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  چکیده

 يخودراهبر انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکام یانجینقش م مطالعه حاضر با هدف تعیین

انجام . انجام شد شهرستان تنکابن ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیبا پذ يریادگی

 ییدانش آموزان دختـر دوره دوم ابتـدا   قیتحق نیجامعه ا. همبستگی بود -روش پژوهش توصیفی . شد

 .انتخاب شدند آموز دانش 204 يا خوشه یتصادف يریگ نمونهروش با استفاده از  .بودندشهرستان تنکابن 

، پرسشـنامه پـذیرش   )1992(و همکـاران   والرانـد  یلیتحصـ  زشیـ انگپرسشـنامه   هـا  دادهي آور جمعابزار 

و پرسشنامه ) 2001(فیشر و همکاران  يریادگی يخودراهبر، پرسشنامه )1960(و مارلو  کراوناجتماعی 

 دري معادالت سـاختاري نشـان داد   ساز مدلبا استفاده از  ها داده لیوتحل هیتجز. شادکامی آکسفورد بود

 وجـود  صـورت  در میرمسـتق یغ بـود، اثـر   38/0 برابر با و مالك نیب شیپاثر مستقیم متغیر  مدل تحقیق

 یلیتحصـ  زشیـ انگمیـانجی   متغیـر  وجـود  صـورت  در میرمسـتق یغ و اثر 600/0 یشادکاممیانجی  متغیر

                                                 
 )نویسندة مسؤل( هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن، ایران استادیار و عضو. 1
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متغیرهاي  وجود بنابراین مستقیمغیرمسیرهاي  از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه باکه  بود 510/0

 مـورد  فرضیه تحقیـق  در میانجی نقش و دهد یمافزایش  را ریتأث یلیتحص زشیو انگ یشادکاممیانجی 

  .شد واقع دییتأ

  .یاجتماع رشیپذ ي،ریادگی يخودراهبر ی،لیتحص زشیانگ ی،شادکام :ها کلیدواژه

  مقدمه

و  کیودکان فرد و جامعـه است و دورة یم یند دوجانبۀ ارتباطیفرا یکشدن،  یجتماعا

را  فرد هاي یتقابلاز  ياریبس است کهشدن و تحول  یدورة اجتماع ینتر فشرده ازجمله نوجوانی

، پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به خوب بودن 1منظور از پذیرش اجتماعی .کند یم ریزي یپ

کنار  فرد در شوند یمباعث  ها آناست که همگی  ها انسانذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت 

 یطورکل بهکه افراد برسد درك  و به این انسانی، احساس راحتی کندسایر اعضاي جامعه 

 ینتر مهماز  وپرورش آموزش). Torkaman, F., & Shahabi, Z., 2016( سازنده هستند

؛ کند یمنهادهاي اجتماعی است که نقش مهمی در فرایند اجتماعی شدن دانش آموزان ایفا 

بود عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد تحصیلی موجب به هاي یتفعالچراکه مشارکت در 

به همان نسبت، استفاده از راهبردهاي یادگیري خودراهبر فرد  ).Mokhtari, A., 2010( شود یم

و توانایی بسط یادگیري به محیط خارج از کالس،  رهاند یمکالس درس  یدوبندهايقرا از 

و با افزایش  سازد یمن ارتباطات برخط با سایر یادگیرندگان و گذر از آموزش سنتی را ممک

 ,.Ajam, A. A( سازد یمخودکارآمدي تحصیلی شرایط را براي پذیرش اجتماعی آماده 

انگیزه و اراده در شروع به ) 2003( 3و پیتریچ کلین برین ازنظر 2خودراهبري یادگیري ).2016

 ,.Piri, M(اشاره دارد  اهداف ینتأمیادگیرندگان تا پایان و  يها تالشو تداوم بخشیدن به 

Sahebyar, H., Sadollahi, A., 2018.( ي یادگیريبرا یمساعد کالس يو حفظ فضا خلق 

                                                 
1. social acceptance 
2. self-directed learning 
3. Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R.  
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 یکالس ینچن. دارد یتو مز آموزان فایده معلم و دانش يخودراهبر، از جهات گوناگون برا

 یانرقابت م يفضا یجادا منظور به تر یفضعآموزان  دانش يبرا یعال یاربس يالگوها تواند یم

در این رابطه مطالعه ). Mohammadi, M., Naseri Jahromi, R., 2014( فراهم کند ها آن

کننده  بینی یشپمت اجتماعی، الپذیرش اجتماعی از متغیر س مؤلفهنشان داد ) 2016(عجم 

از سویی دیگر به نظر ). Ajam, A. A., 2016(است خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان 

 کنند یمبیشتري براي یادگیري دارند شادي بیشتري را تجربه  افرادي که انگیزه و تالش رسد یم

)Haghdadi, M; Haghdadi,A; Shafiei, E. 2017 .(نیازهاي  ینتر مهمیکی از  1شادکامی

.Dolan, P., & , Adler, M. D(در سالمت روان افراد دارد  يا عمده یرتأثروانی بشر است که 

Kavetsos, G., 2017(  تحرك و پویایی است  منشأو)Luhmann, M., et al.2016.(  از

دیدگاه روان شناسان دو نوع شادکامی وجود دارد؛ نوعی از آن از رهگذر شرایط محسوس 

که  آید یم به وجودزندگی، همچون تحصیل، شغل، آسایش و امکانات رفاهی و اقتصادي 

ت درونی و ادراکات شخصی از حاال متأثرکه  3شادکامی است و شادکامی ذهنی 2عینی مؤلفه

نشان داد خودتنظیمی ) 2017(مطالعه برادبنت ). kiani, Z., mazaheri, M., 2018(است 

 توانند یمپیامدهاي ارزشمندي در فرایند آموزش و یادگیري دارد و افراد با رشد خودتنظیمی 

عسگري و  ).Bempechat, J. S.2017(دهند عواطف خود را در دستیابی به اهدافشان گسترش 

 موجباتشادکامی  با ایجاد تواند یمنشان دادند مدرسه  يا مطالعهطی ) 1395(میمند  الدینی ینز

Zeinodini Meymand. sgari, F; A(آورد بیشتر را در دانش آموزان فراهم  یادگیري

Z.2016.(  در همین رابطه ربانی)بین شادکامی با یادگیري نشان داد  يا مطالعهطی ) 2019

 ندیفرا در). Rabani, Z.2019(دارد خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود 

به  دنیبخش تداوم و شروع در رانیفراگ اراده و زهیمهم انگ نقش بر خودراهبر يریادگی

). & ,.Gordanshekan, M., 2011 Yousefy, A(است  شده گذاشته صحه شانیها تالش

                                                 
1- Happiness 
2- Objective 
3- Subjective happiness 
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و عاملی است که در حفظ  آید یم حساب بهیکی از ملزومات یادگیري  1تحصیلیش انگیز

انگیزش ). Kordloo, A., Behrangi, M., 2020( کند یمتداوم آن به یادگیرنده کمک 

. شود یمل مربوط است، اطالق یشرفت در تحصیو پ يریـادگی يه براک ییفتارهاتحصیلی به ر

است  یدرون ییرویـشرفت، نیپ هاي یزهانگاز  یکی عنوان به یلیتحصشرفت یزش پیانگ یطورکل به

 يارها، تالش برایمع ترین یعالرد خود با توجه به کعمل جانبه همه یابیرنده را به ارزیادگیه ک

رد همراه است، سوق کت در عملیموفق اـه بک یاز لذت يرد و برخوردارکت در عملیموفق

انگیزش  تواند یمیادگیري خودراهبر  اند دادهنشان  ها پژوهش ).Seif, A., 2019( دهد یم

نتیجه مطالعه صدوقی و  ).Kareshki, H., & Garavand, H., 2013( کند بینی یشپتحصیلی را 

بین انگیزش تحصیلی و راهبردهاي یادگیري خودتنظیم دانش نیز نشان داد ) 1394(صراف 

بمپچات و  .)adoughi, M.; Saraf, H.2015S(دارد وجود  دار یمعنآموزان رابطه مثبت و 

در مطالعه خود نتیجه گرفتند راهبردهاي یادگیري خودراهبر در رابطه بین ) 2016(همکاران 

 ,.Bempechat, J(دارد و انگیزش پیشرفت تحصیلی نقش میانجی  2باور به یادگیري سودمندگرا

Li, J., & Ronfard, S.2016 .( نتیجه پژوهش مگا و همکاران)یادگیري  نشان داد) 2014

دارد خودراهبر و انگیزش در رابطه علی بین هیجان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نقش میانجی 

)Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R.2014.(  

 بررسی به ازین و دانش آموزان اجتماعی و لییتحص زندگی انگیزش در تیاهم علت به

و  یشادکامآن و با توجه به اهمیت  مختلف ابعاد به توجه با سازه این کامل و جانبه همه

انجام مطالعه حاضر براي حل  ی دانش آموزاناجتماع رشیپذدر میزان  یلیتحص زشیانگ

 قیتحق نیدر ابنابراین است؛ مشکالت یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حائز اهمیت 

 انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکام ایپاسخ داده شود که آ سؤال نیتا به ا شدتالش 

                                                 
1.  academic motivation 
2.  virtue-oriented 
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شهرستان  ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیبا پذ يریادگی يخودراهبر

  ؟دارند یانجیتنکابن نقش م

با  يریادگی يخودراهبر انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکام :فرضیه پژوهش

  .دارند یانجیشهرستان تنکابن نقش م ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیپذ

  

  

  

  

 مدل مفهومی پژوهش .1نمودار 

  مبانی نظري پژوهش

 رفتارهاي از انسان تفسیر و تعبیر و رفتار علل به غالباً انگیزش، پدیده :انگیزش تحصیلی

رفتار  جهت مواردي همچون بر انگیزش، تعریف سر بر شناسان روان. دارد توجه گوناگون

 یا کوشش میزان(رفتار  ، شدت)است آن تعقیب در زنده موجود که هایی هدف یا هدف(

 که زمانی مدت(رفتار  و پایداري) زند می سر زنده موجود از هدف به رسیدن براي که تالشی

 ,bahadori khosroshahi(دارند  نظر اتفاق) کند می هدف صرف به رسیدن براي زنده موجود

J., Habibi Kaleybar, R., 2017.( 1رایان و دسی گري خودتعیین انگیزش نظریه اساس بر 

 وجود دارد که شامل انگیزش بیرونی و درونی انگیزش از مراتبی سلسله ، الگوي)1985(

 را افراد که دارد اشاره اي انگیزه به درونی انگیزش. است انگیزگی بی و بیرونی انگیزش درونی،

 از سواي و دارد می وا به حرکت خاص تکلیفی انجام به درونی و خودجوش صورت به

 محققانی). ( است بخش رضایت و ارزشمند فرد براي تکلیف، خود انجام بیرونی هاي پاداش

 زیر چند به را) 1985( رایان و دسی درونی انگیزش یکپارچه مؤلفه) 1992( 2والراند همچون

                                                 
1- Deci, E. L., & Ryan, R. M. 
2- Vallerand, R. J. 

 یشادکام

یاجتماع رشیپذ  

 انگیزش تحصیلی

يریادگی يخودراهبر  
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) 3دستاورد و  براي درونی انگیزش) 2دانستن،  براي درونی انگیزش) 1 ؛اند کرده تقسیم مؤلفه

 که دارد اشاره اي انگیزه به طورکلی به بیرونی انگیزش. تحریک تجربه براي درونی انگیزش

. نماید می تکلیف یک انجام به مجبور بیرونی هاي تقویت و ها پاداش به خاطر را افراد

 براي اي وسیله خود که کارهایی به اشتغال از است عبارت بیرونی انگیزش دیگر عبارت به

 زیر چهار به گري تعیین خود نظریه در بیرونی انگیزش مؤلفه. هستند دیگر اهداف به دستیابی

 تا منسجم تنظیم خودمختاري سطح باالترین از پیوستاري صورت به که شود می تقسیم مؤلفه

 از هرچه بیرونی انگیزش در فرد یعنی دارد، ادامه) بیرونی تنظیم( خودمختاري سطح کمترین

 از باالتري سطح چه هر و انگیزگی بی جهت در باشد برخوردار خودمختاري از کمتري سطح

 ،انگیزه بی افراد سرانجام .کند می حرکت درونی انگیزش جهت در باشد داشته خودمختاري

 هاي مشوق نه و درونی ارزشمندي و خشنودي نه یعنی اي انگیزه گونه هیچ که هستند افرادي

کنند  اجتناب فعالیت انجام از درنتیجه و کنند نمی دریافت خود هاي فعالیت براي بیرونی

)Motaghian, M., Sharifi, H., Mirhashemi, M. 2018.( 

پذیرش دیگران و رسیدن به این درك رش اجتماعی، یمنظور از پذ :پذیرش اجتماعی

مت روانی شامل الکه س گونه همانمعتقد است ) 1998( 1کییز. اند سازندهافراد  طورکلی بهاست 

. اجتماعی بیانجامد متالبه س تواند میگران در جامعه هم یرش دی، پذشود میرش خود یپذ

که بیانگر نظرات  اند کردهپذیرش اجتماعی را دیدگاه مرجعی تعریف  )1989( 2و هارود ساپ

بعد جدیدي از نگرش هنجاري یاد  عنوان بهساپ از آن . یک نظام اجتماعی گسترده باشد

مرجع  هاي گروه، این مفهوم تکمیل یافته دو دسته از )1989( بر طبق نظر ساپ و هارود. کند می

و  کنند میستفاده افراد در آن براي ارزیابی یک رفتار خاص ا که اي مقایسهاولی نوع . هستند

آدامز پذیرش اجتماعی . و ثبات رفتار کاربرد دارد گیري شکلبراي  که آندومی نوع هنجاري 

 3وندر وال. هدف آن رفتار تعریف کرده است هاي گروهرا به جایگاه و اعتبار یک رفتار در بین 

                                                 
1. Keyes, C. L. M. 
2. Sapp, S. G & Harrod, W. J. 
3. Vander Wal, J. S. 
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 .وده استپذیرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت براي اجراي یک سیستم تعریف نم) 2004(

معتقد هستند که تعاریف ارائه شده در خصوص این ) 2003( 1و اسچالگ ز سوي دیگر اسچادا

به موضوع، دو واژه پذیرش و  تر دقیقاین دو در یک نگاه  .موضوع با یکدیگر متناقض هستند

بدین شکل . اند شدهمیزان پذیرش را از یکدیگر جدا دانسته و براي هر یک معناي خاصی قائل 

یک  سوي به گونه تأییدنخست نگرشی مثبت و . دو معنا استنباط کرد توان میاز پذیرش که 

موضوع خاص و معناي دوم که عبارت است از مطابقت رفتار با اهداف کالن و عینی سیستمی 

این دو اولی را پذیرش نگرشی و دومی را پذیرش رفتاري معنا . که قرار است اجرا گردد

ش نوعی رفتار به شکل کنش و واکنش نسبت به یک هدف خاص و درواقع پذیر. اند نموده

  ).Zoroufi, M., 2013( یک هدف خاص سوي بهمیزان پذیرش نگرشی است تأییدي 

 يریادگی هیزیربناي مفهوم خودراهبري یادگیري، نظر :خودراهبري یادگیري

 ،3يارآمدکخود ها آن. مطرح شد) 1990( 2گروت يد و چینتریپ است که توسط یمیخودتنظ

 و درنظرگرفتند یزشیانگ يباورها عنوان به را 5امتحان اضطراب و 4یدرون يگذار ارزش

عنوان یادگیري  با را یادگیرندگان 6ریتدب تالش و و یفراشناخت ،یشناخت يراهبردها

 هک است استوار ن اساسیا بر یمیخودتنظ يریادگی هینظر. ردندک یخودتنظیمی معرف

 خود سامان در را يریادگی ،يرفتار و یزشیانگ ،یفراشناخت ازنظر چگونه یادگیرندگان

 ،یطراح يبرا هایی مهارت یادگیرندگان هک است نیا ،یمیاز خودتنظ منظور. بخشند یم

را  يریادگی ندیفرا لک رند،یبگ ادی دارند لیتما خود داشته، يریادگی ندیفرا تیهدا و نترلک

 ,Fallah Kafshgari, R; Heydari, Sh; Yahyazadeh(شند یندیب آن به و نندک یابیارز

S.2015.(  

                                                 
1. Schade, J. & Schlag, B. 
2. Pintrich & DeGroot 
3. self-efficacy 
4. intrinsic value 
5. test anxiety 
6. management & effort 
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 و اضطراب افسردگی، نظیر اختالالتی بر بیستم قرن شناسان روان مطالعات بیشتر: شادکامی

 مطالعات انگیزه. بهزیستی و شادي نظیر مثبتی هیجانات بر تا است تمرکزیافته عاطفی اختالالت

 و دهد قرار گفتگو و موردبحث را روانی هاي بیماري که آن بوده بیشتر شناختی روان

 نظر به اخیر هاي سال در وجود بااین. اند داده اختصاص مقوله این به نیز را کمتري هاي پژوهش

 تعاریف ترتیب، همین به. است داشته را چشمگیري افزایش شادکامی مطالعات که رسد می

  :شود می اشاره ها آن از برخی به که است شده ارائه شادي مورد در نیز متعددي

 درونی رضایت و اجتماعی رفتارهاي بعد دو از که مثبتی هیجان از عبارت است شادي -

  .دهد نشان را فرد نشاط احساس تواند می و شده تشکیل

  .است قائل خود براي فرد یک که است مثبتی ارزش مقدار شادي -

 مواردي و آورد می عمل به اش زندگی و خود از فرد که است ارزشیابی نوعی شادکامی، -

 و شود می شامل را اضطراب و افسردگی فقدان مثبت، خلق و هیجان زندگی، از رضایت قبیل از

 هم بهزیستی و شادي احساس. است عواطف و ها شناخت شکل به نیز آن مختلف هاي جنبه

 طور به باال بهزیستی بااحساس افراد. است شناختی هاي مؤلفه هم و عاطفی هاي مؤلفه داراي

 مثبتی خودارزیابی پیرامون وقایع و حوادث از و کنند می تجربه را مثبت هیجانات اي عمده

 را خود زندگی هاي موقعیت و حوادث پایین بهزیستی احساس با افراد که درحالی دارند،

 تجربه را خشم و افسردگی اضطراب، نظیر منفی هیجانات بیشتر و کنند می ارزیابی نامطلوب

 سه از متشکل را شادکامی) 1990(نظر آرگایل و لو  اساس بر). Sahaghi, H., 2018( کنند می

 ازجمله منفی، عاطفه نبود- 3 زندگی از رضایت- 2 مثبت عاطفه-1: دانند می اساسی جزء

 رشد و زندگی بودن هدفمند دیگران، با مثبت روابط که دریافتند ها آن. اضطراب و افسردگی

 کنترل احساس مثبت، خلق و اجتماعی تعهد مثبت، شناخت و دیگران داشتن دوست شخصیتی،

 اصلی اجزاي از نیز روانی هوشیاري و خویشتن از رضایت جسمی، سالمت زندگی، بر

  ).Sahaghi, H ,2018(هستند  شادکامی
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  پژوهشروش 

. کاربردي است ،از حیث هدف و همبستگی -مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی

در سال  شهرستان تنکابن ییرا دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا قیتحق نیا يجامعه آمار

 ،يجامعه آمار يبا توجه به حجم باال .دادند لینفر تشک 1531به تعداد  1397- 98تحصیلی 

پنجم  چهارم، هیپا يها کالسسه مدرسه انتخاب و از هر مدرسه که خود شامل  یتصادف طور به

کالس درس انتخاب شد که حجم  9جمعاً تعداد  .کالس انتخاب شدند کی باشند یمو ششم 

 يآور جمعابزار  .بود يا خوشه یتصادف یريگ نمونهروش  .نفر بود 204 ها آندانش آموزان 

، پرسشنامه پذیرش اجتماعی )1992(و همکاران  والراند یلیتحص زشیانگپرسشنامه  ها داده

و پرسشنامه ) 2001(فیشر و همکاران  يریادگی يخودراهبر، پرسشنامه )1960(و مارلو  کراون

 ,Vallerand, R. J.at el.1992; Crowne, D. P., & Marlowe( .شادکامی آکسفورد بود

D.1960; Fisher, M., King, J., & Tague, G.,2001(  

 28ي دارا، )1992(و همکاران  والراندتوسط  پرسشنامه نیا :یلیتحص زشیانگپرسشنامه 

و  )13-24جمالت (انگیزش بیرونی  ،)1-12جمالت (انگیزش درونی بعد  سهو در قالب  هیگو

این  يگذار نمره. )Vallerand, R. J.at el., 1992(است  )25- 28جمالت ( انگیزگی یب

پرسشنامه با استفاده از نظرات  ییروا. شود یملیکرت انجام  يا درجه پنجپرسشنامه در مقیاس 

 یدرون یزان همسانیاس میسازنده مق. شده است ییدتأو  یابیخوب ارز راهنما و مشاور، دیاسات

 يآلفا بین، ضریهمچن. گزارش کرده است 88/0کرونباخ،  ياس را با استفاده از روش آلفایمق

و  92/0 بیبه ترت انگیزگی یبو  یرونیب زشی، انگیدرون زشیبعد انگ اسیرمقیخ سه زاکرونب

 این مقیاس را با روش ییایپا) 1388(و همکاران  کاووسیان .گزارش شده است 86/0و  89/0

به دست  70/0 انگیزگی یبو  79/0 انگیزش بیرونی، 83/0انگیزش درونی  يکرونباخ برا يآلفا

  .به دست آمد 86/0در مطالعه حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ  .آوردند

 ساخته شد و )1960(و مارلو  کراونتوسط  پرسشنامه نیا :پرسشنامه پذیرش اجتماعی

. است )11-33( و نگرش افراد )1-10(ی بعد نفوذ اجتماع دوو در قالب  هیگو 33 يدارا
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 نیا ییایو پا ییروا. شود یملیکرت انجام  يا درجه پنجاین پرسشنامه در مقیاس  يگذار نمره

اعتبار آن با روش  بیضر. انجام شده است )1385(فاز  یو لعل يتوسط ثمر در ایران پرسشنامه

 يابزارها ریآزمون با سا نیا زین ییروا ازنظر. بوده است 80/0مجدد باالتر از  ياجرا

باال و  یاست، همبستگ شده یطراح یاجتماع رشیپذ يریگ اندازه يکه برا یشناخت روان

 89/0روش آلفاي کرونباخ در مطالعه حاضر پایایی این پرسشنامه با . نشان داده است قبول قابل

 ,.Crowne, D. P., & Marlowe, D.1960; Samari, A., Lalee Faz, H(آمد به دست 

Askari, A.2006.(  

در  يخودراهبر یريگ اندازه يبرا پرسشنامه نیا :يریادگی يخودراهبرپرسشنامه 

 41پرسشنامه  نیا. شد یطراح) 2001( و همکاران شرآموزان توسط فی دانش نیدر ب يریادگی

ی خودکنترل و) 17- 27(ي ریادگانگیزش در ی ،)1- 16(ی تیریخودمد بعدماده دارد که شامل سه 

 .شود یملیکرت انجام  يا درجه پنجاین پرسشنامه در مقیاس  يگذار نمره. است) 28- 41(

روش ن ابزار به یا یلک ییایه پاکا نشان داده است یدر استرال )2010(کینگ شر و یف هاي یافته

و  85/0، رغبت به یادگیري 87/0 یتیریاس خود مدیر مقیز، براي 83/0 رونبـاخک يآلفـا

ن یا یین، روایهمچن. بوده است 84/0تا  26/0 نیل بک -ماده  یو همبستگ 80/0خودکنترلی 

مطلوب گزارش شده  يدییتأ یل عاملیسازه و با استفاده از روش تحل ییاس بـه روش روایمق

 ). ,M. J., & King, J., 2010 Fisher, M., King, J., & Tague, G.,2001Fisher( است

 يبرا) 2011(ان یو سجاد يداخ در مطالعه نارونبک ياس بـه روش آلفاین مقیا ییایپا

در مطالعه  .به دست آمد 60/0و خودکنترلی  71/0، رغبت به یادگیري 78/0خودمدیریتی 

  .به دست آمد 80/0کرونباخ حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي 

 ساخته شد و )1990( و لو توسط آرگایل پرسشنامه نیا :پرسشنامه شادکامی آکسفورد

ی و نبود عاطفه منف )10-22( تی، رضا)1-9( و در قالب سه بعد عاطفه مثبت هیگو 29 يدارا

 شود یملیکرت انجام  يا درجه پنجاین پرسشنامه در مقیاس  يگذار نمره. است )23- 29(

)Argyle, M., & Lu, L.1990 .( در مطالعه جعفري)پایایی پرسشنامه شادمانی  ،)2003
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در مطالعه حاضر نیز پایایی این پرسشنامه با روش آلفاي . محاسبه شده است 89/0 آکسفورد

  ).Jafari, E.2003(آمد به دست  82/0کرونباخ 

انجام  1یزرلل افزار نرممعادالت ساختاري با  يساز مدلبا استفاده از  ها داده وتحلیل یهتجز

  .گرفت

 تحقیق هاي یافته

، )2میانگین(مرکزي  يها شاخص ینتر مهمچگونگی توزیع متغیرهاي پژوهش براساس 

موردبررسی قرار  1در جدول شماره ) 4و انحراف معیار 3واریانس( پراکندگی يها شاخص

  .گرفتند

  آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق .1جدول 

 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

 -202/0 150/0 241/0 49/0  39/2  انگیزه درونی

 215/1 -324/0 124/0 35/0 30/2 انگیزه بیرونی

 -132/0 -145/0 244/0 49/0 51/2 یزگیانگ یب

 322/3 -463/0 091/0 30/0 37/2  انگیزش تحصیلی

 -640/0 -029/0 200/0 45/0 69/2 عاطفه مثبت

 137/0 157/0 205/0 45/0 59/2  رضایت

 -246/0 536/0 247/0 50/0 25/2 نبود عاطفه منفی

 330/0 -023/0 112/0 33/0 51/2 شادکامی

 908/0 -387/0 204/0 45/0 41/2  نفوذ اجتماعی

 871/0 408/0 136/0 37/0 25/3 نگرش افراد

 566/1 -755/0 092/0 30/0 83/2 پذیرش اجتماعی

 871/0 240/0 190/0 44/0 31/3  خود مدیریتی

 006/0 137/0 313/0 56/0 62/3  انگیزش در یادگیري

                                                 
1. Lisrel (linear structural relations) 
2. mean 
3. variance 
4. standard deviation 
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 369/0 316/0 183/0 43/0 29/2  یخودکنترل

 909/0 -041/0 -094/0 31/0 08/3  خود راهبري یادگیري

و  است 3باالتر از عدد  ها مؤلفهمیانگین تمامی  دهد مینشان  1جدول شماره 

نشان دهنده موافق بودن  3میانگین باالتر از  شده انتخاب اي گزینه 5در طیف  که ازآنجایی

این عامل نشان دهنده موافق بودن  رو ازاین استوضعیت آن متغیر در جامعه آماري 

همچنین با توجه به ضرایب چولگی و کشیدگی چون کلیه . است مؤلفهبا این  دهندگان پاسخ

را دارد شرط الزم جهت  5و  - 5و کلیه ضرایب کشیدگی بین  3و  - 3ضرایب چولگی بین 

  .وجود دارد ها دادهنرمال بودن 

در  یلیتحص زشیو انگ یشادکامنقش میانجی سنجش  يبرا یینها يمدل معادالت ساختار

 ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیبا پذ يریادگی يخودراهبر انیرابطه م

  .شهرستان تنکابن استفاده شده است

  :نماد متغیرهاي مدل نمایش داده شده است 2در جدول شماره 

  نماد متغیرهاي مدل .2جدول 

 نماد متغیر نماد متغیر

 SI  نفوذ اجتماعی  IM  انگیزه درونی

 PA نگرش افراد OM انگیزه بیرونی

 SA پذیرش اجتماعی IMM یزگیانگ یب

 SM  خود مدیریتی EM  انگیزش تحصیلی

 LM  انگیزش در یادگیري PE عاطفه مثبت

 SC  خود کنترلی ST  رضایت

 SLL  خود راهبري یادگیري NNA نبود عاطفه منفی

    HA شادکامی

اقتباس از ن مدل با یا. ارائه شده است 3و  2نمودارهاي شماره در  پژوهش فرضیه مدل

  .م شده استیزرل ترسیافزار لبرونداد نرم
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  فرضیه تحقیقنتایج تائید مدل  .2نمودار 
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  فرضیه تحقیقنتایج تائید مدل  (t-value( معناداري آماره. 3 نمودار

 یاست، مدل از برازندگ 049/0ب برابر ین مجذورات تقریانگیشه میشاخص ر ازآنجاکه

که  اند قرارگرفته موردقبولز در بازه یبرازش ن یکوئین يها شاخصر یسا. برخوردار است یخوب

  .آمده است 3در جدول شماره 

51.2
83

22.1122


df



 

  هاي نیکوئی برازش مدل ساختاري تحقیق شاخص .3جدول 

  RMSEA  GFI  AGFI  NFI  NNFI  IFI  شاخص برازندگی

  0-1  <9/0  <9/0  <9/0  <9/0  >1/0  قبول مقادیر قابل

 95/0 96/0 92/0 93/0 91/0  049/0  محاسبه شدهمقادیر 
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تحقیق مبنی بر اینکه  در فرضیه یلیتحص زشیو انگ یشادکاممیانجی  اثر بررسی منظور به

در  یاجتماع رشیبا پذ يریادگی يخودراهبر انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکام«

 مستقیم اثر ، بایستی»دارند یانجیشهرستان تنکابن نقش م ییدانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا

 تا قرارداد موردبررسی میانجی متغیرهاي ساختن دخیل حالت در غیرمستقیماثر  با سازه را دو

 برابر اثر مستقیم حاضر فرضیه در. دانست قبول قابل را اثر میانجی بتوان اثر افزایش صورت در

  .است 38/0

  :از است عبارت یشادکاممیانجی  متغیر وجود صورت در غیرمستقیم اثر

 
76/0  79/0×  = 600/0  

 :از است عبارت یلیتحص زشیانگمیانجی  متغیر وجود صورت در غیرمستقیم اثر

× 69/0  74/0  = 510/0  

متغیرهاي  وجود بنابراین مستقیمغیرمسیرهاي  از مستقیم مسیر اثر بودن به کمتر توجه با

 فرضیه حاضر در میانجی نقش و دهد میافزایش  را تأثیر یلیتحص زشیو انگ یشادکاممیانجی 

  .شود می واقع تأیید مورد

  يریگ جهینتبحث و 

 انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکام یانجینقش م مطالعه حاضر با هدف تعیین

شهرستان  ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیبا پذ يریادگی يخودراهبر

 انیدر رابطه م یلیتحص زشیو انگ یشادکامنتیجه این مطالعه نشان داد . انجام شد تنکابن

شهرستان  ییدر دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدا یاجتماع رشیبا پذ يریادگی يخودراهبر

مدل پژوهش، آماره معناداري مربوط به رابطه بین  هاي یافتهبراساس . دارند یانجیتنکابن نقش م

آمد که نشان دهنده معناداري رابطه  دست به 36/4یري و پذیرش اجتماعی، خودراهبري یادگ

این یافته همسو با مطالعه عجم . بین دو متغیر خودراهبري یادگیري و پذیرش اجتماعی است
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کننده  بینی یشپمت اجتماعی، الپذیرش اجتماعی از متغیر س مؤلفهاست که نشان داد ) 2016(

 توان یمدر تبیین این یافته ). Ajam, A. A.2016(است  خودکارآمدي تحصیلی دانشجویان

و نمایانگر خودمختاري در  انگیزد یبرمگفت خودراهبري در یادگیري رفتارهاي خودتنظیمی را 

باالتري نیز دارند و  نفس اعتمادبهافراد خودراهبر احساس خودکارآمدي و . انجام امور است

گفت دانش آموزان خودراهبر در یادگیري  توان یمبنابراین ؛ دارند یرگذاريتأثشخصیت 

 واسطه بهو مقبولیت اجتماعی آنان  روند یمیک الگو براي دانش آموزان دیگر به شمار  عنوان به

؛ دارند، بیشتر است ها آننفوذي که بر دیگران دارند و نگرش مثبتی که دیگران نسبت به 

  .رابطه وجود داردبنابراین بین یادگیري خودراهبر و پذیرش اجتماعی 

حاصل از مدل پژوهش، آماره معناداري مربوط به رابطه بین خودراهبري  هاي یافتهبراساس 

آمد که نشان دهنده معناداري رابطه بین دو متغیر  دست به 74/8یادگیري و شادکامی، 

 بود که نشان) 2019(این یافته همسو با مطالعه ربانی . خودراهبري یادگیري و شادکامی است

دارد بین شادکامی با یادگیري خودتنظیمی در دانش آموزان ابتدایی رابطه مثبت وجود داد 

)Rabani, Z.2019  .( درواقع یادگیري خودراهبر فرایندي است که در آن یادگیرندگان

 طور بهکه  رود میانتظار  ها آن، اجرا و ارزشیابی خود را بر عهده داشته و از ریزي برنامهمسئولیت 

. کار و فعالیت کنند شده تعییننیل به اهداف یادگیري از قبل  منظور بهاز دیگران  مستقل

هنگام انجام  ستندیبرخوردار ن يداریدرست و پا يریادگی يکه از خودراهبر آموزانی دانش

در برخورد با  ها آن. باشند میو تندخو  یعصب شهیمدرسه تمرکز الزم را نداشته و هم فیتکال

برعکس  .از دست خواهند داد تندي بهو ناراحت شده و قدرت تفکر را  یمشکالت زود عصب

 شود میخودراهبري در یادگیري انگیزش تحصیلی را در دانش آموزان افزایش داده و موجب 

این یافته از این نظر با مطالعه برادبنت . اشتیاق تحصیلی و شادکامی بیشتري را تجربه کنند

داد خودتنظیمی پیامدهاي ارزشمندي در فرایند آموزش و نیز همخوان است که نشان ) 2017(

عواطف خود را در دستیابی به اهدافشان  توانند یمیادگیري دارد و افراد با رشد خودتنظیمی 

 ).Broadbent, J.2017(دهند گسترش 
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حاصل از مدل پژوهش، آماره معناداري مربوط به رابطه بین خودراهبري  هاي یافتهبراساس 

آمد که نشان دهنده معناداري رابطه بین دو متغیر  به دست 67/7انگیزش تحصیلی، یادگیري و 

 & ,.Kareshki, H(مطالعه این یافته همسو با . خودراهبري یادگیري و انگیزش تحصیلی است

Garavand, H.2013; Sadoughi, M.; Saraf, H.2015; Bempechat, J., Li, J., & 

Ronfard, S. 2016)  اینکه بین خودراهبري یادگیري و انگیزش تحصیلی رابطه است مبنی بر

گفت یادگیرندگان خودراهبر بدون نیاز به کمک  توان یمدر تبیین این یافته . وجود دارد

یادگیرندگان خودراهبر، افرادي . گیرند یمدیگران وارد عمل شده و کنترل امور را به دست 

نه براي یادگیري واکنشی، ابتکار عمل را به الانتظار منفع يجا بهفعال و خودجوش هستند که 

 بنابراین ،از انگیزه باالیی برخوردارندهدفمند و معنادار است و  ها آنیادگیري . گیرند یمدست 

از سویی دیگر، بر اساس نیازهاي خود راهبردهاي  .پایداري و تداوم خواهد داشت شان یادگیري

درنتیجه احتمال . دهد یمنیل به موفقیت یاري را در  ها آنکه  گیرند یمیادگیري را به کار 

 مجدداً کنند یمیادگیري دیگر، انگیزه پیدا  يها چالشخودکارآمدي باالیی دارند و براي 

  .راهبردهاي مناسب را برگزینند

 یفکی يو آموزش ارتقا یندهابرآمدنظر قرار دادن با  ،زان آموزشیر برنامه شود یمپیشنهاد 

و  دانش آموزان را هم در امر آموزش و یادگیريشتر یب يور بهرهو  خودراهبر موجبات توسعه

  .فراهم آورندیادگیرندگان  یريپذ جامعههم در زمینه 
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