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 ،تحصیلی خودشکوفایی براساس تحصیلی انگیزه علّی مدل پژوهش حاضر با هدف، ارائه هدف:

 طیدر شرامتوسطه  مقطع مدارس آموزان دانش در تحصیلی معنای میانجیگری با خودتنظیمی

روش این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه روش پژوهش: انجام شد.  کرونا یپاندم

-تشکیل می 8931آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال 

 تواندمعادالت ساختاری تعیین حجم نمونه می یابیمدلدر نفر ) 514ها، تعداد ندادند که از میان آ

 گیری تصادفی( با روش نمونهگیری شده تعیین شودمشاهده به ازای هر متغیر اندازه 84تا  4بین 

ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه انگیزه تحصیلی ای چند مرحلهخوشه

(، پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ 8391(، خودشکوفایی تحصیلی جونز و کراندال )8318)هارتر 

(. به منظور 6009کینگ و اسمیت )-( و پرسشنامه معنای تحصیلی هندرسون8338و همکاران )

-Lisrelو  SPSS-V23 افزارها از روش تحلیل معادالت ساختاری و نرمو تحلیل داده تجزیه

V8.8  .نتایج نشان داد که خودشکوفایی تحصیلی بر انگیزه تحصیلی هایافتهاستفاده گردید :

( و بین معنای تحصیلی و انگیزش β ،008/0>P=41/0دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری دارد )

های (. همچنین بین هیجانβ ،008/0>P=19/0تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )

( و r ،008/0>P=45/0یزش تحصیلی در دانش آموزان رابطه وجود دارد )پیشرفت با انگ

خودشکوفایی تحصیلی، خودتنظیمی بر انگیزه تحصیلی با میانجیگری معنای تحصیلی در دانش 

توان نتیجه گرفت که می گیری:نتیجه(. P<008/0) آموزان مقطع متوسطه تاثیر دارد

رفت در های پیشتحصیلی با میانجیگری هیجانخودشکوفایی تحصیلی، خودتنظیمی بر انگیزه 

 دانش آموزان مقطع متوسطه تاثیر دارد.
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 مقدمه

 شناسان از آن برای تبیین و تشریح عملکرد افراد استفاده نمودندهای شخصیتی که روانیکی از ویژگی

ش برای هایی است که با تالانگیزش تحصیلی است که در بر گیرنده الگویی از تدبیراندیشی، اعمال و احساس

لو، روبینا رامیرز و فرناندز پورتیدستیابی به نوعی برتری، سازگار، استانداردهای برتر درونی، مرتبط است )

ف درسی دارند، تعجب آور نیست. هر (. موفقیت دانش آموزانی که انگیزش تحصیلی باالیی در تکالی6060

چند علل این موفقیت ها هنوز مشخص نشده است، آیا انگیزش تحصیلی باال موجب موفقیت در مدرسه 

ونه شود؟ در واقع هرگشود یا موفقیت در مدرسه به دلیل توانایی یا عوامل دیگر به انگیزش باال منجر میمی

شود به عبارت دیگر دانش آموزانی که وباره به موفقیت منجر میپندارند و دموفقیت، میل به موفقیت را می

ای ههای تحصیلی تجربه نکنند این عدم موفقیت به کم شدن انگیزه موفقیت در زمینهموفقیت را در زمینه

ال دیاز دی-لوپز، رومرو-شود )ایکوپوسیتودیگر نیز منجر خواهد شد و موجب انحراف عالقه به امور دیگر می

 (.6068کوبروس، ، -مورنو، پیستون رودریگوئز و چاکون-، اولمدوگواردیا

میل به بهتر  8خوشکوفایی تحصیلی نیز از عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان است. خودشکوفایی

و بهتر شدن نسبت به آن چه که یک فرد هست و آن چیزی که یک فرد ظرفیت شدن آن را دارد، می باشد. 

( خودشکوفایی یک نیروی رشد و بخشی از طبیعت ژنتیکی انسان است. نیاز 6004ون )از دیدگاه بورلس

بنیادی ارگانیسم تمایل اساسی ذاتی او به تحقق بخشیدن، حفظ و تعالی خویش است که تحت تاثیر این 

تمایل اساسی، ارگانیسم در جهت رشد، خودشکفتگی، بقا و تعالی نفس، خودرهبری، خودنظمی، 

(. گلدشتاین 6082ستقالل، مسئولیت و تسلط بر نفس حرکت می کند )دیل بارکو و همکاران، خودمختاری، ا

( خودشکوفایی را به صورت توانایی نیرومند ذاتی موجود درهر فرد تعریف نمود که موجب شکوفا 8350)

اند که با  ترین شاهراه یادگیری دانسته(. انگیزه را عالی6081گردد )تیلر، شدن استعدادهای مثبت او می

 (. 6081افزایش انگیزه می توان به خودشکوفایی رسید )کنریک و کرمز، 

دهد که محققان مختلف مرور رویکردهای نظری معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش تحصیلی نشان می

اند به کمک رویکردی شناختی و با تمرکز بر مفاهیم انگیزشی دالیل پدیدایی الگوهای رفتاری کوشیده

دگی تواند بر ابعاد مختلف زنشناختی که می-مختلف را در فراگیران تبیین کنند. یکی از عوامل انگیزشی

( معنا 8333انسان از جمله یادگیری و پیشرفت تاثیر بگذارد معنای تحصیلی است. بر اساس نظر آستین )

ه ای، تجربه یک حس نظم، شود. تحصیل برای عددر تحصیل در بین دانش آموزان، از دوران مدرسه آغاز می

یکی از مواردی که می تواند با سازد. ها مهیا میهدف در زندگی و یک حس امید را در مواجهه با نگرانی

پیشرفت و یا عدم پیشرفت در محیط های تحصیلی دخیل باشد معنی و قصد از تحصیل و یا به عبارتی 

امر مهم آمده است. معنی تحصیل ممکن است  معنی و مفهوم از امر تحصیل برای کسی است که دنبال این

درباره اهداف ارضا کننده خاصی باشد. برای دانش آموز یا دانشجویی ممکن است تحصیل در دانشگاه یک 

گام بعدی محسوب شود و یا ممکن است به عنوان راهی برای رسیدن به یک شغل دلخواه محسوب شود و 

یک منبع فشار روانی در زندگی محسوب می شود. در کل دیگری ممکن است معتقد باشد، تحصیل عمدتا 

تحصیل در دانشگاه می تواند فرصتی برای رویارویی با جهان پیرامون، فرصتی برای یادگیری، فرصتی برای 

ایجاد ارتباط با اساتید و محل خودشکوفایی نیز معنی بدهد. ارضا و انتظارات والدین، فرصتی برای کسب 

                                                           
1. Self-Actualization 
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رای زندگی، فرایند کشف خود، فرار از مشکالت زندگی و مسئولیت ها، فرصتی برای استقالل، یافتن جهت ب

سفر از زادگاه، به چالش طلبیده شدن برای تفکر عمیق، ماللت و خستگی، پیدا کردن فرصتی مناسب برای 

صیل حپرداختن به روابط رومانتیک، مشارکت در تشکل های دانشجویی و ... همه اینها می توانند جز معنای ت

(. بدین ترتیب یکی از مواردی که می تواند 6009در مدرسه و دانشگاه باشند )هندرسون کینگ و اسمیت، 

با انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در محیط های تحصیلی دخیل باشد معنی و قصد از تحصیل برای 

 کسی است که دنبال این امر است. 

های پیشرفت در مواجهه با موقعیت های محوری هیجان همچنین مرور شواهد تجربی نشان می دهد موضوع

پیشرفت از جمله پیشرفت تحصیلی، یکی از پویاترین قلمروهای پژوهشی در سال های اخیر محسوب می 

( و در موقعیت های تحصیلی و در میزان موفقیت یادگیرندگان برای حصول 6082شود )پکران و همکاران، 

لت اجتماعی دلخواه و فرصت های حرفه ای آینده از نقش غیرقابل انکاری یا عدم دستیابی به موفقیت و منز

برخوردار هستند. همچنین با توجه به نظریه کنترل ارزش هیجان های پیشرفت شکل گیری هیجان های 

(. بنابراین هدف این پژوهش 6088مختلف در فراگیران از عوامل ا نگیزشی زیادی نشات می گیرد )پکران، 

ّلی انگیزه تحصیلی بر اساس خودشکوفایی تحصیلی، خودتنظیمی با میانجیگری معنای تحصیلی ارائه مدل ع

بنابراین سوال پژوهش حاضر از باشد. می کرونا یپاندم طیدر شرا در دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه

 این قرار بود: 

 یلیتحص یعنام یگریانجیبا م یمیخودتنظ ،یلیتحص ییبراساس خودشکوفا یلیتحص زهیانگ یمدل علّآیا  -8

 دارای برازش است؟ کرونا  یپاندم طیدر دانش آموزان مدارس مقطع متوسطه در شرا
 

 پژوهش روش

روش پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه 

معادالت ساختاری  یابیمدلدر نفر ) 514تعداد ها، دادند که از میان آنتشکیل می 8931شهر تهران در سال 

( با روش گیری شده تعیین شودمشاهده به ازای هر متغیر اندازه 84تا  4تواند بین تعیین حجم نمونه می

به منظور رعایت مسایل اخالقی پژوهش،  .ای انتخاب شدندای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

ی تهیه شد که در آن به صورت کلی هدف پژوهش توضیح داده شده بود. افراد شرکت کننده انامهتیرضا

یکی از مواردی که به  را مطالعه نموده و در صورت تمایل در پژوهش شرکت نمودند. نامهتیرضاابتدا 

صی در خسوءاستفاده ش گونهچیهاطمینان داده شد که  هاآنتوضیح داده شد این بود که به  کنندگانشرکت

ا به ی خود ردهپاسخکنندگان تمایل داشتند که نتیجه این پژوهش وجود ندارد و همچنین بعضی از شرکت

نین چقرار گرفت؛ هم هاآنهای افراد به زبانی ساده در اختیار نامهپرسشنامه بدانند و گزارش تفسیر پرسش

 توضیحات الزم داده شد.  اهیآزمودنبه  هاآنها و نتایج درباره محرمانه بودن پرسشنامه

 ابزار پژوهش

 و متوسطه مقاطع در سازه این سنجش عموماً برای هامقیاس این. پرسشنامه انگیزه تحصیلي هارتر. 9

 و استفاده شده مکرر ابزارها این از نیز داخلی در تحقیقات و اندشده اعتباریابی و گرفته نظر در دانشگاه

 مقیاس دارد. کاربرد ابتدایی مقطع در که است های انگیزشیمقیاس معدود از هارتر مقیاس شود.می

 بین در تحصیلی انگیزش بررسی آن هدف و بوده گویه 99 ( شامل8318) هارتر تحصیلی انگیزش استاندارد
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( به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است. 8318) اصالح شده شکل ابزار این است. دانش آموزان

سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و های دوقطبی میمقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سوال

ی یا تواند یکی از دالیل بیرونقطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هر سوال فقط می

های درونی و بیرونی هر دو های تحصیلی انگیزهباشد. از آنجا که در بسیاری موضوعدرونی را در بر داشته 

های معمول درآوردند که هر سوال تنها یکی از دالیل انگیزش نقش دارند، مقیاس هارتر را به شکل مقیاس

، 9وقات: ، گاهی ا6، به ندرت: 8گیرد. این مقیاس بر اساس لیکرت )هیچ وقت: درونی و بیرونی در نظر می

ها را با استفاده از ( همچنین ضرایب پایایی پاره مقیاس8318( است. هارتر )4، تقریبا همیشه: 5اکثر اوقات: 

تا  51/0ماهه از  3و ضرایب بازآزمایی را در یک نمونه طی دوره  15/0تا  45/0ریچاردسون بین  60فرمول 

گزارش کرده است. روایی و پایایی این مقیاس  29/0تا  41/0ماه بین  4و در نمونه دیگری به مدت  99/0

( در داخل کشور و در جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه 6084در پژوهش نوروزی و همکاران )

 مورد تایید قرار گرفته است.

مقیاس خوشکوفایی تحصیلی محقق ساخته برگرفته از مقیاس خودشکوفایی . خودشکوفایي تحصیلي. 2

( است. برای ارزیابی مفهوم خودشکوفایی مازلو توسط جونز و کراندال تدوین شد. این 8391جونز و کراندال )

ای هباشد که آزمودنی در پاسخ به هر سوال باید یکی از گزینهجمله در مقیاس لیکرتی می 84ابزار شامل 

نمره کلی دارد و انتخاب کند. این آزمون یک « 9»تا کامال موافق « 8»ای را از کامال مخالف درجه 9طیف 

یری گبیانگر میزان خودشکوفایی ادراک شده در فرد می باشد. به منظور تعیین روایی سازه از آزمون جهت

ارتباط مثبت و  92/0استفاده شد، نتایج نشان داد که بین این دو آزمون با ضریب همبستگی  POIشخصی 

(. همسانی درونی این 8391معنادار وجود دارد و آزمون از روایی باالیی برخوردار است )جونز و کراندال، 

دانشجو در فاصله  60محاسبه شده است. همچنین پایایی این آزمون به روش بازآزمایی بر روی  92/0آزمون 

 محاسبه شده است. 24/0روز  84

( برای اندازه 8338) 8این ابزار توسط پینتریج، اسمیت، گارسیا و مک کچای. پرسشنامه خودتنظیمي. 3

گویه  52گیری راهبردهای شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی تهیه شده است. این پرسشنامه شامل 

مقیاس  89ناختی و باورهای انگیزشی است. راهبردهای شناختی شامل درباره راهبردهای شناختی، فراش

 6گویه(، خالصه نویسی ) 8گویه(، بسط شامل یادداشت برداری ) 9می باشد که عبارتند از تکرار و مرور )

مقیاس  3باشد. همچنین، راهبردهای فراشناختی گویه( می 6گویه( و درک مطلب ) 4گویه(، سازماندهی )

گویه( و فعالیت  6گویه(، نظم دهی شامل تالش و پشتکار  ) 5گویه(، نظارت و کنترل ) 6ریزی ) شامل برنامه

 3مقیاس را در برگرفته و شامل خودکارآمدی ) 64گویه( هستند. بخش باورهای انگیزشی  8نظم دهی )

باشد میگویه(  2گویه( و اضطراب امتحان ) 5گویه( ارزش گذاری درونی ) 4گویه(، جهت گیری و هدف )

پنج گزینه ای شامل « بسته پاسخ»(. سواالت این پرسشنامه از نوع آزمون های 8338)پینتریچ و همکاران، 

برای  8، 6، 9، 5، 4)کامال مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامال موافقم( است و به ترتیب امتیازات 

نمایانگر وجود سطح باالیی از راهبردهای  هر گزینه در نظر گرفته شد. نمرات باال در هر خرده مقیاس

شناختی و فراشناختی و نمرات پایین نیز نشانه میزان پایین راهبردهای شناختی و فراشناختی است. پینتریچ 

های اهبردهای شناختی، فراشناختی و باورهای انگیزشی به ترتیب ( برای زیرمقیاس8338و همکاران )

                                                           
1. Pintrich, Smith, Garcia & McKeachie 
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ای که توسط اشعری، شفیع آبادی را به دست آوردند. در مطالعه 25/0 ،19/0، 10/0ضرایب آلفای کرونباخ 

( انجام گرفت، میزان آلفای کرونباخ برای خرده مولفه های راهبردهای شناختی و 8911و سودانی )

 به دست آمد. 10/0و  14/0فراشناختی به ترتیب 

ینگ و ک-ی تحصیلی هندرسوناین پرسشنامه را برای اندازه گیری معنا. پرسشنامه معنای تحصیلي. 4

مولفه است. هر مولفه معنای خاصی از  80گویه دارد که شامل  19( طراحی کرده است. 6009اسمیت )

ها نشان دهنده اولویت آن معنا از تحصیلی را نشان می دهد و کسب بیشترین نمره در هر کدام از این مولفه

گویه(،  9گویه(، آینده ) 4گویه(، استقالل ) 88حرفه ) جانب فرد است. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از:

گویه(،  1گویه(، دنیای پیرامون ) 86گویه(، اجتماعی ) 9گویه(، گام بعدی ) 88گویه(، خود ) 80یادگیری )

ها در یک مقیاس لیکرتی شامل خیلی کم، گویه(. پاسخ به گویه گزینه 88گویه( و رهایی ) 86فشار روانی )

به هر گزینه اختصاص  8و  6، 9، 5، 4های گیرد که به ترتیب نمرهد، خیلی زیاد صورت میکم، متوسط، زیا

قرار دارد(.  590تا  19ها به دست می آید )دامنه نمرات بین یابد. نمره این ابزار با جمع کردن نمره گویهمی

گزارش  38/0تا  22/0 ( پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ از8911عیسی زادگان و همکاران  )

 شده است. 

تحلیل مسیر و برازندگی الگوی پیشنهادی براساس   در راستای تحلیل استنباطی از روش مدل شیوه اجرا.

، شاخص نیکویی برازش GFI، شاخص نیکویی برازش CFIدو، شاخص برازندگی تطبیقی شاخص مجذور خی

مانده ریشه مجذور میانگین و باقی RMSEAو ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب  AGFIشده تعدیل

(SRMRبررسی شد. برای ارزیابی روابط واسطه )استرپ استفاده شد. سطح معناداری در ای از آزمون بوت

به  Lisrel 8.80و  SPSS.22افزار گیری از نرمهای فوق با بهرهدر نظر گرفته شد. تحلیل 04/0این پژوهش، 

 در نظر گرفته شد. 04/0ها در این پژوهش، اجرا در آمد. سطح معناداری آزمون

 

 اهیافته

ها در درصد از آزمودنی 59درصد پسر بودند. همچنین  58ها دختر و درصد از آزمودنی 43نتایج نشان داد 

 درصد در دوره دوم مشغول به تحصیل بودند.  42دوره اول و 

 

 های آماری متغیرهای پژوهش. مشخصه9جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین  

 -0460 -0402 0415 5452 خودشکوفایی

 -0498 -0406 8406 9484 خودتنظیمی

 0409 -0409 0418 9465 های پیشرفتهیجان

 0480 -0406 0424 9496 معنای تحصیلی

 0486 0400 0413 9468 انگیزه تحصیلی

 

باشد، به عبارت دیگر شکل توزیع مربوط به می 04/0داری در همه متغیرها بزرگتر از معنی سطحهمچنین 

 باشد.آنها نرمال می
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 . ماتریس همبستگي متغیرهای پژوهش2جدول 

-جو روانی خودتنظیمی خودشکوفایی 

 اجتماعی 

های هیجان

 پیشرفت

معنای 

 تحصیلی

انگیزه 

 تحصیلی

      8 خودشکوفایی

     8 0428** خودتنظیمی

    8 0424** 0425** اجتماعی -جو روانی

های هیجان

 پیشرفت

**0499 **0492 **0499 8   

  8 0418** 0421** 0426** 0422** معنای تحصیلی

 8 0499** 0445** 0494** 0442** 0491** انگیزه تحصیلی

 
 از سپ منظور، دین. بشودمی استفاده تائیدی ساختاری معادالت مدل ی ازاصل یهیفرضپاسخ به  منظور به

 مسیر نمودار و شده اجرا مدل نمایی،درست ماکسیمم روش انتخاب و مدل قیود نمودن اضافه ساختار، رسم

 دهد.ها را نشان میهای زیر نمودار مسیر برازش شده به دادهکل. شآمد دست به زیر هایشکل برازش

 

 
 ضرایب استانداردمدل ساختاری در حالت  -9شکل 

 

ی مقادیر پارمترهای مربوط به مدل به همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشان داده شده است. با کلیه

ز های باال )مقادیر تی باالتر اتوجه به مقادیر ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری تی به دست آمده در شکل

-یهای خوابط مستقیم وجود دارد. همانگونه که شاخصر توان چنین استنباط کرد که بین عوامل( می6441
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های الگو در کند. خروجیها ارائه میدهند، مدل برازش مناسبتری را به دادهنشان می RMSEAدو و 

 مورد بررسی قرار گرفته است. 9جدول 
 

 های برازش تحلیل مسیر. شاخص3جدول 

 های برازششاخص نام شاخص 

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 6499  9کمتر از 

RMSEA )048کمتر از  04044 )ریشه میانگین خطای برآورد 

CFI )043بزرگتر از  0431 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI )043بزرگتر از  0432 )برازندگی نرم شده 

GFI )043بزرگتر از  0435 )نیکویی برازش 

AGFI )043بزرگتر از  0436 )نیکویی برازش تعدیل شده 

 

، 9های برازش الگو در وضعیت مطلوبی قرار گرفته است. در جدول همانگونه که مشاهده می شود شاخص

شود، همه مسیرها مورد ضرایب مسیر به همراه مقادیر معناداری آورده شده است. همان طور که مالحظه می

 پذیرش قرار گرفته شده است.

 

 هر یک از متغیرهای پژوهش. ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و وضعیت 4جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

 تایید شد 5420 0441 انگیزه تحصیلی ← خودشکوفایی

 تایید شد 5480 0446 ← خودتنظیمی

 تایید شد 9404 0494 معنای تحصیلی ← خودشکوفایی

 تایید شد 9469 0499 ← خودتنظیمی

 تایید شد 2412 0419 انگیزه تحصیلی ← معنای تحصیلی

 

برای بررسی میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم است تا اثرات کل، مستقیم 

 زای مدل ارائه شود که این اثرات در جداول زیر قابل مشاهده است.و غیر مستقیم برای متغیر درون

 

 اثرات، مستقیم، غیر مستقیم. تفکیک 5جدول 

 اثر متغیر وابسته متغیر مستقل

 کل غیر مستقیم مستقیم

 8483 0491*  0430= 0498 0441 انگیزه تحصیلی خودشکوفایي

 0433 0446*  0430= 0452 0446 انگیزه تحصیلی خودتنظیمي
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 0494 ---- 0494 معنای تحصیلی خودشکوفایي

 0419 ----- 0419 انگیزه تحصیلی معنای تحصیلي

 8485 0494*  0419= 0449 0441 انگیزه تحصیلی خودشکوفایي

 0499 ---- 0499 معنای تحصیلی خودتنظیمي

 0419 ----- 0419 انگیزه تحصیلی معنای تحصیلي

 8403 0499*  0419= 0442 0446 انگیزه تحصیلی خودتنظیمي

 0419 ----- 0419 انگیزه تحصیلی معنای تحصیلي

 

بر انگیزه تحصیلی از طریق معنای  خودشکوفاییطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، تاثیر همان

 8403زان به می معنای تحصیلیبر انگیزه تحصیلی از طریق  خودتنظیمیاست. تاثیر  8485تحصیلی به میزان 

 است. 
 

 گیریبحث و نتیجه

 اب خودتنظیمی تحصیلی، خودشکوفایی براساس تحصیلی انگیزه علّی مدل هدف پژوهش حاضر ارائه

ها بود. یافته کرونا یپاندم طیدر شرا متوسطه مقطع مدارس آموزان دانش در تحصیلی معنای میانجیگری

قش خودتنظیمی با انگیزه تحصیلی ن تحصیلی، تحصیلی در رابطه بین خودشکوفایی نشان داد که معنای

 اناتهیج اجتماعی، هایمهارت بهبود موجب که شکوفاییدر تبیین این یافته می توان گفت میانجی دارد. 

گردد. افراد خودشکوفا پیوسته مردم را تحریک می کنند که می فراگیران یادگیری در مشغولیت و مثبت

توانایی هایشان را آزمایش کنند و افق دیدشان را وسعت ببخشند. مزلو خودشکوفایی را به عنوان گرایش 

آن چیزی که بالقوه در وی وجود دارد تعریف می کند. این گرایش را می توان  انسان در جهت شکوفا کردن

ه کند و تبدیل شدن به هر آنچتمایل نسبت به تکوین تدریجی هر آنچه که ویژگی فردی شخص ایجاب می

(. مفهوم خودشکوفایی در باالترین سلسله مراتب 8338کند )مزلو، که شخص شایستگی آن را دارد تعبیر می

شود. هنگامی که فرد بتواند نیازهای یه نیازهای مزلو به عنوان سطح نهایی توسعه روانی فرد قلمداد مینظر

(، پژوهش خود 8934مراتب پایین تر را تا حدی ارضا کند به این سطح روانی دست خواهد یافت. پورسلیم )

ی، مومی، نداشتن عواطف منفیفیت زندگی دانش آموزان و ابعاد آن )رضایت عبه این نتیجه دست یافت که ک

خودشکوفایی و انگیزه تحصیلی تاثیر  رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی( بر

که شش بعد کیفیت زندگی در مدرسه )انسجام اجتماعی، ماجراجویی، گذارد. همچنین نتایج نشان داد می

یلی دانش ه تحصمعلم( توانایی پیش بینی انگیز نداشتن عواطف منفی، رضایت عمومی، پیشرفت، رابطه با

آموزان و بعد )انسجام اجتماعی( کیفیت زندگی در مدرسه توانایی پیش بینی خودشکوفایی تحصیلی دانش 

 آموزان را دارند.
(، پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین سبک دلبستگی ایمن با مهارت خودتنظیمی 6089کوگوت )

در دانش آموزان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک دلبستگی ناایمن و موفقیت تحصیلی 

اجتنابی و دو سوگرا با مهارت خودتنظیمی و موفقیت تحصیلی رابطه منفی معنادار بود. در نظریه پنتریچ، 

ام نگکنند، همزمان با تدریس معلم یا هدانشجویانی که از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری استفاده می



  996 |                                    (91-)مجموعه مقاالت کویید 5شماره      | 2دوره     |0000   زمستان   |        فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

کنند با معنی دار کردن اطالعات، ایجاد ارتباط منطقی، با اطالعات قبل، مهار چگونگی این مطالعه، سعی می

فرایند و ایجاد محیط یادگیری مناسب، مطالب را یاد بگیرند و با غلبه بر کمالگرایی منفی و اضطراب، عملکرد 

د های مشخصی هستنیادگیری خودتنظیمی، روش تحصیلی خود را باال ببرند. به اعتقاد زیمرمن، راهبردهای

باشد. این راهبردها، دیدگاه نسبتاً جدیدی برای یادگیری و که هدف آنها دستیابی به دانش و مهارت می

پیشرفت تحصیلی هستند، زیرا به این نکته توجه نموده اند که چگونه دانشجو شخصا فرایند یادگیری خود 

 (.6085تنظیمی می نمایند )زیمرمن،  را فعال کرده، تغییر می دهند و

(، پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که بین معنای تحصیلی با نگرش به زمان مثبت 8932نظری فر )

و منفی، انگیزه تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج پژوهش نقش معنای تحصیلی 

های را در حوزه د تحصیلی را نشان داده و اهمیت این سازهدر پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکر

بسیاری از دانش آموزان بنا به دالیل مختلف انگیزه الزم را جهت ادامه  دهد.تحصیلی مورد تایید قرار می

های هوشی و استعداد متوسط، بلکه دانش آموزان تحصیل ندارند و این امر نه تنها دانش آموزانی با توانمندی

گیرد و تالش برای برقراری ارتباط با دانش آموزانی که عالقه به یادگیری را و باهوش را نیز در برمیمستعد 

ند، برای ااند و یا دانش آموزانی که بنا به دالیلی، دچار شکست تحصیلی و ترک تحصیلی شدهاز دست داده

اند مشکالت افسردگی، اضطرابی، توای مایوس کننده و بسیار معمول است. این امر میتمامی معلمان تجربه

اجتماعی هم چون فرار از مدرسه، خودکشی، و اعتیاد را به طور -احساس حقارت و حتی آسیب های روانی

ها و فنون خاص تحصیلی به دانش آموزان آموزش داده شود محسوسی افزایش دهد و در صورتی که مهارت

های خاص، انگیزه تحصیلی است و این مهارت توان از بروز چنین مشکالتی پیشگیری کرد. یکی ازمی

نوجوانان زیادی با مشکل عدم انگیزه تحصیلی در مدرسه روبرو هستند و ناتوانی در برخورد صحیح با این 

های متعددی را به دنبال داشته باشد و به این دلیل اهمیت دارد تا معلمان و شود تا آسیبمشکل باعث می

شده و نحوه برخورد صحیح با آن را بیاموزند تا از تاثیر سو آن بر تحصیل دانش مشاوران با این پدیده آشنا 

 (.8934آموزان جلوگیری شود )یارمحمدزاده و فیض اللهی، 

های تحصیلی (، نیز در پژوهش خود نشان دادند که تجارب هیجانی مثبت در زمینه6083ریندل و همکاران )

نه دهد و به درگیری فعاالنه، مشتاقاهای یادگیری شتاب میفعالیت های فرد را درمانند امید به تحصیل، کنش

انجامد. اگرچه امیدواری کلی بر انتظارات و توقعات مربوط به عملکرد تحصیلی در و مبتنی بر شناخت می

های ( در پژوهشی اثر اهداف پیشرفت دانشجویان را بر هیجان6085فراگیران تاثیر دارد. پکران و همکاران )

یشرفت های پپیشرفت آنها بررسی کردند. نتایج یافته های پژوهشی نشان داد که اهداف پیشرفت بر هیجان

ای هاثر دارد به گونه ای که اهداف تبحر به طور مثبتی با لذت یادگیری، امید و غرور و به طور منفی با هیجان

طه ناشت اما بصورت مثبتی با خشم و خستگی رابطه داشت و اهداف عملکرد گرایشی با هیجان لذت راب

های های امید و غرور رابطه داشت و اهداف پیشرفت عملکرد اجتنابی به صورت مثبتی با هیجانهیجان

 بیانگر هدفمند انگیختگی - احساسی هاییپدیده هاهیجان اضطراب، شرم و ناامیدی رابطه داشت. بنابراین،

های مهم زندگی سازگار شویم و چالش هافرصت با مواجهه هنگام در کنندمی کمک ما به که هستند دوام کم

هایی های پیشرفت، هیجان( بیان می کنند هیجان6006(. پکران و همکاران )6082)پکران و همکاران، 

های پیشرفت )مثل لذت منبعث از یادگیری، خستگی ناشی هستند که به طور مستقیم در پیوند با فعالیت

م از الزامات تکلیف( یا پیامهای پیشرفت تحصیلی )مثل غرور، اضطراب یا شرم( های کالسی و خشاز آموزش
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ای ههای پیشرفت را بر شمرد، هیجانتوان به لحاظ موضوعی دو نوع متفاوت از هیجانقرار دارند. بنابراین می

ها ین فعالیتاهای پیامدی که به نتایج فعالیتی، که به فعالیت مرتبط با پیشرفت جاری وابسته است و هیجان

(، پژوهشی تحت عنوان نقش 8931(. حاجی زاده شیراز و زینالی )6009بستگی دارد )پکران و همکاران، 

 انهیج بین داد نشان هاهای تحصیلی در سالمت ذهنی دانش آموزان دبیرستانی انجام دادند. یافتههیجان

 و مثبت رابطه آموزان دانش ذهنی متسال با غرور و امیدواری لذت، یعنی آن ابعاد همه و مثبت تحصیلی

 اب خستگی و ناامیدی شرم، اضطراب، خشم، یعنی آن ابعاد همه و منفی تحصیلی هیجان بین و معنادار

 و مثبت تحصیلی های هیجان همچنین. داشت وجود معنادار و منفی رابطه آموزان دانش ذهنی سالمت

 تغییرات از درصد 5/93 توانستند منفی و مثبت تحصیلی های هیجان ابعاد و درصد 5/99 توانستند منفی

 توانمی آموزان دانش ذهنی سالمت افزایش برای بنابراین کنند بینی پیش را آموزان دانش ذهنی سالمت

 نفیم تحصیلی هایهیجان میزان و افزایش را مثبت تحصیلی هایهیجان میزان آموزشی هایکارگاه طریق از

 .داد کاهش را

های پیشرفت و معنای تحصیلی در پیش بینی (، پژوهشی تحت عنوان نقش هدف8932رئیسی )صنوبر و 

ه هدف گرایش ب ،نشان داد هدف گرایش به تبحرموفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر انجام دادند. نتایج 

دف ه و معنای تحصیلی با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه مثبت و معنادار داشتند، اما عملکرد

با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه معناداری نداشتند.  اجتناب از تبحر و هدف اجتناب از عملکرد

درصد از تغییرات  2/46معناداری توانستند  های پیشرفت و معنای تحصیلی به طورهمچنین متغیرهای هدف

بحر ینی سهم هدف گرایش به تموفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر را پیش بینی کنند که در این پیش ب

های پیشرفت و معنای تحصیلی در پیش بینی موفقیت بیش از سایر متغیرها بود نتایج حاکی از اهمیت هدف

وان تباشد. بنابراین برای افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر میتحصیلی دانش آموزان دختر می

. در خصوص معنای به عملکرد آنان را افزایش دادهدف گرایش به تبحر، معنای تحصیلی و هدف گرایش 

های خو از طریق مصاحبه با دانشجویان در ( در طی بررسی6009کینگ و اسمیت )-تحصیلی هندرسون

هایی با عنوان پرسشنامه معنی تحصیل تدوین کردند خصوص بررسی معنی تحصیل در زندگی آنها پرسشنامه

است. در پی بررسی در این خصوص با استفاده از گویه های مبتنی  که تا حدودی در این زمینه راهگشا بوده

گویه به علت بعضی مسائل حاصل  3گویه بدست آوردند نهایتاً  34بر تجارب دانشگاهی دانشجویان در آغاز 

 ایی اصلی وگویه باقی ماند. که یک تجزیه و تحلیل عاملی مولفه 19از تجزیه و تحلیل عاملی حذف و نهایتاً 

(، پژوهشی تحت عنوان بررسی 8936عامل نشان داده شد. فتحی ) 80ها در رخش واریماکس گویهبا چ

رابطه بین معنای تحصیلی و انگیزش درونی و بیرونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی 

 یطهراب رونید انگیزش و تحصیلی معنای بین که بود این از حاکی هاشهر اسالم آباد غرب انجام داد. یافته

 مشاهده یدارمعنی مثبت یرابطه نیز تحصیلی پیشرفت و درونی انگیزش بین و دارد وجود داریمعنی مثبت

 اساس، نای بر. داشت وجود داریمعنی منفی رابطه تحصیلی پیشرفت و بیرونی انگیزش بین همچنین،. شد

 تأثیر هانآ تحصیلی پیشرفت بر دانشگاه در تحصیل به نسبت آموزان دانش نگرش گرفت نتیجه توانمی

 از معانی آموزان دانش تا کرد، طراحی طوری را مدرسه در آموزش هایشیوه است بهتر بنابراین،. گذاردمی

های پژوهش حاضر ابزار از محدودیت .شودمی هاآن درونی انگیزش به منجر که کنند دریافت را تحصیل

های خودگزارشی استفاده گردیده است. با توجه به این که پژوهش پرسشنامهگیری متغیرها که فقط از اندازه
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در یک جامعه محدود انجام شده است نسبت به تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید جانب احتیاط را رعایت 

شود. به مدیران و مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می شود توجه بیشتری به متغیرهای نمود. پیشنهاد می

شناختی دانش آموزان داشته باشند. اگر مسئولین از سطح انگیزه دانش آموزان و خصوصیات شخصیتی انرو

ریزی کنند. از نظر علمی انگیزه پیشرفت یک توانند برای آنان برنامهتر میآنان مطلع باشند بهتر و راحت

گیرد. در جهت شکل میانگیزه اجتماعی است که از طریق روابط با دیگران، محیط و شرایط اجتماعی 

د پیشنها تربزرگدر جوامع  ترگستردهی هاپژوهشاطمینان نسبت به نتایج حاصله از این پژوهش انجام 

 شود. یم

 

 موازین اخالقي

در این پژوهش موازین اخالقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت شد. با 

ر مورد کنندگان دها، شرکتها ضمن تأکید به تکمیل تمامی سؤالپرسشنامهتوجه به شرایط و زمان تکمیل 

 خروج از پژوهش مختار بودند. 

 

 سپاسگزاری

نویسـندگان پژوهـش حاضـر بـر خـود الزم دانسـتند کـه از کلیـه افـرادی کـه در پژوهـش شـرکت نمودنـد 

 .ـکر و سـپاس خـود را ابـراز نمایـدو همـکاری الزم را جهـت اجـرای پژوهـش نمودنـد، کمـال تش

 

 مشارکت نویسندگان

-ها، پیشها، تحلیل آماری دادهشناسی، گردآوری دادهسازی، روشنویسنده این پژوهش در طراحی، مفهوم

 نویس، ویراستاری و نهایی سازی نقش داشت.

 

 تعارض منافع

 ندارد.بنا بر اظهار نویسندگان، این مقاله حامی مالی و تعارض منافع 

 

 

 عمناب

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری (. 8911. )و سودانی، منصور .،اهللشفیع آبادی، عبدا .،اشعری، نرگس

امه فصلنبر عملکرد تحصیلی و یادگیری خودتنظیم دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر اهواز. 
 .862-888(: 8) 9(. روانشناسی اجتماعی) یافته های نو در روانشناسی

(. رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی و خودشکوفایی دانش آموزان دوره 8934پورسلیم، حسین. )

 دوم متوسطه شهرستان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.

در سالمت ذهنی دانش آموزان  (. نقش هیجان های تحصیلی8931و زینالی، علی. ) .،حاجی زاده شیراز، اسماعیل

 .82-5 (:99) 9، مجله رویش روانشناسینی. دبیرستا

(. پژوهشی تحت عنوان نقش هدف های پیشرفت و معنای تحصیلی در 8932و رئیسی، الهام. ) .،صنوبر، عباس

 .92-46 (:88) 65، روان شناسینشریه رویش پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر. 
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بینی و  رابطه بین امید، خوش(. 8939) ن، فیروزو مروئی میال .،میکائیلی منیع، فرزانه .،زادگان، علی عیسی

(: 9)6 .فصلنامه روانشناسی مدرسهآموزان دوره پیش دانشگاهی،  معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش

892-846. 

بررسی رابطه بین معنای تحصیلی و انگیزش درونی و بیرونی با پیشرفت تحصیلی دانش (. 8936فتحی، سعید. )
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه . 38-36آموزان پیش دانشگاهی شهر اسالم آباد غرب در سال تحصیلی 

 ارومیه.

عنای تحصیلی پیش بینی نگرش به زمان، انگیزه و عملکرد تحصیلی بر اساس م(. 8932نظری فر، حمیرا. )
 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا.دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

(. تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خودکارآمدی 8934و فیض اللهی، زهرا. ) .،یامحمدزاده، پیمان

 :(8) 62، شناسی کاربردیفصلنامه جامعه تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهر تبریز و آذرشهر. 

893-842. 
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 سواالت پرسشنامه

 

4 5 9 6 8 

 خواهم چیزهای جدیدی یاد بگیرم .در کالس سوال می کنم زیرا می  -8 8 6 9 5 4

دوست دارم بفهمم چطور می توانم کارهای درسی ام را بدون کمک دیگران  -6 8 6 9 5 4

 انجام دهم.

 عالقه ندارم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم. -9 8 6 9 5 4

 من برای این درس می خوانم که معلم می خواهد. -5 8 6 9 5 4

 چیزی را زود نمی فهمم از معلم می خواهم جواب را به من بگوید.وقتی  -4 8 6 9 5 4

 دوست دارم در مدرسه تا می توانم یاد بگیرم -9 8 6 9 5 4

من تمرین و کارهای اضافی می کنم چون درباره مطالب مورد عالقه ام می  -2 8 6 9 5 4

 توانم چیزهایی یاد بگیرم.

فورا نمی فهمم ترجیح می دهم آن ها را با تالش وقتی بعضی از مطالب را  -1 8 6 9 5 4

 خودم بفهمم.

 می خواهم فقط چیزهایی را در مدرسه یاد بگیرم که مجبورم. -3 8 6 9 5 4

 کارهای مدرسه را چون معلم می گوید انجام می دهم. -80 8 6 9 5 4

 میل دارم از معلم بخواهم در تکالیفم به من کمک کند. -88 8 6 9 5 4

 دوست دارم سراغ تکالیف تازه ای که مشکل تر است بروم. -86 8 6 9 5 4

 برای این مطالب را می خوانم که به موضوع آن ها عالقه دارم. -89 8 6 9 5 4

 وقتی اشتباهی می کنم دلم می خواهد خودم پاسخ درست را پیدا کنم. -85 8 6 9 5 4

 مجبورم سخت کار کنم.تکالیف دشوار را دوست ندارم چون  -84 8 6 9 5 4

 روی مساله ها به این خاطر کار می کنم که مجبور هستم. - 89 8 6 9 5 4
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وقتی اشتباهی می کنم دوست دارم از معلم بپرسم چگونه جواب درست را  -82 8 6 9 5 4

 پیدا کنم.

آن مطالبی را بیشتر دوست دارم که حل کردن آن ها مرا سخت به فکر  -81 8 6 9 5 4

 وادار می کند.کردن 

کارهای درسی را برای این انجام می دهم تا مطالب زیادی که می خواهم  -83 8 6 9 5 4

 بفهمم پیدا کنم.

اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم تالش می کنم تا خودم آن را حل  -60 8 6 9 5 4

 کنم.

 آن را انجام دهم.من کار آسان را دوست دارم تا مطمئن باشم می توانم  -68 8 6 9 5 4

 من از معلم سوال می کنم چون می خواهم به من توجه کند. -66 8 6 9 5 4

 اگر در مساله ای به مشکل برخورد کنم از معلم تقاضای کمک می کنم. -69 8 6 9 5 4

 من مسائل دشوار را دوست دارم چون از حل آن ها لذت می برم. -65 8 6 9 5 4

سخت کار می کنم چون می خواهم چیزهای جدیدتری یاد من واقعا  -64 8 6 9 5 4

 بگیرم.

 مایلم تکالیفم را بدون کمک دیگران انجام دهم. -69 8 6 9 5 4

 دوست دارم به تکالیفی بپردازم که نسبتا آسان است. -62 8 6 9 5 4

 دلم می خواهد در برنامه ریزی کارهای بعدی معلم به من کمک کند. -61 8 6 9 5 4

 به تکالیف دشوار درسی عالقه دارم چون جالب ترند. -63 8 6 9 5 4

 روی مساله ها کار می کنم تا یاد بگیرم چگونه باید آن ها را حل کنم. -90 8 6 9 5 4

 درس هایی را دوست دارم که یادگیری جواب آن ها نسبتا آسان است. -98 8 6 9 5 4

 .چگونه باید تکالیف درسی را انجام داددلم می خواهد از معلم بپرسم  -96 8 6 9 5 4

به کارهای سخت عالقه دارم چون توانایی های خودم را می توانم آزمایش  -99 8 6 9 5 4

 کنم.

*** 

 پرسشنامه خودشکوفایي تحصیلي
کامال  جمالت

 موافق

ا نسبت موافق

 موافق

نسبتا 

 مخالف

کامال  مخالف

 مخالف

 9 4 5 9 6 8 شرمساری نمی کنم.من از هیچ یک از هیجانهایم احساس  8

 9 4 5 9 6 8 احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند، باید انجام دهم. 6

 9 4 5 9 6 8 من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آنها اعتماد کرد. 9

من احساس می کنم نسبت به آنهایی که دوست دارم عصبانی نمی  5

 شوم.

8 6 9 5 4 9 

 9 4 5 9 6 8 آنچه من انجام می دهم باید همیشه مورد تایید دیگران قرار گیرد. 4

 9 4 5 9 6 8 من ناتوانی ها و ضعف های خود را نمی پذیرم. 9

من می توانم مردم را دوست داشته باشم )مثل مردم باشم( بدون آن  2

 که آنها را تایید کنم.

8 6 9 5 4 9 

 9 4 5 9 6 8 من از شکست می ترسم. 1

 9 4 5 9 6 8 من از کوشش برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده اجتناب می کنم. 3

 9 4 5 9 6 8 بهتر است برای خودت باشی تا برای مردم. 80

 9 4 5 9 6 8 هیچ ماموریتی در زندگی به من داده نشده که خود را وقف آن کنم. 88

که ممکن است آنها  من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی 86

 پیامد ناخوشایندی داشته باشند.

8 6 9 5 4 9 

 9 4 5 9 6 8 من احساس نمی کنم مسئول باشم که به کسی کمک کنم. 89

 9 4 5 9 6 8 ترس از بی کفایتی مرا آزار می دهد. 85

 9 4 5 9 6 8 دوستم دارند، چون دوستشان دارم. 84

*** 
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 پرسشنامه خودتنظیمي
کامال  گویه ها

 موافقم

نظری  موافقم

 ندارم

کامال  مخالفم

 مخالفم

من یک تکلیف درسی را که تا حدودی سخت باشد ترجیح می دهم تا  8

 بتوانم از آن چیز جدیدی یاد بگیرم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 در مقایسه با همکالسی هایم انتظار دارم بهتر عمل کنم 6

توانم آنچه را که یاد گرفته ام موقع امتحان آنقدر عصبی هستم که نمی  9

 را یاد آورم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 برای من یادگیری درس مهم است 5

 8 6 9 5 4 من آنچه را که در این ترم یاد می گیرم، دوست دارم 4

مطمئنم می توانم آنچه را که در این ترم آموزش داده می شود را  9

 بفهمم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 ترسممن از امتحان دادن می  2

فکر می کنم آنچه را که در این ترم یاد می گیرم می توانم از آن در  1

 سال های بعدی استفاده نمایم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 پیش بینی می کنم در این ترم خوب عمل کنم 3

 8 6 9 5 4 فکر می کنم در مقایسه با همکالسیهایم دانشجوی خوبی باشم 80

موضوعاتی را برای تکالیفم انتخاب می کنم که چیزهایی از من اغلب  88

 آن یاد بگیرم، حتی اگر آن موضوعات کار زیادی را طلب کند

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 مطمئنم می توانم تکالیف درسی را به بهترین صورت انجام دهم 86

 8 6 9 5 4 وقتی امتحان می دهم، احساس پریشانی و آشفتگی دارم 89

 8 6 9 5 4 می کنم در این ترم نمرات خوبی بگیرم فکر 85

 8 6 9 5 4 هنگامی که در کالس درس صحیت می کنم، قبلم شدیدا می تپد 84

حتی اگر در امتحانات نمره بدی بگیرم، سعی خواهم کرد تا از  89

 اشتباهات خود چیزی یاد بگیرم

4 5 9 6 8 

می گیرم برای من مفید فکر می کنم مطالب درسی که در این ترم یاد  82

 و به درد بخود باشد

4 5 9 6 8 

موقع کنفرانس دادن یا حل مسئله در مقابل جمع در کالس، زانوهایم  81

 می لرزد

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 شیوه درس خواندن من از همکالسی هایم بهتر است 83

فکر می کنم از همکالسی هایم چیزهای بیشتر درباره موضوعات درسی  60

 می دانم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 فکر می کنم آنچه در این ترم یاد می گیرم، جالب است 68

 8 6 9 5 4 می دانم که مطالب درسی را می توانم یاد بگیرم 66

 8 6 9 5 4 در مورد امتحانات، خیلی نگرانم 69

 8 6 9 5 4 برای من موضوعات درسی مهم است 65

 8 6 9 5 4 وای چقدر سواالت را بد پاسخ می دهم موقع امتحان به خود می گویم 64

وقتی برای امتحان مطالعه می کنم، مطالب کتاب را با مطالبی که  69

 استاد سر کالس گفته است ربط می دهم

4 5 9 6 8 

هنگام انجام تکالیف درسی در خانه یا خوابگاه، برای پاسخ دادن به  62

کالس گفته است را به یاد  سواالت، سعی می کنم آنچه را که استاد در

 آورم

4 5 9 6 8 

بعد از مطالعه هر درس از خود سوال می پرسم تا مطمئن شوم مطالبی  61

 را که خوانده ام یاد گرفته ام

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 هنگام مطالعه، پیدا کردن نکات مهم برای من سخت است 63
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یا فقط قسمت وقتی که درسی سخت است، یا آن را کنار می گذارم  90

 های آسان آنرا می خوانم

4 5 9 6 8 

هنگام مطالعه، مطالب مهم را به بیانی قابل فهم برای خودم در می  98

 آورم

4 5 9 6 8 

من سعی می کنم مطالبی را که استاد می گوید بفهم، حتی اگر آن  96

 مطالب کامال روشن و قابل فهم نباشد

4 5 9 6 8 

خوانم، سعی می کنم مطالب را هر چه بیشتر به وقتی برای امتحان می  99

 خاطر بسپارم

4 5 9 6 8 

هنگام مطالعه یادداشت برداری می کنم تا بعدا مطالب را بهتر به یاد  95

 آورم

4 5 9 6 8 

تمرین های کتاب را انجام داده و سواالت پایان هر فصل را پاسخ می  94

 دهم، حتی زمانی که مجبور به انجام آن نباشم

4 5 9 6 8 

حتی زمانی که مطالب خسته کننده بوده و جالب نباشد، به خواندن  99

 ادامه می دهم تا آنرا به پایان برسانم

4 5 9 6 8 

هنگامی که برای امتحان مطالعه می کنم، مطالب مهم را بارها و بارها  92

 برای خودم تکرار می کنم

4 5 9 6 8 

کارهایی فکر می کنم که الزم است قبل از شروع به مطالعه، در مورد  91

 برای بهتر یاد گرفتن انجام دهم

4 5 9 6 8 

من آنچه را که از تکالیف و کتاب های درسی گذشته یاد گرفته ام،  93

 برای انجام تکالیف جدید استفاده می کنم

4 5 9 6 8 

اغلب احساس می کنم مطالبی را که می خوانم نمی دانم کال در مورد  50

 چیست

4 5 9 6 8 

وقتی که استاد درس می دهد، من اغلب به فکر چیز دیگری هستم و  58

 به آنچه معلم می گوید گوش نمی دهم

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 هنگام مطالعه یک موضوع، سعی می کنم همه چیز را به هم ربط دهم 56

موقع درس خواندن، لحظه ای توقف کرده و آنچه را که خواندم مرور  59

 می کنم

4 5 9 6 8 

وقتی درس می خوانم، مطالب را مرتبا برای خودم تکرار می کنم تا  55

 بعدا آنرا بهتر به خاطر بیاورم

4 5 9 6 8 

من هر فصل کتاب را برای خود خالصه می کنم تا راحت تر مطالعه  54

 کنم

4 5 9 6 8 

حتی وقتی درسی را دوست ندارم برای گرفتن نمره خوب، سخت  59

 کنمتالش می 

4 5 9 6 8 

در هنگام مطالعه سعی می کنم مطالبی را که می خوانم به مطالبی که  52

 از قبل می دانستم ربط دهم

4 5 9 6 8 

*** 

 پرسشنامه معنای تحصیلي
 عبارت ردیف

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

اد
زی

اد 
 زی

ی
خیل

 

 8 6 9 5 4 .شود می بیشتر شغلی های فرصت 8

 8 6 9 5 4 بایستید. خود پای دو روی توانید می که شما این دادن نشان برای فرصتی 6

 8 6 9 5 4 .کنیم کار چه بعدی مرحله در که این کردن تعیین 9

 8 6 9 5 4 .برد می باال مختلف های فرهنگ گوناگونی از را شما درک 5

 8 6 9 5 4 .کند می یاری شخصی تجربیات درک در را شما 4
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 8 6 9 5 4 .دهید می انجام دبیرستان از که بعد طبیعی امر یک 9

 8 6 9 5 4 کنند. زیستن برای بهتر مکانی تبدیل به را دنیا که کند می مردم کمک به 2

 8 6 9 5 4 .می شود عصبی فشار حس و اضطراب ایجاد باعث 1

 8 6 9 5 4 .زندگی واقعی شوید یک این که درگیر از استفاده درست از زمان قبل 3

 8 6 9 5 4 .شغلتان حقوق در افزایش و درجه ترفیع گرفتن در بیشتر شانس 80

 8 6 9 5 4 .استقالل کسب برای فرصتی 88

 8 6 9 5 4 .کارهایی انجام دهید چه زندگی در که این برای تعیین راهی 86

 8 6 9 5 4 .دهد می قرار مختلف های طرح و ها ایدهض معر در را شما 89

 8 6 9 5 4 .هایتان است فرصتی برای شناسایی ارزشها و باور 85

 8 6 9 5 4 گام بعدی در زندگی که یک امر طبیعی است. 84

 8 6 9 5 4 آورند. پیرامونش بوجود دنیای در که تغییری مثبت به مردم کمک می کند 89

 8 6 9 5 4 .است روانی فشار منع 82

 8 6 9 5 4 .بزرگسالی مانز های تعویق انداختن مسئولیت به 81

 8 6 9 5 4 .بیشتر درآمد با مشاغلی 83

 8 6 9 5 4 .شود رفتار بزرگسال یک فرد مثل شما با که این 60

 8 6 9 5 4 .زندگی در جهت کردن پیدا 68

 پرورش شما و فرهنگی را در اجتماعی های گوناگونی با مواجه در تحمل و صبر 66

 .دهد می

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 .کجاست مونتانپیرا دنیای در شما موقعیت که این کشف برای زمانی 69

 8 6 9 5 4 .دارد را آن خانواده انتظار 65

 رضامندی را در شما حس این و کنید کمک دیگران به که دهد به شما اجازه می 64

 .بوجود می آورد

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 .شود می دلسردی و خستگی باعث 69

 8 6 9 5 4 .باشید وقت داشته شغل تمام یک که مجبور نیستید 62

 8 6 9 5 4 .داشت نخواهد صورت این غیر در که زندگی از باالتری های معیار 61

 8 6 9 5 4 هستید. بزرگسال فرد شما یک که دیگران و خود موضوع به این کردن ثابت 63

 8 6 9 5 4 .برد می باال را متفاوت و تازه های انداز چشم از را شما درک 90

 8 6 9 5 4 .کشد می چالش به را هستی جهان مورد در شما های باور عقاید و  98

 8 6 9 5 4 .دهد می قرار اختیارتان در جهان تغییر برای را هایی ابزار 96

 8 6 9 5 4 .گذارد نمی باقی لذت بخش کارهای انجام برای زمانی 99

 8 6 9 5 4 .حرفه انتخاب از داشتن زمان زیاد قبل 95

 8 6 9 5 4 .کند می آماده آینده در ای حرفه برای را شما 94

 8 6 9 5 4 .بالیدگی و کمال کسب 99

 فراهم شما برای آن فعالیت چگونگی و جهان به نسبت را جدیدی های انداز چشم 92

 .کند می

4 5 9 6 8 

 8 6 9 5 4 .فرایند کشف خویشتن 91

 8 6 9 5 4 .یافتن دوستان جدید و معاشرت با مردم برای خوب راهی 93

 8 6 9 5 4 ساتید.کنار ا در نزدیک کردن کار برای هایی فرصت 50

 8 6 9 5 4 .مسئولیت های دیگر را به تعویق می اندازد 58

 8 6 9 5 4 .از چند سال فراغت قبل از این که مشغول به کار شوید لذت بردن 56

 8 6 9 5 4 رسانید. ارزنده را به انجام می و خور در کاری شما داشتن این حس که 59

 8 6 9 5 4 .کنید تر باز را خود ذهن که این توانایی 55

 8 6 9 5 4 بیشتر.آگاهی  خود برای فرصتی 54

 8 6 9 5 4 . مردم با ارتباط برقراری برای فرصتی 59

 8 6 9 5 4 داشتن ارتباط با اساتید. 52

 8 6 9 5 4 .دیگر نیاز های زندگیبا  توازن برقراری 51
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 8 6 9 5 4 .مشکالتشان و مردم واقعی با نبودن ارتباط در 53

 8 6 9 5 4 .داشت خواهید خود حرفه در بیشتر که هایی رابطه ایجاد 40

 8 6 9 5 4 .عقالنی رشد به پرداختن برای فرصتی 48

 8 6 9 5 4 .تان عالیق کشف برای جایی 46

 8 6 9 5 4 .آیند می وجود به تر آسان اجتماعی های فرصت 49

 8 6 9 5 4 .کند می ترغیب جهان مشکالت حل راه یافتن برای را شما 45

 8 6 9 5 4 .شود می تحمیل مردم بر جامعه طرف از که چیزی 44

 8 6 9 5 4 فرصتی برای شلوغی و شیطنت کردن. 49

 8 6 9 5 4 به دنبال چیزهای بیشتر در زندگی. 42

 8 6 9 5 4 .خود بیشتر شناخت امکان 41

 8 6 9 5 4 حس تشابه جمعی. 43

 8 6 9 5 4 کمک می کند. هستی جهان در درک  را شما 90

 8 6 9 5 4 آینده شان. اهداف تعیین در آنها کردن مجبور با مردم  در روانی فشار ایجاد 98

 8 6 9 5 4 .خانه در استرس زا موقعیت یک ترک 96

 8 6 9 5 4 .های مفید گسترش مهارت برای توسعه و راهی 99

 8 6 9 5 4 .تان خالقیت ردنک شکوفا فرصتی برای 95

 8 6 9 5 4 .عاطفی و احساسی بلوغ پرورش و رشد 94

 8 6 9 5 4 .مشابه عالیق با دوستانی یافتن برای راهی 99

 8 6 9 5 4 .کند خویشاوندان ایجاد تنش می با ارتباط در 92

 8 6 9 5 4 .خود زادگاه از رفتن بیرون 91

 8 6 9 5 4 .بگیرید یاد را کاری های مهارت که سازد می قادر را شما 93

 8 6 9 5 4 .طلبد می چالش به کردن فکر تر عمیق برای را مردم 20

 8 6 9 5 4 .خویش از رضایت حس 28

 8 6 9 5 4 .راحت تر اجتماعی زندگی 26

 8 6 9 5 4 .هدف و بی بیهوده به یاد سپاری حقایق 29

 8 6 9 5 4 .شود می خالقیت ظهور و بروز مانع 25

 8 6 9 5 4 .کند می فراهم برای شما زندگی در ساختار هایی را 24

 8 6 9 5 4 های تحصیلی. رشته بین رابطه و پیوندها ایجاد 29

 8 6 9 5 4 .راهی را برای ارضاء حس کنجکاوی فراهم می کند 22

 8 6 9 5 4 .جمع از تابعیت و روحیه گروهی 21

 8 6 9 5 4 .المت و خستگیم 23

 8 6 9 5 4 واقعی. متفاوت از دنیای 10
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Abstract  
Aim: The aim of this study was to present a causal model of academic motivation 

based on academic self-fulfillment, self-regulation mediated academic meaning in 

high school students in coronary pandemic conditions. Methods: The method of this 

cross-sectional study was correlational. The statistical population of this study 

consisted of all high school students in Tehran in 2019, of which 485 people (in 

modeling structural equations to determine the sample size can be between 5 to 15 

observations per size variable multi-stage clusters were selected by random sampling 

method. The research instruments were: Harter (1981) Academic Motivation 

Questionnaire, Jones & Crandall (1968), Self-Regulatory Questionnaire, Pintrich et al. 

(1991) and Henderson-King and Smith (2006) Academic Meaning Questionnaire. In 

order to analyze the data, structural equation analysis software and SPSS-V23 and 

Lisrel-V8.8 software were used. Results: The results showed that academic self-

fulfillment has a positive and significant effect on students' academic motivation 

(β=0.58, P<0.001) and there is a positive and significant relationship between 

academic meaning and academic motivation (β= 0.86, P<0.001). There is also a 

relationship between achievement excitement and academic motivation in students (r= 

0.54, P<0.001) and academic self-fulfillment, self-regulation has an effect on 

academic motivation through the mediation of academic meaning in high school 

students (P<0.001). Conclusion: It can be concluded that academic self-fulfillment, 

self-regulation has an effect on academic motivation through the mediation of 

progressive emotions in high school students.   
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