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با  یسازتبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان
 یهانفس و مهارتعشق به یادگیری، عزت گرییانجیم

 خودتنظیمی

 4امین شاکرمی، 3مقدم، مریم عبدالهی2اهلل حسنوند، فضل1پوراله قدمعزّت

 21/02/1398تاریخ پذیرش:  02/12/1397تاریخ وصول: 

 چکیده
عشق به  گرییانجیبا م یسازپژوهش حاضر با هدف تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان

یۀ خودتنظیمی انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کل یهانفس و مهارتیادگیری، عزت
نفر( بود؛ که بر اساس جدول کرجسی و مورگان،  3990دختر )شهر پل هاییرستانآموزان دختر و پسر دبدانش
، یسازخودناتوان یهاانتخاب شد و پرسشنامه یاپسر( به روش تصادفی مرحله 175دختر و  175نفر ) 350

ل نشان داد که مد هایافتهنفس، عشق به یادگیری و خودتنظیمی را تکمیل کردند. سرزندگی تحصیلی، عزّت
و سرزندگی تحصیلی رابطه  یسازمفهومی پژوهش دارای برازش مناسبی است. بر این اساس، بین خودناتوان

نفس در دو متغیر عشق به یادگیری و عزتگرانه یانجیمنفی و معناداری وجود دارد. عالوه بر این، نقش م
عنوان خودتنظیمی به یهاهارتو سرزندگی تحصیلی تأیید شد. با این وجود، م یسازرابطه میان خودناتوان

و سرزندگی تحصیلی شناخته نشد. بر اساس  یسازخودناتوان یرهایدر رابطه میان متغ گریانجییک عامل م
بر سرزندگی  بارییاناثرات ز تواندیعاملی است که م یسازنتیجه گرفت که خودناتوان توانی، مهایافتهاین 

از اثرات مثبت عواملی مانند  یریگد و به همین سبب، باید با بهرهآموزان در محیط مدرسه داشته باشدانش
 چیره شد. یسازنفس، بر آثار منفی خودناتوانعشق به یادگیری و عزت
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 یهانفس، مهارت، عشق به یادگیری، عزتیسازسرزندگی تحصیلی، خودناتوان: واژگان کلیدی
 3خودتنظیمی

 مقدمه
 یسالاز کودکی به بزرگ 1از جریان تدریجی زندگی فرد است که با گذار یانوجوانی، دوره

و رویدادهای تحصیلی،  2اجتماعی همراه است. بلوغ -و تغییرات زیستی، شناختی و هیجانی 
دهند و اتمام تحصیل و ایفای یک شغل گذارهای اصلی هستند که آغاز نوجوانی را خبر می

(. بر این اساس، این دوره، 67: 2012، 3دهند )لسکووقت، خبر از خروج نوجوانی میتمام
. از سوی دیگر، بسیاری از وظایف رودیشمار مآموزان بهحسّاس در زندگی دانش یابرهه

. در دهدیها را دارند، در محیط آموزشی رخ مو اموری که نوجوانان انتظار موفقیت در آن
روانشناسی مدرسه، فهم چگونگی انجام تالش ینۀ در زم هاینگران ینترواقع، یکی از مهم

آموزان برای رویارویی با مشکالت تحصیلی در محیط مدرسه است. در همین توسط دانش
است که ایی توانداشتن ؛ که به معنای شودیمطرح م  4راستا، مفهوم سرزندگی تحصیلی

الت و استرس ، مشکهایمت، نامالزایبآموزان با شرایط آسارتقای ظرفیت سازگاری دانش
(. حس درونی سرزندگی، شاخص معناداری 98: 2014و همکاران،  5)مگا آوردیرا به بار م

عنوان یکی از (. این متغیّر مهم به12: 2013و همکاران،  6در گسترۀ سالمت ذهنی است )میلر
پژوهشی در کانون توجه قرار گرفته است  یهادر بسیاری از نظام 7بهزیستی ذهنی یهامؤلفه

ش و   10؛ کامرفورد2013، 9؛ پوتواین و دیلی2008، 8و مطالعات زیادی )مارتین و مار
(، رابطۀ مثبت و معنادار بین سرزندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی را تأیید 2015همکاران، 

 اند.کرده
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ها و موانعی که در سرزندگی تحصیلی، به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش
: 2013، اشاره دارد )پوتواین و دیلی، شوندیو جاری تحصیل در مدرسه تجربه معرصۀ پایدار 

؛ به 1978) 2است. برگالس و جونز 1یسازنقطۀ مقابل سازۀ خودناتوان گفت توانی( و م6
، این گستره را یساز( از پیشگامان مطالعه در حوزۀ خودناتوان3: 2013، 3نقل از اسوینگر

تا شکست را  دهدیاند که به فرد امکان معملی تعریف کردهینۀ معنوان هر نوع عمل یا زبه
منظور کسب افتخار( نسبت عنوان بهانه( و موفقیت را به عوامل درونی )بهبه عوامل بیرونی )به

و خود  یزکردهپره هایساز، از پذیرش مسئولیت در قبال ناکامدهد. در واقع، فرد خودناتوان
نفس نماید و از این طریق، به حفظ عزتیرا قربانی شرایط و نه قربانی ناتوانی خود معرفی م

به دو صورت انجام  یساز. خودناتوان(1398کند )دلقندی و همکاران، خود کمک می
هایی اشاره دارد که فرد، ادعایی، به موقعیت یساز. خودناتوان5و رفتاری 4: ادعاییشودیم

که برخی عوامل مانند فشارهای روانی، خستگی یا اضطراب امتحان وی را ناتوان  کندیادعا م
طور فعّال، هایی اشاره دارد که فرد بهرفتاری به موقعیت یساز، ولی خودناتوانسازندیم

گفت  توانی؛ بنابراین، مدهدیکه شانس موفقیت وی را کاهش م کندیموانعی را ایجاد م
و  6ادعایی نسبت به رفتاری، خطرات کمتری به دنبال دارد )فریداس یسازکه خودناتوان

 (.4: 2016همکاران، 
در فضای مدرسه، در این  یسازعامل خودناتوانیدکنندۀ با توجه به اثرات منفی و تهد

پژوهش، تالش شده تا با تبیین یک مدل، اثرات این متغیر بر سرزندگی تحصیلی 
در جهت کاهش این اثرات منفی شناسایی  گریانجیمآموزان بررسی شده و عوامل دانش

نشان داده شده است، هم ارتباط مستقیم )بدون تأثیر عوامل  1گونه که در شکل شود. همان
مورد  یرسه متغی گرانهیانجیو هم تأثیر م یسازمیانجی( بین دو متغیر سرزندگی و خودناتوان

، یسازارتباط سرزندگی و خودناتواننخستین مؤلفۀ میانجی در توجه قرار گرفته است. 
عنوان بهاست که  8فراشناختیۀ یّاست. خودتنظیمی یک عنصر اول 7خودتنظیمی یهامهارت

                                                             
1. self-handicapping 

2. Berglas & Jones 

3. Schwinger 

4. claimed 
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7. self-regulation 

8. metacognitive 
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 بررسی، مشاهده، ارزیابی ارزش و کیفیتِ قضاوت عملکرد ذهنی افراد در یک موقعیت
، یسینوتوصیف شده است و راهبردهای شناختی و فراشناختی از جمله تکرار و مرور، خالصه

(. توانایی خودتنظیمی در 8: 2014و همکاران،  1)سانیزس ردیگینظارت و کنترل را در برم
نۀ یشی. بر اساس پشودیفرایند ذهنی یک فعّالیّت به رشد و بهبود عملکرد فرد منجر م

 -اجتماعی  یهاخودتنظیمی در بافت یهاشده در ارتباط با مهارتانجام یهاپژوهش
گوالو و  ؛2014 و همکاران، 3؛ محمودی2000، 2پینتریچآموزشی مانند مدرسه و دانشگاه )

کیا، ، ضیغمیان و معینی2017و همکاران،  6و کلجاجیک 2016، 5یای؛ گار2015، 4مینیدیز
تر ، در یادگیری و عملکرد تحصیلی موفقکنندیاستفاده م(، افرادی که از این راهبردها 1398

هستند. بر این اساس، راهبردهای خودتنظیمی، ابزاری مهم برای یادگیری انسان هستند که بر 
تجربه یادگیری انفعالی،  یجامشارکت فعال افراد در فعال یادگیرنده در فرایند یادگیری، به

رسد بین خودتنظیمی و سرزندگی تحصیلی ارتباط می. با این توصیف، به نظر کنندیتأکید م
 منطقی وجود داشته باشد.

عنوان عامل میانجی دیگر در مدل پژوهش، به معنای داشتن حس به ،7عشق به یادگیری
یادگیری، تالش برای اصالح خود و  یهایدگیچیکنجکاوی، انگیزه درونی، درک پ

برای یادگیری در عرصه تحصیل است.  انرژی درونی هرندیفردی است و دربرگ یهاعالقه
گر این است که عشق به یادگیری در تولید دستاوردهای تحصیلی باال نقش ها نشانپژوهش

بدون اثرپذیری از تقویت  هاتی(. این سازه به انجام فعال13: 1394دارد )محمدی و همکاران، 
 ردیگیلب جدید را در برمبیرونی یا محیطی اشاره دارد، احساسات مثبت درباره یادگیری مطا

ها حفظ نمایند خود را در برابر موانع و شکستنۀ یتا شرایط به سازدیو افراد را توانا م
و  2014، 9ها )جووانوویک و متجویک(. بر اساس پژوهش2: 2004، 8)پترسون و سلیگمن

                                                             
1. Suknaisith 

2. Pintrich 

3. Mahmoodi 
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ایی هترین ویژگی(، عشق به یادگیری از مهم1396، قدم پور، 2015و همکاران،   1نگوان
 های بسیاری برای فرد به دنبال دارد.است که موفقیت

عنوان نگرش افراد در مورد میزان دیگر، بهگرانۀ یانجیعنوان مؤلفۀ مبه، 2نفسعزت
شود )اونایلی و ، ارزشمندی و سطح موفقیت در تحصیل و زندگی تعریف میهایتوانمند

( باور دارد 2013باکر،  -؛ به نقل از اونایلی و اردور 1994) 4(. ژوزف6: 2013، 3باکر -اردور
تر از کنند و سریعنفس باال احساس ارزشمندی و عشق بیشتری میکه افراد دارای عزت

خود را تعیین کنند و به آن دست بیابند. همچنین، این افراد  یهاتوانند هدفدیگران می
. بررسی شوندیدیگران بیشتر پشتیبانی م کنند که در گسترۀ یادگیری از طرفاحساس می

 یادهیعنوان پدنفس بهسازی بسیار ارزشمند است، زیرا عزتنفس با خودناتوانارتباط عزت
و  2014، 5ها اشاره شده است )کارنربا پیامدهای آموزشی مطلوب در بسیاری پژوهش

ست که افراد با ها استنتاج شده ا( و در بسیاری پژوهش1391و همکاران،  یالهحیذب
کننده نفس باال بیشتر از راهبردهای خودناتواننفس پایین نسبت به افراد دارای عزتعزت

یاستفاده می ن ؛2002، 6کنند )مارتین و براول نریمانی و  ؛2009و همکاران،   7چ
نفس پایین، زیرا عزت ؛(2013اسوینگر،  ؛2011و همکاران،  9کدوایلی ؛8،2010زادهموسی

 تیخود و کسب موفق یهاییها را نسبت به تواناکند که آنهایی رویارو میبا موقعیت افراد را
توان نتیجه گرفت که عامل اصلی ، مییساز. بر اساس تعریفِ خودناتوانکندیمردد م

شدن توسط دیگران ، ترس از شکست و به دنبال آن، ترس از منفی ارزیابییسازخودناتوان
 (.2009است )چن و همکاران، 

بر وضعیت تحصیلی یادگیرندگان،  یسازدربارۀ اثرات خودناتوان شدهانیب یهابیآس
( و زمانی که 14: 2014و همکاران،  10)اسوینگر سازدیضرورت مطالعۀ این سازه را نمایان م

آید، بررسی پیشایندهای در محیط آموزشگاهی به میان می یسازصحبت از خودناتوان

                                                             
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 



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                               76 

 

. متغیرهایی همچون فراشناخت که از حیث تأثیری که بر ردیگیقرار مشناختی در رأس امور 
( و از 1396فرایند یادگیری و آموزش دارد مورد توجه پژوهشگران است )مهبد و یوسفی، 

توان گفت که آنجا که در تعریف خودتنظیمی هم عناصر اولیه فراشناختی مهم هستند، می
؛ بنابراین، رسدیی موضوعی جالب به نظر مو خودتنظیم یسازبررسی ارتباط خودناتوان

از راهبردهای خودتنظیمی با کاهش استفاده از  یریگکه افزایش بهره رودیانتظار م
ساز همراه باشد. بر اساس آنچه گفته شد، مدل مفهومی پژوهش حاضر راهبردهای خودناتوان

 ارائه شده است: 1در شکل 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

سرزندگی  بینییشبرای پ شدهیینپژوهش، پرسش اصلی این است که آیا مدل تبدر این 
دارای  گریانجیتحصیلی در جامعۀ موردمطالعه دارای برازش مناسب است؟ و آیا متغیرهای م

 هاییههستند؟ بر این اساس، فرض یسازخودناتوان باریاناثر معنادار بر کاهش پیامدهای ز
 اند:شدهپژوهشی به شکل زیر ارائه 

 آموزان تأثیر معنادار دارد.سازی بر سرزندگی تحصیلی دانشخودناتوان -

عشق به یادگیری بر سرزندگی تحصیلی  گرییانجیسازی با نقش مخودناتوان -
 آموزان تأثیر معنادار دارد.دانش

آموزان تأثیر نفس بر سرزندگی تحصیلی دانشعزت گرییانجیسازی با نقش مخودناتوان -
 دارد. معنادار

 یلیتحص یبر سرزندگ یمیمهارت خودتنظ گرییانجیسازی با نقش مخودناتوان -
 آموزان تأثیر معنادار دارد.دانش



 77                                           ....   یگریانجیم با یسازخودناتوان اساس بر یلیتحص یسرزندگ مدل نییتب 

 

 

 

 

  روش
 یسازهدف این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان

آموزان دبیرستانی بوده است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی در دانش
و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع پژوهش همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل 

بوده است که بر  97-96دختر در شهرستان پل هاییرستانآموزان دختر و پسر دبدانشیۀ کل
نفر بودند. از بین  3990وپرورش این شهرستان برابر با ی از اداره آموزشاساس آمار دریافت

عنوان پسر( به 175دختر و  175نفر ) 350افراد جامعه، بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 
انجام شد؛ به این صورت  یاتصادفی مرحلهیوۀ به ش یریگحجم نمونه در نظر گرفته شد. نمونه

دختر )شامل مدارس متوسطه دوره اول و دوم متوسطه شهرستان پلکه ابتدا فهرستی از تمام 
کالس در دوره متوسطه دوم( تهیه شد و سپس با  90مدرسه در دوره متوسطه اول و  110

مدرسه انتخاب شد و از میان دانش آموزان این  40 یااستفاده از روش تصادفی مرحله
تصادفی انتخاب شد. جهت اجرای  صورتعنوان حجم نمونه بهنفر به 350مدارس، تعداد 

ها ها و نتایج آنها اطمینان داده شد که پاسخ به این پرسشنامهپژوهش، در ابتدا، به آزمودنی
. شودیها در دوره خاصی نمصرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به ارزیابی و یا گزینش آن

ه هرگونه توضیحی که ها توضیحات الزم داده شد و از ارائسپس، برای تکمیل پرسشنامه
ها ، پس از اجرا، پاسخیتدر پاسخ سوگیری ایجاد کند، خودداری شد. درنها رفتیاحتمال م

انجام  یساز، مدلAmos 22افزار وارد شد و پس از آن، در نرم spss21افزار در نرم
 تبع، دقتگرفت. مالک ورود افراد به پژوهش، داشتن رضایت کامل و حضور داوطلبانه و به

 استفاده شد: های زیرها از این ابزاردر پاسخ به پرسشنامه بود. جهت گردآوری داده
توسط جونز  1982(: این مقیاس در سال 1982) 1جونز و رودولف یسازپرسشنامه خودناتوان -

کامالً موافق تا کاماًل  یهارا با پاسخ یسازگویه ساخته شد؛ که خودناتوان 25و رودولف با 
باال و گرفتن  یساز. گرفتن نمره باال در این مقیاس به معنای خودناتوانسنجدیمخالف م

(، این 24: 1388است. حیدری و همکاران ) تریینپا یسازگر خودناتواننمره کمتر نشان
مادّه روی سه  23مادّه،  25اند که از آزمون را ترجمه و ساختار عاملی آن را بررسی کرده

عذرتراشی بار عاملی مناسب داشتند و دو ماده حذف شد. عامل خلق منفی، عدم تالش و 
محاسبه شد  94/0(، برابر با 2012پایایی این مقیاس با روش بازآزمایی در پژوهش آکین )

                                                             
1. Jones & Rudolph 
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پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس (. 17: 1395)به نقل از شهرابی و پاکدامن، 
 محاسبه شد. 92/0ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

(: این مقیاس بر اساس نسخه 1393و همکاران ) زادهیپرسشنامه سرزندگی تحصیلی دهقان -
( با چهار گویه در یک مقیاس 2006انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )

 هاییه(، ابتدا گو1393و همکاران ) زادهیساخته شد. در فرهنگ ایرانی، دهقان یپنج سطح
گویه مناسب را بازنویسی کردند. پس از  10ها، و بر اساس آن این مقیاس را ترجمه کرده

اجرای مقدماتی و اجرای ثانویه، نتایج نشان داد که با حذف یک گویه دیگر، پایایی 
و روش باز  80/0پرسشنامه در حدی مطلوب است؛ که بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 

یج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس است. در بررسی روایی سازه، نتا 73/0برابر  ییآزما
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب نشانگر تأیید روایی پرسشنامه بود. 

 محاسبه شد. 88/0آلفای کرونباخ برابر با 

: 1386؛ به نقل از رجبی و بهلول، 1965: روزنبرگ )1نفس روزنبرگمقیاس سنجش عزت -
ابزارها در  ینترنفس تهیه کرد و یکی از پراستفادهعزت یریگ(، این ابزار را برای اندازه11

 5پرسش است و  10این زمینه بوده است که دارای پایایی و روایی باالیی است؛ که شامل 
که  10تا  6صورت منفی )پرسش پرسش به 5( و 5تا  1عبارت آن به شکل مثبت )پرسش 

نفس باالتر است. رابطه س نشانۀ عزت( است. گرفتن نمره باال در این مقیاشوندیمعکوس م
 93/0، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 34/0نفس فردی و جمعی برابر با بین عزت

( در یک بررسی 12: 1386محاسبه شد. رجبی و بهلول ) 85/0آن برابر با  ییو پایایی باز آزما
مسانی درونی این ابزار مقطعی بر روی دانشجویان دانشگاه شهید چمران نشان دادند که ه

است و تحلیل عاملی با استفاده از چرخش پروماکس نشانگر روایی این  84/0برابر با 
پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر پرسشنامه است. 

 محاسبه شد. 95/0با 

یادگیری از پرسشنامه  (: برای سنجش عشق به2003) 2فارلنپرسشنامه عشق به یادگیری مک -
( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 1394؛ به نقل از محمدی و همکاران، 2003فارلن )مک

گویه است که بر اساس طیف لیکرت پنج سطحی طراحی شده است. ضریب پایایی آن  9

                                                             
1. Rosenberg’s Self-Esteem Scale 

2. McFarlane’s love of learning 
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و به روش دو  76/0( با روش آلفای کرونباخ برابر با 1394در پژوهش محمدی و همکاران )
روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل گویه به دست آمد.  71/0کردن برابر با نیمه 

و بر اساس همبستگی نمره هر گویه با نمره کل مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه 
 محاسبه شد. 87/0در این پژوهش بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 

 14(: این پرسشنامه دربردارندۀ 1995و همکاران ) 1پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی بوفارد -
 .رودیسنجش میزان استفاده از راهبردهای خودتنظیمی به کار ممنظور گویه است که به

« کامالً مخالفم»تا « کامالً موافقم»از  یسطحپرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج یگذارنمره
( هنجاریابی کرده است. 1380ا کدیور )است. این پرسشنامه ر 1و  2، 3، 4، 5با امتیازات 

آمده است. در پژوهش دستبه 71/0ضریب پایایی کل پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ 
( نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 4: 1390زاده نوبریان و همکاران )طالب

(. 1380ده است )کدیور، محاسبه گشت. روایی سازۀ این پرسشنامه در حد مطلوب بو 76/0
(، ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای 5: 1392در پژوهش عطاردی و کارشکی )

به دست آمد. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای  72/0کرونباخ 
 محاسبه شد. 90/0کرونباخ برابر با 

 هایافته

 میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیرهای پژوهشی .1جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرها
 35/25 15/66 یسازخودناتوان

 34/16 27/29 سرزندگی تحصیلی
 27/11 09/26 عشق به یادگیری

 23/8 23/27 نفسعزت
 75/10 98/40 یمیخودتنظ یهامهارت

 

متغیرهای پژوهشی ارائه شده است. بر این اساس، ، میانگین و انحراف معیار 1در جدول 
نفس و ، سرزندگی تحصیلی، عشق به یادگیری، عزتیسازمیانگین متغیرهای خودناتوان

 98/40و  23/27، 09/26، 27/29، 15/66خودتنطیمی به ترتیب برابر است با  یهامهارت

                                                             
1. Bouffard 
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، 34/16، 35/45رابر با برای این متغیرها به ترتیب ب یارمحاسبه گشته و میزان انحراف مع
 است. 75/10و  23/8، 27/11

 همبستگی متغیرهای پژوهشی .2جدول 

 متغیرها
خود 

 یسازناتوان
سرزندگی 

 تحصیلی
عشق به 
 یادگیری

 نفسعزت
 یهامهارت
 یمیخودتنظ

 13/0* -55/0** -58/0** -82/0** 1 یسازخود ناتوان
 -82/0** 58/0** 51/0** 1 - 15/0** سرزندگی تحصیلی
 -58/0** -08/0* 1 51/0** - 11/0* عشق به یادگیری

 -13/0* 1 -08/0 58/0** - 55/0** نفسعزت
 1 -13/0* -11/0* -15/0** 13/0* یمیخودتنظ یهامهارت

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

پیرسون نشان داده ، میزان همبستگی متغیرهای پژوهش را بر اساس ضریب 2جدول 
رابطۀ معناداری با سرزندگی  01/0در سطح معناداری  یسازاست. بر این اساس، خودناتوان

( و در سطح 55/0( و )58/0(، )82/0نفس به میزان )تحصیلی، عشق به یادگیری، عزت
( دارد. همچنین، سرزندگی 13/0به میزان ) یمیخودتنظ یهابا مهارت 05/0معناداری 

نفس به میزان رابطۀ معناداری با عشق به یادگیری و عزت 01/0سطح معناداری تحصیلی در 
( -15/0خودتنظیمی به میزان ) یهابا مهارت 05/0( و در سطح معناداری 58/0( و )51/0)

 دارا است.
بسیار اساسی است که باید پیش از انجام مدل  هایفرضیشنرمال بودن یکی از پ

اسمیرونوف مورد بررسی قرار گیرد. سطح  -آزمون کلموگروف یلۀ وسمعادالت ساختاری به
است و به همین سبب،  05/0آمده برای تمام متغیرهای این پژوهش باالتر از دستمعناداری به

 21/1با آماره توزیع  یسازشود. بر این اساس، خودناتوانها تأیید مینرمال بودن توزیع داده
در سطح معناداری  19/1صیلی با میزان آماره توزیع ، سرزندگی تح11/0در سطح معناداری 

نفس با ، عزت051/0در سطح معناداری  35/1، عشق به یادگیری با میزان آماره توزیع 12/0
خودتنظیمی با میزان آماره توزیع  یهاو مهارت 08/0در سطح معناداری  27/1آماره توزیع 

توان با استفاده از مدل معادالت ینرمال هستند. اکنون، م 74/0در سطح معناداری  68/0
 های پژوهش پرداخت.ساختاری به آزمودن فرضیه
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پژوهش  هاییهدر ادامه، با استفاده از روش تحلیل مدل معادالت ساختاری به بررسی فرض
ها و برازش مدل پرداخته شده است. الگویابی معادالت ساختاری تکنیکی برای تحلیل داده

و  یریگاندازهی رابطۀ بین دو متغیرهای آشکار )متغیرهایی قابلمنظور ارزیاباست که به
. استفاده از این روش تحلیل به نسبت دیگر رودیمشاهده( و متغیرهای پنهان به کار مقابل
نظری پیچیده را در یک  یهاکه پژوهشگر بتواند مدل آوردیاین امکان را فراهم م هایکتکن

تالش شده است تا با استفاده از این مزیت الگویابی  2فضای واحد آزمون کند. در شکل 
ها با سؤاالت ساختاری ارتباط علی متغیرهای پژوهشی با یکدیگر و روابط هر یک از آن

 مربوط به خود بررسی شود.
، پنج متغیر پژوهشی در مطالعه حاضر و روابط میان 2در مدل برازش داده شده در شکل 

ها بدین آن یهادر این مدل، متغیرهای پژوهشی و پرسش ها به تصویر کشیده شده است.آن
 اند:گونه توصیف شده

 23( در سمت چپ مدل مشخص شده و khodnatavan: با واژه )یسازخودناتوان -
 پرسش دارد.

 پرسش دارد. 10( در سمت پایین مدل مشخص شده و ezzatnafsنفس: با واژه )عزت -

 پرسش دارد. 9یین مدل مشخص شده و ( در پاeshghعشق به یادگیری: با واژه ) -

 9( در سمت راست مدل مشخص شده و sarzendegiسرزندگی تحصیلی: با واژه ) -
 پرسش دارد.

 14( در باالی مدل مشخص شده و khodtanzimiخودتنظیمی: با واژه ) یهامهارت -
 پرسش دارد.
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عشق به یادگیری،  گرییانجیبا م یسازمدل سنجش سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان .2شکل 

 خودتنظیمی یهانفس و مهارتعزت

متغیرهای  یریگاندازه یکار رفته برابه یهاتمام پرسشنامه یها، پرسش2بر اساس شکل 
 یهانفس و مهارت، سرزندگی تحصیلی، عشق به یادگیری، عزتیسازخودناتوان

شده برای یک ر عاملی محاسبهدارای بار عاملی مناسب هستند، زیرا هرگاه با یمیخودتنظ
( و این معیار در مورد تمام 1387)هومن،  شودیباشد، اعتبار آن تأیید م 3/0پرسش باالتر از 

شده، بار عاملی و ، برای درک بهتر ضرایب محاسبه3ها درست است. در جدول این پرسش
هر  آمده برایبدست tآمده برای هر پرسش بیان شده است. هرگاه مقدار دستبه tمقدار 

و این شرط  شودیمباشد، معناداری پرسش برای حضور در مدل تأیید  96/1پرسش باالتر از 
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متغیرهای پژوهشی در مدل تأیید  یریگاندازهبرای  کار رفتهبه یهاپرسشاساسی برای تمام 
 ه است.شد

 هاپرسشنامه یهاشده برای پرسشمحاسبه t یرضرایب بارهای عاملی و مقاد .3جدول 
 tمقادیر  بار عاملی متغیرها tمقادیر  بار عاملی متغیرها

 82/28 97/0 1سرزندگی  46/25 88/0 1 یسازخود ناتوان
 01/32 92/0 2سرزندگی  06/23 89/0 2 یسازخود ناتوان
 07/31 92/0 3سرزندگی  14/26 87/0 3 یسازخود ناتوان
 07/30 94/0 4سرزندگی  97/22 94/0 4 یسازخود ناتوان
 78/30 93/0 5سرزندگی  66/25 90/0 5 یسازخود ناتوان
 96/30 92/0 6سرزندگی  52/22 92/0 6 یسازخود ناتوان
 25/31 93/0 7سرزندگی  91/26 88/0 7 یسازخود ناتوان
 51/30 95/0 8سرزندگی  14/27 89/0 8 یسازخود ناتوان

 19/31 95/0 9سرزندگی  53/27 87/0 9 یسازخود ناتوان

 91/37 92/0 1عشق به یادگیری  21/23 92/0 10 یسازخود ناتوان
 78/39 89/0 2عشق به یادگیری  65/23 91/0 11 یسازخود ناتوان
 40/40 86/0 3عشق به یادگیری  78/24 87/0 12 یسازخود ناتوان
 50/46 90/0 4عشق به یادگیری  80/24 92/0 13 یسازخود ناتوان
 62/38 90/0 5عشق به یادگیری  59/23 90/0 14 یسازخود ناتوان
 18/39 86/0 6عشق به یادگیری  67/23 92/0 15 یسازخود ناتوان
 09/39 87/0 7عشق به یادگیری  25/25 89/0 16 یسازخود ناتوان
 11/40 89/0 8عشق به یادگیری  59/25 89/0 17 یسازخود ناتوان
9عشق به یادگیری  86/24 88/0 18 یسازخود ناتوان  93/0 83/37 

 12/47 69/0 1خودتنظیمی  91/25 90/0 19 یسازخود ناتوان
 45/44 67/0 2خودتنظیمی  60/23 93/0 20 یسازخود ناتوان
 52/42 73/0 3خودتنظیمی  41/25 89/0 21 یسازخود ناتوان
 55/43 69/0 4خودتنظیمی  78/24 91/0 22 یسازخود ناتوان
94/0 23 یسازخود ناتوان  52/22  56/53 41/0 5خودتنظیمی  

 70/49 61/0 6خودتنظیمی  35/50 86/0 1نفس عزت
 68/47 65/0 7خودتنظیمی  08/53 77/0 2نفس عزت
 35/44 70/0 8خودتنظیمی  48/53 80/0 3نفس عزت
 08/47 67/0 9خودتنظیمی  07/51 83/0 4نفس عزت
 55/44 73/0 10خودتنظیمی  10/51 82/0 5نفس عزت
 19/47 58/0 11خودتنظیمی  77/49 77/0 6نفس عزت
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 tمقادیر  بار عاملی متغیرها tمقادیر  بار عاملی متغیرها

 82/46 64/0 12خودتنظیمی  65/52 79/0 7نفس عزت
 21/50 50/0 13خودتنظیمی  71/49 77/0 8نفس عزت
 72/54 49/0 14خودتنظیمی  08/53 80/0 9نفس عزت

23/39 85/0 10نفس عزت     

به  یسازپرسش مربوط به پرسشنامه خودناتوان 23که بار عاملی  دهدینشان م 3جدول 
، 91/0، 92/0، 87/0، 89/0، 88/0، 92/0، 90/0، 94/0، 87/0، 89/0، 88/0ترتیب برابر با 

است. بار  94/0، 91/0، 89/0، 93/0، 90/0، 88/0، 89/0، 89/0، 92/0، 90/0، 92/0، 87/0
، 83/0، 80/0، 77/0، 86/0فس به ترتیب برابر با نعاملی ده پرسش مربوط به پرسشنامه عزت

؛ بار عاملی نه پرسش مربوط به پرسشنامه سرزندگی 85/0و  80/0، 77/0، 79/0، 77/0، 82/0
؛ بار عاملی نه 95/0، 95/0، 93/0، 92/0، 93/0، 94/0، 92/0، 92/0، 97/0تحصیلی برابر با 

، 86/0، 90/0، 90/0، 86/0، 89/0، 92/0پرسش پرسشنامۀ عشق به یادگیری به ترتیب برابر با 
خودتنظیمی به  یهاپرسش مربوط به مهارت 14، بار عاملی یتو درنها 93/0و  89/0، 87/0

، 58/0، 73/0، 67/0، 70/0، 65/0، 61/0، 41/0، 69/0، 73/0، 67/0، 69/0ترتیب برابر با 
 است. 49/0، 50/0، 64/0

، 46/25به ترتیب برابر با  یسازپرسشنامۀ خود ناتوان یهابرای پرسش tهمچنین، مقدار 
06/23 ،14/26 ،97/22 ،66/25 ،52/22 ،91/26 ،14/27 ،53/27 ،21/23 ،65/23 ،78/24 ،
؛ 52/22و  78/24، 41/25، 60/23، 91/25، 86/24، 59/25، 25/25، 67/23، 59/23، 80/24

، 07/51، 48/53، 08/53، 35/50نفس برابر با پرسشنامۀ عزت یهابرای پرسش tمقادیر 
پرسشنامۀ  یهابرای پرسش t یر؛ مقاد23/39و  08/53، 71/49، 65/52، 77/49، 10/51

 51/30، 25/31، 96/30، 78/30، 07/30، 07/31، 01/32، 82/28سرزندگی تحصیلی برابر با 
، 78/39، 91/37پرسشنامۀ عشق به یادگیری برابر با  یهابرای پرسش t یر؛ مقاد19/31و 
 یهابرای پرسش t یرو مقاد 83/37و  11/40، 09/39، 18/39، 62/38، 50/46، 40/40

، 70/49، 56/53، 55/43، 52/42، 45/44، 12/47خودتنظیمی برابر با  یهاپرسشنامۀ مهارت
 است. 72/54و  21/50، 82/46، 19/47، 55/44، 08/47، 35/44، 68/47

 
 
 



 85                                           ....   یگریانجیم با یسازخودناتوان اساس بر یلیتحص یسرزندگ مدل نییتب 

 

 

 

 

 شده برای مدل پژوهشبرازش محاسبه یهاشاخص .4جدول 
 وضعیت برازش سطح مطلوب مقدار شاخص شاخص برازش مدل

 مطلوب است 1/0زیر  037/0 1ریشه میانگین مجذورات تقریب

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  90/0 2شاخص برازش استاندارد
 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  90/0 3نشدهشاخص برازش نرمال

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  96/0 4برازش تطبیقی شاخص
 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  0.96 5شدهشاخص برازش تطبیقی نرمال

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  96/0 6شاخص برازش این کری منتال
 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  90/0 7شاخص برازندگی نسبی
 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  90/0 8شاخص نیکویی برازش

 مطلوب است 9/0باالتر یا مساوی  96/0 9لوئیس -ضریب تاکر

شاخص نسبت کای اسکوئر به درجه 
 10آزادی

 مطلوب است 5کمتر از  49/1

 

های برازش شاخص»برای تأیید مدل نظری، بحث اصلی در  یرشپذمعیارهای علمی قابل
است که در ادامه به آن پرداخته شده است. شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای  11«مدل

معادالت  یابیاصلی نیکویی برازش در مدل یها(، یکی از شاخصRMSEAتخمین )
معادالت ساختاری از آن  یهاهای عاملی تائیدی و مدلساختاری است که در بیشتر تحلیل

(، 1387؛ به نقل از هومن، 1996لوم و همکاران )کاشود. بر اساس دیدگاه مکاستفاده می
باشد، برازندگی مدل بسیار عالی است، ولی بیشتر  05/0اگر مقدار این شاخص کمتر از 

باشد،  1/0تر از کنند که اگر این شاخص کوچکپژوهشگران از این قاعده استفاده می
ضعیف است.  شدهیطراحتر از این مقدار باشد، مدل برازندگی مدل خوب بوده و اگر بزرگ

                                                             
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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است،  05/0بوده و زیر  037/0که مقدار این شاخص برابر با در پژوهش حاضر با توجه به این
 زمانی که نتیجه تقسیم عامل .شودیگفت که برازش مدل بسیار عالی بوده و تأیید م توانیم

و  شودیید مباشد، برازش مدل در بهترین حالت تأی 3، کمتر از عدد درجه آزادیبر  1دوخی
است، این شاخص برازش  49/1برابر با  روشینتیجه این شاخص در پژوهش پ نکهیبا توجه به ا

مانند برازش  یهاشاخص کهیگر برازندگی مناسب مدل است. همچنین، هنگامنیز نشان
 یکرنیشده، برازش ااستاندارد، برازش نرمال نشده، برازش تطبیقی، برازش تطبیقی نرمال

محاسبه  9/0 یلوئیس باالتر یا مساو -منتال، برازندگی نسبی، نیکویی برازش و ضریب تاکر
، در این مدل 4؛ که بر اساس جدول ندینمایشوند، برازندگی مناسب یک مدل را تأیید م

، 90/0، 96/0، 0.96، 96/0، 90/0، 90/0ها به ترتیب به میزان پژوهش هم تمامی این شاخص
. پس از ارائه توضیح کامل دربارۀ مدل برازش داده رندیگید تأیید قرار ممور 96/0و  90/0

صورت جداگانه پژوهشی به یهاهی، فرض3و  2شده، در این بخش، بر اساس شکل 
 قرار گرفته است. یموردبررس

 ضرایب تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهشی .5جدول 
 واریانس ضرایب متغیرهای مؤثر بر هم متغیرها

 اثرات
 مستقیم

 34/0 - 59/0** عشق به یادگیری×  یسازخودناتوان

 31/0 - 56/0** نفسعزت×  یسازخودناتوان

 - 0.13 خودتنظیمی یهامهارت×  یسازخودناتوان

 21/0 - 46/0** سرزندگی تحصیلی×  یسازخودناتوان

 06/0 25/0** سرزندگی تحصیلی× عشق به یادگیری 

 12/0 34/0** سرزندگی تحصیلی× نفس عزت

 - - 02/0 سرزندگی تحصیلی× خودتنظیمی  یهامهارت

 اثرات
 غیرمستقیم

 15/0 -59/0×  25/0 سرزندگی تحصیلی× عشق به یادگیری ×  یسازخودناتوان

 19/0 -56/0×  34/0 سرزندگی تحصیلی× نفس عزت×  یسازخودناتوان

 - رابطه معنادار نیست سرزندگی تحصیلی× مهارت خودتنظیمی ×  یسازخودناتوان

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

                                                             
1. chi-square 
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تأثیری منفی به  یسازدر بررسی فرضیه نخست پژوهش، مشخص شد که خودناتوان
برابر  tو با مقدار  0.001آموزان دارد که در سطح بر سرزندگی تحصیلی دانش - 46/0میزان 

باشد، ضریب تأثیر معنادار است(. بر  96/1باالتر از  tمعنادار است )هرگاه میزان  -34/10با 
 این اساس، فرضیه نخست این پژوهش تأیید شد.

أثیری منفی به میزان دارای ت یسازبررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که خودناتوان
معنادار  -79/11برابر با  tو با مقدار  001/0بر عشق به یادگیری است که در سطح  - 59/0

 25/0عشق به یادگیری دارای تأثیری مثبت به میزان  ینکهاست. از سویی دیگر، با توجه به ا
معنادار  06/7 برابر با tو با مقدار  001/0آموزان بوده و در سطح بر سرزندگی تحصیلی دانش

عشق به یادگیری بر سرزندگی  گرییانجیسازی با نقش مگفت که خودناتوان توانیاست، م
منظور بررسی معناداری تأثیر آموزان تأثیر معنادار دارد. همچنین، بهتحصیلی دانش

 3و گودمن 2، آرویان1هر متغیر در رابطۀ میان متغیرهای دیگر از سه آزمون سوبل گرییانجیم
، تأثیر 001/0ها در سطح که در صورت معنادار بودن میزان آمارۀ این آزمون شودیتفاده ماس
با  -37/4آزمون سوبل برابر با  ه. در ارتباط با این فرضیه، آمارشودیتأیید م گرییانجیم

 -36/4؛ میزان آمارۀ آزمون آرویان برابر با 001/0در سطح معناداری  03/0خطای استاندارد 
با  -38/4و آمارۀ آزمون گودمن برابر با  001/0در سطح معناداری  03/0استاندارد  با خطای

معنادار بود. بر این اساس، فرضیه دوم این  001/0در سطح معناداری  03/0خطای استاندارد 
 .شودیپژوهش نیز تأیید م

ن دارای تأثیری منفی به میزا یسازبررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که خودناتوان
 -09/11برابر با  tو با مقدار  001/0آموزان است که در سطح نفس دانشبر عزت - 56/0

نفس دارای تأثیری مثبت به میزان معنادار است. از سوی دیگر، مشخص شد که متغیر عزت
 13/9برابر با  tو با مقدار  001/0آموزان است که در سطح بر سرزندگی تحصیلی دانش 34/0

نفس بر سرزندگی عزت گرییانجیسازی با نقش ماین اساس، خودناتوان معنادار است. بر
آموزان تأثیر معنادار دارد. در ارتباط با این فرضیه، میزان آمارۀ آزمون سوبل تحصیلی دانش

؛ میزان آمارۀ آزمون 001/0در سطح معناداری  05/0با خطای استاندارد  -47/3برابر با 
و میزان آمارۀ  001/0در سطح معناداری  05/0ی استاندارد با خطا -46/3آرویان برابر با 

                                                             
1. Sobel 

2. Aroian 

3. Goodman 



 99پاییز ، شانزدهم، سال و هفتم  ی تربیتی، شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                               88 

 

معنادار  001/0در سطح معناداری  05/0با خطای استاندارد  -47/3آزمون گودمن برابر با 
 .شودیبود؛ بنابراین، فرضیه سوم این پژوهش نیز تأیید م

 یسازانبررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که بر این اساس که میزان تأثیر خودناتو
نیست، عدم وجود رابطه معنادار میان این  داراو معن 13/0خودتنظیمی برابر با  یهابر مهارت

خودتنظیمی بر سرزندگی تحصیلی برابر با  یها. از سویی، تأثیر مهارتشودیدو متغیر تأیید م
بر آموزان است. گر عدم تأثیر این متغیر بر سرزندگی تحصیلی دانشاست که نشان – 02/0

سازی با ؛ یعنی خودناتوانگیردیاین اساس، فرضیه چهارم این پژوهش مورد تأیید قرار نم
آموزان تأثیر معنادار دانش یلیتحص یبر سرزندگ یمیخودتنظ یهامهارت گرییانجینقش م

 05/0ندارد. همچنین، نتایج آزمون سوبل، آرویان و گودمن در سطح معناداری باالتر از 
 .گیردیته بود؛ بنابراین، فرضیه چهارم این پژوهش مورد تأیید قرار نمنشانگر این یاف

نشان داد که اثر غیرمستقیم )مبتنی بر نقش   1استرپ، نتایج آزمون بوترفتههمیرو
طور معناداری در سطح آموزان بهبر سرزندگی تحصیلی دانش یساز( خودناتوانگرهایانجیم

بر سرزندگی  یساز. میزان تأثیر کلی خودناتوانگیردیمورد تأیید قرار م 001/0خطای 
)کران پایین(  – 27/0نفس از دو متغیر عشق به یادگیری و عزت گرییانجیتحصیلی از راه م

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

 گیریو نتیجه بحث
با  یسازهدف پژوهش حاضر، تبیین مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس خودناتوان

فرضیه اوّل  خودتنظیمی بود. یهانفس و مهارتعشق به یادگیری، عزت گرییانجیم
آموزان دبیرستانی تأیید دانشسازی بر سرزندگی تحصیلی پژوهش، مبنی بر تأثیر خودناتوان

(، کامرفورد 2013و دیلی ) ین(، پرتو ا2008شد. این یافته با نتایج پژوهش مارتین و مارش )
خوان است. بر این اساس، ( هم2016و همکاران )  2( و دلمارفراداس2015و همکاران )

ین این یافته در تبیساز معموالً سرزندگی تحصیلی پایینی دارند. آموزان خودناتواندانش
ها تنها متأثر از محیط نیستند، اجتماعی، انسان -گفت که بر اساس دیدگاه شناختی توانیم

بر محیط و کارکرد خود اثر  توانندیبلکه بر اساس فرایندهای شناختی و فراشناختی خود م
                                                             

1. boot-strap 

2. DelMarFerradás 
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ارهای ها عاملی اثرگذار بر رفتخود انسان ینوع( و به1391و همکاران،  الهییحبگذارند )ذب
کارها باور  آمیزیتخود هستند. بر این اساس، اگر افراد نسبت به توانایی خود در انجام موفق

داشته باشند، نشاط و سرزندگی بیشتری در امور تحصیلی خواهند داشت؛ بنابراین، ادراک 
انتخابی فرد، میزان به چالش  هاییتآموزان از مهارت و توانایی خود بر نوع فعالدانش
افراد  ینکهتن خود در تکالیف و پایداری در به پایان رساندن امور اثرگذار است؛ کما اانداخ

؛ 1996) 1پاژارسدهد. را کاهش می یتکنند که شانس موفقساز موانعی ایجاد میخودناتوان
( باور دارد که باور داشتن به خود یک توانایی راهبردی 1391،و همکاران الهییحبه نقل از ذب
دم بر موفقیت یا شکست فرد است و میزان پایداری افراد در رسیدن به اهداف و است که مق

 به دنبال آن، سرزندگی و نشاط تحصیلی آنان تابع این عامل مهم است.
عشق به یادگیری بر  گرییانجیسازی با نقش مبر اساس فرضیه دوم، خودناتوان

. این یافته با پژوهش آموزان تأثیر معنادار و مثبت داشتسرزندگی تحصیلی دانش
هماهنگ است. در تبیین این ( 2015( و نگوان و همکاران )2014جووانوویک و متجویک )

گفت که عشق به یادگیری نوعی احساس خوب برای ادامه تحصیل است و افراد  توانییافته م
ها، پشتکار خود را حفظ کنند و این چیزی ها و ناکامیسازد که با وجود چالشرا توانا می

 کوشندیطور فعّال مساز بهاست که در سرزندگی تحصیلی نهفته است. ولی افراد خودناتوان
را کاهش دهد. فراگیرانی که در مواجهه با  یتشانکه احتمال موفقوجود آورند تا موانعی به

تحصیلی رفتارهایی مانند اجتناب از شکست، پرخاشگری منفعالنه و درماندگی  هاییتموقع
، به سبب داشتن نیمرخ انگیزشی نامناسب و عشق به یادگیری کنندیشده را انتخاب مآموخته

. در مقابل، فراگیرانی که شوندید را موجب مکاهش سرزندگی تحصیلی در خوینۀ اندک زم
، با کنندیچالشی استفاده م هاییابیزندگی تحصیلی از ارز یهادر رویارویی با خواسته

و دفاعی مانند  رسانیبمنفی، رفتارهای خود آس هاییجاندر ورطۀ ه یدنپیشگیری از فرو غلت
؛ به نقل از لکی 2008، 2و همکاران)دانیل  دهندیتحصیلی را کمتر انجام م یسازخودناتوان

 سرزندگی تحصیلی بیشتر است. سازینه( و این شرایط زم1396و همکاران، 
نفس بر عزت گرییانجیسازی با نقش مفرضیه سوم پژوهش نشان داد که خودناتوان

پژوهش چن و  هاییافتهآموزان تأثیر معنادار دارد. در همین راستا، سرزندگی تحصیلی دانش

                                                             
1. Pajares 

2. Daniels 
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و   2(، رپو2014و همکاران )  1(، توروک2010زاده )(، نریمانی و موسی2009ران )همکا
نفس پایین با افزایش دهد که عزت( نشان می1396( و صالحی و فرخی )2016همکاران )
آمده از پژوهش حاضر هماهنگ است. در دستبهیافتۀ سازی همراه است که با خودناتوان

سازی، ترس از شکست و در خودناتوان یهچون عامل اول گفت که توانیتبیین این یافته م
 هایژگینفس پایین هم این وشدن توسط دیگران است، در بطن عزتترس از منفی ارزیابی

نفس، یعنی احساس ارزشمندی شخص نسبت صورت پررنگ وجود دارد. در واقع، عزتبه
باالتر برای فرد است؛ که  یهاکننده ارزشبه خود و تالش برای دستیابی به اهدافی که فراهم

نفس باال یکی از بارز سرزندگی تحصیلی هستند. عزت یهااین موارد نیز از مشخصه
تواند در اختیار داشته باشد و در زندگی به آن منابعی است که یک نوجوان می ینترباارزش

 3ها در امان بماند. همچنین، بر اساس دیدگاه سیفرتکند تا از گزند بسیاری از آسیب یهتک
)مانند  یافتهشناختی سازش  هاییابی( وجود ارز1396؛ به نقل از لکی و همکاران، 2004)

اسنادی  یهامدل یریگخود( از راه کمک به شکل هاییتارزشمند دانستن باورها و موفق
پیشرفت و رویارویی با تجارب  هاییتکه فراگیران در موقع ودشیسبب م یافتهسازش 

سرزندگی و شادابی  سازینهانگیزاننده در معرض حاالت هیجانی مثبت قرار گیرند؛ که همانا زم
بیشتر در گسترۀ تحصیل و آموزش است. همچنین، ارزیابی شناختی مثبت از خود، از راه 

هیجانی  هاییختگیانگینۀ ال آن، مدیریت بهو به دنب یاوسعت بخشیدن به توان مقابله
هدفمند برای  هاییریگرفتارهای انگیزشی مانند انتخاب جهت یدهخویشتن، در شکل

 تکالیف تحصیلی و سرزندگی بیشتر اثرگذار است.
 گرییانجیسازی با نقش مبررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که خودناتوان

آموزان تأثیر معنادار ندارد. این یافته تا تحصیلی دانش خودتنظیمی بر سرزندگی یهامهارت
(، کلجاجیک و 2014(، محمودی و همکاران )2000با نتایج پژوهش پینتریچ ) یااندازه

های یادشده نشان داده است که مهارت یها( ناهمخوان است. نتایج پژوهش2017همکاران )
 توانیبیین علّت رد شدن این فرضیه مخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی باال همراه است. در ت

بودن سازۀ سرزندگی تحصیلی توجه کرد؛ چرا  یبودن سازۀ خودتنظیمی و عاطف یبه شناخت
، مربوط به باورهای افراد در مورد یادگیری یا خودیخودهای خودتنظیمی، بهکه مهارت

                                                             
1. Torok 

2. Rappo 

3. Seifert 
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کنترل و اندیشه درباره فکر کردن )فراشناخت( است )برای نمونه، مهارت نظارت و 
سازۀ سرزندگی تحصیلی مربوط به عواطف افراد درباره  کهینویسی(، درحالخالصه
شان در مورد یادگیری )مانند احساس خوب داشتن در مورد یادگیری، شادمانی هایشناخت

از حضور در مدرسه، امیدواری در شرایط شکست( است و این دو مقوله تا اندازه زیادی با 
 راستا نیستند.مهم تفاوت دارند و ه

منظور دستیابی به سرزندگی گفت که به توانی، بر اساس نتایج این پژوهش مرفتههمیرو
اندرکاران مدارس رود که مدیران و دستآموزان نوجوان انتظار میتحصیلی باالتر در دانش

یش سازی و افزاایجاد خودناتوان هایینهساختن زم کنیشهها، معلمان، به رو در رأس آن
آموزان توجّه ویژه داشته باشند. نفس تحصیلی در دانشعشق به یادگیری و عزت هایینهزم

توان گفت که این پژوهش صرفاً در مقطع متوسطه پژوهش حاضر می یتدر رابطه با محدود
شود های دیگر برخوردار نیست. پیشنهاد میانجام شده است و از قابلیت تعمیم نتایج به جامعه

منظور همچنین، به همانند انجام شود. ییهاتر و باالتر )دانشجویی( پژوهشدر مقاطع پایین
تالش شود تا دیگر عوامل میانجی در رابطه این  یسازاتوانخودن باریانکاستن از اثرات ز

آموزان یکی از با توجه به اینکه دانش متغیر با دیگر متغیرها در نظام آموزشی شناسایی شود.
ها بسیار مهم است. در همین قشرهای مهم در جامعه هستند، توجه به سرزندگی تحصیلی آن

ملموس و ارائه بازخوردهای  هاییتبرای کسب موفقشود با ایجاد شرایط راستا، پیشنهاد می
نفس و عشق به یادگیری و به دنبال آن، افزایش عزتینه آموزان، زمشفاف و روشن به دانش

از راه دگرگون ساختن  ءجزدستیابی به سرزندگی تحصیلی ممکن شود؛ که این مهم به
فیزیکی مناسب ایجاد  هاییرساخترویکردهای کهنه و منفعالنۀ معلمان و فراهم شدن ز

 نخواهد شد.

 منابع
 هاییژگی(. بررسی و1388خداپناهی، محمدکریم و دهقانی، محسن. ) ؛حیدری، محمود

 2، شماره 7. دوره مجله تحقیقات علوم رفتاری .یسازمقیاس خود ناتوان یسنجروان
 .97-106(. 14)پی در پی 

، خشابیمانیمرادی، مرتضی و سل ؛، مسعودچاریینحس ؛، محمدحسینزادهیدهقان
(. سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و 1393عباسعلی. )
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 32. فصلنامۀ روانشناسی تربیتیابعاد خودکارآمدی.  یاساختار کالس؛ نقش واسطه
(9 ،)30-1. 

رهای بینی رفتا(. پیش1398پسند، سیاوش. )فر، فاطمه و طالعدلقندی، علیرضا؛ بیان
ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و احساس خودناتوان

شناسی فصلنامه روانآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرری. تعلق به مدرسه در دانش
 .73-92(، 53)15 تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی،

(. بررسی 1391، مسعود. )لواسانییورزنه، محمدجواد و غالمعل یزدانی ؛الهی، کاظمذبیح
. فصلنامه آموزان دبیرستانیسازی در دانشخودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان

 .203-212(. 34) 9. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
نفس سنجش پایایی و روایی مقیاس عزت (.1386رجبی، غالمرضا و بهلول، نسرین. )

تربیتی و  یهاپژوهشید چمران. روزنبرگ در دانشجویان سال اول دانشگاه شه
 .33-48، 8(، 2) 3. یشناختروان

و حرمت خود  یساز(. بررسی رابطه بین خودناتوان1395شهرابی، عطیه و پاکدامن، شهال. )
، شناسان ایرانیتحولی: روان یشناس. مجلۀ روانناپایدار: نقش ترس از ارزیابی منفی

13(50 ،)143 – 156. 

تحصیلی بر اساس عوامل  یساز(. بررسی خودناتوان1396نورعلی. )صالحی، محمد و فرخی، 
پژوهشی پژوهش در  –فصلنامه علمی  مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع.

 .9-22، 16(، 4) 4. یادگیری آموزشگاهی و مجازی
عشوری، فاطمه و موسوی، سیدحسن.  ؛ابولقاسمی. محمود ؛، محسنیانزاده نوبرطالب

ی روابط ساختاری خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی (. بررس1390)
 .80-65(، 4) 1، یشناختروان یهاها و مدل. روشدانشجویان

(. فراتحلیل عوامل اثرگذار بر راهبرد 1398کیا، مهدی. )ضیغمیان، سیده فاطمه و معینی
، عالمه طباطبائیشناسی تربیتی دانشگاه فصلنامه روانخودتنظیمی در یادگیری. 

15(54 ،)57-33. 
هدف  یریگو جهت ییگرا(. نقش ابعاد کمال1392عطاردی، مصطفی و کارشکی، حسین. )

، کاربردی یشناسمجلۀ دانش و پژوهش در روان خودتنظیمی دانشجویان. بینییشدر پ
14(2 ،)52 ،109-101. 
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بررسی تأثیر آموزش روانشناسی (. 1396نیا، سمیه. )اداوی، حمیده و روشن ؛الهپور، عزتقدم
های فصلنامۀ پژوهش آموزان.آوری تحصیلی دانشنگر بر عشق به یادگیری و تابمثبت

 .67 – 51(، 4) 8. شناختیکاربردی روان
بینی تحصیلی، (. نقش خوش1397وند، مهدی و رجبی، هومن. )یوسف ؛الهپور، عزتقدم

 سازی تحصیلی.بینی خودناتوانباورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان در پیش
 .230 – 207، 30. شناسی تربیتیفصلنامه مطالعات روان

، خودگردانی، هوش و پیشرفت درسی ی(. باورهای خودکارآمد1380کدیور، پروین. )
، شناسیو روان یتیمجلۀ علوم ترب منظور الگویی برای یادگیری بهینه.آموزان بهشدان
 .38-50(، 2و  1) 10

 یآور(. رابطه تاب1396سپاه منصور، مژگان و ابراهیمی، سارا. ) ؛شکری، امید ؛لکی، داوود
 یاتحصیلی: نقش واسطه یسازشناختی با خودناتوان هاییابیتحصیلی و ارز

 .329-343(، 55) 14. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی پیشرفت. هاییجانه
(. 1394جهرمی، اطهر. )و راسخ یمهکشاورزی، فه ؛جهرمی، رضاناصری ؛محمدی، مهدی

بررسی رابطه بین عشق به یادگیری با نوآوری جهانی در دانشجویان پزشکی دانشگاه 
-183(، 2)10.لوم پزشکی یزدمجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع علوم پزشکی.

174. 
گری خودکارآمدی (. بررسی رابطه فراشناخت با واسطه1396مهبد، مینا و یوسفی، فریده. )

 .59 – 39(، 8) 5. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری عمومی.
. تهران. افزار لیزرلمعادالت ساختاری با کاربرد نرم یابیمدل(. 1387هومن، حیدرعلی. )
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