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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نیازهای روانشناختی پایه در رابطه بین خودکارآمدی
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بود .روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سنندج در سال تحصیلی  97-98بود که با روش
تصادفی چندمرحلهای تعداد  364دانشآموز وارد نمونه شدند .ابزار پژوهش حاضر خودکارآمدی تحصیلی،
سرزندگی تحصیلی و نیازهای روانشناختی پایه بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری
 AMOS-22استفاده شد .نتایج نشان داد ،خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت دارد
و بر آن تأثیر میگذارد .همچنین خودکارآمدی تحصیلی با نیازهای روانشناختی پایه رابطه مثبت دارد و بر
آن تأثیر می گذارد .یافته دیگر نشان داد ،نیازهای روانشناختی پایه با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت دارد
و بر آن تأثیر میگذارد .یافته نهایی نشان داد ،نیازهای روانشناختی پایه در رابطه بین خودکارآمدی
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی ،نقش میانجی دارد .آموزش خودکارآمدی و توجه به نیازهای روانشناختی
پایه دانشآموزان بر سرزندگی تحصیلی آنها تأثیرگذار خواهد بود .بنابراین انتظار میرود والدین
دانشآموزان و معلمان آنها شرایطی را فراهم آورند تا نیازهای روانشناختی پایه و نگرش مثبت درباره
توانایی انجام موفقیت آمیز یک فعالیت در آنها تقویت شود .در این صورت دانشآموزان در رویارویی با
چالشهای تحصیلی ،راه حلهای مؤثر و سازگارانهای را انتخاب خواهند کرد.
واژگان کلیدی :خودکارآمدی تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی ،نیازهای روانشناختی پایه
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Abstract
The purpose of this study was to investigating the mediating role of basic
psychological needs in the relationship between academic self-efficacy and
academic buoyancy. It was a descriptive and correlational study and the statistical
population included all female high school students in the city of Sanandaj, in the
school year of 2018-19. Three hundred thirty-six students were selected using
multi-stage random sampling. The instrument were academic self-efficacy,
academic buoyancy, and basic psychological needs questionnaires. AMOS-22
statistical software was used for data analysis. The results showed that academic
self-efficacy was positively related to and influenced by academic buoyancy.
Academic self-efficacy was also positively related to and influenced by basic
psychological needs. Moreover, basic psychological needs were positively related
to and influenced by academic buoyancy. Finally, basic psychological needs played
a mediating role in the relationship between academic self-efficacy and academic
buoyancy. Self-efficacy training and attention to the basic psychological needs of
students will affect their academic buoyancy. Therefore, it is expected that
students' parents and their teachers will provide them with the necessary basic
psychological needs and positive attitudes about their ability to successfully
perform an activity. Students will then find effective and adaptive solutions to their
academic challenges.
Keywords: academic
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مقدمه
در اواخر قرن
با گذشت زمان و رشد و توسعه علم روانشناسی ،رویکرد جدیدی به نام روانشناسی
بیستم پدید آمد (سولبرگ ،هاپکینز ،اماندسن و هلواری .)2012 ،2بر خالف رویکردهای گذشته که بر
اختالالت و آسیبها متمرکز بودند ،روانشناسی مثبت بر جنبههای مثبت فرد و تواناییهای وی در
سازگاری متمرکز است (سلیگمن ،استین ،پارک و پترسون .)2005 ،3سرزندگی تحصیلی 4یکی از
سازههایی است که در حوزه تحصیلی روانشناسی مثبت قرار میگیرد (رحیمی و زارعی )1395 ،و به
تجارب موفقیتآمیز دانشآموزان در رویارویی با موانع و مشکالت تحصیلی و پشت سر گذاشتن آنها گفته
میشود (کامرفورد ،باتیسون و کورمی .)2015 ،5به عبارت دیگر میتوان گفت سرزندگی تحصیلی راهی
ساده و قابل فهم درباره بهزیستی دانشآموزان در بافت تحصیلی است (سارا ،پال و لیزا )2013 ،6مارتین و
مارش ،)2008( 7با استفاده از عبارت سرزندگی تحصیلی ،به توصیف آن دسته از تواناییهای تحصیلی
دانشآموزان پرداختند که توسط آن میتوانند چالشهای معمول زندگی تحصیلی خود را حل کنند .آنها
عوامل پیشایند سرزندگی تحصیلی را در سه سطح روانشناختی ،عوامل مربوط به مدرسه و مشارکت ،و
خانواده و همساالن توصیف میکنند .موفقیت در سیستم آموزشی نیازمند احساس انرژی و سرزندگی
است (داجین ،روسناستایل ،شاتس ،اسمالنبروک و داهمن )2011 ،8و سرزندگی تحصیلی ،تأثیر مثبتی بر
یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموز دارد (فریلیچ و شیچتمن .)2010 ،9در این میان ،خودکارآمدی
متغیری است که در سطح روانشناختی میتواند بر سرزندگی تحصیلی دانشآموز تأثیرگذار باشد (باسول،10
 .)2010در این زمینه دهقانیزاده و حسینچاری ( )1391در پژوهشی با عنوان سرزندگی تحصیلی و
ادراک از الگوی ارتباطی خانواده :نقش واسطهای خودکارآمدی در بین دانشآموزان مقطع متوسطه ،بین
خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبتی گزارش کردند .مرادی ،دهقانیزاده و سلیمانیخشاب
( )1394در پژوهشی با عنوان حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی؛ نقش واسطهای
باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،بین خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری
را گزارش کردند .رئیسی ،دهقانی ،جوانمرد ،شجاعی و منفرد نعیمیان ( )2014در پژوهشی با عنوان
بررسی نقش واسطهای خودکارآمدی در رابطه بین الگوی روابط خانوادگی و بهزیستی تحصیلی ،نشان
مثبت،1
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دادند ،خودکارآمدی با بهزیستی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد .و بهرامی و بدری ( )1396در
پژوهش خود با عنوان رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطهای شناخت،
فراشناخت ،انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان ،بین خودکارآمدی و سرزندگی تحصیلی رابطه
مثبتی گزارش کردند .ساریکام )2015( 1در پژوهش خود که بر روی نوجوانان ترکیه با عنوان نقش
واسطهای خودکارآمدی در رابطه بین نشاط ذهنی و فرسودگی مدرسه انجام شده بود نشان داد .،بین
خودکارآمدی با نشاط ذهنی رابطه مثبتی وجود دارد .در پژوهشی دیگر با عنوان رابطه خودکارآمدی و
تابآوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ،مشخص شد ،بین
خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی رابطه مثبتی وجود دارد (صدوقی .)1397 ،فوالدی ،کجباف و
قمرانی ( ) 1397نیز در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر ،نشان دادند آموزش سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان تأثیر مثبتی دارد.
خودکارآمدی عامل انگیزشی فعالساز ،نیرودهنده ،پایدار و جهتدهنده رفتار به سوی هدف است (پنتریچ
و دگروت .)1990 ،2بندورا )1997( 3خودکارآمدی را داوری افراد درباره تواناییهای خود و سازماندهی
رفتارها برای رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده میداند .وی معتقد است خودکارآمدی ،عامل اساسی در
تبیین رفتارها ،کنشها و فعالیتهای فرد میباشد (بندورا )1991 ،که نشاندهنده باور به انجام
موفقیتآمیز یک تکلیف در یک سطح خاص است (بندورا و شانک .)1981 ،4در این میان خودکارآمدی
تحصیلی 5بخشی از خودکارآمدی عمومی است که در آن دانشآموز نسبت به شایستگی و تواناییهای
خود در انجام تکالیف تحصیلی و رسیدن به اهداف تحصیلی باور مثبتی دارد (فتسکو و مک کالر،6
 .)2005دانشآموز با داشتن خودکارآمدی تحصیلی ،احساس شایستگی در انجام تکالیف درسی و اهداف
یادگیری خواهد داشت (فتسکو و مک کالر )2005 ،که میتواند سرزندگی تحصیلی را افزایش دهد.
عالوه بر رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی ،به نظر می رسد نیازهای روانشناختی
پایه 7نیز در ارتباط بین این دو تأثیرگذار است .از یک سو اقدامی و یوسفی ( )1397در پژوهش خود با
عنوان رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و درگیری تحصیلی با واسطهگری خودکارآمدی ،بین
نیازهای روانشناختی پایه با خودکارآمدی رابطه مثبتی گزارش کردند .همچنین تیان ،چن و هابنر)2014( 8
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در پژوهش خود با عنوان رابطه بین ارضای نیازهای روانشناختی پایه در مدرسه و بهزیستی ذهنی مرتبط
با مدرسه ،بین ارضای نیازهای روانشناختی پایه با بهزیستی ذهنی مرتبط با مدرسه رابطه مثبتی گزارش
کردند .ژن ،لیو ،دینگ ،وانگ ،لیو و ژا )2017( 1در پژوهش خود با عنوان نقش واسطهای خودکارآمدی
تحصیلی و احساسات تحصیلی در رابطه بین ارضای نیازهای روانشناختی پایه و یادگیری تعاملی در بین
دانشآموزان چینی ،به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد شایستگی و ارتباط با خودکارآمدی تحصیلی
همبستگی مثبتی وجود دارد .از سوی دیگر در نزدیکترین پژوهشها ،عربزاده ( )1396با پژوهشی با
عنوان رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با سرزندگی ذهنی در سالمندان ،بین نیازهای روانشناختی پایه با
سرزندگی ذهنی رابطه مثبتی گزارش کرد .شیخ االسالمی و دفترچی ( )1394در پژوهشی با عنوان
پیشبینی نشاط ذهنی دانشآموزان بر اساس جهتگیریهای هدف و نیازهای اساسی رونشناختی ،نشان
دادند نیازهای روانشناختی پایه ،نشاط ذهنی دانشآموزان را پیشبینی میکند و بین آن دو رابطه مثبتی
وجود دارد .هاشمی نصرتآباد ،واحدی و امانی ساریبگلو ( )1393در پژوهشی با عنوان فرهنگ مدرسه،
نیازهای روانشناختی اساسی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان :آزمون یک الگوی علی ،بین نیازهای
روانشناختی پایه با عملکرد تحصیلی رابطه مثبتی گزارش کردند.
4
3
نیازهای روانشناختی پایه شامل سه نیاز اساسی خودمختاری ،2شایستگی و ارتباط است (واندرکامن،
هافمنز و تیونز )2014 ،5که مبنای نظریه خودتعیینگری به حساب میآیند .نیاز خودمختاری ،داشتن
احساس استقالل و اراده در شروع ،تنظیم و پایاندادن به فعالیتهاست (فیالک و شلدون .)2003 ،6نیاز
شایستگی ،احساس تأثیرگذاری مثبت و کارآمدی در انجام فعالیتها و مهارتهای درخواستی است
(سوئننز و وانستنکیست .)2010 ، 7نیاز ارتباط ،احساس اطمینان از اینکه فرد در روابط با دیگران دارای
احترام بوده و فردی شایسته و قابل است (میسراندینو .)1996 ،8بر اساس نظریه خودتعیینگری در صورت
بر آورده شدن نیازهای روانشناختی پایه ،فرد انرژی و انگیزه الزم برای درگیری فعاالنه با محیط و رشد
سالم توأم با پرورش مهارت را خواهد داشت (دسی و ریان )2011 ،9اما در صورتی که این نیازهای پایه
ارضا نشوند ،ناسازگاری اتفاق میافتد (وانستنکیست و ریان.)2013 ،
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از یک سو در دوران تحصیل ،دانشآموزان دچار تغییرات مختلف شناختی و اجتماعی میشوند (اسپیر،1
 ) 2000و این تغییرات در دوره متوسطه به دلیل انتقال از کودکی به نوجوانی و تغییرات حاصل از آن
مهمتر است (اسکرامل ،پرسکی ،گراسی و سیمنسن و سارنسکی )2011 ،2زیرا ممکن است باعث
استرس ،مشکالت سازگاری و چالشهای تحصیلی در آنها شود (تامینن -سوینی ،سالمال ارو .)2014 ،3از
سوی دیگر پرداختن به مشکالت تحصیلی و چالشهای دوران تحصیل از جمله زمینه های مهم
روانشناسی در مدرسه است (مگا ،رونسی و دی بنی .)2014 ،4با توجه به آنچه گفته شد ،انجام پژوهشی با
عنوان رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجیگرانه نیازهای روانشناختی پایه
ضرورت می یابد .بنابراین هدف پژوهش برازش مدل زیر است:

نیازهای روانشناختی پایه
سرزندگی

خودکارآمدی

تحصیلی

تحصیلی
شکل :1شکل مفهومی پژوهش

روش و ابزار پژوهش
پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع تحلیل مسیر است .کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر
سنندج که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند که تعداد آنها  6983نفر بود ،جامعه
آماری پژوهش را تشکیل میدادند 364 .دانشآموز به صورت تصادفی چندمرحلهای ،بر اساس فرمول
تعیین حجم نمونه کوکران ،وارد نمونه شدند .به این صورت که از هر ناحیه از نواحی دوگانه شهر سنندج،
سه مدرسه؛ و از هر مدرسه نیز سه کالس انتخاب گردید و در نهایت  20نفر از دانش آموزان هر کالس،
پرسشنامهها را تکمیل کردند .دادهها توسط پرسشنامههای زیر جمعآوری و با استفاده از ضریب
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش
عبارت است از:

1. Spear
2. Schraml, Perski, Grossi, & Simonsson-Sarnecki
3. Tuominen-Soini & Salmela-Aro
4. Mega, Ronconi & De Beni
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 .1مقیاس خودکارآمدی تحصیلی( )MJSESکه به صورت  30مادهای در سال  1999توسط جینکز و
مورگان ،1ساخته شده است .نمرهگذاری این مقیاس در یک لیکرت چهار درجهای (از کامال مخالفم 1 :تا
کامال موافقم )4 :انجام میشود .باید توجه داشت برخی سواالت این مقیاس (،22 ،20 ،19 ،16 ،15 ،5 ،4
 )24 ،23به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند .روایی این ابزار در جامعه ایرانی مطلوب و پایایی آن
نیز  0/85گزارش شده است (بندک ،ملکی ،عباسپور و ابراهیمیقوام.)1394 ،
 .2مقیاس سرزندگی تحصیلی که توسط دهقانیزاده و حسینچاری در سال  1391بر اساس فرهنگ
ایرانی و با الگوگیری از مقیاس  4گویهای سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )2006ساخته شده است.
ابزار فوق دارای  9گویه است و در یک طیف لیکرت  7درجهای (از کامال مخالف 1 :تا کامال موافق)7 :
نمرهگذاری می شود .سازندگان روایی این ابزار را با محاسبه همبستگی هر گویه با نمره کل بین  0/68تا
 0/51گزارش کردند .پایایی این ابزار نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ  0/80و ضریب بازآزمایی 0/73
گزارش شده است (دهقانیزاده و حسینچاری.)1391 ،
2
 .3مقیاس نیازهای روانشناختی پایه ( )BNSQکه دارای  21گویه بوده و توسط الگواردیا  ،ریان،
کوچمن 3و دسی ( )2000ساخته شده است .این ابزار میزان ارضای نیازهای روانشناختی پایه را در یک
طیف لیکرت هفت درجهای (از کامال غلط 1 :تا کامال درست )7 :میسنجد .برخی گویههای این مقیاس
( )20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،11 ،7 ،4 ،3به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .نمره باال در این ابزار به
معنای ارضای بهتر نیازهای روانشناختی پایه است .روایی این ابزار در پژوهشهای مختلف مورد تایید
قرار گرفته (غالمعلی لواسانی ،خضری آذر ،امانی و علیزاده1390 ،؛ کیهان و کاظمزاده بیطالی )1397 ،و
پایایی آن نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ  0/85گزارش شده است (کیهان و کاظمزاده بیطالی،
.)1397
یافتهها
در این بخش ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش ذکر شده است .ابتدا برخی از شاخصهای
آمار توصیفی ،شامل توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش محاسبه شده است ،سپس
ماتریس همبستگی مرتبه صفر برای کل نمونه به دست آمده است .پس از آن ،پیش فرضهای مدلیابی
معادالت ساختاری بررسی شد و در ادامه به منظور آزمون مدل پیشنهادی ،روابط ساختاری بین متغیرهای
پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  ،AMOS-22محاسبه شده است.

1. Jinks & Morgan
2. La Guardia
3. Couchman
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یافتههای توصیفی
جدول  :1میانگین ،انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

حداقل

Minimum

حداکثر

Maximum

Mean

 .3نیازهای روانشناختی پایه
Basic psychological needs

میانگین

 .2سرزندگی تحصیلی
Academic buoyancy

2

3

انحراف استاندارد

 .1خودکارآمدی تحصیلی
Academic self-efficacy

Standard deviation

Table 1:
Mean, standard deviation and correlation matrix of research variables
1
متغیرها

30

120

110.32

11.98

9

63

52.71

8.01

21

147

117.61

13.15

-

**

**0.51

0.62

-

**0.46

-

همانطوری که جدول  1نشان میدهد میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی
 110/32و  ،11/98سرزندگی تحصیلی  52/71و  ،8/01نیازهای روانشناختی پایه  117/61و ،13/15
میباشد .همچنین همبستگی بین متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی،0/62 ،
خودکارآمدی تحصیلی و نیازهای روانشناختی پایه ،0/51 ،سرزندگی تحصیلی و نیازهای روانشناختی پایه،
 0/46در سطح  P<0/01معنادار میباشد.
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجیگرانه
نیازهای روانشناختی پایه بود .قبل از ارزیابی مدل ،پیشفرضهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .به
همین منظور ،برای بررسی نرمال بودن توزیع ماندهها از نمودار  p-pاستفاده شد که با توجه به قرار
گرفتن تمام نقاط روی نیمساز ربع اول ،مشخص شد که دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
مدل نهایی و اصالح شده پژوهش :پس از کسب اطمینان از رعایت پیشفرضهای الزم ،برای ارزیابی
مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر در محیط نرمافزار  AMOS-22استفاده شد و به منظور افزایش
برازش مدل ،مسیرهایی که ضریب آنها به لحاظ آماری غیرمعنیدار بود حذف شد .در شکل  2نمودار
مسیر و ضرایب حاصل از مدل اصالح شده آورده شده است.
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2

R = 0.11

نیازهای روانشناختی پایه

**

R2= 0.41

0.42

**

0.26

سرزندگی

**0.37

تحصیلی

خودکارآمدی
تحصیلی

شکل  .2ضرایب مسیر استاندارد مدل

با توجه به مدل ،به ترتیب ضرایب مسیر استاندارد بین خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی
( ،)β=0/37 ،P<0/009خودکارآمدی تحصیلی و نیازهای روانشناختی پایه( ،)β=0/26 ،P<0/007نیازهای
روانشناختی پایه با سرزندگی تحصیلی( )β= 0/42 ،P<0/005معنیدار است.
شاخصهای برازندگی مدل و بررسی فرضیه پژوهش :با ورود دادهها به نرمافزار  ،AMOS-22برازش
مدل با استفاده از شاخصهای برازندگی ،شامل شاخص هنجار شده مجذور کای(نسبت مجذور کای بر
درجات آزادی) ،شاخص نیکویی برازش( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ( ،)AGFIشاخص
برازندگی تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازندگی افزایشی ( )IFIو جذر میانگین مجذورات خطای تقریب
( )RMSEAمورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج مندرج در جدول  3همه شاخصها بیانگر برازش
مطلوب مدل میباشند.
جدول .2مقایسه شاخصهای برازندگی مدل
Table 3.
Comparison of model fitness indice

شاخص

بازه مورد قبول

مدل پیشنهادی اولیه

مدل اصالح شده نهایی

CMIN/DF
CFI
AGFI
RMSEA
IFI
CFI

Acceptable range
X2/DF<3
CFI>0.9
AGFI>0.9
RMSEA>0.9
IFI>0.9
CFI>0.9

Initial Proposed Model
10.21
0.68
0.71
0.17
0.73
0.73

Modified final model
0.61
0.99
0.99
0.03
0.99
0.99
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جدول  .3ضرایب استاندارد اثرات مستقیم ،اثرات غیر مستقیم و اثرات کل مدل نهایی
Table 3.
Standard coefficients of direct effects, indirect effects, and total effects of model final

اثر

خودکارآمدی تحصیلی بر سرزندگی تحصیلی

ضرایب استاندارد
مستقیم

ضرایب استاندارد
غیرمستقیم

Standardized
coefficients
directly
0.37

Indirect standard
coefficients
0.26

ضرایب کل
Total
coefficients

0/63

Academic self-efficacy on academic buoyancy

خودکارآمدی تحصیلی بر نیازهای روانشناختی پایه

0.26

-

0.26

Academic self-efficacy on basic psychological needs

نیازهای روانشناختی پایه بر سرزندگی تحصیلی

0.42

-

0.42

Basic psychological needs on academic buoyancy

نتایج مندرج در جدول  3حاکی از این است که )1 ،ضریب مسیر استاندارد بین خودکارآمدی تحصیلی با
سرزندگی تحصیلی برابر با  0/37است که در سطح  0/009معنیدار است؛ در نتیجه ،خودکارآمدی
تحصیلی در افزایش سرزندگی تحصیلی مؤثر بوده است؛  )2ضریب مسیر استاندارد بین نیازهای
روانشناختی پایه با سرزندگی تحصیلی برابر با  0/42است که در سطح  0/007معنیدار است؛ بنابراین
نیازهای روانشناختی پایه موجب افزایش سرزندگی تحصیلی شده است.
برای تعیین معنیداری اثرات غیر مستقیم از روش نمونهگیریهای مکرر " خودراهانداز" با فاصله اطمینان
 95درصدی توزیع نمونهگیری اثرات استفاده شد .با توجه به جدول  ،3نتایج آزمون معنیداری اثرات غیر
مستقیم نشان داد که سهم میانجیگرانه متغیر نیازهای روانشناختی پایه در راستای رابطه بین
خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی ( )p=0/005معنیدار است؛ به این صورت که متغیر نیازهای
روانشناختی پایه در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند.
بنابراین مدل فوق مورد تایید قرار میگیرد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی؛ نقش میانجیگرانه
نیازهای روانشناختی پایه بود .بر اساس یافتهها مشخص شد خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی
رابطه مثبت داشته و بر آن تأثیر علی مستقیم میگذارد .این یافته با نتیجه پژوهشهای ،دهقانیزاده و
حسینچاری ( ،)1391رئیسی و همکاران ( ،)2014مرادی و همکاران ( ،)1394ساریکام ( ،)2015بهرامی و
بدری ( )1396و صدوقی ( )1397همسوست .در تبیین این یافته میتوان گفت چالشهای تحصیلی یکی
از زمینههایی است که دانشآموزان با آن مواجه هستند و درصورت رویارویی موفقیتآمیز سرزندگی
باالتری پیدا میکنند (مارتین و مارش .)2008 ،با توجه به نظریه یادگیری بندورا ،دانشآموزانی که
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خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند ،جهت رسیدن به اهداف تحصیلی ،تواناییهای خود را سازماندهی
میکنند تا نتیجه موفقیتآمیزی در رویارویی با چالشهای تحصیلی داشته باشند (فتسکو و مک کالر،
 .) 2005آنها در مواجهه با تجارب مربوط به مدرسه و رویارویی با موانع و مشکالت تحصیلی و پشت سر
گذاشتن آنها ،احساس شایستگی میکنند .دانشآموزان خودکارآمد بر یادگیری خود توجه داشته و جهت
رسید به آن زمان و مکان مناسبی انتخاب میکنند تا بر مسالههای تحصیلی فایق بیایند و به اهداف
یادگیری خود برسند .بنابراین خودکارآمدی عاملی است که میتواند با باالبردن موفقیتهای تحصیلی
ادراک شده در رویارویی با مشکالت تحصیلی ،منجر به سرزندگی تحصیلی بیشتر در دانشآموزان شود.
یافته دیگر نشان داد خودکارآمدی تحصیلی با نیازهای روانشناختی پایه رابطه مثبت داشته و بر آن تأثیر
علی مستقیم میگذارد .این یافته با نتیجه پژوهشهای ژن و همکاران ( )2017و اقدامی و یوسفی
( )1397همسوست .دانشآموزان با داشتن خودکارآمدی تحصیلی ،احساس شایستگی کرده و در انجام
تکالیف درسی و اهداف یادگیری پشتکار خواهند داشت (فتسکو و مک کالر .)2005 ،این دانشآموزان
اغلب در رویارویی با تکالیف و دشواریهای تحصیلی به صورت موفقیتآمیزی عمل میکنند که این
موفقیت ،نه تنها احساس شایستگی را در آنها تقویت میکنند ،بلکه باعث میشود آنها خودمختار بوده و
در رسیدن به اهداف یادگیری ،خودسازماندهی داشته باشند .آنها به دلیل موفقیتهایی که کسب میکنند
در مدرسه روابط خوبی با کادرآموزشی و پرورشی مخصوصاً معلمان و دانشآموزان تجربه میکنند
(میسراندینو .)1996 ،این موارد باعث میشود نیازهای روانشناختی پایه به صورت بهتری در دانشآموزان
با خودکارآمدی باال ،ارضاء شوند.
همچنین یافته دیگر نشان داد نیازهای روانشناختی پایه با سرزندگی تحصیلی رابطه مثبت داشته و بر آن
تأثیر علی مستقیم میگذارد .این یافته با نتیجه پژوهشهای هاشمی نصرتآباد و همکاران ( ،)1393تیان
و همکاران ( ،)2014شیخ االسالمی و دفترچی ( ،)1394عربزاده ( )1396و ژن و همکاران ()2017
همسوست .در تبیین این یافته میتوان از نظریه خودتعیینگری استفاده کرد .دسی و ریان ( )2011بر این
باورند افرادی که نیازهای روانشناختی پایه آنها به صورت مطلوبی ارضاء شود ،آنها در درگیری فعاالنه
محیط و پرورش یافتن مهارتهایشان با انگیزهتر خواهند بود و در رسیدن به آن سرزنده و پر انرژی
خواهند بود .بنابراین ،اگر نیازهای روانشناختی پایه به درستی ارضاء نشوند فرد در رویارویی با
موقعیتهای مختلف ناسازگار خواهد بود (وانستنکیست و ریان .)2013 ،افرادی که نیازهای روانشناختی
پایه آنها در سطح مطلوبی برآورده میشود ،احساس تأثیرگذاری مثبت در انجام تکالیف دارند (سوئننز و
وانستنکیست )2010 ،و از اینکه در روابط با دیگران دارای احترام هستند احساس رضایت دارند
(میسراندینو .)1996 ،بنابراین آنها خودنظمدهی بهتری داشته (فرجی )1393 ،و در محیط تحصیلی
تجارب موفقیتآمیزی خواهند داشت.
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یافته اصلی پژوهش نشان داد نیازهای روانشناختی پایه در رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی نقش میانجی دارد .همانطور که اشاره شد خودکارآمدی تحصیلی به صورت مستقیم با سرزندگی
تحصیلی رابطه داشته و بر آن اثر علی میگذارد ،اما عالوه بر این خودکارآمدی تحصیلی با اثرگذاری بر
روی نیازهای روانشناختی پایه نیز میتواند به صورت غیرمستقیم بر سرزندگی تحصیلی تأثیر بگذارد.
محیط تحصیلی دانشآموزانی که خودکارآمدی تحصیلی باالیی دارند ،از راههای مختلف منجر به ارضای
نیازهای روانشناختی پایه آنها میشود .آنها نه تنها نیاز به ارتباطشان در سطح خوبی بر آورده میشود
(میسراندینو )1996 ،بلکه با انجام مطلوب تکالیف و امور تحصیلی و مرتبط با مدرسه ،احساس شایستگی
باالیی نیز دارند (فتسکو و مک کالر .)2005 ،بنابراین بر اساس یافتههای قبلی ،بخشی از نیازهای
روانشناختی اساسی در مدرسه و توسط خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان تامین میشود .خودکارآمدی
تحصیلی با تحت تأثیر قرار دادن این نیازها ،باعث سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان میشود .بر اساس
نظریه خودتعیینگری ،دانشآموزانی که نیازهای روانشناختی پایهشان به خوبی ارضاء شود ،در رویارویی با
موانع و مشکالت مختلف انگیزه موفقیت بیشتری خواهند داشت (دسی و ریان .)2011 ،بنابراین
خودسازماندهی دانشآموزان برای رسیدن به موفقیت و اهداف تحصیلی از یک سو ،و از سوی دیگر بر
آورده شدن نیازهای روانشناختی پایه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی ،باعث سرزندگی تحصیلی
دانشآموزان میشود.
در برخی از مدارس و در نگرش برخی دانشآموزان ،چنین تصوری وجود دارد که کسـب نمـره ،خـارج از
کنترل آنهاست و منبع کنترل بیرونی دارند .میتوان گفت برخی از دانشآموزان دچار درمانـدگی آموختـه
شده هستند و دیگر تالشی برای انجام موفقیتآمیز تکالیف درسی نمـیکننـد .از طرفـی دیگـر ،بـه نظـر
می رسد در برخی مدارس نه تنها روابط بین فردی مخصوصاً رابطه معلم -دانشآموز دارای نقـص اسـت،
بلکه با کسب نمره پایین ،دانشآموز تحقیر شده و احساس شایستگی در حد بسیار پایینی قرار مـیگیـرد.
این نیز به نوبه خود روابط را تحت تأثیر منفی قرار میدهد .پیشنهاد میشود مشاوران مدرسه با برگـزاری
جلسات مشاوره ،چنین نگرشی را در دانشآموزان اصالح کنند و آنها را با این واقعیت که کسب موفقیـت
در گرو تالش شخصی است رو به رو کنند .همچنین برنامهریزان آموزشی میتوانند با برگزاری دورههـای
ضمن خدمت و کارگاههای تخصصی برای معلمـان ،اطالعـات مربـوط بـه دورههـای رشـدی ،نیازهـای
دانشآموزان در دورههای مختلف ،مهارتهای ارتباطی ،مهارت پرسشگری و قوانین نمرهدهی یکسان (به
دور از خطاهای تصحیح کردن) را برای آنها تبیین کنند .در حالت کلی ،سیستم نمرهدهـی بـرای معلمـان
باید با هدف کشف نارساییها یادگیری و بهبود روشهای تدریس باشد و برای دانشآمـوزان بـازخوردی
انگیزشی و خود ارزیابی داشته باشد ،تا دانشآموزان اطمینان یابنـد بـا تـالش بیشـتر خودکارآمـدیشـان
افزایش یافته و در موقعیتهای چالش برانگیـز ،بـه صـورت موفـق عمـل خواهنـد کـرد .بـا اسـتفاده از
آموزش هایی با محتوای شیوه کالسداری ،رابطه صمیمانه و دارای چارچوب با دانشآموزان ،به کارگیری
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روشهای تدریس فعال ،انتظارات پیشرفت تحصیلی و پرسشگری بر مبنای سطح و میزان یـادگیری هـر
دانشآموز ،میتوان معلمان را در ارضای نیازهای روانشناختی پایه دانشآموزان راهنمایی کرد که در ایـن
صورت ،سرزندگی تحصیلی را برای دانشآموزان در پی خواهد داشت .در انتها پیشنهاد میشود ،بـا توجـه
به اینک ه جامعه پژوهش محدود به دختران مقطع متوسطه دوم بود ،پژوهشـگران در پـژوهشهـای آتـی
چنین پژوهشی را بر روی پسران و مقاطع مختلف تحصیلی انجام دهند.
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