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Abstract
The purpose of this study was to identify the
mediating role of psychological capital in the
چکیده
هدف از پژوهش کاربردی حاضر شناسایی نقش واسطهای سرمایههای relationship between psychological needs and lifelong
learning literacy. The present study was conducted in a
روانشنننا ی در ارتبننان نیازهننای روانشنننا ی و سننداد یننادگیری
descriptive manner to identify the relationships among
مادام العمر بدد .پژوهش حاضنر بنه روت تد نیفی و بنرای شناسنایی variables in the form of a structural model in the
روابننم می نان م غیرهننا در قالننم منندخ سننا اری ،در طننرپ پننژوهش correlational research design; therefore, the
همبس گی انجام گرفت؛ بنابراین روابم میان م غیرها در قالنم الگندی relationships among variables were tested in the form
سا اری آزمدده شد .جامعة آماری شامل دانشآمدزان سناخ دوازدهنم of a structural model. The statistical population
مقطع م دسطة شهرسن ان ابهنر اینران) بندد کنه در سناخ ت نیلی included all twelfth grade high school students in
 1399-1400مشغدخ ت یل بددند .از بنین آنهنا  435داننشآمندز Abhar (Iran) who were studying in the academic year
 384د ننر و  51پسننر) بننه روت نمدنننهگی نری ت ننادفی دشننهای 2020-2021. Among them, 435 students (51 males and
چندمرحلهای ان خنا شندند و بنه پرسشننامههنای نیازهنای اساسنی 385 females) were selected by multistage cluster
روانشنا ی  ،)BNSG-Sسرمایههای روانشنا ی  )PCQو سنداد random sampling and answered the questionnaires on
یادگیری مادامالعمر  )LLLپاسخ دادنند .دادههنا بنا اسن فاده از روت basic psychological needs (BNSG-S), psychological
capital (PCQ), and lifelong learning literacy (LLL).
مدخیابی معنادت سنا اری و بنا اسن فاده از ننرمافناار Amos-24
The data were analyzed using the structural equation
ت لیل شدند و بهمنظدر تعینین پاینایی ابناار از روت پاینایی ترکیبنی modeling method with Amos-24, and the combined
اس فاده شد .ن ایج نشان داد ،رابطة مس قیم نیازهنای روانشننا ی بنا reliability method was used to determine the reliability
سرمایههنای روانشننا ی  )β= 0/73،P≤ 0/001و رابطنة مسن قیم of the instrument. The results showed that the direct
سرمایههای روانشنا ی با سنداد ینادگیری منادام العمنر relationship between psychological needs and ،P≤0/001
 )β= 0/70معنادار بدد .همچنین سرمایههای روانشنا ی ،رابطة بنین psychological capital (P < 0.001, β = 0.73) and the
direct relationship between psychological capital and
نیازهای اساسی روانشنا ی و سداد یادگیری مادامالعمر را بنه ندر
کامل میانجیگری میکرد؛ درن یجه میتدان با ارضای بیش ر نیازهنای lifelong learning literacy (P ≤ 0.001, β = 0.70).
اساسی روانشنا ی دانشآمدزان ،سرمایههای روانشننا ی آنهنا را Psychological capital also fully mediated the
بارور کرد و بهتبع آن ،میاان سداد یادگیری مادامالعمر آنها را افناایش relationship between basic psychological needs and
lifelong learning literacy, so that by satisfying more
داد.
basic psychological needs of students, their
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psychological capital could be fertilized. As a result,
روانشنا ی ،سداد یادگیری مادامالعمر.
their lifelong learning literacy increased.
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مقدمه
همراه با جهانیشدن و رشد فاایندة علم و فناوری ،تعلیم و تربیت امروز با انبده دانش و مفاهیم گدناگدن
2
1
یادگیری مداجه شده و با طرپ گف مان ندین «جامعة در حاخ یادگیری » ،اس راتژی «یادگیری مادامالعمر »
بهمثابة راهبردی ضروری برای رویارویی و سازگاری با جهان در حاخ ت دخ ارائه شده است؛ بهطدریکه
مس لام تغییر پارادایم از ایدة آمدزت و پرورت به یادگیری است یانگ و یدروزو.)2015 ،
یادگیری مادامالعمر ،سازهای فراگیر و همهشمدخ است که از بعد زمانی ،به فرایند یادگیری دائم از تدلد تا
مرگ اشاره دارد و از سدی دیگر کل گس رة زندگی فردی و اج ماعی را شامل میشدد جنبههای گدناگدن
یادگیری از انداده ،اج ماع و مدرسه تا م ل کار و تبادت اج ماعی در جامعه را در برمیگیرد پاور.)2014 ،
از ساخ  1960که یادگیری مادامالعمر برای اولین بار بهعندان یک اولدیت در یدنسکد مطرپ شد ،کشدرهای
عضد به ترویج حق آمدزت برای همه م عهد شدند و درپیشگرف ن راهبردهای آمدزشی مؤثر برای بهبدد
کیفیت آمدزت ضرور یافت .برایناساس ،سازگاری با جامعة بهسرعت در حاخ تغییر ،نهاد آمدزت و پرورت
را به فراهمکردن همة آمدزتها و مهار های ضروری برای همة کددکان ،ندجدانان و ح ی بارگساتن
ملام کرده است پاور .)2014 ،یادگیری مادامالعمر مجمدعه قدانینی شامل تدالی رویکردی و سازمانی برای
کاربردهای آمدزشی است و هدف نهایی آن ،این است که یادگیری را در کل گس رة زندگی رواج دهد.
یادگیری از این منظر ،یادگیری براساس سداد است ،نه یادگیریهای ددکار زندگی روزمره .مفهدم مادامالعمر
از سدی دیگر ،یک یادگیری تعمدانه است که تا پایان عمر ضروری است پسن .)2017 ،
ت قق یادگیری مادامالعمر ،مأمدریت م دری نظام آمدزشی است که باید فر تهای جدیدی را برای
افراد دد تدبیر کند کربر و مهاینا .)2005 ،نقش مدارس در رشد قابلیتهای یادگیری مادامالعمر ،بهتدریج
روشنتر میشدد؛ درحالیکه هندز دربارة نقش مدارس در تدسعة این ندع از یادگیری ب ث و ا الفنظر
وجدد دارد ایس انس ،)2003 ،با این حاخ برنامهریاان و سیاستگذاران آمدزت اب دایی و دبیرس ان ،تدجه دد
را به ایجاد آمادگی دانشآمدزان برای یادگیری مادامالعمر معطدف کردهاند سازمان همکاری و تدسعه
اق ادی.)2000 ،3
در چنین ع ری ،سیس م آمدزت رسمی و اجباری باید مهار های تزم برای دانشآمدزان را تدسعه دهد
تا آنها ب دانند چگدنه یادگرف ن را بیامدزند و برای فرایند یادگیری مادامالعمر آماده شدند کدشکدن و دمیرخ،
2010؛ اوزن .)2011 ،هیچ دس درالعمل مشخ ی برای جهتدهی مدارس به سمت این ندع یادگیری وجدد
ندارد؛ چراکه هر مدرسه همراه با دانشآمدزان و کارکنانش ،من ربهفرد است .از سدی دیگر فرایند تبدیل
مدارس سن ی به مادامالعمر باید تدریجی و آهس ه باشد؛ وگرنه معلمان و دانشآمدزان دچار اضطرا میشدند
و والدین با تردید روبهرو میشدند و شاید هم به مدرسه بیاع ماد شدند برایس و ویثرز .)2003 ،یادگیری از
1. learning society
2. lifelong learning
3. organization for economic cooperation and development
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ندع شخ ی و ددجدت که مب نی بر نیازها ،ان ظارا  ،داس هها و شرایم پیشآمده در زندگی فردی است،
واکنشی در مقابل نظام رسمی آمدزت تلقی میشدد که بر م دریت فرد یادگیرنده و تفاو هایی که فرد را از
1
دیگران م مایا میکند ،اس دار است .در ارتقای سداد یادگیری مادامالعمر و پیریای درست آن در دوران
مدرسه باید به منشأ این نیازها ،داس هها و ویژگیهای م فاو دانشآمدزان تدجه شدد برایس و ویثرز،
.)2003
از جمله م غیرهای مهم که بر سداد یادگیری دانشآمدزان و کیفیت آن تأثیر میگذارد ،عدامل
روانشنا ی از جمله نیازها و سرمایههای روانشنا ی است .ح ی در زمان شروع شیدع کدوید  19و
آمدزتهای مجازی مدارس نیا پژوهشهایی دربارة اثر این ب ران و آمدزت غیرحضدری بر جنبههای
ت یلی ،روانی و رف اری دانشآمدزان مقاطع مخ لف در گرف ه است؛ برای مثاخ هدانگ ،لئد ،تلیلی،
یانگ و وانگ  )2020در پژوهش گس ردهای که دربارة آمدزتهای مجازی در دوران شیدع کرونا در چین
انجام دادند ،به ن ایج مفیدی دربارة تسهیل یادگیری منعطف رسیدند که یکی از آنها این بدد :آمادهبددن یا
نبددن دانشآمدزان برای انطباق با یادگیریهای مجازی به عدامل بسیاری از جمله ددمدیری ی 2و
ددراهبری 3آنها بس گی دارد که در ساخهای گذش ه از سدی عدامل مخ لف در آنها نهادینه شده است.
پدترا ،لیریداتی ،تاحریم ،سیافرودین و ا الن  )2020دریاف ند که فهم عمیق از تجار یادگیری دانشآمدزان
میتداند سیاستگذاران آمدزشی و مدارس را از عدامل مؤثر بر یادگیری عمیق و بلندمد و مؤثر آگاه کند تا
ب دانند در آینده ندع آمدزت به دانشآمدزان را براساس نیازها و شرایم ویژة آنها م دخ کنند .براساس
نظریة مایرو  )1991هرکس در ذهن دد ،ت دیری از واقعیت دارد که م دخ منابع مخ لف است .هرگاه
این ت دیر با تجربهها هماهنگ نباشد ،دگرگدن میشدد و در این حالت ،شخص به تجربههایش میاندیشد و
طرحی جدید برای زندگی میریاد .به این ناهماهنگی و نبدد تدازن «ب ران حیا  »4میگدیند .ن یجة این
ب ران و طرپ جدید برای زندگی ،ایجاد یادگیری جدید است که از اهداف ا لی ارتقای سداد یادگیری
مادامالعمر بهشمار میآید.
5
با تدجه به نظریة مایرو  ،)1991برای اینکه ب دانیم بارگساتن مدفقی داش ه باشیم که تفکر ان قادی
داش ه باشند و هماهنگ با ب ران در پی کشف راهحل باشند ،باید از دوران مدرسه ،دانشآمدزان را با چگدنگی
مقابله با شرایم ب رانی بهمنظدر کسم تجار عمیق و یادگیریهای مؤثر آشنا کنیم؛ بنابراین پژوهش حاضر
با کشف رابطه یا نبدد رابطة نیازها و سرمایههای روانشنا ی با رده مؤلفههای سداد یادگیری مادامالعمر،
بس ری برای آمدزت و پرورت سازاگرا ،منعطف و مطابق با اهداف یادگیری مادامالعمر یادگیری برای
1. lifelong learning literacy
2. self-management
3. self-direction
4. life crisis
5. critical thinking
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دانس ن ،یادگیری برای انجامدادن ،یادگیری برای زیس ن و یادگیری برای بددن) فراهم کرده است.
سداد یادگیری مادامالعمر از نظر لی و تسای  )2007اینگدنه تعریف میشدد« :افرادی که تدانایی
دانش ،مهار و نگرت) برای ادامة یادگیری در گس رة حیا را دارند» .برای فهم و ارزیابی دقیق سداد
یادگیری مادامالعمر و ان خا چارچد نظری مناسم ،به ر است با نظریههای یادگیری ،قابلیتهای یادگیری
مادامالعمر و ویژگیهای یادگیرندگان مادامالعمر آشنا باشیم .نظریههای یادگیری مرتبم باید آنقدر فراگیر
باشند که سنین مخ لف از جمله کددکی ،ندجدانی و بارگسالی را شامل شدند لی و تسای .)2007 ،مریام و
کافارت  )1999ادعا میکنند یادگیری را میتدان به پنج گرایش تقسیم کرد :رف ارگرایی ،شنا تگرایی،
انسانگرایی ،یادگیری اج ماعی و سازاگرایی 1که از میان آنها ،انسانگرایی ،شنا تگرایی و سازاگرایی با
ویژگیهای فراگیران مادامالعمر ،ارتبان نادیکتری دارد .دیدگاههای مخ لفی دربارة قابلیتهای یادگیری
مادامالعمر وجدد دارد .براساس گاارت فدر  )1972در یدنسکد ،این قابلیتها شامل یادگیری برای زندگی،
یادگیری برای یادگیری ،یادگیری برای تفکر نقاد و آزاد و یادگیری برای عشق به دنیاست .بر مبنای گاارت
دلدرس  ،)1996این قابلیتها به قرار زیر است :یادگیری برای زندگی در کنار هم ،یادگیری برای دانس ن،
یادگیری برای انجامدادن و یادگیری برای بددن .نگرت دیگر برای نگاهکردن به سداد یادگیری مادامالعمر،
تدجه به ویژگیهای یادگیرندگان مادامالعمر است .از نظر وو  ،)2004این ویژگیها به شرپ زیر هس ند:
گس رت تداناییهای یادگیری مادامالعمر ،عملکرد به ر در طراحی یادگیری و مدیریت زمان ،اس فادة بهینه از
روتها و اس راتژیهای یادگیری ،لذ بردن از یادگیری گروهی ،یادگیری ددهدای ی ،ارزیابی یادگیری
مادامالعمر و غیره .بر مبنای گاارت یدنسکد میدخ آندندوو ،اوهساکد و ماچ ،)2001 ،یک یادگیرندة
مادامالعمر ،یک کاشف فعاخ و الق به دنیای اطراف ،یک عامل تأملگرا و ددشکدفا و ادغامکنندة یادگیری
است.
یکی از م غیرهای مرتبم با سداد یادگیری مادامالعمر در این پژوهش ،نیازهای اساسی روانشنا ی 2است
که نظریة ددتعیینگری 3به دبی تدانس ه است آن را تبیین کند .این نظریه یکی از چارچد های نظری
برای تبیین نیازهای اساسی روانشنا ی است که فرض میکند این نیازها به در ذاتی در بشر وجدد دارد
که زیربنای رف ار او هس ند .این نیازها شامل ددپیروی ،4شایس گی 5و پیدند 6هس ند گانیه .)2003 ،این
نظریه براساس نظر دسی و رایان  ،)2000تفاو انداع انگیات را بر پایة دتیل و اهداف گدناگدنی که برای
انجام یک عمل برانگیخ ه میشدند ،مشخص میکند .در این دیدگاه ،انگیات درونی بهدنباخ ارضای این سه
نیاز اساسی است و این نیازها از نظر انگیاشی در پیگیری اهداف و همچنین م دای اهدافی که فرد دنباخ
1. behaviorism, cognivitism, humanism, social learning and constructivism
2. basic psychological needs
3. self-determination theory
4. autonomy
5. competence
6. relatedness
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میکند نقش دارند .نیاز به ددپیروی به نیازی اشاره دارد که در آن ،احساس کن رخ درونی ،عاملبددن یا
ددمخ اری در تعامال با م یم دارید و به ل اظ اسنادی ،مکان علیت را درون دد مییابید .نیاز به
شایس گی یعنی افراد نیاز دارند در تعامال دد با دیگران ،با تکالیف و فعالیتها و با زمینههای بارگتر،
احساس شایس گی کنند .نیاز به پیدند انسانی و ارتبان و وابس گی ،به نیاز فرد برای تعلق به یک گروه اشاره
دارد دسی و رایان .)2000 ،افرادی که انگیات درونی دارند ،در برآوردهکردن نیازهای اساسی روانشنا ی
دد مدفق هس ند و میتدانند کیفیت یادگیری دد را ارتقا ببخشند دسی و رایان2000 ،؛ پین ریچ.)2000 ،
دانشآمدزان و دانشجدیانی که ددتعیینگر هس ند ،با تدجه مثبت به این نیازهای اساسی ،میتدانند از
راهبردهای سددمند برای یادگیری عمیق و مؤثر بهره بگیرند و عملکرد ت یلی به ر و بهایس ی باتیی
داش ه باشند گدای ،راتل و چاناخ2008 ،؛ کدسدرکار ،کرایست ،مان ،کاس رز و تن کیت .)2012 ،ارضای
درست نیازهای اساسی روانشنا ی با وجدد تفاو های فردی و فرهنگی ،سبم عملکرد مطلد افراد و
یادگیریهای مؤثر میشدد بارثلدمد ،ن دمانیث ،رایان ،بدت و تدگرسن ن دمانی2011 ،؛ چن و همکاران،
 .)2015تسدیی و همکاران  ،) 2018در پژوهشی در قالم معادت سا اری نشان دادند برآوردهشدن نیازهای
اساسی روانشنا ی ،رابطة مثبت و مس قیمی با انطباقپذیری با یادگیری مادامالعمر دارد و این نیازها را
شا ی مهم در بهایس ی و ن ایج یادگیری دانس ند .ارضای نیازهای روانشنا ی دانشآمدزان با واسطهگری
سرمایههای روانشناسی میتداند مدجم تقدیت یادگیری و افاایش ددتنظیمی آنها شدد کارمدنا هال ی،
ساتندا ،للدرنس و شافلی .)2019 ،پژوهش پالدس ،ویرگا و ساوا  )2020نیا یاف ههای کارمدنا هال ی و
همکاران  )2019را تأیید و اضافه میکند که حمایت معلمان میتداند چنین بس ر مساعدی را برای ارضای
نیاز و ارتقای کیفیت یادگیری فراهم کند.
2
1
م غیر مرتبم دیگر ،سرمایههای روانشنا ی است که جاء مؤلفههای مهم روانشناسی مثبتنگر
م سد میشدد .در روانشناسی مثبتنگر بر نقان قد افراد و بهبدد عملکرد آنها در جنبههای مخ لف
زندگی تأکید میشدد لدتهانا و یدسف2007 ،؛ لدتهانا ،لدتهانا و جنسن .)2012 ،سرمایة روانشنا ی از چهار
مؤلفة ددکارآمدی 3باور به تداناییهای فردی برای انجام کارهای چالشانگیا) ،تا آوری 4تدانایی ت مل
مشکال پیشآمده و ادامه کار برای رسیدن به اهداف) ،مثبتاندیشی 5اسناد اتفاقا مثبت به عدامل دائمی
6

و شخ ی) و امیدواری داش ن انگیاه و هدف در زندگی و پافشاری در راه رسیدن به آنها) تشکیل شده
است لدتهانا و یدسف .)2007 ،هرکدام از این مؤلفهها میتدانند نقش مهمی در افاایش تدانمندی
دانشجدیان و دانشآمدزان در زمینة ت یلی داش ه باشند .درواقع میتدان سرمایههای روانشنا ی را جاء
1. psychological capital
2. positive psychology
3. efficacy
4. resilience
5. thinking positive
6. hopefulness
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ویژگیها و مهار های مهم و اساسی در نظر گرفت که در در بر درداری فراگیران در م یم آمدزشی،
آسیمپذیری کم ری در برابر رویدادهای اس رسآور ت یلی از دد نشان میدهند و درن یجه بهاح ماخ
کم ری با فرسددگی ن ایج بررسی ت یلی مداجه میشدند شی چانگ .)2012 ،پژوهشهای انجامشده نیا
نشان میدهد ،فراگیرانی که از سرمایة روانشنا ی باتتری بر دردار باشند ،رضایت ،نشان و بهایس ی
بیش ری دارند لینگپینگ و کای ،)2013 ،نمرا و معدخ کل به ری در م یم آمدزشی کسم میکنند واند،
کامکا و وونگ وانیش )2014 ،و به ر میتدانند از منابع مدجدد و مهار های دد برای حل مشکال و
دس یابی به مدفقیت اس فاده کنند لیا و لئد .)2016 ،پژوهشهای بسیاری ،نقش سرمایههای روانشنا ی را
در بهبدد عملکرد ت یلی ،افاایش انگیات و ددتعیینگری و درنهایت کاربردیکردن یادگیری در زندگی
نشان میدهند؛ از جمله :جفری  ،)2013تسن ،اس یل و سایلدر  )2006و لدتهانا و یدسف  .)2007پاجارس
و میلر  )1994در پژوهش دد نشان دادند که ددکارآمدی که از مؤلفههای سرمایههای روانشنا ی
است) نقش واسطهای در یادگیری ریاضی و حل مسائل آن دارد .پژوهش پین ریچ و دیگرو  )1990نیا
نقش واسطهایبددن ددکارآمدی بر یادگیری شنا ی را تأیید کرد .گس رت سرمایههای روانشنا ی ،سبم
ارضای نیازهای دانشآمدزان لدتهانا و یدسف2007 ،؛ ورلیسن ،تمبرچ س و آکر )2015 ،میشدد و همة این
عدامل به ارتقای یادگیری ددنظمبخش دانشآمدز میانجامد لئد و همکاران.)2014 ،
با تدجه به پژوهشهای در گرف ه میتدان ن یجه گرفت که یکی از نیازهای ا لی ع ر اطالعا و
ارتباطا  ،افاایش سداد یادگیری مادامالعمر در میان عمدم مردم است و بیشک پیشنیازهای آن باید در دورة
کددکی و ندجدانی م قق شدد که در این میان ،تالتها و اقداما نهادهای آمدزشی و تربی ی بسیار مهم
است دمیرخ و آکدیدنلد .)2017 ،بیش ر پژوهشهای مرتبم با یادگیری مادامالعمر مربدن به بارگساتن
است و کم ر به ارتقای نگرت این ندع یادگیری در مدارس پردا ه شده است و بیش ر پژوهشهای م دود
در این زمینه کیفی بددهاند ایس انس .)2003 ،دانشآمدزان ساخ آ ر مقطع م دسطه در دورة حساس گذار از
ندجدانی به پیشبارگسالی هس ند و افاایش سداد یادگیری مادامالعمر آنها میتداند پایههای م کمی برای
رسیدن به اهداف این ندع یادگیری در بارگسالی آنها باشد Organisation for Economic Co-
 .)operation and Development, 2000با تدجه به اهمیت ارضای نیازهای اساسی روانشنا ی و
سرمایههای روانشنا ی افراد در دورة ندجدانی و تأثیرشان بر میاان یادگیری و نبدد پژوهش کمی و کیفی
در زمینة ارتبان این سه م غیر ،پژوهش حاضر نقش واسطهای سرمایههای روانشنا ی در رابطة میان
نیازهای روانشنا ی با سداد یادگیری مادامالعمر را بررسی و الگدی سا اری ارتبان میان آنها را ارائه کرده
است .برای پژوهش حاضر ،مدخ مفهدمی اولیة زیر شکل  )1طراحی شد.
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سرمایههای روانشناختی

نیازهای اساسی روانشناختی

سواد یادگیری مادامالعمر
شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش
جامعه ،نمونه و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و به روت تد یفی است و بهدلیل شناسایی روابم میان م غیرها در قالم مدخ
سا اری ،در طرپ پژوهش همبس گی انجام گرفت؛ بنابراین روابم میان م غیرها در قالم الگدی سا اری
آزمدده شد .جامعة آماری این پژوهش شامل دانشآمدزان پسر و د ر پایة دوازدهم مقطع م دسطه دوم
شهرس ان ابهر در ساخ ت یلی  1399-1400بددند .با تدجه به نظر ولیسر و فاوا  )1998که پیشنهاد
میکنند در پژوهش با رویکرد مدخیابی و ت لیل مسیر ،نمدنهای با حجم حداقل  300نفر ضروری است ،با
اس فاده از نمدنهگیری ت ادفی ساده و پرسشنامة آنالین ،پرسشنامه در ا یار  435نفر از دانشآمدزان قرار
گرفت؛ بنابراین از میان جامعة مذکدر به روت نمدنهگیری دشهای چندمرحلهای اب دا از میان شهرهای
مخ لف شهرس ان ابهر دو شهر بهطدر ت ادفی و از هر شهر بهطدر ت ادفی چهار مدرسه ان خا شدند.
سپس از هر مدرسه سه کالس ت ادفی برگایده و دانشآمدزان حاضر در آن کالس سنجیده شدند.
نمدنههای مدردنظر به پرسشنامههای آنالین پاسخ دادند و درنهایت  435نفر از آزمددنیها ت لیل نهایی
شدند.

ابزار پژوهش
1
مقیاس سواد یادگیری مادامالعمر ()LLL
این مقیاس را لی و تسای  )2007سا ه است که شامل  49سؤاخ است که سه حدزه ورودی ،فرایند و
روجی) 2و هشت ردهمقیاس ددآگاهی ،آگاهی یادگیری ،مفاهیم اساسی ،راهبردهای یادگیری و روتها،
پیگیری و یکپارچهسازی منابع یادگیری ،برنامهریای و مدیریت زمان یادگیری ،یادگیری تیمی ،ارزیابی
یادگیری و ان قاخ یادگیری) را سنجیده است .نمرهگذاری این پرسشنامه در طیف لیکر چهاردرجهای نمرة
)1. Lifelong Learning Literacy (LLL
2. input, output and process
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ال مخالفم ،نمرة  2برای پاسخ مخالفم ،نمرة  3برای پاسخ مدافقم و نمرة  4برای پاسخ
 1برای پاسخ کام ً
کامالً مدافقم) در میگیرد .در پژوهش حاضر نیا ضریم پایایی براساس آلفای کرونباخ کل  0/96بدد.
1

مقیاس برآوردهشدن نیازهای اساسی روانشناختی ()BNSG-S
این مقیاس را گانیه  )2003با الگدگیری از نیازهای اساسی روانشنا ی در کار دسی ،رایان و ویلیاما
 )1996تدوین کرده و دارای  21ماده و سه ردهمقیاس است .ردهمقیاسها ،برآوردهشدن سه نیاز اس قالخ
سؤات  17 ،14 ،11 ،8 ،1،4و  ،)20شایس گی سؤات  15 ،13 ،10 ،5 ،3و  )19و مرتبمبددن سؤات ،2
 18 ،16 ،12 ،9 ،7 ،6و  )21را در یک طیف لیکر پنجدرجهای میسنجند .در این مقیاس ،ام یاز سؤات ،3
 19 ،18 ،16 ،15 ،11 ،7 ،4و  20به در معکدس م اسبه میشدد .وی ،شافر ،یانگ و زاکالیک )2005
اع بار نیاز به اس قالخ ،شایس گی ،مرتبمبددن و نمرة کل مقیاس را بهترتیم 0.90 ،0.85 ،0.75 ،0.68
گاارت کردهاند .در پژوهش حاضر ،ضریم پایایی  0/85بهدست آمد.

مقیاس سرمایة روانشناختی لوتانز)PCQ( 2
این مقیاس شامل  24سؤاخ است که در چهار رده مقیاس ددکارآمدی سؤات  1تا  ،)6امیدواری
سؤات  7تا  ،)12تا آوری سؤات  13تا  )18و دتبینی سؤات  19تا  ،)24سرمایههای روانشنا ی
را در یک طیف لیکر ششدرجهای کامالً مدافقم تا کامالً مخالفم) میسنجد .لدتانا ،یدسف و آوولید
 )2007با اس فاده از ت لیل عاملی و معادت سا اری نسبت یدو این آزمدن را  24/6و آمارههای  CFIو
RMSEAاین مدخ را  0/97و  0/08گاارت کردهاند که روایی عاملی آزمدن تأیید شده است .در مطالعة
حاضر ،ضریم پایایی  0/85بهدست آمد.

روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای تجایه و ت لیل دادهها و همچنین دس یابی به اهداف پژوهش و بررسی فرضیههای مطرپشده از
روتهای آمار تد یفی و اس نباطی از جمله میانگین ،ان راف اس اندارد ،کجی ،کشیدگی ،همبس گی و
آزمدنهای بررسی هم طی اس فاده شد .برای بررسی پایایی اباارها از آلفای کرونباخ ،بررسی نرماخبددن
دادهها از کجی و کشیدگی و برای ت لیل مدخ پیشنهادی از روت مدخیابی معادت سا اری اس فاده شد.
بهمنظدر تجایه و ت لیل دادهها از نرمافاارهای  Spss-22و  Amos-24اس فاده شد.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی نمونه
)1. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S
)2. Psychological Capital Questionnaire (PCQ
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جدول  .1توصیف جمعیتشناختی شرکتکنندگان در پژوهش
متغیر
د ر
پسر
دوازدهم
انسانی
تجربی
ریاضی
کار و دانش
فنی و حرفهای

جنسیت
یلی

پایة ت

یلی

گرایش ت

درصد
88/4
11/6
100
45/8
26/4
9/9
7/8
10/1

تعداد
384
51
435
199
115
43
34
44

یاف ههای مرتبم با ویژگیهای جمعیتشنا ی که در جدوخ  1آمده است ،نشان میدهد از میان
دانشآمدزان حاضر در این پژوهش  51نفر  11/6در د) پسر و  384نفر  88/4در د) د ر بددند .همة
دانشآمدزان در پایة دوازدهم مشغدخ به ت یل بددند و تعداد دانشآمدزان در گرایشهای انسانی ،تجربی،
ریاضی ،کار و دانش و فنی  -حرفهای بهترتیم  44 ،34 ،43 ،115 ،199نفر بدد.

ب) توصیف شاخصهای آماری
جدول  .2اطالعات توصیفی و ضرایب همبستگی
نیازهای روانشنا ی
سرمایههای روانشنا ی
یادگیری مادامالعمر
کجی
کشیدگی
میانگین
ان راف اس اندارد
p > 0/01

**

نیازهای روانشناختی
1
**0/50
**0/46
-0/4
0/65
77/25
11/88

سرمایههای روانشناختی
1
**0/59
-0/52
0/03
111/32
14/30

یادگیری مادامالعمر

1
-0/59
2/41
159/35
20/07

*

p <0/05

در جدوخ  ،2ضرایم همبس گی بین م غیرها و اطالعا تد یفی ارائه شده است که با تدجه به آن
همبس گی میان همه م غیرها در سطح  p>0/01معنادار است .شا صهای کجی و کشیدگی م اسبهشده
نشان میدهد ،قدر مطلق ضریم کجی 1کدچکتر از  3و قدر مطلق ضریم کشیدگی 2کدچکتر از  10بدد
1. absolute value of skewness coefficient
2. Absolute value of kurtosis coefficient

الگوی سواد یادگیری مادامالعمر و ...

138

که با تدجه به نظر کالین  )2015دادهها از تدزیع نرماخ بر دردار هس ند.
برای بررسی مفروضههای اساسی دادهها از ل اظ دادة گمشده ،دادة ارج از دامنه ،هم طی چندگانه و
1
نرماخبددن بررسی شدند .دادهها تهی از دادة گمشده و پر بددند و برای بررسی هم طی چندگانه ،
آمارههای ت مل 2و عامل تدرم واریانس 3ت لیل شدند .آمارة ت مل برای هر دو م غیر  )0/64بدد و چدن
بارگتر از  0/1است ،پس این شرن برقرار است .عامل تدرم واریانس برای هر دو م غیر  )1/54بدد که چدن
کم ر از  10است این شرن نیا برقرار است و نشاندهندة نبدد هم طی چندگانه میان م غیرهاست.

ج) آزمون مدل
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
مدخ اندازهگیری

RMSEA

IFI

GFI

CFI

X2/df

Df

X2

0/079

0/94

0/90

0/94

3/72

87

324/28

براساس مدخ نظری سرمایهای ،روانشنا ی نقش میانجی را در رابطة نیازهای روانشنا ی و یادگیری
مادامالعمر دارد .در مدخ مؤلفههای نیازهای روانشنا ی ،سرمایههای روانشنا ی و یادگیری مادامالعمر
نشانگرهای م غیرهای مکندن مربدن به دد تعیین شدند .در ادامه ،شا صهای برازت مدخ گاارت شده
است و همانگدنه که از جدوخ  3مشخص است ،مدخ برازت نسب اً دبی دارد .دربارة شا ص  ،X2/dfمقدار
مناسم شا ص  X2/df<3است و بر ی احمنظران مقدار کم ر از  5را نیا مناسم دانس هاند کالین،
 .)2011از نظر کالین  )2011شا صهای  GFI ،CFIو  AGFIزمانی که بارگتر از  0/9و نادیک به 1
باشند ،مناسمتر هس ند .همچنین براساس نظر مک گالدم و دیگران  ،)1996مقادیر  RMSEAچنانچه بین
 0/05تا  0/1باشد ،نشاندهندة برازت د مدخ است.
با تدجه به شکل  2که در آن ضرایم اس اندارد مسیر به همراه سطح معناداری آن نشان داده شده است،
نیازهای روانشنا ی  )β=0/73تأثیری مس قیم و معنادار بر سرمایههای روانشنا ی دارد .همچنین
نیازهای روانشنا ی  )β =0/04رابطهای مثبت و غیرمعنادار با یادگیری مادامالعمر دارد .رابطة سرمایههای
روانشنا ی  )β =0/66با یادگیری مادامالعمر مثبت و معنادار است .برای بررسی میانجیگری از روت بد
اس راپ 4اس فاده شد که ن ایج در جدوخ  4آمده است.

1. multicollinearity
2. tolerance
)3. Variance Inflation Factor (VIF
4. bootstrap
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سرمایههای
روانشناختی

0/04
نیازهای روانشناختی

یادگیری مادامالمعر

شکل  .2مدل پژوهش در حالت ضرایب مسیر استانداردشده
جدول  .4آزمون میانجیگری
نتیجه
میانجیگری
کامل

اثر غیرمستقیم

اثر مستقیم

اثر کامل

**0/442

0/037

**0/479

متغیر وابسته
یادگیری
مادامالعمر

متغیر میانجی
سرمایههای
روانشنا ی

متغیر مستقل
نیازهای
روانشنا ی

اگر با ورود میانجی ،رابطة میان م غیر پیشبین و مالک غیرمعنادار شدد ،میانجیگری از ندع کامل است.
در جدوخ  4نشان داده شده است که با ورود م غیر میانجی سرمایههای روانشنا ی در رابطة نیازهای
روانشنا ی با یادگیری مادامالعمر ،رابطة این دو م غیر غیرمعنادار شده است؛ بنابراین میتدان ن یجه گرفت
میانجیگری از ندع کامل برقرار است .با تدجه به جدوخ  4و معنادارنبددن رابطة مس قیم نیازهای
روانشنا ی و یادگیری مادامالعمر ،مدخ نهایی به در شکل  3است که در ادامه گاارت شده است.
سرمایههای
روانشناختی

یادگیری مادامالمعر

نیازهای روانشناختی
شکل  .3مدل نهایی پژوهش در حالت ضرایب مسیر استانداردشده

براساس شکل  3نیازهای روانشنا ی  )β=0/73تأثیری مس قیم و معنادار بر سرمایههای روانشنا ی
دارند و رابطة سرمایههای روانشنا ی  )β =0/70با یادگیری مادامالعمر مثبت و معنادار است.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش واسطهگر سرمایههای روانشنا ی در رابطة نیازهای اساسی
روانشنا ی و سداد یادگیری مادامالعمر ،به بررسی الگدی سا اری ارتبان میان م غیرها پردا ت .یاف ههای
پژوهش نیا رابطة غیرمس قیم یعنی نقش واسطهگری سرمایههای روانشنا ی در رابطة میان م غیرهای
پژوهش را تأیید کرد .بهمنظدر بررسی نقش میانجیگری سرمایههای روانشنا ی ،مسیرهای مربدن به
تفکیک بررسی شدند .نخس ین مسیر ،رابطة مس قیم نیازهای روانشنا ی با سرمایههای روانشنا ی بدد.
دربارة مسیر اوخ ،ن ایج با یاف ههای پژوهشهای پیشین همسد بدد کارمدناهال ی و همکاران2019 ،؛ لدتهانا
و یدسف .)2007 ،یاف ههای پژوهشها حاکی از این است که وق ی دانشآمدزان میتدانند نیازهای
روانشنا ی دد را ارضا کنند ،سرمایههای روانشنا ی آنها نیا پربارتر میشدد لدتهانا ،یدسف و آوولید،
 .)2007دارزمی ،کارشکی و مشکی  )2014نیا در پژوهش دد تأیید کردند ارضای نیازهای روانشنا ی
در ایجاد انگیات درونی مؤثر است .قاسم و حسین چاری  )1391نیا در مطالعهای ن یجه گرف ند ،وق ی افراد
نیازهای روانشنا ی دد را بهطدر مؤثر ارضا میکنند ،انگیات درونی آنها افاایش میباید و ددکارآمدی
و تا آوری که از مؤلفههای مهم سرمایههای روانشنا ی است ،در آنها بهبدد مییابد .براساس پژوهش
ورلیسن ،تمبرچ س و آکر  ،)2015زمانی که نیازهایی مانند ددپیروی ،شایس گی و پیدند ارضا میشدند،
سرمایههای روانشنا ی افراد افاایش مییابد و آنها ددکارآمد ،امیدوار و مثبتنگر میشدند و
تا آوریشان در برابر مشکال افاایش مییابد .مسیر دیگر ،رابطة مس قیم سرمایههای روانشنا ی و
یادگیری بدد.
رابطة مس قیم و معنادار این دو م غیر در پژوهشهای پیشین نیا تأیید شده بدد برای مثاخ ،واند ،کامکا
و وونگ وانیش2014 ،؛ لیا و لئد .)2016 ،همانطدر که پژوهشهای پیشین نیا نشان دادند ،زمانی که
دانشآمدزان ،سرمایههای روانشنا ی دیش را تقدیت میکنند و در برابر مشکال یا ب ران تا آور
میشدند ،مثبتنگری دد را ارتقا میبخشند و امیدوار و ددکارآمد هس ند .همچنین عملکرد ت یلی آنها
افاایش مییابد ،از منابع مدجدد برای حل مشکال به ر اس فاده میکنند و یادگیری آنها کاربردیتر است
لیا و لئد2016 ،؛ جفری2013 ،؛ تسن ،اس یل و سیلدر.)2006 ،
بهمنظدر بررسی نقش میانجیگری سرمایههای روانشنا ی در رابطة بین نیازهای روانشنا ی با سداد
یادگیری مادامالعمر ،با تدجه به اینکه یکی از شرون بررسی نقش میانجی ،معناداربددن رابطة مس قیم م غیر
پیشبین به مالک است ،نشان داده شد بین نیازهای روانشنا ی با سداد یادگیری مادامالعمر بدون حضدر
م غیر میانجی در دانشآمدزان مدرد پژوهش ،رابطة منفی و غیر معنادار است .درواقع میانجیگری سرمایههای
روانشنا ی در این مدخ ،از ندع کامل بدد .در تبیین نقش میانجیگری کامل سرمایههای روانشنا ی در
رابطة بین نیازهای اساسی روانشنا ی با سداد یادگیری مادامالعمر میتدان گفت این رابطه نشان میدهد،
نیازهای اساسی روانشنا ی ،بهواسطة سرمایههای روانشنا ی بر سداد یادگیری مادامالعمر دانشآمدزان
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بسیار مؤثر است .در تبیین این یاف ه ،همسد با پژوهشهای قبلی کارمدنا هال ی و همکاران2019 ،؛ پالدس،
ساوا و ویرجا )2020 ،میتدان گفت ارضای نیازهای اساسی روانشنا ی مانند نیاز به پیدند ،ددپیروی و
شایس گی از سدی دانشآمدزان ،بهشکلی مس قیم سداد یادگیری آنها را افاایش نمیدهد ،بلکه ارضای این
نیازها اثری مس قیم بر بارورسازی سرمایههای روانشنا ی آنها دارد و بهدلیل بهبدد این سرمایهها ،سداد
یادگیری مادامالعمر دانشآمدزان افاایش مییابد .الب ه پژوهشهایی نیا وجدد دارند که رابطة مس قیم ارضای
نیازهای اساسی روانشنا ی با یادگیری را تأیید کردهاند بارثلدمد و همکاران2011 ،؛ چن و همکاران،
2015؛ تسدیی و همکاران ،)2018 ،اما در پژوهش حاضر چنین رابطة مس قیمی تأیید نشد .شاید دلیل تأیید
نشدن رابطة مس قیم نیازهای اساسی روانشنا ی با سداد یادگیری مادامالعمر ،تأثیر شرایم ب رانی شیدع
کدوید  19و تأثیرا منفی روانی ناشی از فا لهگذاری اج ماعی و آمدزتهای غیرحضدری بر دانشآمدزان
مطالعة حاضر باشد؛ زیرا افراد در شرایم ب رانی نیاز دارند تا آوری دد را بات ببرند و با منفینگری دد
مبارزه کنند و از طرفی دیگر ددکارآمدی و امیدواری آنان نیا بهشد ت ت تأثیر چنین شرایم غیرطبیعی
قرار میگیرد؛ پس رف ارضای نیازهایی همچدن ددپیروی ،شایس گی و پیدند نمیتداند رسیدن به
یادگیری باکیفیت را تضمین کند و به واسطهگری سرمایههای مثبت روانشنا ی نیاز دارد.
درمجمدع میتدان گفت وق ی جامعهای بخداهد بارگساتن دد را به یادگیری مادامالعمر مجها کند،
باید در دوران مدرسه ،پایههای آن را بهطدر اساسی بنیان نهد .جامعه ق د دارد یادگیری مادامالعمر را در میان
بارگساتن ترویج دهد؛ درحالیکه باید با این پیشفرض روبهرو شدد که شاید این افراد در گذش ه با
تجربههای م فاو و مشکلزا روبهرو بددهاند .دانشآمدزانی که یادگیریهای دوران مدرسهشان با روایتهای
م فاوتی بدده است ،نیاز دارند از طرف جامعه ،مدارس و انداده بیش ر و جدیتر حمایت شدند تا ب دانند
سرمایههای روانشنا ی تهدیدشدة دد را ترمیم و بهسازی کنند .تا آوری در برابر شرایم نامساعد انداده
و جامعه ،حفظ نسبی نگرت مثبت به آینده ،مقابله با کاهش ددکارآمدی ناشی از عدامل بازدارنده و
امیدداش ن به بهبدد اوضاع از جمله مسائل مهمی است که باید اندادهها و نظام آمدزشی همة کشدرها به آن
تدجه کنند تا ب دانند آسیمهای روانی ،عاطفی و ت یلی دانشآمدزان را کاهش دهند و ح ی در شرایم
ب ران مانند شیدع کدوید  19به دانشآمدزان بیامدزند که ب ران ،قسم ی از واقعیت دنیای اطرافمان است و
مقابلة درست ما با چنین تجاربی میتداند سبم شکلگیری یادگیریهای جدید و سددمند شدد .در این باره،
به مسئدتن آمدزت و پرورت و مدیران و معلمان پیشنهاد میشدد مراقبتهای بهداشت روان و دما
مشاورهای را در مدارس جدی بگیرند و تمهیداتی فراهم کنند تا در در بروز ب رانهای فردی و اج ماعی
یا بروز مسائل مخ لف برای دانشآمدزان ،امکان اس فاده از دما مشاورهای و حمای ی برای آنها فراهم
شدد.
در پایان ذکر این نک ه ضروری است که یاف ههای پژوهش حاضر باید در بافت م دودیتهای آن ،تفسیر
و تعمیم شدد .پژوهش حاضر به در کمی ،بدون کن رخ جنسیت و تنها فقم از میان دانشآمدزان یک
مقطع ،از یک شهر در کل کشدر و در شرایم شیدع کدوید  19انجام شده است که تعمیم و تفسیر ن ایج را
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