختر و  175پسر) به روش تصادفی مرحلهای انتخاب شد و پرسشنامههای خودناتوانسازی،
سرزندگی تحصیلی ،عزّت نفس ،عشق به یادگیری و خودتنظیمی را تکمیل کردند .یافتهها نشان داد که مدل
مفهومی پژوهش دارای برازش مناسبی است .بر این اساس ،بین خودناتوانسازی و سرزندگی تحصیلی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد .عالوه بر این ،نقش میانجیگرانه دو متغیر عشق به یادگیری و عزتنفس در
رابطه میان خودناتوانسازی و سرزندگی تحصیلی تأیید شد .با این وجود ،مهارتهای خودتنظیمی بهعنوان
یک عامل میانجیگر در رابطه میان متغیرهای خودناتوانسازی و سرزندگی تحصیلی شناخته نشد .بر اساس
این یافتهها ،میتوان نتیجه گرفت که خودناتوانسازی عاملی است که میتواند اثرات زیانباری بر سرزندگی
دانشآموزان در محیط مدرسه داشته باشد و به همین سبب ،باید با بهرهگیری از اثرات مثبت عواملی مانند
عشق به یادگیری و عزتنفس ،بر آثار منفی خودناتوانسازی چیره شد.
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واژگان کلیدی :سرزندگی تحصیلی ،خودناتوانسازی ،عشق به یادگیری ،عزتنفس ،مهارتهای
خودتنظیمی3

مقدمه
نوجوانی ،دورهای از جریان تدریجی زندگی فرد است که با گذار 1از کودکی به بزرگسالی
و تغییرات زیستی ،شناختی و هیجانی  -اجتماعی همراه است .بلوغ 2و رویدادهای تحصیلی،
گذارهای اصلی هستند که آغاز نوجوانی را خبر میدهند و اتمام تحصیل و ایفای یک شغل
تماموقت ،خبر از خروج نوجوانی میدهند (لسکو .)67 :2012 ،3بر این اساس ،این دوره،
برههای حسّاس در زندگی دانشآموزان بهشمار میرود .از سوی دیگر ،بسیاری از وظایف
و اموری که نوجوانان انتظار موفقیت در آنها را دارند ،در محیط آموزشی رخ میدهد .در
واقع ،یکی از مهمترین نگرانیها در زمینۀ روانشناسی مدرسه ،فهم چگونگی انجام تالش
توسط دانش آموزان برای رویارویی با مشکالت تحصیلی در محیط مدرسه است .در همین
راستا ،مفهوم سرزندگی تحصیلی 4مطرح میشود؛ که به معنای داشتن توانایی است که
ارتقای ظرفیت سازگاری دانشآموزان با شرایط آسیبزا ،نامالیمتها ،مشکالت و استرس
را به بار میآورد (مگا 5و همکاران .)98 :2014 ،حس درونی سرزندگی ،شاخص معناداری
در گسترۀ سالمت ذهنی است (میلر 6و همکاران .)12 :2013 ،این متغیّر مهم بهعنوان یکی از
مؤلفههای بهزیستی ذهنی 7در بسیاری از نظامهای پژوهشی در کانون توجه قرار گرفته است
و مطالعات زیادی (مارتین و مارش2008 ، 8؛ پوتواین و دیلی2013 ، 9؛ کامرفورد 10و
همکاران ،)2015 ،رابطۀ مثبت و معنادار بین سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را تأیید
کردهاند.

1. transition
2. puberty
3. Lesko
4. academic vitality
5. Mega
6. Miller
7. wellbeing
8. Martin & Marsh
9. Putwain & Daly
10. Comerford
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سرزندگی تحصیلی ،به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی که در
عرصۀ پایدار و جاری تحصیل در مدرسه تجربه میشوند ،اشاره دارد (پوتواین و دیلی:2013 ،
 )6و میتوان گفت نقطۀ مقابل سازۀ خودناتوانسازی 1است .برگالس و جونز1978( 2؛ به
نقل از اسوینگر )3 :2013 ،3از پیشگامان مطالعه در حوزۀ خودناتوانسازی ،این گستره را
بهعنوان هر نوع عمل یا زمینۀ عملی تعریف کردهاند که به فرد امکان میدهد تا شکست را
به عوامل بیرونی (بهعنوان بهانه) و موفقیت را به عوامل درونی (بهمنظور کسب افتخار) نسبت
دهد .در واقع ،فرد خودناتوانساز ،از پذیرش مسئولیت در قبال ناکامیها پرهیزکرده و خود
را قربانی شرایط و نه قربانی ناتوانی خود معرفی مینماید و از این طریق ،به حفظ عزتنفس
خود کمک میکند (دلقندی و همکاران .)1398 ،خودناتوانسازی به دو صورت انجام
میشود :ادعایی 4و رفتاری .5خودناتوانسازی ادعایی ،به موقعیتهایی اشاره دارد که فرد،
ادعا میکند که برخی عوامل مانند فشارهای روانی ،خستگی یا اضطراب امتحان وی را ناتوان
میسازند ،ولی خودناتوانسازی رفتاری به موقعیتهایی اشاره دارد که فرد بهطور فعّال،
موانعی را ایجاد میکند که شانس موفقیت وی را کاهش میدهد؛ بنابراین ،میتوان گفت
که خودناتوانسازی ادعایی نسبت به رفتاری ،خطرات کمتری به دنبال دارد (فریداس 6و
همکاران.)4 :2016 ،
با توجه به اثرات منفی و تهدیدکنندۀ عامل خودناتوانسازی در فضای مدرسه ،در این
پژوهش ،تالش شده تا با تبیین یک مدل ،اثرات این متغیر بر سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان بررسی شده و عوامل میانجیگر در جهت کاهش این اثرات منفی شناسایی
شود .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده است ،هم ارتباط مستقیم (بدون تأثیر عوامل
میانجی) بین دو متغیر سرزندگی و خودناتوانسازی و هم تأثیر میانجیگرانهی سه متغیر مورد
توجه قرار گرفته است .نخستین مؤلفۀ میانجی در ارتباط سرزندگی و خودناتوانسازی،
مهارتهای خودتنظیمی 7است .خودتنظیمی یک عنصر اولیّۀ فراشناختی 8است که بهعنوان
1. self-handicapping
2. Berglas & Jones
3. Schwinger
4. claimed
5. behavioral
6. Ferradas
7. self-regulation
8. metacognitive

74

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره پنجاه و هفتم ،سال شانزدهم ،پاییز 99

بررسی ،مشاهده ،ارزیابی ارزش و کیفیتِ قضاوت عملکرد ذهنی افراد در یک موقعیت
توصیف شده است و راهبردهای شناختی و فراشناختی از جمله تکرار و مرور ،خالصهنویسی،
نظارت و کنترل را در برمیگیرد (سانیزس 1و همکاران .)8 :2014 ،توانایی خودتنظیمی در
فرایند ذهنی یک فعّالیّت به رشد و بهبود عملکرد فرد منجر میشود .بر اساس پیشینۀ
پژوهشهای انجامشده در ارتباط با مهارتهای خودتنظیمی در بافتهای اجتماعی -
آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه (پینتریچ2000 ،2؛ محمودی 3و همکاران2014 ،؛ گوالو و
مینیدیز2015 ،4؛ گاریای 2016 ،5و کلجاجیک 6و همکاران ،2017 ،ضیغمیان و معینیکیا،
 ،)1398افرادی که از این راهبردها استفاده میکنند ،در یادگیری و عملکرد تحصیلی موفقتر
هستند .بر این اساس ،راهبردهای خودتنظیمی ،ابزاری مهم برای یادگیری انسان هستند که بر
مشارکت فعال افراد در فعال یادگیرنده در فرایند یادگیری ،بهجای تجربه یادگیری انفعالی،
تأکید میکنند .با این توصیف ،به نظر میرسد بین خودتنظیمی و سرزندگی تحصیلی ارتباط
منطقی وجود داشته باشد.
عشق به یادگیری ،7به عنوان عامل میانجی دیگر در مدل پژوهش ،به معنای داشتن حس
کنجکاوی ،انگیزه درونی ،درک پیچیدگیهای یادگیری ،تالش برای اصالح خود و
عالقههای فردی است و دربرگیرنده انرژی درونی برای یادگیری در عرصه تحصیل است.
پژوهشها نشانگر این است که عشق به یادگیری در تولید دستاوردهای تحصیلی باال نقش
دارد (محمدی و همکاران .)13 :1394 ،این سازه به انجام فعالیتها بدون اثرپذیری از تقویت
بیرونی یا محیطی اشاره دارد ،احساسات مثبت درباره یادگیری مطالب جدید را در برمیگیرد
و افراد را توانا میسازد تا شرایط بهینۀ خود را در برابر موانع و شکستها حفظ نمایند
(پترسون و سلیگمن .)2 :2004 ،8بر اساس پژوهشها (جووانوویک و متجویک 2014 ،9و

1. Suknaisith
2. Pintrich
3. Mahmoodi
4. Goulao & Menedez
5. Guryay
6. Kljajic
7. love of learning
8. Peterson & Seligman
9. Jovanovic & Matejevic
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نگوان 1و همکاران ،2015 ،قدم پور ،)1396 ،عشق به یادگیری از مهمترین ویژگیهایی
است که موفقیتهای بسیاری برای فرد به دنبال دارد.
عزتنفس ، 2بهعنوان مؤلفۀ میانجیگرانۀ دیگر ،بهعنوان نگرش افراد در مورد میزان
توانمندیها  ،ارزشمندی و سطح موفقیت در تحصیل و زندگی تعریف میشود (اونایلی و
اردور -باکر .)6 :2013 ،3ژوزف1994( 4؛ به نقل از اونایلی و اردور  -باکر )2013 ،باور دارد
که افراد دارای عزتنفس باال احساس ارزشمندی و عشق بیشتری میکنند و سریعتر از
دیگران میتوانند هدفهای خود را تعیین کنند و به آن دست بیابند .همچنین ،این افراد
احساس میکنند که در گسترۀ یادگیری از طرف دیگران بیشتر پشتیبانی میشوند .بررسی
ارتباط عزتنفس با خودناتوانسازی بسیار ارزشمند است ،زیرا عزتنفس بهعنوان پدیدهای
با پیامدهای آموزشی مطلوب در بسیاری پژوهشها اشاره شده است (کارنر 2014 ، 5و
ذبیحالهی و همکاران )1391 ،و در بسیاری پژوهشها استنتاج شده است که افراد با
عزتنفس پایین نسبت به افراد دارای عزتنفس باال بیشتر از راهبردهای خودناتوانکننده
استفاده میکنند (مارتین و براول ی2002 ، 6؛ چ ن 7و همکاران2009 ،؛ نریمانی و
موسیزاده2010،8؛ کدوایلی 9و همکاران2011 ،؛ اسوینگر)2013 ،؛ زیرا عزتنفس پایین،
افراد را با موقعیتهایی رویارو میکند که آنها را نسبت به تواناییهای خود و کسب موفقیت
مردد میکند .بر اساس تعریفِ خودناتوانسازی ،میتوان نتیجه گرفت که عامل اصلی
خودناتوانسازی  ،ترس از شکست و به دنبال آن ،ترس از منفی ارزیابیشدن توسط دیگران
است (چن و همکاران.)2009 ،
آسیبهای بیانشده دربارۀ اثرات خودناتوانسازی بر وضعیت تحصیلی یادگیرندگان،
ضرورت مطالعۀ این سازه را نمایان میسازد (اسوینگر 10و همکاران )14 :2014 ،و زمانی که
صحبت از خودناتوانسازی در محیط آموزشگاهی به میان میآید ،بررسی پیشایندهای
1. Negovan
2. self steem
3. Onayli & Erdur-Baker
4. Joseph
5. Karner
6. Martin & Brawley
7. Chen, Wu, Kee, Lin & Shui
8. Narimani & Mousazadeh
9. Coudevylli
10. irthwein, Lemmer & Steinmayr
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شناختی در رأس امور قرار میگیرد .متغیرهایی همچون فراشناخت که از حیث تأثیری که بر
فرایند یادگیری و آموزش دارد مورد توجه پژوهشگران است (مهبد و یوسفی )1396 ،و از
آنجا که در تعریف خودتنظیمی هم عناصر اولیه فراشناختی مهم هستند ،میتوان گفت که
بررسی ارتباط خودناتوانسازی و خودتنظیمی موضوعی جالب به نظر میرسد؛ بنابراین،
انتظار میرود که افزایش بهرهگیری از راهبردهای خودتنظیمی با کاهش استفاده از
راهبردهای خودناتوان ساز همراه باشد .بر اساس آنچه گفته شد ،مدل مفهومی پژوهش حاضر
در شکل  1ارائه شده است:

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش ،پرسش اصلی این است که آیا مدل تبیینشده برای پیشبینی سرزندگی
تحصیلی در جامعۀ موردمطالعه دارای برازش مناسب است؟ و آیا متغیرهای میانجیگر دارای
اثر معنادار بر کاهش پیامدهای زیانبار خودناتوانسازی هستند؟ بر این اساس ،فرضیههای
پژوهشی به شکل زیر ارائه شدهاند:

 خودناتوانسازی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد. خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عشق به یادگیری بر سرزندگی تحصیلیدانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
 خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عزتنفس بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیرمعنادار دارد.

 خودناتوانسازی با نقش میانجیگری مهارت خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلیدانشآموزان تأثیر معنادار دارد.
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روش
هدف این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوانسازی
در دانشآموزان دبیرستانی بوده است .روش انجام این پژوهش از نظر هدف ،از نوع کاربردی
و از حیث ماهیت ،توصیفی از نوع پژوهش همبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل
کلیۀ دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهرستان پلدختر در  97-96بوده است که بر
اساس آمار دریافتی از اداره آموزشوپرورش این شهرستان برابر با  3990نفر بودند .از بین
افراد جامعه ،بر اساس جدول کرجسی و مورگان 350 ،نفر ( 175دختر و  175پسر) بهعنوان
حجم نمونه در نظر گرفته شد .نمونهگیری به شیوۀ تصادفی مرحلهای انجام شد؛ به این صورت
که ابتدا فهرستی از تمام مدارس متوسطه دوره اول و دوم متوسطه شهرستان پلدختر (شامل
 110مدرسه در دوره متوسطه اول و  90کالس در دوره متوسطه دوم) تهیه شد و سپس با
استفاده از روش تصادفی مرحلهای  40مدرسه انتخاب شد و از میان دانش آموزان این
مدارس ،تعداد  350نفر بهعنوان حجم نمونه بهصورت تصادفی انتخاب شد .جهت اجرای
پژوهش ،در ابتدا ،به آزمودنیها اطمینان داده شد که پاسخ به این پرسشنامهها و نتایج آنها
صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به ارزیابی و یا گزینش آنها در دوره خاصی نمیشود.
سپس ،برای تکمیل پرسشنامهها توضیحات الزم داده شد و از ارائه هرگونه توضیحی که
احتمال میرفت در پاسخ سوگیری ایجاد کند ،خودداری شد .درنهایت ،پس از اجرا ،پاسخها

در نرمافزار  spss21وارد شد و پس از آن ،در نرمافزار  ،Amos 22مدلسازی انجام
گرفت .مالک ورود افراد به پژوهش ،داشتن رضایت کامل و حضور داوطلبانه و بهتبع ،دقت
در پاسخ به پرسشنامه بود .جهت گردآوری دادهها از این ابزارهای زیر استفاده شد:

 پرسشنامه خودناتوانسازی جونز و رودولف :)1982( 1این مقیاس در سال  1982توسط جونزال
و رودولف با  25گویه ساخته شد؛ که خودناتوانسازی را با پاسخهای کامالً موافق تا کام ً
مخالف میسنجد .گرفتن نمره باال در این مقیاس به معنای خودناتوانسازی باال و گرفتن
نمره کمتر نشانگر خودناتوانسازی پایینتر است .حیدری و همکاران ( ،)24 :1388این
آزمون را ترجمه و ساختار عاملی آن را بررسی کردهاند که از  25مادّه 23 ،مادّه روی سه
عامل خلق منفی ،عدم تالش و عذرتراشی بار عاملی مناسب داشتند و دو ماده حذف شد.
پایایی این مقیاس با روش بازآزمایی در پژوهش آکین ( ،)2012برابر با  0/94محاسبه شد
1. Jones & Rudolph
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(به نقل از شهرابی و پاکدامن .)17 :1395 ،پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/92محاسبه شد.
 پرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقانیزاده و همکاران ( :)1393این مقیاس بر اساس نسخهانگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )2006با چهار گویه در یک مقیاس
پنج سطحی ساخته شد .در فرهنگ ایرانی ،دهقانیزاده و همکاران ( ،)1393ابتدا گویههای
این مقیاس را ترجمه کرده و بر اساس آنها 10 ،گویه مناسب را بازنویسی کردند .پس از
اجرای مقدماتی و اجرای ثانویه ،نتایج نشان داد که با حذف یک گویه دیگر ،پایایی
پرسشنامه در حدی مطلوب است؛ که بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/80و روش باز
آزمایی برابر  0/73است .در بررسی روایی سازه ،نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس
نشانگر تأیید روایی پرسشنامه بود .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ برابر با  0/88محاسبه شد.

 مقیاس سنجش عزتنفس روزنبرگ :1روزنبرگ (1965؛ به نقل از رجبی و بهلول:1386 ، ،)11این ابزار را برای اندازهگیری عزتنفس تهیه کرد و یکی از پراستفادهترین ابزارها در
این زمینه بوده است که دارای پایایی و روایی باالیی است؛ که شامل  10پرسش است و 5
عبارت آن به شکل مثبت (پرسش  1تا  )5و  5پرسش بهصورت منفی (پرسش  6تا  10که
معکوس میشوند) است .گرفتن نمره باال در این مقیاس نشانۀ عزتنفس باالتر است .رابطه
بین عزتنفس فردی و جمعی برابر با  ،0/34ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 0/93
و پایایی باز آزمایی آن برابر با  0/85محاسبه شد .رجبی و بهلول ( )12 :1386در یک بررسی
مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران نشان دادند که همسانی درونی این ابزار
برابر با  0/84است و تحلیل عاملی با استفاده از چرخش پروماکس نشانگر روایی این
پرسشنامه است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر
با  0/95محاسبه شد.
2
 پرسشنامه عشق به یادگیری مکفارلن ( :)2003برای سنجش عشق به یادگیری از پرسشنامهمکفارلن (2003؛ به نقل از محمدی و همکاران )1394 ،استفاده شد .این پرسشنامه دارای
 9گویه است که بر اساس طیف لیکرت پنج سطحی طراحی شده است .ضریب پایایی آن
1. Rosenberg’s Self-Esteem Scale
2. McFarlane’s love of learning
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در پژوهش محمدی و همکاران ( )1394با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/76و به روش دو
نیمه کردن برابر با  0/71به دست آمد .روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه
و بر اساس همبستگی نمره هر گویه با نمره کل مورد تأیید قرار گرفت .پایایی این پرسشنامه
در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ برابر با  0/87محاسبه شد.

 پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد 1و همکاران ( :)1995این پرسشنامه دربردارندۀ 14گویه است که بهمنظور سنجش میزان استفاده از راهبردهای خودتنظیمی به کار میرود.
نمرهگذاری پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنجسطحی از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم»
با امتیازات  2 ،3 ،4 ،5و  1است .این پرسشنامه را کدیور ( )1380هنجاریابی کرده است.
ضریب پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ  0/71بهدستآمده است .در پژوهش
طالبزاده نوبریان و همکاران ( )4 :1390نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با
 0/76محاسبه گشت .روایی سازۀ این پرسشنامه در حد مطلوب بوده است (کدیور.)1380 ،
در پژوهش عطاردی و کارشکی ( ،)5 :1392ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای
کرونباخ  0/72به دست آمد .پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای
کرونباخ برابر با  0/90محاسبه شد.

یافتهها
جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهشی
متغیرها
خودناتوانسازی

میانگین
66/15

انحراف معیار
25/35

سرزندگی تحصیلی
عشق به یادگیری

29/27
26/09

16/34
11/27

عزتنفس
مهارتهای خودتنظیمی

27/23
40/98

8/23
10/75

در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهشی ارائه شده است .بر این اساس،
میانگین متغیرهای خودناتوانسازی  ،سرزندگی تحصیلی ،عشق به یادگیری ،عزتنفس و
مهارتهای خودتنطیمی به ترتیب برابر است با  27/23 ،26/09 ،29/27 ،66/15و 40/98

1. Bouffard
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محاسبه گشته و میزان انحراف معیار برای این متغیرها به ترتیب برابر با ،16/34 ،45/35
 8/23 ،11/27و  10/75است.
جدول  .2همبستگی متغیرهای پژوهشی
متغیرها

خود
ناتوانسازی

سرزندگی
تحصیلی

عشق به
یادگیری

عزتنفس

مهارتهای
خودتنظیمی

خود ناتوانسازی

1

**-0/82

**-0/58

**-0/55

*0/13

**

سرزندگی تحصیلی

- 0/15

1

عشق به یادگیری

*- 0/11

**0/51

عزتنفس

**- 0/55

**0/58

مهارتهای خودتنظیمی

*

0/13

**

-0/15

**

0/51

**

**

0/58

-0/82

1

*-0/08

**-0/58

-0/08

1

*-0/13

*

-0/11

*

-0/13

1

** در سطح  0/01معنادار است * در سطح  0/05معنادار است

جدول  ، 2میزان همبستگی متغیرهای پژوهش را بر اساس ضریب پیرسون نشان داده
است .بر این اساس ،خودناتوانسازی در سطح معناداری  0/01رابطۀ معناداری با سرزندگی
تحصیلی ،عشق به یادگیری ،عزتنفس به میزان ( )0/58( ،)0/82و ( )0/55و در سطح
معناداری  0/05با مهارتهای خودتنظیمی به میزان ( )0/13دارد .همچنین ،سرزندگی
تحصیلی در سطح معناداری  0/01رابطۀ معناداری با عشق به یادگیری و عزتنفس به میزان
( )0/51و ( )0/58و در سطح معناداری  0/05با مهارتهای خودتنظیمی به میزان ()-0/15
دارا است.
نرمال بودن یکی از پیشفرضهای بسیار اساسی است که باید پیش از انجام مدل
معادالت ساختاری بهوسیلۀ آزمون کلموگروف  -اسمیرونوف مورد بررسی قرار گیرد .سطح
معناداری بهدستآمده برای تمام متغیرهای این پژوهش باالتر از  0/05است و به همین سبب،
نرمال بودن توزیع دادهها تأیید میشود .بر این اساس ،خودناتوانسازی با آماره توزیع 1/21
در سطح معناداری  ،0/11سرزندگی تحصیلی با میزان آماره توزیع  1/19در سطح معناداری
 ،0/12عشق به یادگیری با میزان آماره توزیع  1/35در سطح معناداری  ،0/051عزتنفس با
آماره توزیع  1/27در سطح معناداری  0/08و مهارتهای خودتنظیمی با میزان آماره توزیع
 0/68در سطح معناداری  0/74نرمال هستند .اکنون ،میتوان با استفاده از مدل معادالت
ساختاری به آزمودن فرضیههای پژوهش پرداخت.
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در ادامه ،با استفاده از روش تحلیل مدل معادالت ساختاری به بررسی فرضیههای پژوهش
و برازش مدل پرداخته شده است .الگویابی معادالت ساختاری تکنیکی برای تحلیل دادهها
است که بهمنظور ارزیابی رابطۀ بین دو متغیرهای آشکار (متغیرهایی قابلاندازهگیری و
قابلمشاهده) و متغیرهای پنهان به کار میرود .استفاده از این روش تحلیل به نسبت دیگر
تکنیکها این امکان را فراهم میآورد که پژوهشگر بتواند مدلهای نظری پیچیده را در یک
فضای واحد آزمون کند .در شکل  2تالش شده است تا با استفاده از این مزیت الگویابی
ساختاری ارتباط علی متغیرهای پژوهشی با یکدیگر و روابط هر یک از آنها با سؤاالت
مربوط به خود بررسی شود.
در مدل برازش داده شده در شکل  ،2پنج متغیر پژوهشی در مطالعه حاضر و روابط میان
آنها به تصویر کشیده شده است .در این مدل ،متغیرهای پژوهشی و پرسشهای آنها بدین
گونه توصیف شدهاند:
 خودناتوانسازی :با واژه ( )khodnatavanدر سمت چپ مدل مشخص شده و 23پرسش دارد.

 عزتنفس :با واژه ( )ezzatnafsدر سمت پایین مدل مشخص شده و  10پرسش دارد. عشق به یادگیری :با واژه ( )eshghدر پایین مدل مشخص شده و  9پرسش دارد. -سرزندگی تحصیلی :با واژه ( )sarzendegiدر سمت راست مدل مشخص شده و 9

پرسش دارد.
 مهارتهای خودتنظیمی :با واژه ( )khodtanzimiدر باالی مدل مشخص شده و 14پرسش دارد.
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شکل  .2مدل سنجش سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوانسازی با میانجیگری عشق به یادگیری،
عزتنفس و مهارتهای خودتنظیمی

بر اساس شکل  ،2پرسشهای تمام پرسشنامههای بهکار رفته برای اندازهگیری متغیرهای
خودناتوانسازی ،سرزندگی تحصیلی ،عشق به یادگیری ،عزتنفس و مهارتهای
خودتنظیمی دارای بار عاملی مناسب هستند ،زیرا هرگاه بار عاملی محاسبهشده برای یک
پرسش باالتر از  0/3باشد ،اعتبار آن تأیید میشود (هومن )1387 ،و این معیار در مورد تمام
این پرسشها درست است .در جدول  ،3برای درک بهتر ضرایب محاسبهشده ،بار عاملی و
مقدار  tبهدستآمده برای هر پرسش بیان شده است .هرگاه مقدار  tبدستآمده برای هر
پرسش باالتر از  1/96باشد ،معناداری پرسش برای حضور در مدل تأیید میشود و این شرط

83

تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوانسازی با میانجیگری....

اساسی برای تمام پرسشهای بهکار رفته برای اندازهگیری متغیرهای پژوهشی در مدل تأیید
شده است.
جدول  .3ضرایب بارهای عاملی و مقادیر  tمحاسبهشده برای پرسشهای پرسشنامهها
متغیرها

بار عاملی

مقادیر t

متغیرها

بار عاملی

مقادیر t

خود ناتوانسازی 1

0/88

25/46

سرزندگی 1

0/97

28/82

خود ناتوانسازی 2

0/89

23/06

سرزندگی 2

0/92

32/01

خود ناتوانسازی 3

0/87

26/14

سرزندگی 3

0/92

31/07

خود ناتوانسازی 4

0/94

22/97

سرزندگی 4

0/94

30/07

خود ناتوانسازی 5

0/90

25/66

سرزندگی 5

0/93

30/78

خود ناتوانسازی 6

0/92

22/52

سرزندگی 6

0/92

30/96

خود ناتوانسازی 7

0/88

26/91

سرزندگی 7

0/93

31/25

خود ناتوانسازی 8

0/89

27/14

سرزندگی 8

0/95

30/51

خود ناتوانسازی 9

0/87

27/53

سرزندگی 9

0/95

31/19

خود ناتوانسازی 10

0/92

23/21

عشق به یادگیری 1

0/92

37/91

خود ناتوانسازی 11

0/91

23/65

عشق به یادگیری 2

0/89

39/78

خود ناتوانسازی 12

0/87

24/78

عشق به یادگیری 3

0/86

40/40

خود ناتوانسازی 13

0/92

24/80

عشق به یادگیری 4

0/90

46/50

خود ناتوانسازی 14

0/90

23/59

عشق به یادگیری 5

0/90

38/62

خود ناتوانسازی 15

0/92

23/67

عشق به یادگیری 6

0/86

39/18

خود ناتوانسازی 16

0/89

25/25

عشق به یادگیری 7

0/87

39/09

خود ناتوانسازی 17

0/89

25/59

عشق به یادگیری 8

0/89

40/11

خود ناتوانسازی 18

0/88

24/86

عشق به یادگیری 9

0/93

37/83

خود ناتوانسازی 19

0/90

25/91

خودتنظیمی 1

0/69

47/12

خود ناتوانسازی 20

0/93

23/60

خودتنظیمی 2

0/67

44/45

خود ناتوانسازی 21

0/89

25/41

خودتنظیمی 3

0/73

42/52

خود ناتوانسازی 22

0/91

24/78

خودتنظیمی 4

0/69

43/55

خود ناتوانسازی 23

0/94

22/52

خودتنظیمی 5

0/41

53/56

عزتنفس 1

0/86

50/35

خودتنظیمی 6

0/61

49/70

عزتنفس 2

0/77

53/08

خودتنظیمی 7

0/65

47/68

عزتنفس 3

0/80

53/48

خودتنظیمی 8

0/70

44/35

عزتنفس 4

0/83

51/07

خودتنظیمی 9

0/67

47/08

عزتنفس 5

0/82

51/10

خودتنظیمی 10

0/73

44/55

عزتنفس 6

0/77

49/77

خودتنظیمی 11

0/58

47/19
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متغیرها

بار عاملی

مقادیر t

متغیرها

بار عاملی

مقادیر t

عزتنفس 7

0/79

52/65

خودتنظیمی 12

0/64

46/82

عزتنفس 8

0/77

49/71

خودتنظیمی 13

0/50

50/21

عزتنفس 9

0/80

53/08

خودتنظیمی 14

0/49

54/72

عزتنفس 10

0/85

39/23

جدول  3نشان میدهد که بار عاملی  23پرسش مربوط به پرسشنامه خودناتوانسازی به
ترتیب برابر با ،0/91 ،0/92 ،0/87 ،0/89 ،0/88 ،0/92 ،0/90 ،0/94 ،0/87 ،0/89 ،0/88
 0/94 ،0/91 ،0/89 ،0/93 ،0/90 ،0/88 ،0/89 ،0/89 ،0/92 ،0/90 ،0/92 ،0/87است .بار
عاملی ده پرسش مربوط به پرسشنامه عزتنفس به ترتیب برابر با ،0/83 ،0/80 ،0/77 ،0/86
 0/80 ،0/77 ،0/79 ،0/77 ،0/82و 0/85؛ بار عاملی نه پرسش مربوط به پرسشنامه سرزندگی
تحصیلی برابر با 0/95 ،0/95 ،0/93 ،0/92 ،0/93 ،0/94 ،0/92 ،0/92 ،0/97؛ بار عاملی نه
پرسش پرسشنامۀ عشق به یادگیری به ترتیب برابر با ،0/86 ،0/90 ،0/90 ،0/86 ،0/89 ،0/92
 0/89 ،0/87و  0/93و درنهایت ،بار عاملی  14پرسش مربوط به مهارتهای خودتنظیمی به
ترتیب برابر با ،0/58 ،0/73 ،0/67 ،0/70 ،0/65 ،0/61 ،0/41 ،0/69 ،0/73 ،0/67 ،0/69
 0/49 ،0/50 ،0/64است.
همچنین ،مقدار  tبرای پرسشهای پرسشنامۀ خود ناتوانسازی به ترتیب برابر با ،25/46
،24/78 ،23/65 ،23/21 ،27/53 ،27/14 ،26/91 ،22/52 ،25/66 ،22/97 ،26/14 ،23/06
 24/78 ،25/41 ،23/60 ،25/91 ،24/86 ،25/59 ،25/25 ،23/67 ،23/59 ،24/80و 22/52؛
مقادیر  tبرای پرسشهای پرسشنامۀ عزتنفس برابر با ،51/07 ،53/48 ،53/08 ،50/35
 53/08 ،49/71 ،52/65 ،49/77 ،51/10و 39/23؛ مقادیر  tبرای پرسشهای پرسشنامۀ
سرزندگی تحصیلی برابر با 30/51 ،31/25 ،30/96 ،30/78 ،30/07 ،31/07 ،32/01 ،28/82
و 31/19؛ مقادیر  tبرای پرسشهای پرسشنامۀ عشق به یادگیری برابر با ،39/78 ،37/91
 40/11 ،39/09 ،39/18 ،38/62 ،46/50 ،40/40و  37/83و مقادیر  tبرای پرسشهای
پرسشنامۀ مهارتهای خودتنظیمی برابر با ،49/70 ،53/56 ،43/55 ،42/52 ،44/45 ،47/12
 50/21 ،46/82 ،47/19 ،44/55 ،47/08 ،44/35 ،47/68و  54/72است.
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جدول  .4شاخصهای برازش محاسبهشده برای مدل پژوهش
مقدار شاخص

سطح مطلوب

وضعیت برازش

شاخص برازش مدل

0/037

زیر 0/1

مطلوب است

2

0/90

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

3

ریشه میانگین مجذورات تقریب
شاخص برازش استاندارد

شاخص برازش نرمالنشده
شاخص برازش تطبیقی

1

4

شاخص برازش تطبیقی نرمالشده

0.96

باالتر یا مساوی 0/9

0/96

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

7

0/90

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

8

شاخص برازندگی نسبی
ضریب تاکر -لوئیس

0/96

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است
مطلوب است

شاخص برازش این کری منتال
شاخص نیکویی برازش

5

0/90

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

6

9

شاخص نسبت کای اسکوئر به درجه
10
آزادی

0/90

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

0/96

باالتر یا مساوی 0/9

مطلوب است

1/49

کمتر از 5

مطلوب است

معیارهای علمی قابلپذیرش برای تأیید مدل نظری ،بحث اصلی در «شاخصهای برازش
مدل» 11است که در ادامه به آن پرداخته شده است .شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای
تخمین ( ،)RMSEAیکی از شاخصهای اصلی نیکویی برازش در مدلیابی معادالت
ساختاری است که در بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدلهای معادالت ساختاری از آن
استفاده میشود .بر اساس دیدگاه مککالوم و همکاران (1996؛ به نقل از هومن،)1387 ،
اگر مقدار این شاخص کمتر از  0/05باشد ،برازندگی مدل بسیار عالی است ،ولی بیشتر
پژوهشگران از این قاعده استفاده میکنند که اگر این شاخص کوچکتر از  0/1باشد،
برازندگی مدل خوب بوده و اگر بزرگتر از این مقدار باشد ،مدل طراحیشده ضعیف است.
)1. root mean square error of approximation (RMSEA
)2. normalized fitness index (NFI
)3. non Normalized fitness index (NNFI
)4. comparative fitness index (CFI
)5. parsimony Comparative fitness index (PCFI
)6. incremental fitness index (IFI
)7. relative fitness index (RFI
)8. goodness of fit index (GFI
)9. tucker-Lewis coefficient (TLI
10. CMIN/df
11. modeling fit indexes
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در پژوهش حاضر با توجه به اینکه مقدار این شاخص برابر با  0/037بوده و زیر  0/05است،
میتوان گفت که برازش مدل بسیار عالی بوده و تأیید میشود .زمانی که نتیجه تقسیم عامل
خیدو 1بر درجه آزادی ،کمتر از عدد  3باشد ،برازش مدل در بهترین حالت تأیید میشود و
با توجه به اینکه نتیجه این شاخص در پژوهش پیشرو برابر با  1/49است ،این شاخص برازش
نیز نشانگر برازندگی مناسب مدل است .همچنین ،هنگامیکه شاخصهای مانند برازش
استاندارد ،برازش نرمال نشده ،برازش تطبیقی ،برازش تطبیقی نرمالشده ،برازش اینکری
منتال ،برازندگی نسبی ،نیکویی برازش و ضریب تاکر -لوئیس باالتر یا مساوی  0/9محاسبه
شوند ،برازندگی مناسب یک مدل را تأیید مینمایند؛ که بر اساس جدول  ،4در این مدل
پژوهش هم تمامی این شاخصها به ترتیب به میزان ،0/90 ،0/96 ،0.96 ،0/96 ،0/90 ،0/90
 0/90و  0/96مورد تأیید قرار میگیرند .پس از ارائه توضیح کامل دربارۀ مدل برازش داده
شده ،در این بخش ،بر اساس شکل  2و  ،3فرضیههای پژوهشی بهصورت جداگانه
موردبررسی قرار گرفته است.
جدول  .5ضرایب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهشی
متغیرها

متغیرهای مؤثر بر هم

ضرایب

واریانس

خودناتوانسازی × عشق به یادگیری

**- 0/59

0/34

**

0/31

خودناتوانسازی × عزتنفس
خودناتوانسازی × مهارتهای خودتنظیمی
اثرات
مستقیم

اثرات
غیرمستقیم

- 0/56

-

0.13
**

خودناتوانسازی × سرزندگی تحصیلی

- 0/46

0/21

عشق به یادگیری × سرزندگی تحصیلی

**0/25

0/06

عزتنفس × سرزندگی تحصیلی

**0/34

0/12

مهارتهای خودتنظیمی × سرزندگی تحصیلی

- 0/02

-

خودناتوانسازی × عشق به یادگیری × سرزندگی تحصیلی

-0/59 × 0/25

0/15

خودناتوانسازی × عزتنفس × سرزندگی تحصیلی

-0/56 × 0/34

0/19

خودناتوانسازی × مهارت خودتنظیمی × سرزندگی تحصیلی

رابطه معنادار نیست

-

* رابطه در سطح  0/05معنادار است ** .رابطه در سطح  0/01معنادار است.

1. chi-square
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در بررسی فرضیه نخست پژوهش ،مشخص شد که خودناتوانسازی تأثیری منفی به
میزان  - 0/46بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دارد که در سطح  0.001و با مقدار  tبرابر
با  -10/34معنادار است (هرگاه میزان  tباالتر از  1/96باشد ،ضریب تأثیر معنادار است) .بر
این اساس ،فرضیه نخست این پژوهش تأیید شد.
بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که خودناتوانسازی دارای تأثیری منفی به میزان
 - 0/59بر عشق به یادگیری است که در سطح  0/001و با مقدار  tبرابر با  -11/79معنادار
است .از سویی دیگر ،با توجه به اینکه عشق به یادگیری دارای تأثیری مثبت به میزان 0/25
بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان بوده و در سطح  0/001و با مقدار  tبرابر با  7/06معنادار
است ،میتوان گفت که خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عشق به یادگیری بر سرزندگی
تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد .همچنین ،بهمنظور بررسی معناداری تأثیر
میانجیگری هر متغیر در رابطۀ میان متغیرهای دیگر از سه آزمون سوبل ،1آرویان 2و گودمن3
استفاده میشود که در صورت معنادار بودن میزان آمارۀ این آزمونها در سطح  ،0/001تأثیر
میانجیگری تأیید میشود .در ارتباط با این فرضیه ،آماره آزمون سوبل برابر با  -4/37با
خطای استاندارد  0/03در سطح معناداری 0/001؛ میزان آمارۀ آزمون آرویان برابر با -4/36
با خطای استاندارد  0/03در سطح معناداری  0/001و آمارۀ آزمون گودمن برابر با  -4/38با
خطای استاندارد  0/03در سطح معناداری  0/001معنادار بود .بر این اساس ،فرضیه دوم این
پژوهش نیز تأیید میشود.
بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که خودناتوانسازی دارای تأثیری منفی به میزان
 - 0/56بر عزتنفس دانشآموزان است که در سطح  0/001و با مقدار  tبرابر با -11/09
معنادار است .از سوی دیگر ،مشخص شد که متغیر عزتنفس دارای تأثیری مثبت به میزان
 0/34بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان است که در سطح  0/001و با مقدار  tبرابر با 9/13
معنادار است .بر این اساس ،خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عزتنفس بر سرزندگی
تحصیلی دانش آموزان تأثیر معنادار دارد .در ارتباط با این فرضیه ،میزان آمارۀ آزمون سوبل
برابر با  -3/47با خطای استاندارد  0/05در سطح معناداری 0/001؛ میزان آمارۀ آزمون
آرویان برابر با  -3/46با خطای استاندارد  0/05در سطح معناداری  0/001و میزان آمارۀ
1. Sobel
2. Aroian
3. Goodman
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آزمون گودمن برابر با  -3/47با خطای استاندارد  0/05در سطح معناداری  0/001معنادار
بود؛ بنابراین ،فرضیه سوم این پژوهش نیز تأیید میشود.
بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که بر این اساس که میزان تأثیر خودناتوانسازی
بر مهارتهای خودتنظیمی برابر با  0/13و معنادار نیست ،عدم وجود رابطه معنادار میان این
دو متغیر تأیید میشود .از سویی ،تأثیر مهارتهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی برابر با
 – 0/02است که نشانگر عدم تأثیر این متغیر بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان است .بر
این اساس ،فرضیه چهارم این پژوهش مورد تأیید قرار نمیگیرد؛ یعنی خودناتوانسازی با
نقش میانجیگری مهارتهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار
ندارد .همچنین ،نتایج آزمون سوبل ،آرویان و گودمن در سطح معناداری باالتر از 0/05
نشانگر این یافته بود؛ بنابراین ،فرضیه چهارم این پژوهش مورد تأیید قرار نمیگیرد.
رویهمرفته ،نتایج آزمون بوتاسترپ 1نشان داد که اثر غیرمستقیم (مبتنی بر نقش
میانجیگرها) خودناتوانسازی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان بهطور معناداری در سطح
خطای  0/001مورد تأیید قرار میگیرد .میزان تأثیر کلی خودناتوانسازی بر سرزندگی
تحصیلی از راه میانجیگری دو متغیر عشق به یادگیری و عزتنفس از ( – 0/27کران پایین)

تا ( – 0/41کران باال) بود؛ که دارای خطای استاندارد برابر با  0/04است .همچنین ،مجموع
اثرات مستقیم و غیرمستقیم خودناتوانسازی بر سرزندگی تحصیلی برابر با  0/76بوده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوانسازی با
میانجیگری عشق به یادگیری ،عزتنفس و مهارتهای خودتنظیمی بود .فرضیه اوّل
پژوهش ،مبنی بر تأثیر خودناتوانسازی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی تأیید
شد .این یافته با نتایج پژوهش مارتین و مارش ( ،)2008پرتو این و دیلی ( ،)2013کامرفورد
و همکاران ( )2015و دلمارفراداس 2و همکاران ( )2016همخوان است .بر این اساس،
دانشآموزان خودناتوانساز معموالً سرزندگی تحصیلی پایینی دارند .در تبیین این یافته
میتوان گفت که بر اساس دیدگاه شناختی -اجتماعی ،انسانها تنها متأثر از محیط نیستند،
بلکه بر اساس فرایندهای شناختی و فراشناختی خود میتوانند بر محیط و کارکرد خود اثر
1. boot-strap
2. DelMarFerradás
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بگذارند (ذبیحالهی و همکاران )1391 ،و بهنوعی خود انسانها عاملی اثرگذار بر رفتارهای
خود هستند .بر این اساس ،اگر افراد نسبت به توانایی خود در انجام موفقیتآمیز کارها باور
داشته باشند ،نشاط و سرزندگی بیشتری در امور تحصیلی خواهند داشت؛ بنابراین ،ادراک
دانشآموزان از مهارت و توانایی خود بر نوع فعالیتهای انتخابی فرد ،میزان به چالش
انداخ تن خود در تکالیف و پایداری در به پایان رساندن امور اثرگذار است؛ کما اینکه افراد
خودناتوانساز موانعی ایجاد میکنند که شانس موفقیت را کاهش میدهد .پاژارس1996( 1؛
به نقل از ذبیحالهی و همکاران )1391،باور دارد که باور داشتن به خود یک توانایی راهبردی
است که مقدم بر موفقیت یا شکست فرد است و میزان پایداری افراد در رسیدن به اهداف و
به دنبال آن ،سرزندگی و نشاط تحصیلی آنان تابع این عامل مهم است.
بر اساس فرضیه دوم ،خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عشق به یادگیری بر
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار و مثبت داشت .این یافته با پژوهش
جووانوویک و متجویک ( )2014و نگوان و همکاران ( )2015هماهنگ است .در تبیین این
یافته میتوان گفت که عشق به یادگیری نوعی احساس خوب برای ادامه تحصیل است و افراد
را توانا میسازد که با وجود چالشها و ناکامیها ،پشتکار خود را حفظ کنند و این چیزی
است که در سرزندگی تحصیلی نهفته است .ولی افراد خودناتوانساز بهطور فعّال میکوشند
تا موانعی بهوجود آورند که احتمال موفقیتشان را کاهش دهد .فراگیرانی که در مواجهه با
موقعیتهای تحصیلی رفتارهایی مانند اجتناب از شکست ،پرخاشگری منفعالنه و درماندگی
آموختهشده را انتخاب میکنند  ،به سبب داشتن نیمرخ انگیزشی نامناسب و عشق به یادگیری
اندک زمینۀ کاهش سرزندگی تحصیلی در خود را موجب میشوند .در مقابل ،فراگیرانی که
در رویارویی با خواستههای زندگی تحصیلی از ارزیابیهای چالشی استفاده میکنند ،با
پیشگیری از فرو غلتیدن در ورطۀ هیجانهای منفی ،رفتارهای خود آسیبرسان و دفاعی مانند
خودناتوانسازی تحصیلی را کمتر انجام میدهند (دانیل و همکاران2008 ،2؛ به نقل از لکی
و همکاران )1396 ،و این شرایط زمینهساز سرزندگی تحصیلی بیشتر است.
فرضیه سوم پژوهش نشان داد که خودناتوانسازی با نقش میانجیگری عزتنفس بر
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار دارد .در همین راستا ،یافتههای پژوهش چن و
1. Pajares
2. Daniels
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همکاران ( ،)2009نریمانی و موسیزاده ( ،)2010توروک 1و همکاران ( ،)2014رپو 2و
همکاران ( )2016و صالحی و فرخی ( )1396نشان میدهد که عزتنفس پایین با افزایش
خودناتوانسازی همراه است که با یافتۀ بهدستآمده از پژوهش حاضر هماهنگ است .در
تبیین این یافته میتوان گفت که چون عامل اولیه در خودناتوان سازی ،ترس از شکست و
ترس از منفی ارزیابیشدن توسط دیگران است ،در بطن عزتنفس پایین هم این ویژگیها
بهصورت پررنگ وجود دارد .در واقع ،عزتنفس ،یعنی احساس ارزشمندی شخص نسبت
به خود و تالش برای دستیابی به اهدافی که فراهمکننده ارزشهای باالتر برای فرد است؛ که
این موارد نیز از مشخصههای بارز سرزندگی تحصیلی هستند .عزتنفس باال یکی از
باارزشترین منابعی است که یک نوجوان میتواند در اختیار داشته باشد و در زندگی به آن
سیفرت3

تکیه کند تا از گزند بسیاری از آسیبها در امان بماند .همچنین ،بر اساس دیدگاه
(2004؛ به نقل از لکی و همکاران )1396 ،وجود ارزیابیهای شناختی سازش یافته (مانند
ارزشمند دانستن باورها و موفقیتهای خود) از راه کمک به شکلگیری مدلهای اسنادی
سازش یافته سبب میشود که فراگیران در موقعیتهای پیشرفت و رویارویی با تجارب
انگیزاننده در معرض حاالت هیجانی مثبت قرار گیرند؛ که همانا زمینهساز سرزندگی و شادابی
بیشتر در گسترۀ تحصیل و آموزش است .همچنین ،ارزیابی شناختی مثبت از خود ،از راه
وسعت بخشیدن به توان مقابلهای و به دنبال آن ،مدیریت بهینۀ انگیختگیهای هیجانی
خویشتن ،در شکلدهی رفتارهای انگیزشی مانند انتخاب جهتگیریهای هدفمند برای
تکالیف تحصیلی و سرزندگی بیشتر اثرگذار است.
بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که خودناتوانسازی با نقش میانجیگری
مهارتهای خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی دانشآموزان تأثیر معنادار ندارد .این یافته تا
اندازهای با نتایج پژوهش پینتریچ ( ،)2000محمودی و همکاران ( ،)2014کلجاجیک و
همکاران ( )2017ناهمخوان است .نتایج پژوهشهای یادشده نشان داده است که مهارتهای
خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی باال همراه است .در تبیین علّت رد شدن این فرضیه میتوان
به شناختی بودن سازۀ خودتنظیمی و عاطفی بودن سازۀ سرزندگی تحصیلی توجه کرد؛ چرا
که مهارتهای خودتنظیمی ،بهخودیخود  ،مربوط به باورهای افراد در مورد یادگیری یا
1. Torok
2. Rappo
3. Seifert
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اندیشه درباره فکر کردن (فراشناخت) است (برای نمونه ،مهارت نظارت و کنترل و
خالصهنویسی) ،درحالیکه سازۀ سرزندگی تحصیلی مربوط به عواطف افراد درباره
شناختهای شان در مورد یادگیری (مانند احساس خوب داشتن در مورد یادگیری ،شادمانی
از حضور در مدرسه ،امیدواری در شرایط شکست) است و این دو مقوله تا اندازه زیادی با
هم تفاوت دارند و همراستا نیستند.
رویهمرفته ،بر اساس نتایج این پژوهش میتوان گفت که بهمنظور دستیابی به سرزندگی
تحصیلی باالتر در دانشآموزان نوجوان انتظار میرود که مدیران و دستاندرکاران مدارس
و در رأس آنها ،معلمان ،به ریشهکن ساختن زمینههای ایجاد خودناتوانسازی و افزایش
زمینههای عشق به یادگیری و عزتنفس تحصیلی در دانشآموزان توجّه ویژه داشته باشند.
در رابطه با محدودیت پژوهش حاضر میتوان گفت که این پژوهش صرفاً در مقطع متوسطه
انجام شده است و از قابلیت تعمیم نتایج به جامعههای دیگر برخوردار نیست .پیشنهاد میشود
در مقاطع پایینتر و باالتر (دانشجویی) پژوهشهایی همانند انجام شود .همچنین ،بهمنظور
کاستن از اثرات زیانبار خودناتوانسازی تالش شود تا دیگر عوامل میانجی در رابطه این
متغیر با دیگر متغیرها در نظام آموزشی شناسایی شود .با توجه به اینکه دانشآموزان یکی از
قشرهای مهم در جامعه هستند ،توجه به سرزندگی تحصیلی آنها بسیار مهم است .در همین
راستا ،پیشنهاد میشود با ایجاد شرایط برای کسب موفقیتهای ملموس و ارائه بازخوردهای
شفاف و روشن به دانشآموزان ،زمینه افزایش عزتنفس و عشق به یادگیری و به دنبال آن،
دستیابی به سرزندگی تحصیلی ممکن شود؛ که این مهم بهجزء از راه دگرگون ساختن
رویکردهای کهنه و منفعالنۀ معلمان و فراهم شدن زیرساختهای فیزیکی مناسب ایجاد
نخواهد شد.
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