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Abstract 
The purpose of this study was to identify the 
mediating role of psychological capital in the 

relationship between psychological needs and lifelong 

learning literacy. The present study was conducted in a 
descriptive manner to identify the relationships among 

variables in the form of a structural model in the 

correlational research design; therefore, the 
relationships among variables were tested in the form 

of a structural model. The statistical population 

included all twelfth grade high school students in 
Abhar (Iran) who were studying in the academic year 

2020-2021. Among them, 435 students (51 males and 

385 females) were selected by multistage cluster 
random sampling and answered the questionnaires on 

basic psychological needs (BNSG-S), psychological 

capital (PCQ), and lifelong learning literacy (LLL). 
The data were analyzed using the structural equation 

modeling method with Amos-24, and the combined 

reliability method was used to determine the reliability 
of the instrument. The results showed that the direct 

relationship between psychological needs and 

psychological capital (P < 0.001, β = 0.73) and the 
direct relationship between psychological capital and 

lifelong learning literacy (P ≤ 0.001, β = 0.70). 

Psychological capital also fully mediated the 

relationship between basic psychological needs and 

lifelong learning literacy, so that by satisfying more 

basic psychological needs of students, their 
psychological capital could be fertilized. As a result, 

their lifelong learning literacy increased. 
Keywords: Basic Psychological Needs, Psychological 
Assets, Lifelong Learning Literacy. 

 دهیچک

 یها هیسرما یا نقش واسطه ییحاضر شناسا یهدف از پژوهش کاربرد
 یریادگیننو سننداد  یشنننا   روان یازهننایدر ارتبننان ن یشنننا   روان
 ییشناسنا  یو بنرا  یفیالعمر بدد. پژوهش حاضنر بنه روت تد ن    مادام

در طننرپ پننژوهش  ،یالننم منندخ سننا  اردر ق رهننایم غ انیننروابننم م
 یدر قالنم الگند   رهایم غ انیم وابمر نیانجام گرفت؛ بنابرا یبس گ هم

آمدزان سناخ دوازدهنم    شامل دانش یآزمدده شد. جامعة آمار یسا  ار
 یلی( بندد کنه در سناخ ت  ن    رانین شهرسن ان ابهنر  ا   ةمقطع م دسط

آمندز   شدانن  435هنا   آن نیبددند. از بن  لیمشغدخ ت   1400-1399
 یا  دشننه یت ننادف یریننگ پسننر( بننه روت نمدنننه 51د  ننر و  384 
 یاساسن  یازهنا ین یهنا  ان خنا  شندند و بنه پرسشننامه     یا ندمرحلهچ

و سنداد   (PCQ  یشنا   روان یها هی، سرما(BNSG-S  یشنا   روان
هنا بنا اسن فاده از روت     ( پاسخ دادنند. داده LLLالعمر   مادام یریادگی

 Amos-24افناار   و بنا اسن فاده از ننرم    یا  ارمعنادت  سن   یابی مدخ
 یبن یترک ییاین ابناار از روت پا  ییاین پا نینی تع رمنظد شدند و به لیت ل

بنا   یشننا    روان یازهنا ین مینشان داد، رابطة مس ق جیاس فاده شد. ن ا
 می( و رابطنة مسن ق  P≤،73/0 =β 001/0  یشننا    روان یهنا  هیسرما
، ≥001/0Pالعمنر    منادام  یریادگین با سنداد   یشنا   روان یها هیسرما
70/0 =βنیرابطة بن  ،یشنا   روان یها هیسرما نی( معنادار بدد. همچن 
 ندر    العمر را بنه  مادام یریادگیو سداد  یشنا   روان یاساس یازهاین

 یازهنا ین ش ریب یبا ارضا تدان یم جهیدرن  کرد؛ یم یگر یانجیکامل م
هنا را   آن یشننا    روان یها هیآمدزان، سرما دانش یشنا   روان یاساس

 شیها را افناا  العمر آن مادام یریادگیسداد  اانیتبع آن، م بارور کرد و به
 داد.

 یهنا  هیسنرما  ،یشننا    روان یاساسن  یازهنا ین :یدی  کل یها واژه
 العمر. مادام یریادگیسداد  ،یشنا   روان
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 مقدمه
، تعلیم و تربیت امروز با انبده دانش و مفاهیم گدناگدن یفناورعلم و  ةو رشد فاایند شدن یجهانهمراه با 

 «2العمر مادامیادگیری »، اس راتژی «1در حاخ یادگیریجامعة »ندین  و با طرپ گف مان شدهیادگیری مداجه 

 که یطدر به ؛رویارویی و سازگاری با جهان در حاخ ت دخ ارائه شده است برای ضروری یراهبرد ةمثاب به
 (.2015 یانگ و یدروزو،  استآمدزت و پرورت به یادگیری  ةمس لام تغییر پارادایم از اید

است که از بعد زمانی، به فرایند یادگیری دائم از تدلد تا  شمدخ همهای فراگیر و  ، سازهالعمر مادامیادگیری 
های گدناگدن  جنبه شدد میزندگی فردی و اج ماعی را شامل گس رة گ اشاره دارد و از سدی دیگر کل مر

(. 2014گیرد  پاور،  یادگیری از  انداده، اج ماع و مدرسه تا م ل کار و تبادت  اج ماعی در جامعه را در برمی
 یکشدرهامطرپ شد،  دنسکدیدر  تیلداو کیعندان  بهبرای اولین بار  العمر مادامکه یادگیری  1960 از ساخ
 بهبدد یبرامؤثر  یآمدزش یراهبردها گرف ن شیدرپ و شدندم عهد  همه یبرا آمدزت حق جیترو بهعضد 

آمدزت و پرورت  نهاد ر،ییسرعت در حاخ تغ به جامعة با یسازگار اساس،نیبرا. افتیضرور   آمدزت تیفیک
ساتن  بارگ یح  و ندجدانان کددکان، ةهم یبرا یضرور یها ها و مهار  آمدزت همة کردن فراهم به را

 یبرا یو سازمان یکردیرو یتدال شامل ینیالعمر مجمدعه قدان مادام یریادگی(. 2014 ،پاور  است کرده ملام
رواج دهد.  یزندگرا در کل گس رة  یریادگیاست که  نیآن، ا ییاست و هدف نها یآمدزش یکاربردها

العمر  . مفهدم ماداموزمرهر ی ددکار زندگ یها یریادگینه  ،براساس سداد است یریادگیمنظر،  نیاز ا یریادگی
 (.2017 ، پسناست   یعمر ضرور انیتعمدانه است که تا پا یریادگی کی گر،ید یاز سد

جدیدی را برای  یها فر تم دری نظام آمدزشی است که باید  تیمأمدر، العمر مادامت قق یادگیری 
 جیتدر به، العمر مادامیادگیری  یها تیقابل(. نقش مدارس در رشد 2005 کربر و مهاینا،  کند افراد  دد تدبیر

 نظر ا  الفاین ندع از یادگیری ب ث و تدسعة نقش مدارس در دربارة هندز  که یدرحال ؛شدد یم تر روشن
یی و دبیرس ان، تدجه  دد آمدزت اب دا گذاران استیسریاان و  (، با این حاخ برنامه2003 ایس انس،  وجدد دارد

 سازمان همکاری و تدسعه  اند کردهمعطدف  العمر مادامبرای یادگیری  آمدزان دانشرا به ایجاد آمادگی 

 (.2000، 3اق  ادی

را تدسعه دهد  آمدزان دانشتزم برای  یها مهار در چنین ع ری، سیس م آمدزت رسمی و اجباری باید 
آماده شدند  کدشکدن و دمیرخ،  العمر مادامرا بیامدزند و برای فرایند یادگیری  ادگرف نیب دانند چگدنه  ها آنتا 

مدارس به سمت این ندع یادگیری وجدد  یده جهت(. هیچ دس درالعمل مشخ ی برای 2011؛ اوزن، 2010
یل دیگر فرایند تبد سدی. از است فرد من  ربهو کارکنانش،  آمدزان دانشهر مدرسه همراه با  چراکه ؛ندارد

 شدند میدچار اضطرا   آمدزان دانشوگرنه معلمان و  ؛باید تدریجی و آهس ه باشد العمر ماداممدارس سن ی به 
از  ییادگیر(. 2003شدند  برایس و ویثرز،  اع ماد یبو شاید هم به مدرسه  شدند رو می روبهتردید با و والدین 

                                                 
1. learning society 

2. lifelong learning 

3. organization for economic cooperation and development 
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است،  یدر زندگی فرد آمده شیپو شرایم  ها  ه داسندع شخ ی و  ددجدت که مب نی بر نیازها، ان ظارا ، 
که فرد را از  ییها تفاو که بر م دریت فرد یادگیرنده و  شدد یمواکنشی در مقابل نظام رسمی آمدزت تلقی 

درست آن در دوران  یایر یپو  1العمر مادامدر ارتقای سداد یادگیری  .، اس دار استکند میدیگران م مایا 

 برایس و ویثرز،  تدجه شدد آمدزان دانشم فاو   یها یژگیوو  ها  داس هین نیازها، ا منشأبه  بایدمدرسه 
2003.) 

، عدامل گذارد یم ریتأثو کیفیت آن  آمدزان دانشاز جمله م غیرهای مهم که بر سداد یادگیری 
و  19. ح ی در زمان شروع شیدع کدوید است یشنا   روان یها هیسرمااز جمله نیازها و  یشنا   روان

 یها جنبهبر  یرحضدریغاثر این ب ران و آمدزت بارة در ییها پژوهشمجازی مدارس نیا  یها آمدزت
، تلیلی، لئدمثاخ هدانگ،  ؛ برایمقاطع مخ لف  در  گرف ه است آمدزان دانشت  یلی، روانی و رف اری 

یدع کرونا در چین مجازی در دوران ش یها آمدزتبارة که در یا گس رده( در پژوهش 2020یانگ و وانگ  
یا  بددن هاین بدد: آماد ها آنتسهیل یادگیری منعطف رسیدند که یکی از بارة به ن ایج مفیدی در ،انجام دادند

و  2از جمله  ددمدیری ی بسیاریمجازی به عدامل  یها یریادگیبرای انطباق با  آمدزان دانش نبددن

نهادینه شده است.  ها آنعدامل مخ لف در  ز سدیاگذش ه  های بس گی دارد که در ساخ ها آن 3 ددراهبری

 آمدزان دانش( دریاف ند که فهم عمیق از تجار  یادگیری 2020، سیافرودین و ا الن  میتاحر پدترا، لیریداتی،
تا  کندآگاه  مؤثرو  بلندمد بر یادگیری عمیق و  مؤثرگذاران آمدزشی و مدارس را از عدامل  سیاست تداند یم

 براساس. کنندم  دخ  ها ة آنژیونیازها و شرایم  براساسرا  آمدزان دانشنده ندع آمدزت به ب دانند در آی
هرکس در ذهن  دد، ت دیری از واقعیت دارد که م  دخ منابع مخ لف است. هرگاه  (1991مایرو   ةنظری

و  شدیاند یم شیها تجربهو در این حالت، شخص به  شدد یمهماهنگ نباشد، دگرگدن  ها تجربهاین ت دیر با 

این جة ین . ندیگد یم «4ب ران حیا » تدازن نبدد. به این ناهماهنگی و ادیر یمطرحی جدید برای زندگی 

ب ران و طرپ جدید برای زندگی، ایجاد یادگیری جدید است که از اهداف ا لی ارتقای سداد یادگیری 
 .آید شمار می به العمر مادام

 5مدفقی داش ه باشیم که تفکر ان قادی ساتن بارگرای اینکه ب دانیم (، ب1991  مایرو ةبا تدجه به نظری

را با چگدنگی  آمدزان دانشاز دوران مدرسه،  باید ،باشند حل راهداش ه باشند و هماهنگ با ب ران در پی کشف 
بنابراین پژوهش حاضر  ؛آشنا کنیم مؤثر یها یریادگیکسم تجار  عمیق و  منظدر بهمقابله با شرایم ب رانی 

، العمر مادامسداد یادگیری  یها مؤلفهبا  رده  یشنا   روان یها هیسرمانیازها و رابطة  نبددبا کشف رابطه یا 
 یبرا ییادگیر  العمر مادامآمدزت و پرورت سازاگرا، منعطف و مطابق با اهداف یادگیری برای  بس ری

                                                 
1. lifelong learning literacy 

2. self-management 

3. self-direction 

4. life crisis 

5. critical thinking 
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 .کرده است( فراهم بددن یبرا یریادگیو زیس ن  یبرا یریادگی دادن، انجام یبرا یریادگی دانس ن،
افرادی که تدانایی »: شدد یمتعریف  گدنه نیا( 2007از نظر لی و تسای   العمر مادامسداد یادگیری  

برای فهم و ارزیابی دقیق سداد  «.حیا  را دارندگس رة یادگیری در ادامة  دانش، مهار  و نگرت( برای 
یادگیری  یها تیقابلیادگیری،  های یهنظری مناسم، به ر است با نظر چارچد ان خا  و  العمر مادامیادگیری 
فراگیر  قدر آن بایدیادگیری مرتبم  های هآشنا باشیم. نظری العمر مادامیادگیرندگان  یها یژگیوو  العمر مادام

و  ام یمر(. 2007ی، را شامل شدند  لی و تسا یسال بارگباشند که سنین مخ لف از جمله کددکی، ندجدانی و 
گرایی،  گرایش تقسیم کرد: رف ارگرایی، شنا ت پنجبه  تدان یمیادگیری را  کنند یم( ادعا 1999کافارت  

گرایی و سازاگرایی با  ، شنا تییگرا انسان، ها آنکه از میان  1، یادگیری اج ماعی و سازاگراییییگرا انسان

یادگیری  یها تیقابلبارة مخ لفی در های دیدگاه دارد. یتر کیدنا، ارتبان العمر مادامفراگیران  یها یژگیو
شامل یادگیری برای زندگی،  ها تیقابل( در یدنسکد، این 1972فدر  گاارت  براساس .وجدد دارد العمر مادام

گاارت  بر مبنای. ستیادگیری برای یادگیری، یادگیری برای تفکر نقاد و آزاد و یادگیری برای عشق به دنیا
: یادگیری برای زندگی در کنار هم، یادگیری برای دانس ن، استبه قرار زیر  ها تیقابل(، این 1996س  دلدر

، العمر مادامکردن به سداد یادگیری  دادن و یادگیری برای بددن. نگرت دیگر برای نگاه یادگیری برای انجام
: هس ندبه شرپ زیر  ها یژگیواین  (،2004است. از نظر وو   العمر مادامیادگیرندگان  یها یژگیوتدجه به 
بهینه از اس فادة ، عملکرد به ر در طراحی یادگیری و مدیریت زمان، العمر مادامیادگیری  یها ییتداناگس رت 
بردن از یادگیری گروهی، یادگیری  ددهدای ی، ارزیابی یادگیری  یادگیری، لذ  یها یاس راتژو  ها روت
رندة یادگی(، یک 2001آندندوو، اوهساکد و ماچ،  ارت یدنسکد  میدخگا بر مبنایو غیره.  العمر مادام
یادگیری کنندة  و ادغام  ددشکدفاگرا و  ملأ، یک کاشف فعاخ و  الق به دنیای اطراف، یک عامل تالعمر مادام
 است.

 است 2یشنا   رواندر این پژوهش، نیازهای اساسی  العمر مادامیکی از م غیرهای مرتبم با سداد یادگیری 

نظری  یها  چارچد یکی از  این نظریهتدانس ه است آن را تبیین کند.  ی دب به 3گری  ددتعیینة ینظرکه 

 ذاتی در بشر وجدد دارد  در  بهاین نیازها  کند یمفرض  ی است کهشنا   روانبرای تبیین نیازهای اساسی 

(. این 2003هس ند  گانیه،  6و پیدند 5، شایس گی4که زیربنای رف ار او هس ند. این نیازها شامل  ددپیروی

دتیل و اهداف گدناگدنی که برای ة یپا(، تفاو  انداع انگیات را بر 2000نظر دسی و رایان   براساسنظریه 
ارضای این سه  دنباخ بهدر این دیدگاه، انگیات درونی  .کند یم، مشخص شدند یمانجام یک عمل برانگیخ ه 

از نظر انگیاشی در پیگیری اهداف و همچنین م  دای اهدافی که فرد دنباخ  نیاز اساسی است و این نیازها

                                                 
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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بددن یا  نقش دارند. نیاز به  ددپیروی به نیازی اشاره دارد که در آن، احساس کن رخ درونی، عامل کند یم
ه . نیاز بدیابی یمدر تعامال  با م یم دارید و به ل اظ اسنادی، مکان علیت را درون  دد  ی ددمخ ار

، تر بارگ یها نهیزمو با  ها تیفعالشایس گی یعنی افراد نیاز دارند در تعامال   دد با دیگران، با تکالیف و 
احساس شایس گی کنند. نیاز به پیدند انسانی و ارتبان و وابس گی، به نیاز فرد برای تعلق به یک گروه اشاره 

 یشنا   روانکردن نیازهای اساسی  ، در برآوردهنددار(. افرادی که انگیات درونی 2000دارد  دسی و رایان، 
(. 2000؛ پین ریچ، 2000کیفیت یادگیری  دد را ارتقا ببخشند  دسی و رایان، تدانند  و میهس ند    دد مدفق

از  تدانند میگر هس ند، با تدجه مثبت به این نیازهای اساسی،  و دانشجدیانی که  ددتعیین آمدزان دانش
بهره بگیرند و عملکرد ت  یلی به ر و بهایس ی باتیی  مؤثربرای یادگیری عمیق و سددمند  راهبردهای

(. ارضای 2012؛ کدسدرکار، کرایست، مان، کاس رز و تن کیت، 2008داش ه باشند  گدای، راتل و چاناخ، 
عملکرد مطلد  افراد و  سبم ،فردی و فرهنگی یها تفاو  با وجدد یشنا   رواندرست نیازهای اساسی 

؛ چن و همکاران، 2011ن دمانی،   بارثلدمد، ن دمانیث، رایان، بدت و تدگرسن شدد یم مؤثر یها یریادگی
شدن نیازهای  (، در پژوهشی در قالم معادت  سا  اری نشان دادند برآورده2018و همکاران   ییتسد (.2015
دارد و این نیازها را  العمر مادام با یادگیری یریپذ انطباقمثبت و مس قیمی با رابطة ، یشنا   رواناساسی 
 یگر واسطهبا  آمدزان دانش یشنا   روانمهم در بهایس ی و ن ایج یادگیری دانس ند. ارضای نیازهای  یشا  
هال ی،  شدد  کارمدنا ها آنمدجم تقدیت یادگیری و افاایش  ددتنظیمی  تداند یم یشناس روان یها هیسرما

کارمدنا هال ی و  یها اف هی( نیا 2020. پژوهش پالدس، ویرگا و ساوا  (2019ساتندا، للدرنس و شافلی، 
چنین بس ر مساعدی را برای ارضای  تداند یمکه حمایت معلمان  کند یمو اضافه  دییتأ( را 2019همکاران  

 .کندنیاز و ارتقای کیفیت یادگیری فراهم 

 2نگر مهم روانشناسی مثبت یها همؤلف ءجا است که 1یشنا   روان یها هیسرمام غیر مرتبم دیگر، 

مخ لف  یها جنبهدر  ها آننگر بر نقان قد  افراد و بهبدد عملکرد  شناسی مثبت . در روانشدد یمم سد  
از چهار  یشنا   روان ةسرمای (.2012و جنسن،  ، لدتهانا؛ لدتهانا2007 لدتهانا و یدسف،  شدد یمزندگی تأکید 

تدانایی ت مل   4یآور تا ، (ایانگ چالشفردی برای انجام کارهای  یها ییاتدانباور به   3 ددکارآمدیمؤلفة 

اسناد اتفاقا  مثبت به عدامل دائمی   5اندیشی ، مثبت(و ادامه کار برای رسیدن به اهداف آمده شیپ  المشک

ه شد تشکیل (ها آنراه رسیدن به  در داش ن انگیاه و هدف در زندگی و پافشاری  6و امیدواری (و شخ ی

نقش مهمی در افاایش تدانمندی  تدانند یم ها مؤلفههرکدام از این (. 2007 لدتهانا و یدسف،  است
 ءرا جا یشنا   روان یها هیسرما تدان یمت  یلی داش ه باشند. درواقع  ةدر زمین آمدزان دانشو  دانشجدیان

                                                 
1. psychological capital 

2. positive psychology 

3. efficacy 

4. resilience 
5. thinking positive 
6. hopefulness 



 ... العمر و مادام یریادگیسواد  یالگو                                                                                                       134

 

در م یم آمدزشی،  اگیرانفرمهم و اساسی در نظر گرفت که در در  بر درداری  یها مهار و  ها یژگیو
 اح ماخ بهو درن یجه  دهند یمت  یلی از  دد نشان  آور اس رسکم ری در برابر رویدادهای  یریپذ میآس

نیا  شده انجام یها پژوهش(. 2012 شی چانگ،  شدند یم مداجهن ایج بررسی ت  یلی ی فرسددگ اکم ری ب
ری بر دردار باشند، رضایت، نشان و بهایس ی تتاب یشنا   روان ةکه از سرمای فراگیرانی، دهد نشان می
 واند،  کنند یم نمرا  و معدخ کل به ری در م یم آمدزشی کسم(، 2013پینگ و کای،   لینگ دارندبیش ری 

  و کالش دد برای حل م یها مهار از منابع مدجدد و  تدانند یمو به ر  (2014کامکا  و وونگ وانیش، 
را  یشنا   روان یها هیسرمابسیاری، نقش  یها پژوهش(. 2016، لئدد  لیا و کنن دس یابی به مدفقیت اس فاده

کردن یادگیری در زندگی  کاربردی تینهادرگری و  در بهبدد عملکرد ت  یلی، افاایش انگیات و  ددتعیین
اجارس (. پ2007( و لدتهانا و یدسف  2006(، تسن، اس یل و سایلدر  2013از جمله: جفری   ؛دهند یمنشان 

 یشنا   روان یها هیسرما یها مؤلفه( در پژوهش  دد نشان دادند که  ددکارآمدی  که از 1994و میلر  
( نیا 1990آن دارد. پژوهش پین ریچ و دیگرو    مسائلدر یادگیری ریاضی و حل  یا واسطهاست( نقش 

 سبم، یشنا   روان یها هیماسرگس رت کرد.  دییتأمدی بر یادگیری شنا  ی را آبددن  ددکار یا واسطهنقش 
این  ةو هم شدد یم( 2015؛ ورلیسن، تمبرچ س و آکر، 2007 لدتهانا و یدسف،  آمدزان دانشارضای نیازهای 

 (.2014و همکاران،  لئد  انجامد می آمدز دانشبخش  ارتقای یادگیری  ددنظم بهعدامل 
ی از نیازهای ا لی ع ر اطالعا  و ن یجه گرفت که یک تدان یمگرف ه   در  یها پژوهشبا تدجه به 

 ةآن باید در دور یازهاین شیپ شک بیعمدم مردم است و  میاندر  العمر مادامارتباطا ، افاایش سداد یادگیری 
مهم و اقداما  نهادهای آمدزشی و تربی ی بسیار  ها تالتکددکی و ندجدانی م قق شدد که در این میان، 

 ساتن بارگمربدن به  العمر ماداممرتبم با یادگیری  یها پژوهشیش ر (. ب2017 دمیرخ و آکدیدنلد،  است
م دود  یها پژوهش بیش رو کم ر به ارتقای نگرت این ندع یادگیری در مدارس پردا  ه شده است و  است

حساس گذار از دورة ساخ آ ر مقطع م دسطه در  آمدزان دانش(. 2003 ایس انس،  اند بددهدر این زمینه کیفی 
م کمی برای  یها هیپا تداند یم ها آن العمر مادامهس ند و افاایش سداد یادگیری  یسال بارگ انی به پیشندجد

-Organisation for Economic Coباشد   ها آن یسال بارگرسیدن به اهداف این ندع یادگیری در 

operation and Development, 2000 و  یشنا   روان(. با تدجه به اهمیت ارضای نیازهای اساسی
پژوهش کمی و کیفی  نبددبر میاان یادگیری و  رشانیتأثندجدانی و  ةافراد در دور یشنا   روان یها هیسرما
 انیمرابطة در  یشنا   روان یها هیسرما یا نقش واسطهارتبان این سه م غیر، پژوهش حاضر نة یزمدر 

کرده را ارائه ها  آن انیارتبان م یسا  ار یالگد و یبررسرا  العمر مادامسداد یادگیری  با یشنا   رواننیازهای 
 .( طراحی شد1زیر  شکل ة یاولبرای پژوهش حاضر، مدخ مفهدمی  .است
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 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 روش
 جامعه، نمونه و روش اجرای پژوهش

دخ در قالم م رهایم غ انیروابم م ییشناسادلیل  است و به یفیبه روت تد کاربردی و پژوهش حاضر 
 یسا  ار یدر قالم الگد رهایم غ انیروابم م بنابراین ؛گرفتانجام  یدر طرپ پژوهش همبس گ ،یسا  ار
دوم  همقطع م دسط دوازدهم ةیپا و د  ر پسر آمدزان دانشپژوهش شامل  نیا یآمارجامعة . دده شدآزم
 شنهادی( که پ1998  و فاوا سریبا تدجه به نظر ول بددند. 1399-1400 یلیدر ساخ ت   ابهر س انشهر
است، با  ینفر ضرور 300با حجم حداقل  یا نمدنه ر،یمس لیو ت ل یابی مدخ کردیدر پژوهش با رو کنند یم

آمدزان قرار  نفر از دانش 435 اریپرسشنامه در ا   ن،یآنال ةساده و پرسشنام یت ادف یریگ نمدنهاس فاده از 
شهرهای  میاناب دا از  یا چندمرحله یا  دشه یریگ مدنهمذکدر به روت ن ةجامع انیاز م؛ بنابراین گرفت

. ندمدرسه ان خا  شد چهار یطدر ت ادف به شهرو از هر  یطدر ت ادف به شهر دو مخ لف شهرس ان ابهر
. سنجیده شدندآمدزان حاضر در آن کالس  و دانش دهیبرگا یادفکالس ت  سهسپس از هر مدرسه 

 یینها لیت ل ها ینفر از آزمددن 435 تیدرنهاآنالین پاسخ دادند و  یها پرسشنامهبه  مدردنظر یها نمدنه
 .شدند

 پژوهش ابزار
1العمر مادام یریادگیسواد  اسیمق

 (LLL) 
و  ندیفرا ،یورود حدزه  سهاست که  سؤاخ 49شامل  که ( سا  ه است2007  یو تسا یل را اسیمق نیا

ها،  و روت یریادگی ی، راهبردهایم اساسیمفاه ،یریادگی ی، آگاهی  ددآگاه اسیمق  رده هشتو  2(ی روج

 یابی، ارزیمیت یریادگی ،یریادگیزمان  تیریو مد یایر برنامه ،یریادگیمنابع  یساز کپارچهیو  یریگیپ
 ة نمر یا درجهچهار کر یل فیپرسشنامه در ط نیا یگذار نمره. جیده است( را سنیریادگیو ان قاخ  یریادگی

                                                 
1. Lifelong Learning Literacy (LLL) 

2. input, output and process 

 یشناخترواننیازهای اساسی 

 یشناختروان یهاهیسرما

 العمرمادامسواد یادگیری 
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پاسخ  یبرا 4 ةپاسخ مدافقم و نمر یبرا 3 ةپاسخ مخالفم، نمر یبرا 2 ةخالفم، نمرم کامالًپاسخ  یبرا 1
 .بدد 96/0کرونباخ کل  یآلفا براساسضریم پایایی  ای. در پژوهش حاضر نردیگ یمدافقم(  در  م کامالً

 (BNSG-S) 1یشناخت روان یاساس یازهایشدن ن برآورده اسیمق
 و ویلیاما انیرا ی،در کار دس یشنا   روان یاساس یازهایاز ن یریگ( با الگد2003  هیگان را اسیمق نیا
اس قالخ  ازیشدن سه ن برآورده ،ها اسیمق .  ردهاست اسیمق ماده و سه  رده 21 یو دارا کرده نی( تدو1996 
 ،2 سؤات بددن   ( و مرتبم19و  15، 13، 10، 5، 3 سؤات   یس گی(، شا20و  17، 14، 11، 8، 1،4 سؤات  
، 3 سؤات  ازیام  ،اسیمق نی. در اسنجند یم یا درجه پنج کر یل فیط کی( را در 21و  18، 16، 12، 9، 7، 6
( 2005  کیانگ و زاکالیشافر،  ،ی. وشدد یممعکدس م اسبه   در  به 20و  19، 18، 16، 15، 11، 7، 4

 0.90، 0.85، 0.75، 0.68ترتیم  را به اسیکل مق ةبددن و نمر مرتبم ،یس گیبه اس قالخ، شا ازیاع بار ن
 .آمد دست به 85/0 ضریم پایایی ر،اند. در پژوهش حاض گاارت کرده

 (PCQ) 2زلوتان یشناخت روان ةیسرما اسیمق
 یدواری(، ام6تا  1 سؤات   ی ددکارآمد اسی رده مق چهاراست که در  سؤاخ 24شامل  اسیمق نیا
 یشنا   روان یها هیسرما ،(24تا  19 سؤات   ینیب  دت و (18تا  13 سؤات   یآور (، تا 12تا  7 سؤات  

 ، یدسف و آوولید. لدتاناسنجد یمخالفم( م کامالًتا  مدافقم کامالً  یا درجه شش کر یل فیط کیرا در 
 و CFI یها آمارهو  6/24آزمدن را  نیدو ا ینسبت   یو معادت  سا  ار یعامل لی( با اس فاده از ت ل2007 

RMSEA ةاست. در مطالع شده دییآزمدن تأ یعامل ییکه روااند  گاارت کرده 08/0و  97/0مدخ را  نیا 
 آمد. دست به 85/0 ضریم پایایی ،حاضر

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
از  شده مطرپهای  و همچنین دس یابی به اهداف پژوهش و بررسی فرضیه ها دادهتجایه و ت لیل  برای
اس نباطی از جمله میانگین، ان راف اس اندارد، کجی، کشیدگی، همبس گی و  های آمار تد یفی و روت
بددن  کرونباخ، بررسی نرماخ ی طی اس فاده شد. برای بررسی پایایی اباارها از آلفا های بررسی هم آزمدن
. معادت  سا  اری اس فاده شد یابی مدخت لیل مدخ پیشنهادی از روت  برایها از کجی و کشیدگی و  داده
 اس فاده شد. Amos-24و  Spss-22 یافاارها نرمها از  تجایه و ت لیل داده منظدر به

 ها یافته
 شناختی نمونه الف( توصیف جمعیت

                                                 
1. Basic Needs Satisfaction in General Scale (BNSG-S) 

2. Psychological Capital Questionnaire (PCQ) 
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 کنندگان در پژوهش شرکت شناختی یتجمع یف. توص1جدول 

 متغیر
 

 تعداد درصد

 جنسیت
 384 4/88 د  ر

 51 6/11 پسر

 435 100 دوازدهم ت  یلی ةپای

 ت  یلی شرایگ

 199 8/45 انسانی

 115 4/26 تجربی

 43 9/9 ریاضی

 34 8/7 دانش و کار

 44 1/10 ای حرفه و فنی 

دهد از میان  است، نشان می آمده 1جدوخ شنا  ی که در  های جمعیت های مرتبم با ویژگی یاف ه
 همة( د  ر بددند. در د 4/88نفر   384( پسر و در د 6/11نفر   51آمدزان حاضر در این پژوهش  دانش
های انسانی، تجربی،  در گرایش آمدزان دانشتعداد  بددند ودوازدهم مشغدخ به ت  یل  ةپایدر  آمدزان دانش

 نفر بدد. 44، 34، 43، 115، 199ترتیم  ای به حرفه -فنی  و ریاضی، کار و دانش

 های آماری ب( توصیف شاخص

 یهمبستگ یبو ضرا یفی. اطالعات توص2جدول 

 العمر مادام یادگیری یشناخت روان های سرمایه یشناخت روان نیازهای 

   1 یشنا   روان یازهاین

  1 50/0** یشنا   روان های سرمایه

 1 59/0** 46/0** العمر مادام یادگیری

 -59/0 -52/0 -4/0 کجی

 41/2 03/0 65/0 کشیدگی

 35/159 32/111 25/77 میانگین

 07/20 30/14 88/11 اس اندارد ان راف

01/0 > p
** 05/0< p

* 

شده است که با تدجه به آن  ارائه، ضرایم همبس گی بین م غیرها و اطالعا  تد یفی 2در جدوخ 
 شده م اسبههای کجی و کشیدگی  شا ص دار است. امعن p<01/0همه م غیرها در سطح  میانهمبس گی 

بدد  10از  تر کدچک 2مطلق ضریم کشیدگی و قدر 3تر از  کدچک 1قدر مطلق ضریم کجی دهد، مینشان 

                                                 
1. absolute value of skewness coefficient 

2. Absolute value of kurtosis coefficient 
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 از تدزیع نرماخ بر دردار هس ند. ها داده( 2015که با تدجه به نظر کالین  
 طی چندگانه و   ارج از دامنه، هم ةگمشده، داد ةها از ل اظ داد های اساسی داده بررسی مفروضه برای

، 1 طی چندگانه برای بررسی هم ند وددگمشده و پر  ب ةداد تهی ازها  بددن بررسی شدند. داده نرماخ

( بدد و چدن 64/0 هر دو م غیر  یبرات مل  ةشدند. آمار ت لیل 3و عامل تدرم واریانس 2ت مل یها آماره

( بدد که چدن 54/1 پس این شرن برقرار است. عامل تدرم واریانس برای هر دو م غیر  ،ستا 1/0از  تر بارگ
 .سترهایم غ میان طی چندگانه  هم نبدد ةدهند نشانو  استار ست این شرن نیا برقرا 10کم ر از 

 ج( آزمون مدل

 مدلبرازش  یها . شاخص3جدول 

 RMSEA IFI GFI CFI X2/df Df X2 

 28/324 87 72/3 94/0 90/0 94/0 079/0 گیری اندازه مدخ

و یادگیری  یشنا   نروانیازهای  ةنقش میانجی را در رابط یشنا   روان ،ای براساس مدخ نظری سرمایه
العمر  و یادگیری مادام یشنا   روانهای  ، سرمایهیشنا   رواننیازهای  یها مؤلفهالعمر دارد. در مدخ  مادام

های برازت مدخ گاارت شده  شا ص ،در ادامهنشانگرهای م غیرهای مکندن مربدن به  دد تعیین شدند. 
Xشا ص  رةدربا دبی دارد.  نسب اًت مدخ براز ،مشخص است 3که از جدوخ  گدنه هماناست و 

2
/df مقدار ،

X>3مناسم شا ص 
2
/df  اند  کالین،  را نیا مناسم دانس ه 5مقدار کم ر از  نظران  احماست و بر ی

 1و نادیک به  9/0از  تر بارگزمانی که  AGFI و CFI ،GFIهای  ( شا ص2011(. از نظر کالین  2011
چنانچه بین  RMSEA(، مقادیر 1996نظر مک گالدم و دیگران   ساسبراتر هس ند. همچنین  مناسم ،باشند
 برازت  د  مدخ است. دهندة نشان ،باشد 1/0تا  05/0

، که در آن ضرایم اس اندارد مسیر به همراه سطح معناداری آن نشان داده شده است 2با تدجه به شکل 
همچنین  .دارد یشنا   روانهای  بر سرمایه دار معنامس قیم و  یریأث( تβ=73/0  یشنا   روانزهای نیا

 یها هیسرما ةالعمر دارد. رابط با یادگیری مادام ادارای مثبت و غیرمعن ابطه( ر β=04/0  یشنا   رواننیازهای 
گری از روت بد   بررسی میانجی برای ت.اس دار معناالعمر مثبت و  با یادگیری مادام(  β=66/0 ی شنا   روان

 است. آمده 4اس فاده شد که ن ایج در جدوخ  4اس راپ

 

                                                 
1. multicollinearity 

2. tolerance 

3. Variance Inflation Factor (VIF) 
4. bootstrap 
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 استانداردشده یرمس یب. مدل پژوهش در حالت ضرا2 شکل

 گری یانجی. آزمون م4جدول 

 مستقل یرمتغ یانجیم یرمتغ وابسته یرمتغ اثر کامل یماثر مستق یرمستقیماثر غ یجهنت

 گری یانجیم
 کامل

 یادگیری 479/0** 037/0 442/0**
 العمر مادام

 ایه یهسرما
 یشنا   روان

 یازهاین
 یشنا   روان

گری از ندع کامل است.  بین و مالک غیرمعنادار شدد، میانجی م غیر پیش میان ةرابط ،اگر با ورود میانجی
 یازهاین ةدر رابط یشنا   روانهای  نشان داده شده است که با ورود م غیر میانجی سرمایه 4در جدوخ 

تدان ن یجه گرفت  می؛ بنابراین شده استدار  معنااین دو م غیر غیر ة، رابطعمرال مادامیادگیری  با یشنا   روان
مس قیم نیازهای  ةرابط دارنبددن معناو  4با تدجه به جدوخ  گری از ندع کامل برقرار است. میانجی
 است که در ادامه گاارت شده است. 3شکل   در  بهالعمر، مدخ نهایی  و یادگیری مادام یشنا   روان
 

 

 

 

 

 استانداردشده یرمس یبپژوهش در حالت ضرا یینها مدل. 3 شکل

 یشنا   روانهای  بر سرمایهدار  معنامس قیم و  یریتأث( β=73/0  یشنا   رواننیازهای  3شکل  براساس
 است.دار  معناالعمر مثبت و  با یادگیری مادام(  β=70/0  یشنا   روان یها هیسرما ةرابطد و ندار

 هایسرمایه

 شناختیروان

 شناختیروان نیازهای المعرمادام یادگیری

04/0 

 هایسرمایه

 شناختیروان

 شناختیروان نیازهای المعرمادام یادگیری
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 گیری بحث و نتیجه
نیازهای اساسی  ةدر رابط یشنا   روان یها هیسرماگر  نقش واسطه ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

 یها اف هیت. پردا  رهایم غ انیارتبان م یسا  ار یالگد یبه بررس ،العمر مادامسداد یادگیری و  یشنا   روان
 یرهایم غ انیمرابطة در  ی  شنا روان یها هیسرما یگر نقش واسطه یعنی میرمس قیغ ةرابط نیا پژوهش

مسیرهای مربدن به  ،یشنا   روان یها هیسرما یگر یانجیمبررسی نقش  منظدر به .کرد تأییدپژوهش را 
بدد.  یشنا   روان یها هیسرمابا  یشنا   رواننیازهای مس قیم  ة. نخس ین مسیر، رابطندتفکیک بررسی شد

لدتهانا ؛ 2019 ی و همکاران،کارمدناهال   بددسد  همپیشین  یاه پژوهش یها اف هین ایج با  ،مسیر اوخبارة در
نیازهای  تدانند می آمدزان دانشحاکی از این است که وق ی  ها پژوهش یها اف هی(. 2007 دسف،یو 
 لدتهانا، یدسف و آوولید،  شدد یمنیا پربارتر  ها آن یشنا   روان یها هیسرما دد را ارضا کنند،  یشنا   روان
 یشنا   روانکردند ارضای نیازهای  دییتأ( نیا در پژوهش  دد 2014 دارزمی، کارشکی و مشکی  (. 2007

وق ی افراد ، ن یجه گرف ند یا مطالعهدر  ای( ن1391است. قاسم و حسین چاری   مؤثردر ایجاد انگیات درونی 
مدی آو  ددکار دیبا یمفاایش ا ها آن، انگیات درونی کنند یمارضا  مؤثر طدر به دد را  یشنا   رواننیازهای 
پژوهش  براساس. ابدی یمبهبدد  ها آندر  ،است یشنا   روان یها هیسرمامهم  یها مؤلفهآوری که از  و تا 

، دنشد یم ددپیروی، شایس گی و پیدند ارضا  مانند(، زمانی که نیازهایی 2015  ورلیسن، تمبرچ س و آکر
و  شدند یمنگر  مد، امیدوار و مثبتآ ددکار ها آنو  ابدی یمافراد افاایش  یشنا   روان یها هیسرما
و  یشنا   روان یها هیسرمامس قیم رابطة . مسیر دیگر، ابدی یمدر برابر مشکال  افاایش  شان یآور تا 

 یادگیری بدد.
ا  واند، کامکمثاخ،  برایشده بدد   دییتأپیشین نیا  یها پژوهشمس قیم و معنادار این دو م غیر در رابطة 

پیشین نیا نشان دادند، زمانی که  یها پژوهشکه  طدر همان(. 2016، لئد؛ لیا و 2014، و وونگ وانیش
آور  مشکال  یا ب ران تا  در برابرو  کنند یم دیش را تقدیت  یشنا   روان یها هیسرما، آمدزان دانش
 ها آنعملکرد ت  یلی  همچنین .مد هس ندآو امیدوار و  ددکار بخشند یمنگری  دد را ارتقا  ، مثبتشدند یم

است  تر یکاربرد ها آنیادگیری  و کنند یماز منابع مدجدد برای حل مشکال  به ر اس فاده  ،ابدی یمافاایش 
 (.2006؛ تسن، اس یل و سیلدر، 2013؛ جفری، 2016، لئد لیا و 

سداد  با یشنا   روانی نیازهابین  ةدر رابط یشنا   روان یها هیسرما یگر یانجیمبررسی نقش  منظدر به
مس قیم م غیر  ةبددن رابطدار معنا، با تدجه به اینکه یکی از شرون بررسی نقش میانجی، العمر مادامیادگیری 

بدون حضدر  العمر مادامسداد یادگیری  با یشنا   رواننیازهای نشان داده شد بین  ،استک البه م نیب شیپ
 یها هیسرما یگر یانجیم درواقع .است معنادارغیر منفی و  ةرابط ،مدرد پژوهش آمدزان دانشم غیر میانجی در 

در  یشنا   روان یها هیسرماکامل  یگر یانجیم. در تبیین نقش در این مدخ، از ندع کامل بدد یشنا   روان
، دهد یمگفت این رابطه نشان  تدان یم العمر مادامسداد یادگیری  با یشنا   رواننیازهای اساسی بین  ةرابط

 آمدزان دانش العمر مادامسداد یادگیری بر  یشنا   روان یها هیسرما ةواسط بهی، شنا   رواننیازهای اساسی 
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؛ پالدس، 2019هال ی و همکاران،   کارمدنا قبلی یها پژوهشبا سد  همتبیین این یاف ه،  در .بسیار مؤثر است
نیاز به پیدند،  ددپیروی و  مانند ینا  ش روانگفت ارضای نیازهای اساسی  تدان یم( 2020ساوا و ویرجا، 
بلکه ارضای این  ،دهد ینمرا افاایش  ها آنسداد یادگیری  میمس قشکلی  به، آمدزان دانش از سدیشایس گی 
، سداد ها هیسرمادلیل بهبدد این  دارد و به ها آن یشنا   روان یها هیسرمابر بارورسازی  میمس قاثری نیازها 

مس قیم ارضای رابطة نیا وجدد دارند که  ییها پژوهش. الب ه ابدی یمافاایش  آمدزان دانش العمر مادامیادگیری 
و همکاران،  ؛ چن2011بارثلدمد و همکاران،   اند کرده دییتأبا یادگیری را  یشنا   رواننیازهای اساسی 

دییتأشاید دلیل نشد.  دییتأمس قیمی رابطة در پژوهش حاضر چنین (، اما 2018ی و همکاران، ؛ تسدی2015
شرایم ب رانی شیدع  ریتأث، العمر مادامبا سداد یادگیری  یشنا   روانمس قیم نیازهای اساسی رابطة  نشدن
 آمدزان دانشبر  یرحضدریغ یها آمدزتاج ماعی و  یگذار فا لهمنفی روانی ناشی از  تأثیرا و  19کدوید 
نگری  دد  وری  دد را بات ببرند و با منفیآ دارند تا  در شرایم ب رانی نیاز زیرا افراد ؛حاضر باشدمطالعة 

 یعیرطبیغچنین شرایم  ریتأثت ت  شد  بهنیا  آنانمدی و امیدواری ارزه کنند و از طرفی دیگر  ددکارآمب
رسیدن به  تداند ینمپس  رف ارضای نیازهایی همچدن  ددپیروی، شایس گی و پیدند  ؛ردیگ یمقرار 

 نیاز دارد. یشنا   روانمثبت  یها هیسرما یگر واسطهمین کند و به را تض تیفیباکیادگیری 
، کندمجها  العمر مادام دد را به یادگیری  ساتن بارگبخداهد  یا جامعهگفت وق ی  تدان یم درمجمدع

یان م را در العمر ماداماساسی بنیان نهد. جامعه ق د دارد یادگیری  طدر بهآن را  یها هیپادر دوران مدرسه،  باید
ید این افراد در گذش ه با رو شدد که شا هروب فرض شیپباید با این  که یدرحال ؛ترویج دهد ساتن بارگ
 یها تیروابا  شان مدرسهدوران  یها یریادگیکه  یآمدزان دانش. اند بددهرو  هروب زا مشکلم فاو  و  های تجربه

تا ب دانند  شدندحمایت  تر یجدده بیش ر و م فاوتی بدده است، نیاز دارند از طرف جامعه، مدارس و  اندا
نامساعد  انداده  میبرابر شراآوری در  کنند. تا را ترمیم و بهسازی  ة  ددشدی تهدیدشنا   روان یها هیسرما

و  مدی ناشی از عدامل بازدارندهبه آینده، مقابله با کاهش  ددکارآو جامعه، حفظ نسبی نگرت مثبت 
 به آنکشدرها و نظام آمدزشی همة  ها  اندادهمهمی است که باید  مسائلز جمله داش ن به بهبدد اوضاع اامید
را کاهش دهند و ح ی در شرایم  آمدزان دانشعاطفی و ت  یلی  ی روانی،ها میآستا ب دانند  کنندتدجه 

ست و اطرافمان ابیامدزند که ب ران، قسم ی از واقعیت دنیای  آمدزان دانشبه  19ب ران مانند شیدع کدوید 
 این باره،جدید و سددمند شدد. در  یها یریادگی یریگ شکل سبم تداند یمدرست ما با چنین تجاربی مقابلة 
بهداشت روان و  دما   یها مراقبت شدد یمآمدزت و پرورت و مدیران و معلمان پیشنهاد  مسئدتنبه 

 ی فردی و اج ماعیها ب رانروز  در  بکنند تا دررا در مدارس جدی بگیرند و تمهیداتی فراهم  یا مشاوره
فراهم  ها آنو حمای ی برای  یا مشاوره، امکان اس فاده از  دما  آمدزان دانشیا بروز مسائل مخ لف برای 

 شدد.
تفسیر  ،آن یها تیم دوددر بافت  بایدپژوهش حاضر  یها اف هیکه  استدر پایان ذکر این نک ه ضروری 

یک  آمدزان دانشفقم از میان  ی، بدون کن رخ جنسیت و تنهاکم  در  بهپژوهش حاضر و تعمیم شدد. 
که تعمیم و تفسیر ن ایج را  انجام شده است 19مقطع، از یک شهر در کل کشدر و در شرایم شیدع کدوید 
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با کن رخ  ژهیو بهیا کیفی  آزمایشی یها روتمکمل با  یها پژوهش. انجام کند مینیازمند اح یان ویژه 
یابی  چارچد  مدخطدلی مانند بررسی پنل زمانی، در  یها پژوهش، همچنین انجام آمدزان دانش یتجنس
 .شدد می  سا  اری در این زمینه پژوهشی، پیشنهاد دتمعا

 منابع
 یا واسننطه: نقننش یرونننیب - یدروننن اتیننو انگ یشنننا   روان ی(. تننا  آور1391م.   ،یچننار نیقاسننم، م.، و حسنن
 .61-71 ،(33 9 .(یرانیشناسان اوان ر یت دل یشناسروان. ی ددکارآمد
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