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Abstract
The main objective of this study was to
investigate the effect of teacher autonomy
support, causality orientations of autonomy, basic
psychological needs and the high school
educational alienation in the form of a causal
model. This descriptive-correlational study was a
structural equation modeling using path analysis.
The statistical population of the study consisted
of all female high school students who were
studying in the city of Urmia in 2015-2016. A
total of 300 people were selected using random
cluster sampling Which was used to determine
the sample size from the Morgan table. Data were
gathered throughstandard questionnaires of;
Educational alienation (Dillon and Grout, 1976),
Basic psychological needs (La Guardia and
Couchman, 2000), Teacher autonomy support
(Black and Deci, 2000), and Orientation causal of
autonomous (Rose, Markland and Parfitt, 2001).
Data using path analysis, were analyzed. The
results of this study showed that support for
teacher autonomy and autonomous locus of
control have a significant positive effect on basic
psychological needs (P<0.01). Basic psychological
needs of students with alienation have a
significant negative effect (P<0.01). Supporting
teacher autonomy and autonomous locus of
controlhave a significant negative impact on
students academic alienation (P<0.01). Finally,
the basic psychological need the effect between
teacher autonomy support and autonomous causal
tendenciesplay a mediating role with alienation
from school students.
Keywords: autonomy, causality orientations of
autonomy,
basic
psychological
needs,
educational alienation, second grade high school
students
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چکیده
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دایشآمو ا دختأر و پسأر دوره متوسأ دوم شأال بأ تحصأی
 ی أر بأا933  شهرستا ارومیأ بأود؛ کأ ا میأا آیأا5931-5931
است اده ا روش یموی گیر تصادفی خوشأ ا ایتخأا شأدید کأ
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) است اده شد دادهها حاص با اسأت اده0335( مارکمند و پارفی
 تجزی وتحمی شد یتایج این بررسی یشأا داد،ا روش تحمی مسیر
ک حمای ا خودمختار ملم و گرایشهأا عمیتأی خودمختأار
بأأر ییا هأأا روا شأأناختی اساسأأی تأأث یر مثبأأ و ملنأأادار داریأأد
) ییا ها روا شناسی اساسی بر ا خودبیگایگی تحصأیمیp<3/35(
) حمایأ اp<3/35( دایأشآمأو ا تأث یر من أی و ملنأادار داریأد
خودمختأأأار ملمأأأ و گأأأرایشهأأأا عمیتأأأی خودمختأأأار بأأأر
ا خودبیگایگی تحصیمی دایشآمو ا تأث یر من أی و ملنأادار داریأد
) و دریهای اینک ییا ها روا شناسأی اساسأی در راب أp<3/35(
بین حمای ا خودمختار ملم و گرایشهأا عمیتأی خودمختأار
با ا خودبیگایگی تحصیمی دایشآمو ا یقش واس ا دارید
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مقدمه
یکی از معضالت جامعه معاصر که اذهان متفکرین بسیاری را
بهتدرریج بده مد خ ددول ج د

کدده ازدولبیاددایای یاشددی از مررمدده پیشددرفخ تددرریجی
ازدولبیاایای را لر طی بزرگسالی پیشبینی میکنر.

مدیکندر مسدل ه بیادایای

عوامل متعرلی بر ایایزش تحصی ی لایش آموزان اثرگذار
هسددتنر .یکددی از رویکرلهددای مهددم و کدداربرلی لر بررمددی

که عرهای از لایش آموزان لر طی تحصیل لچار آن میشویر.

گرایشهای ع یتی 5که بر مبنای یظریه دولمزتاری 6لمی

لایشآموزان با تحصیل و مررمه امخ.
مفهوم ازدولبیاایای 1یکی از مهمترین مشدکالتی امدخ

عوامل مؤثر بر ایایزش افرال مفهوم گرایشهای ع یتی 2امخ.

این بحران به تجربه ایزوا از یک گروه یا فعالیتی گفته میشول

و ریان 7ن )1985تعریف شدره بده تفداوت هدای موجدول لر

که ایتظار میرول فرل لر حالخ عدالی بدا آن گدروه احسدا

آگاهی افرال از ع خ های رفتارشان مربوط میشدول .لر یظدام

ه بستای ی وله یا با آن فعالیدخ لرگیدر شدول نمدان 2001؛
یقل از غالمی قالویری اکبری موره و امدایی مداری با دو

طبقهبنری لمی و ریدان افدرال لر یکدی از مده طبقدهبندری
گرایشهای ایایزشی قرار میگیریر .این گرایشها عبارتایدر

رفتارهددای مزربددی از قبیددل

از گددرایش دولمزتارایدده گددرایش کنتددرل شددره 8و گددرایش

عضویخ لر گروهای دالفکدار دشدویخ ددرا کداری یدا

غیرشزصی که جنبه های یسبتاً پایراری از شزصیخ بدرآورل
شرهایر نحات وی معرآبالی باباپوردیرالرین و پورشدریفی

)1992؛ و دددول را لر قالدد

ولاددرلی غیبددخ از مررمدده و مررمدده گریددزی و یددا مددایر
رفتارهای منحرف یشان می لهر نغالمدی قالویدری اکبدری
موره و امایی ماری با و .)1992
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 .)1989افرال با گرایش باالی دولمزتاری رفتارهای ددول را
اهراف و عالقهمنریهایشان مازمانلهی مدیکنندر.

بر اما

هامچر و هاگنائر 2ن )2010بیان میکننر که ازدولبیادایای

آنهددا دولشددان را مرچش د ه رفتارهایشددان م دیلاینددر نلی

پریددرهای متفدداوت از بددیایایزشددی امددخ .فددرلی کدده لچددار

چارمز

 .)2000لر مقابدل

بیایایزشی امخ لر فعالیخ لرگیر ی یشول یا اگر هدم لرگیدر
شول ایرژی بسیار ک ی برای ایجام آن لارل؛ اما فرلی که لچار

رفتارهای کنترل شره با فشار از طدرف ییروهدای لرویدی یدا
بیرویی آغاز و تنظیم میشویر .افرال با گرایش کنترل شره باال

ازدولبیاایای امخ ارتباط بدین فعالیدخ و یتیجده آن را لرک

رفتارهایشددان را برامددا

فشددار و محددرولیتی کدده الراک

ی یکنر .مثالً فرل ازدولبیاایه ارتباط بین دول و یتیجه تحصیل

میی اینر تنظیم میکننر نمیهدا ووید  .)2000افدرالی کده
گرایش غیرشزصی لاریر ماینر افرال با گرایش کنتدرل شدره
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1968؛ یقل از می هدا ووید

11

را لرک ی یکنر .این فرل م کن امخ بدا ایدرژی زیدالی لر
بزوایر اما یتوایر بین دول و لرمی کده مدیدوایدر پیومدتای

هستنر دول را شایسته و دول تعیین ی ی لاینر .این اشزاص

برقرار کندر .لریتیجده ایدن امدر فدرل قدالر بده لرویدی مدازی

باور لاریدر کده رمدیرن بده یتدایج مف دو

فراتدر از کنتدرل

ارزشهایی که از طریق یظام آموزشی ایتقال مییابدر یزواهدر

آنهامخ دول را لر مقابل مریوشخ و بزخ و اقبال تسد یم

و مررمه برای او بیاایه هستنر.

کرله و هیچگویه حق ایتزدابی بدرای ددویش لر پامد بده

تدورک ن )2012لر مقالدهای بدا عندوان ازدولبیاددایای لر
تحصیل عالئم ازدولبیاایای تحصی ی را شدامل بدی معندایی

ییازها و ت ایالتشان قائل ییستنر نلمی و رایدان 1985؛ یقدل
از حددات وی مددعرآبالی باباپوردیرالددرین و پورشددریفی

ضعف و یاتوایی شکسدتن قدوایین و عدرم توفیدق بدا جامعده

 .)1989مفهوم گدرایشهدای ع یتدی و مقیدا

آن بده شدکل

میلایر .یتایج وی یشان لال که لایشآموزایی که عالئم فدو را

مؤثری لر پیشبینی تفاوتهای ع کدرلی افدرال یقدش ایفدا
می کنر .به طور مثال جهخ گیدری دولمزتارایده بدهصدورت

شر زیرا لر

9

تجربه میکننر از مررمه لر و فعالیخهدای مررمده بیاایده
میشویر .هامچر و هاگنائر ن )2010لر تحقیق دول یشان لالیر
2. Hascher & Hagenauer
4. orientation causal
6. self- deteminism
8. controlled
10. De Chahrms
12. self-esteem

مثبخ با دولشکوفایی عزتیفس

12

دولافشاگری 19ایتزابی

1. alienation
3. Türk
5. cousality orientations
7. Deci & Ryan
9. impersonal
11. Mei ha-Wung
13. self-exposure
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و ح ایخ از دولمزتاری لر لیاران رابفه لارل .جهخگیری

مع ایشان حامی دولمزتداری آن هدا هسدتنر لر مقایسده بدا

کنترل شره با آگاهی از دول از لیر اجت اعی الاوی رفتداری

لایشآموزایی که مع ان مهارکنندره لاریدر ایایدزش لرویدی

مسددتعر تی د  Aیاه سددازی بددین لیددرگاههددا و رفتارهددا و
لفاع های بزرگ تر رابفه مثبخ لارل .جهخ گیری غیرشزصدی

بیشتر ندوشبزخ و دیدر  )1982عدزتیفدس و شایسدتای
الراک شره باالتر لاریر نلمی یزلیک و شین ن1981 2؛ یقل

با یاتوانمازی دول دولتنظی ی ضعیف و افسدرلگی رابفده

از حجازی دضری آذر و امایی .)1991

مثبخ لارل نون لنج و کروگالیسکی و هیاینز.)2011 1

فشار و مهار اثرات منفی بر مبک های ایایزشی ایتزدابی

از طرفی بافخ اجت اعی که فرل لر آن قرار لارل تدثثیر بده

افرال لارل زیرا از برآورله شرن ییازهای امامی روانشنادتی

مزایی بر یوع ایایزش او لارل .اگر بافخ اجت اعی کده بدرای

ج وگیری میکنر لرحالیکه محیفی که ایایدزش دولمزتدار

لایش آموز مع م و والرین را هم شامل میشول امتقالل فرل

را پرورش میلهر منجر به برآورله شرن این ییازها میشدول.

را ح ایخ کنر او برایایزته میشول تا مهار فعالیخهای مهدم

برای مثال پووهشهای ایجام شره یشان لالهایر که عاملهدای

زیرگیاش را لرویی کنر؛ و هدر زمدان کده بافدخ مهارکنندره

بافتی نمع ان مریران) که حامی دولمزتار افرال هستنر اثدر

باشر ایایزش از یوع دولمزتاری به حراقل دول مدیرمدر
یعنی ایایزش بیرویی میشول.

مستقیم مثبتی بر ییازهای روان شنادتی لاریر نچن و چاید
.)2010

رفتار مع ان ازج ه عوامل مؤثر بر جهخگیری ایایزشی

بنددابراین یظریدده مهددم لیاددر کدده م دیتوایددر لر ایایددزش

لایشآموزان امخ .بردی مع ان برای پیشرفخ لایشآمدوزان

تحصی ی لایش آموزان مؤثر باشر یظریه ییازهای روان شنادتی

دول از مشو های بیرویی امتفاله مدیکنندر .ایدن مع دان از

امامی امخ که بده بررمدی کدارایی مدرل ییازهدای امامدی

مبک ایایزشی مهار برای برایایزتن آموزان امتفاله میکنندر.

روانشنادتی لر زمینة مسائل شغ ی آموزشدی و مدالمخ لر

لر مقابل بردی لیار از مع ان از طریدق ح ایدخ از عالئدق

پرلادته امخ .این یظریه دول بهعنوان زیریظریهای از یظریده

لایشآموز لر جهخ ارزش یهدالن بده امدر تع دیم و تربیدخ

مدیشدول نلمدی و ریدان 2002؛

معی میکننر ایایزه لایش آموز را برای پیشرفخ فعال مازیر

5

دولتعیینگری محسدو

گایل کروکر مک 6و ه کداران  .)2012ت رکدز ع دره ایدن

که به اینگویه جهخگیری ایایزشی مع م ح ایدخ مسدتقالیه
گفته میشول نریو بولخ و مای1999 2؛ یقل از دوشدبزخ

یظریه بر ایایزة لرویی و پرلادتن به مه ییداز بنیدالین یعندی
ییاز به دولفرمایی 7شایستای 8و ارتبداط 9لر ایسدان امدخ.

و دیر  .)1982تثبیخ دولمزتاری از مدوی مع دم هنادامی

دولفرمایی به ت ایل فرل برای پیایدری آزالایده فعالیدخهدای

رخ میلهر که لایشآموزان احسا

کننر بر اع ال و ایتزا
9

دول و یقش دوامخ و اراله فرل لر ایجام کار اشاره میکندر.

فعالیخهای دول کنتدرل لاریدر نمیزرایدرینو 1986؛ یقدل از

دولفرمایی زمایی امخ که فدرل ددول را ع دخ و لدیدل لر

حجازی دضری آذر و امایی  .)1991ریان ش رون کامر و

پیامرهای کار دول می لایر .ییاز شایستای به معندای توایدایی

لمی  1996بیان میکننر که ح ایخ از دولمزتاری شدامل

فرل برای ایجام تکالیف امخ و اینکه تا چه حر توایدایی فدرل

تشددویق دددول

لر رمیرن به اهدراف مدریظر یقدش لارل و ییداز بده ارتبداط

آغددازگری کدداهش امددتفاله از کنتددرل قددررلایی و تثییددر

شک ی از تثثیرات اجت اعی امخ و به معنای ارتباط با کسایی

احسامات و لیرگاه های لیاران میشول .پدووهش هدا یشدان
می لهندر کده یدوع مدبک ایایزشدی مع دم بدر روی کیفیدخ

امخ که برای فرل اه یخ لاریر یا از او ح ایخ میکننر .این
ییاز متوجه پیویر با لیاران و لریافخ ح ایخ از جای افدرال

ایایزشی لایدشآمدوزان تثثیرگدذار امدخ نریدو و ه کداران

مه ی ه چون رئدیس والدرین لومدتان و ه کداران امدخ

1999؛ یقل از دوشبزخ و دیدر  .)1982لایشآمدوزایی کده

نجایسن و ه کاران .)2019

رفتارهددایی از قبیددل فددراهم کددرلن ایتزددا

2. Rio, Bolt & sari
4. Deci, Nezlek & Sheinman
6. Gunnell & Crocker
8. competence

1. Van Lange, Kruglanski & Higgins
3. Miserandino
5. self-determination
7. autonomy
9. relatedness
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بیشتر تحقیقاتی کده تداکنون لر زمیندة ارضدای ییازهدای

لر این ازدولبیاایای صورت گرفته امخ و توجه به اه یخ

روانشنادتی امامی لر گروه لایشآموزان صورت گرفتهایدر

روزافزون تربیخ یس ی آینرهماز و بداایایزه بدر لدزوم ایجدام

تثکیددر بددر منددافی بسددیار ارضددای ایددن ییازهددا لر ع کددرل
لایددشآمددوزان نآری پاتاماییددل فددری ن و ک یناددر2011 1؛

پووهش حاضر تثکیر میی ایر.
بر این اما هدرف اصد ی پدووهش حاضدر مدرلیدابی

مارشددیک2010 2؛ اح ددری و ه کدداران 1999؛ هاش د ی و

مادتاری رابفه ح ایخ از دولمزتاری مع م و گرایش هدای

ه کاران  )1999لاشته ایر .به عنوان مثال حضور لایش آموزان

ع یتی دولمزتار با ازدولبیاایای تحصی ی لایش آمدوزان بدا

لر محیطهایی که امکان برآورله کرلن ییازهای روانشدنادتی

لر یظر گفتن یقش وامفهای ییازهدای روانشدنادتی امامدی

م دیشددول تددا ایددن

یافته های موجول فرضیه هدای

امام دی آیددان را فددراهم م دیکنددر باع د

لایشآموزان میزان باالتری از حرمخ دول و شایستای الراک
شددره را لر مددورل دددول تجربدده ی اینددر نترمددون لمددایی و

امخ .بر این اما

و برحس

پووهش به شرح زیر مورل بررمی قرار گرفتنر:
فرضدددیة اول :ییازهدددای روانشدددنادتی امامدددی بدددر

یومدداییس2007 9؛ یقددل از جایسددتون و فنددی  )2010رکددول

ازدولبیاایای لایشآموزان تثثیر مستقیم لاریر.

تحصی ی ک تری یسبخ بده بقیده لایدشآمدوزان لاشدته و بده
2
احت دال ک تدری از مررمده اددران شدویر نهدارلر و ریدو

فرضیة لوم :ح ایخ از دولمزتاری تحصدی ی مع دم بدر
ازدولبیاایای لایشآموزان تثثیر مستقیم لاریر

 .)2009ایایدزش لرویددی لر آنهددا بداالتر امددخ نشد رون و

فرضددیة مددوم :جهددخگیددریهددای ع ددی دولمزتددار بددر

یی یک )2006 5و این لایشآموزان روابط مثبختری با مدایر

ازدولبیاایای لایشآموزان تثثیر مستقیم لاریر.

لایشآموزان و مع ان دول لاشته و پامزاویی بهتری یسبخ

فرضیة چهارم :جهخگیریهای ع ی دولمزتار از طریدق

به ایتظارات هنجاری و فرصخ های آموزشی یشان مدی لهندر

ییازهای روان شنادتی امامی بر ازدولبیاایای لایش آمدوزان

نقالویری امایی و بابایی منا جی .)1991

تثثیر غیرمستقیم لاریر.

لایش آموزایی که مع ایشدان حدامی دولمزتداری آن هدا

فرضیة پدنجم :ح ایدخ از دولمزتداری مع دم از طریدق

هستنر لر مقایسه با لایشآموزایی که مع ان مهارکننره لاریر

ییازهای روان شنادتی امامی بر ازدولبیاایای لایش آمدوزان

ایایزش لرویی بیشتر ندوشبزخ و دیر  )1982عزتیفدس
و شایستای الراک شره باالتری لاریدر نریدو 1998؛ یقدل از

تثثیر غیرمستقیم لارل.

حجازی دضریآذر و امایی  .)1991ایدن لایدشآمدوزان لر

روش
روش پژوهش جایعة آیاری و نمون :،این پووهش از یدوع

رفی ییازهای روانشنادتی دول موفق تدر هسدتنر نامدتایرن

لولا و توماییز.)2005 6

توصیفی  -ه بستای و به طور مشزص مبتنی بدر مدرلیدابی

با توجه به یقشی که ازدولبیاایای تحصی ی لایشآموزان

معالالت مادتاری با رویکرل تح یل مسیر بول .جامعة آمداری

لر بروز رفتارهای پردفر و ادتالالت روایی و اجت اعی ایفدا

پووهش شامل ک یه لایش آموزان لدتر و پسدر لوره متومدفه

میکندر و اه یدخ یظدری و بدالینی ایدن مدازه لر مفالعدات

شاغل به تحصیل لر مال تحصدی ی  1992-1995شهرمدتان
ارومیه امخ؛ که تعدرال کدل ایدن لایدشآمدوزان  15107یفدر

بهمنظور ج وگیری و کاهش میزان بروز آن لر لایشآموزان از
اه یخ فزونتری مییابر .بهعالوه این مفالعه به بررمی یقش

ن 8016پسر و  7091لدتر) امخ که از میان آیان  900یفر بدا

روان شنادتی شنامایی عوامل تثثیرگذار بر آن ازدولبیاایای

امتفاله از روش ی ویه گیری تصالفی دوشه ای ایتزا

شریر

ییازهای امامی روانشنادتی بهعنوان عام ی تعیدینکنندره لر

که برای تعیین حجم ی ویه از جرول مورگان امتفاله شر .بدا
توجه به اینکه تعرال  10عرل از این پرمشنامهها یاقص بولیر

تاکنون لر زمیندة ازدولبیادایای تحصدی ی لایدش آمدوزان و

لر تح یل یهایی  290پرمشنامه مدورل امدتفاله قدرار گرفدخ.

مزصوصاً یقش ییازهای امامی روانشنادتی و ددولمزتاری

 127یفر از اعضای ی ویه لدتر و  121یفر پسر بدولیر و 22

2. Marshik, T. T
4. Hardré & Reeve
6. Standage, Duda & Ntoumanis

1. Areepattamannil, Freeman & Klinger
3. Torson demani & Numanis
5. Sheldon & Niemiec

ازدولبیاایای تحصی ی میپرلازل .تعرال محرول مفالعاتی که
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پایایی منام

یفر ییز جنسیخ دول را مشزص ین وله بولیر.

ابزار امخ .برای بررمی روایی ایدن پرمشدنامه

از روش تح یل عام ی تثییری امتفاله شر کده شدادصهدای
ابزار سنجش
پرسشنایة ازخودبیاانا ،تحصیل :،برای ایرازة این متغیر از

پرمشنامة ازدولبیاایای تحصی ی لی ون و گدروات 5ن)1976
امتفاله شر .این پرمشنامه از  17گویه تشکیل شره امخ کده
یداتوایی ن6

مه بعر احسا

بیهنجاری ن 6گویده) احسدا

گویه) و احسا

ایزوا ن 5گویه) را میمدنجنر .گویدههدا بدر

بددرازش
یشایار برازش منامد

GFI=0.88, AGFI=0.85, CFI=0.94, RMSEA=0.07

ایدن پرمشدنامه امدخ .ی ویدهای از

گویهای این پرمشنامه برین شرح امخ «میتوایم بدا آزالی
ع ل یظراتم لرباره یحوه ترریس یا حل تکالیف ارائه لهدم»
«لر این کال
احسا

جریدر و جالد

به داطر یالگیری مفالد

شایستای و موفقیخ میکنم».

اما طیف لیکرت پنج لرجهای از کامالً غ ط « »1تدا کدامالً
لرمخ « »5تنظیم شره ایر .ضری قاب یخ اعت ال این مقیدا

پرسشوونایة حمایووت از خودیختوواری یعلووم :بددرای

ایرازهگیری این متغیر از ب ک 5و لمی ن )2000امتفاله شدر.

بدرای کدل

طیدف

لر پووهش روایی و وایتین  2ن )2005به ترتید
مقیدددا

 0/77احسدددا

این پرمشنامه لارای  15گویده امدخ کده بدر امدا

ایدددزوا  0/70یددداتوایی  0/71و

لیکرت  5لرجه ای از « »1کامالً مزالفم تا « »5کدامالً مدوافقم
تنظیم شره ایدر .لر پدووهش ب دک و لمدی ن )2000ضدری

آلفای کرویباخ به ترتی برای بده ترتید بدرای کدل مقیدا
 0/86احسا ایزوا  0/81یاتوایی  0/81و بیهنجداری 0/77

آلفای کرویباخ این پرمشنامه  0/99به لمخ آمر .لر پووهش

بیهنجاری  0/69به لمخ آمر .لر ایدن مفالعده ییدز ضدری

به لمخ آمر؛ که یشایار پایدایی منامد

ابدزار امدخ .بدرای

بررمی روایی این پرمشنامه از روش تح یل عدام ی تثییدری
امددتفاله شددر کدده شددادصهددای بددرازش
 AGFI=0.85, CFI=0.94, RMSEA=0.07یشدایار بدرازش
GFI=0.89,

منام

این پرمشنامه امخ .لو ی ویه از گویههای مقیا

بده

حاضر ییز ضدری

بدا آلفدای

ه سدایی لرویدی ایدن مقیدا

کرویبدداخ  0/91بدده لمددخ آمددر .ه چنددین شددادصهددای
بددهلمددخآمددره از تح یددل عامددل تثییددری
RMSEA=0/07 CFI=0/99 AGFI=0/89

برازیرگی منام

GFI=0/92

یشددددددان از

الاو با لالهها لارل .ی ویهای از گویدههدای

این پرمشنامه بدرین شدرح امدخ «احسدا

مدیکدنم مع دم

شرح زیر امخ« :مع والً مدعی مدیکدنم بدرای ایجدام یدرالن

فرصخ ها و ایتزا هایی را بدرای چادویای لر
برایم مهیا میکنر» «لر اینکه قالرم لرمم را دو

میترمم از مع م مؤال کنم».

مع م به من اعت البهیفس میلهر».

تکالیف مررمه بهایه بیداورم» «وقتدی مف بدی را ی دیفه دم

دوایدرن
بزدوایم

پرسشوونایة نیازهووای روانشووناخت ،اساسوو :،بددرای

پرسشنایة گرایشهای علیت ،خودیختار :بدرای مدنجش

ییازهای روانشنادتی امامی

گددرایشهددای ع یتددی روز مارک نددر و

ایرازه گیری این متغیر از مقیا

9

الگوارلیا ریان کوچ ن و لمی ن )2000امتفاله شدر .ایدن

ایددن متغیددر از مقیددا
6

پارفیخ ن )2001امتفاله شر .این مقیا

از  7گویده تشدکیل

مقیددا از  21گویدده تشددکیل شددره امددخ کدده مدده ییدداز
روانشنادتی دولمزتاری ن 7گویه) شایسدتای ن 6گویده) و

کامالً مزالفم « »1تا کامالً موافقم « »5تنظیم شره امدخ .روز

طیف لیکدرت

را 0/79

ارتباط ن 8گویه) را میمنجنر .گویهها براما

پنجلرجهای از کامالً غ دط « »1تدا کدامالً لرمدخ « »5تنظدیم
شره ایر .ضری

قاب یخ اعت ال این مقیا

لر پووهش لمدی
2

ریددان گاییدده للددون یومددویف و کوریدداژوا ن0/89 )2001
گزارش شره امخ .لر این مفالعه ییز ضری آلفای کرویبداخ
به ترتید

بدرای دولمزتداری شایسدتای و ارتبداط 0/77

 0/79و  0/86و کل مقیا

 0/85بده لمخ آمدر که یشایادر
2. Ravayi & Vayting
4. Leone, Usunov & Kornazheva
6. Rose, Markland & Parfitt

شره امخ .گویهها بر اما
و ه کدداران ن )2001ضددری

طیدف لیکدرت پدنجلرجدهای از
پایددایی ایددن مقیددا

گزارش ی وله ایر .لر تحقیق حاضر ییز ضری

آلفا برای این

مقیا  0/89به لمخ آمر .برای بررمی روایی کل مؤلفههای
این پرمشنامه از روش تح یل عام ی تثییری امتفاله شدر کده
شادصهای بدرازش

GFI=0.85, AGFI=0.82, CFI=0.96,

 RMSEA=0.07یشایار روایی منام

این پرمشدنامه امدخ.

ی ویهای از گویههای این پرمشنامه برین شدرح امخ «بدرای
1. Dillon & Grout
3. La Guardia & Couchman
5. Black & Deci
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موفقیدخ کنیدر چقدرر بدا

یافتهها
از روش بیشینه احت ال برای آزمون الاوی یظری پدووهش و

کامالً موافقم مشزص ی اییر .ارزیابی ع کرل دول بهومدی ة
دولتان و احسا شالی به داطر پیشدرفخ ددول»؛ «هنادام

برازش آن با لالههای گرلآوریشره امتفاله شدر .امدتفاله از

اینکه لر مفالعده کدرلن احسدا

ج الت زیر موافق هستیر؟ آن را به عبارات کامالً مزالفم تدا

مفالعه برای امتحان عبارتهدای زیدر تدا چده حدر میدزان و
شرت مفالعه شد ا را تعیدین مدیکنندر؟ برامدا

عالئدق و

این روش ییازمنر یرمال بولن چندرمتغیره متغیرهدا امدخ .لر
پووهش بدرای بررمدی یرمدال بدولن چندرمتغیره از ضدری
کشیرگی امتایرارل شدره مرلیدا امدتفاله شدر .ایدن عدرل لر

ت ایالت دول هناام مفالعه و مقراری که دولتدان برامدا

پووهش حاضر  1/99به لمخ آمر که ک تر عرل  22امخ که

توایایی دول تعیین ی ولهایر».

از طریق فرمول ) p(p+2محامبه شره امخ .لر این فرمدول

p

مساوی امخ با تعرال متغیرهدای مشداهره شدره کده لر ایدن
پووهش  2امخ نتلو و یویس  .)2012الزم به ذکر امخ کده

روش اجرا و تحلیل دادهها
لر ایددن پددووهش لالههددای حاصددل از اجددرای پرمشددنامه

از یرمافزار ای دو

ازدولبیاددایای تحصددی ی ییازهددای روانشددنادتی امامددی

امتفاله شر .لر شکل  2الاوی آزمون شدره پدووهش حاضدر

ح ایخ از دولمزتاری مع م و گرایش های ع یتی دولمزتار
با امتفاله از آزمون تح یل مسدیر تجزیدهوتح یدل شدر .ت دام

ارائدده شددره امددخ .لر ایددن پددووهش متغیرهددای ح ایددخ از
دولمزتاری مع م و گرایش های ع یتی دولمزتار مازه هدای

مراحل تجزیهوتح یل لالهها با یرمافزار  amosبه ایجام رمیر.

بددرونزا و متغیرهددای ییازهدددای روانشددنادتی امامدددی و

یسدزه  16بدرای تجزیده تح یدل لالههدا

ازدولبیاایای ییز مازههای لرونزای مرل بولیر.

شکل  .1الاوی آزیون ش ه پژوهش
با توجه به شکل  1اثر مستقیم ح ایدخ از دولمزتداری

اول ییازهددددای روانشنامددددی امامددددی ن )p<0/01بددددر

ن )0/57و گرایش های ع یتی دولمزتار ن )0/15بدر ییازهدای

ازدولبیاایای تحصی ی لایش آموزان تثثیر منفی و معندالار و

روانشنادتی امامی مثبدخ و معندی لار امدخ .اثدر ییازهدای
روانشنادتی امامدی بدر ازدولبیادایای تحصدی ی ن)-0/59

آزمون فرضیة لوم و مدوم ح ایدخ از دولمزتداری مع دم و
گرایش های ع یتی دولمزتدار ن )p<0/01بدر ازدولبیادایای

منفددی و معنددیلار امددخ .لر جددرول  1اثددرات مسددتقیم

تحصی ی لایش آموزان تثثیر منفی و معندالار لاریدر .لر الامده

غیرمسددتقیم کددل و واریددایس تبیددین شددره متغیرهددا گددزارش

آزمون فرضیههای چهارم و پنجم اثر غیرمسدتقیم ح ایدخ از

شرهایر.

دولمزتاری مع م ن )-0/90و گرایشهای ع یتدی دولمزتدار

ه انطور که لر جرول  1مشداهره مدیشدول یتدایج ایدن

ن )-0/08بر ازدولبیاایای تحصی ی از طریق یقدش ییازهدای

آزمون برای فرضیه های تحقیق یشان لال کده آزمدون فرضدیة

روانشنادتی امامی منفی و معندیلار امدخ؛ بندابراین یقدش
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وامفه ای ییازهای روانشنادتی امامی لر رابفه بین ح ایخ

ازدولبیاایای را تبیین میکنر .ح ایخ از دولمزتاری مع دم

از دولمزتاری مع دم و گدرایشهدای ع یتدی دولمزتدار بدا

و گرایشهدای ع یتدی ییدز  95لرصدر از واریدایس ییازهدای

ازدولبیاددایای تحصددی ی تثییددر مددیشددول؛ بنددابراین ت ددام
فرضیه های پووهش تثییر مدیشدول .بدا توجده بده جدرول 1

روانشنادتی امامی را تبیین میکننر.

ییازهدددای روانشدددنادتی امامدددی 28لرصدددر از تغییدددرات
ج ول  .1اثرات یستقیم غیریستقیم کل و واریانس تبیین ش ه یتغیرها
اثر مستقیم

مسیرها

مفح

اثر غیرمستقیم

معنالاری

مفح
معنالاری

اثر کل

مفح

واریایس

معنالاری

تبیین شره
0/28

به روی ازدولبیاایای تحصی ی از
ح ایخ از دولمزتار مع م

-

-0/90

0/01

-0/90

0/01

گرایشهای ع یتی دولمزتار

-

-0/08

0/01

-0/08

0/01

-0/52

0/01

-0/52

ییازهای روانشنادتی امامی

-

0/01

به روی ییازهای روانشدنادتی امامدی

0/95

از
ح ایخ از دولمزتار مع م

0/57

0/01

-

0/57

0/01

گرایشهای ع یتی دولمزتار

0/15

0/01

-

0/15

0/01

بددرای بررمددی میددزان بددرازش مددرل آزمددون شددره از

بیشتر از  0/6یشایار برازش منام

1

میایاین مربعات دفای تقری

ن )2000امتفاله شر .این شادصها شامل  X2/d.fکه مقدالیر
2

از  0/08یشایار برازش منام

ک تر از  9قابل پدذیرش هسدتنر شدادص ییکدویی بدرازش
ن )GFIشادص برازش تفبیقی 9ن )CFIکه مقدالیر بیشدتر از

شادص های برازش الاوی آزمون شره گزارش شره ایدر کده
با توجه به معیارهایی که گدیفن و ه کداران ن )2000مفدرح

الاوی هستنر شدادص ییکدویی

ی ولهایر الاوی آزمدون شدره بدرازش منامدبی بدا لالههدای

شادصهای معرفی شره تومدط گدیفن اشدترا

 0/9یشایار برازش منام

و بولرئدو

برازش تعریل یافته 2ن )AGFIکه مقدالیر بیشدتر از  0/8قابدل
قبول هستنر شدادص بدرازش ایجداز 5ن )PNFIکده مقدالیر

6

الاوی هستنر و مجدذور

ن )RMSEAکه مقالیر ک تدر
الاوی هسدتنر .لر جدرول 2

گرلآوری شره لارل.

ج ول  .9شاخصهای برازش الاوی آزیون ش ه پژوهش
X2/d.f.

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

2/88

0/98

0/96

0/91

0/61

0/08

بحث و نتیجهگیری
هرف این پووهش بررمدی رابفده ح ایدخ از دولمزتداری
مع م گرایش های ع یتی دولمزتدار ییازهدای روان شدنادتی
امامی و ازدولبیاایای تحصی ی لایش آموزان لر قال یدک
مرل ع ّی بول که یتیجده آزمدون تح یدل مسدیر یشدان لهندره
برازش یسبتاً منام

الاوی پیشنهالی بوله امخ.
2. goodness of fit index
4. adjusted goodness of fit index
6. root mean square error of approximation

فرضیة اول پدووهش کده بیدایار تدثثیر مسدتقیم ییازهدای
روانشنادتی امامی بر ازدولبیاایای تحصی ی لایشآمدوزان
بول تائیر گرلیر .این یافتههدا بدا یتدایج پدووهشهدای اژهای
دضریآذر بابایی و امایی ن )1987قالویری امدایی غالمدی
و اکبری مدوره ن )1992هدارلر و ریدو ن )2009شد رون و
یی یک ن )2006قالویری امایی و بابدایی منا جی ن)1991
1. Gefen, Straub & Boudreau
3. comparative fit index
5. Parsimony Fit Index
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امخ .لرواقدی اثدر منفدی و معندالار رفدی ییازهدای

ییازهای امامی روان شنادتی دویش امخ به ه ین للیل بده

ه اهن

امامی روانشنادتی لایشآموزان بر ازدولبیاایای تحصدی ی

ایایزهها و عالئق لرویی دول لر ایجام تک یف توجه میکندر

آیان یشان لهنرة این امخ که هرچه ییاز فرل به دولمزتداری
و شایستای و ارتباط با غنای بیشتری برطرف گرلل فدرل بده

و این امر موج پیومتای وی به تحصیل میگرلل.
فرضیة موم پووهش که بیدایار تثثیرگدذاری غیرمسدتقیم

و ایجدام فعالیدخهدای

ح ایخ از دولمزتاری مع م از طریق ییازهای روانشدنادتی

لرمی احسا

ایسجام بیشتری با محیط تحصی ی میکنر؛ بدا

بول تثییر شر .به این معندی کده محدیط حدامی دولمزتداری

لاشتن احسا

تس ط توایایی ایجام موفقیخ آمیز کارکرلهای

بددهصددورت غیرمسددتقیم از طریددق بددرآورله کددرلن ییازهددای

لرمی و شایستای تحصی ی مفح ایایزش لرویدی بداالتری

روانشنادتی با یتایج مثبخ تحصی ی مرتبط امخ .بهبیان لیار

لر ایدن فعالیدخهدا

حدامی دولمزتداری لایدشآمدوزان باشدر

للیل احسا

مزتار بولن لر ایتزدا

را تجربه کرله و بهصورت روایی جدذ

اگر محیط کدال

م دیگددرلل .لر زمین دة رابف دة منفددی رفددی ییدداز بدده ارتبدداط و

موج

ازدولبیاایای تحصی ی ییز مدیتدوان گفدخ کده هدر ایدرازه

تثثیر منفی بر بیاایه شرن لایش آمدوزان از تحصدیل لاریدر و

لایش آموز بدا مدایر لایدش آمدوزان مع دان و افدرال محدیط
آموزشی احسا ارتباط و وحرت ی ایر بده میدزان ک تدری

مایی آن میگرلیر .به عبارتی هناامیکه لایش آمدوزان محدیط
کال را بهصدورت حدامی دولمزتداری الراک و احسدا

احت ال بروز گسسخ ایزوا و بیاایای با این محیط و شرکخ

میکننر بیشدتر احسدا

دولمزتداری شایسدتای و ارتبداط

لر فعالیخهای درابکارایه را دواهر لاشخ .از طرفی هر چده

میکننر؛ بنابراین مع ان میتواینر یقش مه ی لر ک دک بده

لایش آموزان برآورله شرن ییازهای امامی روانشنادتی دول

لایش آموزان لر شر منابی ایایزشی ندولمزتاری شایسدتای

ازدولبیاددایای

و ارتباط) از طریق کدال هدای حدامی دولمزتداری لاشدته

تحصددی ی بیشددتری دواهنددر ی ددول .ایددن ازدولبیاددایای

باشنر و مایی بیاایه شرن لایش آموزان از تحصیل گرلیر .این

یداتوایی و عدرم تثثیرگدذاری بدر محدیط

یافته که با یتایج تحقیقات اژهای و ه کداران ن )1987تنهدای

بروز تضال بدین ارزشهدای ددول و مررمده یعندی

رشوای و و حجازی ن )1988قالویدری و ه کداران ن)1992

بیهنجاری و احسا اینکه از اعضای مررمه لور افتدالهایدر
1
یعنی ایزوای اجت اعی ظاهر مدیشدول .ه دانطدور کده ریدو

کوا ن )2009ه سو امخ .ه ان طور که دوشبزخ و دیر
ن )1999یقش مع م را مدؤثر بدر دولمزتداری لایدشآمدوزان

ن )2009اشاره میکنر برآورله شدرن ییازهدای روانشدنادتی

یافتنر و لایشآموزایی که مع م از دولمزتاری آنها ح ایدخ

را لر مررمدده ک تددر تجربدده کننددر احسددا
به صورت احسا
احسا

امامی برای مالمخ روایی بسیار ضروری هسدتنر .احسدا

رشر متغیرهای ایایزشی مهم میشول و ایدن متغیرهدا

می کرل لارای ایایزه بیشتر لر یالگیری لرو

ریاضی بولیر.

یاتوایی و لرمایرگی لر تثثیرگذاری بر محیط ایجال رابفده بدا

این یتایج ه اهند

لیاران و لرویی مادتن ارزشهای جامعده مدالمخ روایدی

ن )2001که محیط را مؤثر بر تقویدخ و تثبیدخ دولمزتداری

فرل را تهریر میکنر و عالوه بر افزایش احت ال ترک تحصیل

میلاینر .ه چنین مفابق امخ با پووهش حجازی و ه کاران

افزایش احت ال ابتال به افسرلگی و لیادر

ن )1991که الراک لایشآموز از ح ایخ مع م از دولمزتاری

لایشآموزان باع

امدخ بدا یافتدههدای لمدی و ه کداران

ادتالالت روایی میشول.

را با توجه به یقش وامفهای ییازهای امامی بر دولکارآمری

فرضددیة لوم پددووهش کدده بیددایار تددثثیر غیرمسددتقیم
جهددخگیددریهددای ع ددی دولمزتددار از طریددق ییازهددای

آنها اثرگذار میلایر .ه چنین تثثیر منفی و معندالار ح ایدخ
از دولمزتدداری مع ددم و گددرایشهددای ع یتددی دولمزتددار و

روان شنادتی امامی بر ازدولبیاایای لایش آموزان بدول ییدز

ییازهدای روانشدنادتی امامدی یشددان مدیلهدر کده هرقددرر

تومط یافتهها تثییر شدر .ایدن یافتده بدا پدووهش اح دری و

راهبرلهای

ه کاران ن )1999لمی واالرایدر پ ده تیدر و ریدان ن)1991
ه چنین میها ووی

ن )2000ه سو امخ .زمدایی کده فدرل

گرایش دولمزتار لاشته باشر لر ایجام تکالیف به لیبال رفی

لایش آموزان لر ایجام تکالیف تحصی ی و ایتزا
حل مسل ه دول احسا

دولمزتاری بیشتری لاشته باشنر با

ایایزش لرویی بیشتری به تحصدیل مدیپرلازیدر بدا لر

و

مدررمه عجیدن شره و ازددولبیاایای تحصید ی ک تدری را
1. Reeve
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تجربه می ی اینر .ه ان طور که قبالً ذکر گرلیر عدرم توایدایی
کنترل بر رویدرالهای محیفدی و احسدا

فشدار بیرویدی لر

لر تبیین عوامل مؤثر بر ازدولبیاایای تحصی ی لایش آموزان
الزم میی ایر.

ایجام فعالیخها که گداه منجدر بده ایایدزشهدای بیرویدی لر
لایشآموزان میگدرلل بدهعندوان یکدی از عوامدل زمیندهمداز

منابع

ازدولبیاایای تحصی ی شنادته میشویر.

اح ری م .امایی ماری با و ن .معصدومی و .ن .)1999کداربرل

بر اما

یافتدههدای حاصدل از ایدن پدووهش مدیتدوان

پیشنهالهایی به مع ان مریران و مسلوالن آموزشی بهمنظدور
کاهش میزان ازدولبیاایای تحصی ی لایش آموزان ارائده لال.
ازج ه این پیشنهالها:
 .1به فدراهم آورلن فضدایی صد ی ی ه دراه بدا روابدط
متقابل لایش آموز -مع م و لایش آموز -لایش آموز لر کدال
لر اشاره کرل؛ چنایکه زمینهمداز ایجدال حدس ایسدجام بدا
ه سدداالن و مع ددم و افددزایش مددفح ایایددزش تحصددی ی
لایشآموز گرلل.
 .2ه چنددین تددرارک بریامددههددای لرمددی متنامدد

بددا

توایدداییهددای یددالگیری و عالیددق تحصددی ی لایددشآمددوزان
بهگویهای که چالش با این تکدالیف و فدائق آمدرن بدر آنهدا
بتوایدر بدا لریافدخ پسدزورایر مثبدخ افزایندره میدزان حدس
شایستای لر لایشآموز گرلل.
 .9تددالش لر جهددخ مزتددار گددذارلن لایددشآمددوزان لر
ایتزا و ایجام فعالیخهای آموزشی شرکخ لر فعالیخهدای
فرهناددی و قبددول مسددلولیخهددای پرورشددی ورزشددی و...

یظریدة دولمزتدداری لر پ دیشبینددی ع کددرل شددغ ی مع ددان
تربیخبریی .پووهشهای کاربرل لر مریریخ ورزشدی 9ن)10
.77-88
اژهای ن .دضریآذر ه .بابایی م .امایی جوال .ن .)1987الادوی
مادتاری روابط بین ح ایخ از دولمزتاری الراک شره مع م
ییازهددای روانشددنادتی امامددی ایایددزش لرویددی و تددالش.
پووهش لر مالمخ روانشنادتی 2ن.27-56 )2
امایی ماری با دو ن .مدههریان آذر ف .واحدری ش .ن.)1999
تح یل چنرمفحی ازدولبیاایای تحصدی ی یوجوایدان :یقدش

فرهند مررمدده و ییازهددای روانشددنادتی امامددی .فصد نامة
پووهش لر یالگیری آموزشااهی 2ن.29-52 )5
تنهای رشوای و ف .حجدازی ا .ن .)1988ارتبداط الراک از مدبک
فرزیرپروری والرین با ایایزش تحصی ی و پیشرفخ تحصدی ی
لر لایشآموزان لبیرمتایی .لایشور رفتار 16ن)99؛ .1-12
حددات وی مددعرآبالی م .باباپوردیرالددرین ن .پورشددریفی ح.
ن .)1989یقش کایون کنترل مالمخ و گرایشهدای ع یتدی لر
پیشبینی رفتارهای دولمراقبتی افرال مبتال بده لیابدخ یدوع .II
فص نامه ع ی -پووهشی روایشنامی تبریز 5ن.59-92 )19
حجازی ا .دضریآذر ه .امایی ن .ن .)1991الراک لایشآموز از

بهطوریکه حس دولمزتاری و به تبدی آن ایایدزش لرویدی

ح ایخ مع م از دولمزتاری و دولکارآمری ایا یسی :یقدش
وامددفهای ییازهددای امامددی روانشددنادتی .مج دة مفالعددات
آموزش و یالگیری 2ن.29-50 )1

روی لایش آموزان مقفی متومفه شهرمدتان ارومیده صدورت

زکی م ع ن .)1988مفالعه مورلی بیاایای اجت داعی لایشدجویان

گرفته امخ بهمنظور تع یم یتایج شایر الزم باشر پووهشی از

لدتر و پسر لایشدااه اصدفهان .پدووهش جوایدان فرهند
جامعه 9ن.25-51 )9

و

یا با زمینههای فرهنای بومی ارزشی متفاوت صورت گیدرل.

دوشبزخ ف .دیر م .ن .)1982بررمی الاوی ایایزشی یالگیری
ریاضی لر لایش آموان ابترایی .مج ه روایشنامدی 9ن-67 )1
.81

فرل را پرورش لهر.
 .2الزم به ذکر امخ با توجه به اینکه پووهش حاضدر بدر

ه ین قسم بر روی ی ویههایی لر مقاطی تحصی ی متفداوت و
بهعالوه ه انگویه که از یافتههای پووهش برمیآیر هرچندر
ح ایخ از دولمزتاری مع م و گرایش های ع یتی دولمزتار
توایستهایر از طریق ییازهای روانشدنادتی امامدی میزایدی از

غالمی م ت .قالویری ح .اکبری موره پ .امایی ماریبا دو
ن .ن .)1992فرهن مررمه و ازدولبیاایای تحصی ی :یقدش

واریایس ازدولبیاایای تحصی ی لایش آموزان را تبیین کنندر
ولی عوامل متعرل بش اری وجول لاریر که بهعنوان متغیرهای

وامددفهای ییازهددای روانشددنادتی امامددی .راهبددرل فرهن د

ثایویه تعریلکننره یا مزاحم تعیینکننره واریایس بداقیمایدره

6ن.99-116 )22
قالویری ح .امایی ماری با و ن .بابایی مدنا جی م .ن.)1991

این ازدولبیاایای هستنر .لذا اجرای پدووهشهدای تک ی دی

مررمه با ییازهدای روانشدنادتی

تح یل کایویی رابفه فرهن
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