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 چکیده

آموزان با  بر رضایت تحصیلی دانش روانشناختی یادگیری تأثیر محیط بررسی هدف پژوهش حاضر
آموزان مدارس  آماری، دانش جامعه است. پیمایشی گری معنای شخصی است. روش پژوهش میانجی

اند.  نفر انتخاب شده 270ای  گیری خوشه شیوه نمونهکه با استفاده از متوسطه دوم شهرستان بابل هستند 
 (،2013،اسمیت)«چه چیزی در این کالس در حال رخ دادن است»ها، از پرسشنامه  جهت گردآوری داده

( 2013،اسمیت)مقیاس رضایت تحصیلیپرسشنامه و (، 1992ریکر، ) معنای شخصی عاملیپرسشنامه 
ضرایب همبستگی ) استنباطیآمار  و های آمار توصیفی روش از العاتتحلیل اطّ تجزیه و برایاستفاده شد. 

متغیرهای محیط یادگیری  بینکه ها نشان داد  یافته( استفاده شد. سازی معادالت ساختاری پیرسون و مدل
 شخصی معنای با تحصیلی رضایت و همچنین بین تحصیلی عاملی و رضایت شخصی معنای شناختی با روان
 رضایت بر مستقیم تاثیر بر وجود دارد. همچنین متغیرهای محیط یادگیری روانشناختی عالوه مثبت رابطه

در  .دارد مثبت تاثیر تحصیلی رضایت بر عاملی شخصی معنای گری میانجی با و غیرمستقیم طور به تحصیلی،
نتایج این پژوهش آمده است.  دست به حوزه سه این های مولفه رابطه برای ای مشابه تحقیقات پیشین نتایج

آموزان  های معنای شخصی عامالنه و رضایت از تحصیل در دانش مولفهناظر بر اثربخشی محیط یادگیری بر 
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های اصلی  توان گفت، تاکید بر خودشناسی و توسعه آگاهی متعالی باید یکی از قسمت باشد. بنابراین می می
 پارادایم آموزشی مدارس باشد.

 رضایت تحصیلی؛ معنای شخصی؛ معنی زندگی روانشناختی؛ یادگیری محیط: کلیدیواژگان 

 مقدمه
انسان همواره در تالش بوده تا جایگاه خود در جهان را درک کند. مردم سراسر دنیا و در  

اند که معنای زندگی و معنایی را که پشت تمام اتفاقاتی که بر  تمام اعصار به دنبال این بوده
دهد  گذارد، دریابند. در واقع شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می ثیر میشان تا زندگی

(. 2000، 2؛ ریکر و کمبرلین2005، 1ماهیت وجود انسان دارای مفهوم و ارزش است )پینک
اگر جستجو برای معنی زندگی، هدف اصلی زندگی افراد باشد، در این صورت نیاز به 

طریق تحصیالت وجود دارد. زندگی پرورش معنای فردی و زندگی هدفمند از 
دهد تا بتوانند معنای زندگی و اهداف آن  روی جوانان قرار می های زیادی را پیش فرصت

را گسترش دهند )برای مثال از طریق مشارکت با خانواده، همساالن، ایمان، جامعه و کار(، 
، 3همیلتون و سزماهای آموزشی منابع بسیار مهمی از معنا هستند )بنسن، اسکیل،  اما فرصت

، حاجی 2013، 6، اسمیت2004، 5؛ همیلتون، همیلتون و پیتمن2008، 4؛ دامون2006
(. معموال موفقیت در محیط آموزشی مترادف با پیشرفت تحصیلی 1398تبارفیروزجایی، 

چرا »کند:  گردد. تاکید زیاد بر موفقیت، برای دانش آموزان این سوال را ایجاد می تلقی می
اگر برنامه ریزان درسی و مربیان نتوانند به این سوال « خواهید که بهترین باشیم؟ میاز ما 

اساسی جواب دهند، ممکن است فرصت پرورش یادگیری معنادار و کشف جایگاه درست 
آنها در جامعه را از دست بدهند. عالوه بر این، تحقیقات نشان داده اند که حوزه شخصی 

غییرات آموزشی نادیده گرفته می شود و تمرکز اصالحات )رضایت تحصیلی( و معنا در ت
(. این ناهماهنگی منجر به عملکرد 2019، 7های فنی و سازمانی آموزش است )چن بر جنبه
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آموزانی دارای استرس، احساس بیگانگی و با  سیستم ناسالم و همچنین معلمان و دانش
 (.56، 2008، 2شافر و ریلی، سولدو، 2007، 1ای ضعیف می شود )مک کمبز و میلر روحیه
آموزان  افتد که نیازهای روانشناختی دانش بدین ترتیب عدم تعادل جایی اتفاق می 

و رضایت تحصیلی  زندگی معنای بردن شود. پژوهش در زمینه باال نادیده گرفته می
  .به نظر می رسد در این زمینه امری ضروری جهانی های شاخص دیگر و آموزان دانش
گیری ارزشی در برنامه ریزی درسی بسیار پر اهمیت است، در صورتی که  این جهت 

آموزان تعیین شود، مربیان  یافتن معنا و هدف در زندگی به عنوان وظیفه اصلی دانش
های واالتر در زندگی  آموزان در ارتقاء تحصیلی و رسیدن به هدف توانند به دانش می

 دار معنی یادگیری تجارب که است این مطالعه نای اصلی فرض کمک کنند. در حقیقت،
آموزان احساس  وقتی که دانش .است آموزان دانش پیشرفت افزایش برای شرط پیش یک
شان را به چه چیزی  تری نسبت به اینکه چرا در مدرسه حضور دارند و زندگی قوی
خواهند اختصاص بدهند، داشته باشند، احتمال رسیدن به اهداف و موفقیت بیشتر خواهد  می

 شد.
س کنند، احسا آموزان احساس معناداری می های قبلی نشان داد زمانی که دانش پژوهش

(. بنابراین محققان باید بر نقشی که 2008آید )دامون،  خالء در میان آنها کمتر به وجود می
آموزش در رشد احساس معناداری و هدفمندی در زندگی و حفظ آن در طول زندگی  

توانند  کند، تمرکز کنند. اگر مربیان بتوانند در این فرایند کمک کنند، بهتر می بازی می
آموزان در سیستم  های دانش ه یادگیری و رشد تشویق کنند. تجربهآموزان را ب دانش

تواند اثرات منفی یا مثبتی را در معنادار بودن زندگی برای آنها ایجاد کند.  آموزشی می
را به عنوان یکی از هفت نتایج  "ساختن معنا"( 2006) 3دیکین کریک و مک کامبز

رس ابتدایی و راهنمایی آمریکا و آموزان مدا آموزشی مثبت مشاهده شده میان دانش
در میان جوانان اثرات  "هدفی بی"( دریافت که 2008انگلیس گزارش کردند. دامون )

آموزان موفق نیز  باری بر رشد شخصیت دارد. تحقیقات نشان داده است که حتی دانش زیان
این احساس، کنند.  اند و احساس تنهایی می کنند که در زندگی خود به دام افتاده عنوان می
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های رفتاری نیست  نوعی واکنش به فشارهای خانوادگی، اختالالت عاطفی یا ناهنجاری
 (. 170،2000، 1بلکه اغلب به دلیل عدم حضور در یک مسیر زندگی مثبت هست )الرسون

آموزانی  اند دانش ( در پژوهش خود نشان داده2006) 2بریگلند، دیلولیو و موریسون    
برند،  معلم در مدرسه رنج می  ی معنادار و منسجم و همچنین عدم حمایتکه از عدم یادگیر

توانند حس معناداری و هدفمندی در زندگی را در خود پرورش دهند که این امر  نمی
اغلب نتایج بسیار ناگواری را در پی دارد. کمبود یادگیری معنادار، فقدان حمایت معلم و 

آموزان به مدرسه و عدم  همی در عدم عالقه دانشعدم انگیزه در طول مراحل رشد عوامل م
معنا بودن را  احتیاطی، انزوای اجتماعی و بی ( ناتوانی، بی1992) 3ها هستند. ماو موفقیت آن

آموزان دبیرستانی در استرالیا شناسایی کرد.  به عنوان چهار ویژگی بیگانگی در بین دانش
آموزان با تعدادی  که میزان بیگانگی دانش ( اشاره کردند2003) 4برون، هیگینز، و پائولسون

آموز و مدرسه، نظارت معلم، ارتباط  های محیط مدرسه مانند فرهنگ دانش از ویژگی
آموز و  معلم، اندازه مدرسه و برنامه آموزشی مرتبط است. زمانی که شرایط دانش-شاگرد

تواند ویرانگر باشد.  یآموز م مدرسه در تضاد با یکدیگر باشند، تاثیرات این شرایط بر دانش
میلیون جوان در سنین  3.5در حدود  2003( گزارش داده است که در سال 2005) 5بارتون

وقت به مدرسه نرفتند. در  التحصیل نشدند و دیگر هیچ سال، از دبیرستان فارغ 25تا  16
( گزارش داده است که حدود یک سوم 2007) 6شماره اخیر مجله تایم، والیس

اند. موسسه بیل گیتس و همسرش از  دبیرستانی آمریکا، مدرسه را رها کرده آموزان دانش
آموزان اخراجی در دوران  اپیدمی خاموش: دیدگاههایی درباره دانش"پژوهشی با عنوان 

( از حدود 2006حمایت کردند. در این مطالعه، بریدگالند دیلیو و موریسونِ) "دبیرستان
 47را ترک کرده بودند، علت این اقدام را پرسیدند.  آموز دبیرستانی که مدرسه دانش 500

درصد از افراد مورد مطالعه، دلیل اصلی ترک مدرسه را عدم جذابیت یا معنادار بودن 
درصد عدم انگیزه برای یادگیری اعالم کردند. زمانی که از آنها پرسیده شد  69کالس، و 

ند در مدرسه نگه دارد پاسخ آموزانی را که ترک تحصیل کرد توانست دانش چه چیزی می
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تر و  هایی با اندازه کوچک %(، کالس81تر و معنادار ) های جذاب دادند ایجاد کالس
توانستند در  %( می70آموز و معلم ) %(، و پروش ارتباط قوی بین دانش75آموزش فردی )

 این زمینه مؤثر باشند.
دهد کیفیت  سال گذشته نشان می 30(، نتایج تحقیقات انجام شده در 2000) 1فریزر و چیون

آموزان است.  ای در یادگیری دانش کننده محیط کالس در مدارس عامل مهم و تعیین
-آموز از فضای روانی محیط یادگیری ارتباطات پیچیده بین معلم و ادراکات دانش

دهد )فریزر،  را مورد بررسی قرار میهای شناختی، عاطفی و انگیزشی  اجتماعی و خروجی
(.  ماهیت محیط 1997، 3؛ تیلور، فریزر و فیشر1999، 2باخ و جینکس ؛ لورس1999و  1998

های عاطفی  های اجتماعی و نگرش های معلمان، فعالیت یادگیری، تحت تأثیر فعالیت
د )فریزر و گیر معلمان و فراگیران و نحوه ساختار روان شناختی و فیزیکی محیط قرار می

اجتماعی یافته -(. پژوهش محیط یادگیری به بررسی حوزه وسیعی از ابعاد روانی1982فیشر 
اجتماعی به ابعاد -پردازد. مفهوم فضای روانی شده در فضای کالس درس و مدرسه می

روانشناختی، اجتماعی و سیستمی اشاره دارد که با بررسی نیازهای فردی و ترتیب و ساختار 
، 4شود )تریکت کند، تشخیص داده می جتماعی که فرد در آنها فعالیت میمحیطهای ا

های عاطفی،  (. نحوه ارتباط متقابل و تأثیر عناصر روانشناختی و اجتماعی بر خروجی1978
کننده تمرکز اصلی در پژوهش محیط یادگیری است.  نگرشی و شناختی فراگیر منعکس

 و جانسون)ی شامل پیشرفت تحصیلیدر حوزه محیط یادگیر تحقیق نتایج از برخی
 ؛2006 ،6همکاران و دورمان) موضوعی های زمینه، نگرش نسبت به (2006 ،5استیونس

؛ کیم و 1999، 8و خودکارآمدی تحصیلی )لوراسبچ و جینکز (2005 7همکاران و نیکس
( در در پژوهش خود نشان 1390قدیری، اسدزاده و درتاج )شود.  ( می2005، 9لوراسبچ

آموز با  دانش -که متغیرهای مربوط به مدرسه، مانند جو کالس درس، و رابطه معلم دادند
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در پژوهش خود  (1398تبار فیروزجائی) آموزان رابطه دارد. حاجی پیشرفت تحصیلی دانش
 به نگرش و تحصیلی خودکارآمدی با کالس درس محیط های مولفه همۀ بینکه  نشان داد

سه  که داد نشان ساختاری معادالت همچنین نتایج. وجود داردمعناداری  و مثبت رابطه علوم
 مثبتی و مستقیم تاثیر آموزان( دانش وابستگی و معلم حمایت )برابری، کالس مولفه محیط

 آموزان( تاثیر دانش درگیری و تکلیف گیری دارند و دو مولفه )جهت علوم به نگرش بر
در پژوهش خود ( 1398فرحبخش و همکاران ). دارند تحصیلی خودکارآمدی بر مثبتی

( 2009) 1سانجر و گانگوران. مدرسه بر خودکارآمدی تأثیر مثبت داشت جونشان دادند که 
های شناختی و انگیزشی  ای نشان داد که ادراک از محیط کالس با مولفه در مطالعه

( حجازی، نقش و 1387های احمدزاده) خودگردانی یادگیری رابطه مثبت دارد. در پژوهش
ی مثبت ادراک محیط کالس و پیشرفت تحصیلی را گزارش  ( نیز رابطه1388سنگری )

( و 2009) 2(؛ رنجر و همکاران2009نجر و گانگوران)اند. همچنین مطالعات سا داده
گیری هدف  ( حاکی از رابطه ادراک از محیط کالس  و جهت1387حجازی و نقش)

سازگارانه و  یمهارت حل مسئله اجتماع( نشان دادند که 1399فطین و همکاران ) است.
 یمسئله اجتماعحل ، همچنین دارند یاثر منف یلیتحص یشناختی بر فرسودگ روان هیسرما

همچنین نتایج پژوهش یعقوبی و  اثر مثبت دارد. یلیتحص یناسازگارانه بر فرسودگ
رابطه  یستیبهز یبا احساس ذهن منیا یسبک دلبستگ نینشان داد که ب( 1399همکاران )

 یرابطه معنادار منف یستیبهز یبا احساس ذهن یاضطراب یسبک دلبستگ نیمعنادار مثبت و ب
آن رابطه  یها و مؤلفه یجانیه تیبا خالق منیا یسبک دلبستگ نیب نیوجود دارد. همچن

رابطه معنادار مثبت و  یجانیه یبا مؤلفه آمادگ یضطرابا یسبک دلبستگ نیمعنادار مثبت و ب
از سوی  نشان داده شد. یبا مؤلفه بداعت رابطه معنادار منف یاجتناب یسبک دلبستگ نیب

شناختی  روان یاساس یازهایرابطه ن( در مطالعه خود 1397همکاران )دیگر، پورحسین و 
شناختی و  روان یاساس یازهاین و را ارزیابی کردندمثبت و معنادار  یاز زندگ تیورضا
 یها هیو سرما شرفتیپ زشیای انگ واسطه یرهایمتغ قیاز طر یاز زندگ تیرضا
 .ارندد یمیمستق ریبا هم ارتباط غ زیشناختی ن روان

                                                           
1. Sunger & Gunggoren 

2. Renger  
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است  اهمیت معنا در رشد انسان در سراسر زندگی اعم از نوجوانی و جوانی دیده شده
های فرد در  (. محیط مدرسه و تجربه1998، 2؛ ریکر و ونگ1998، 1؛ فری2008)دامون، 

آموزان نوجوان ایفا کند تا آنها بتوانند  تواند نقشی اساسی در کمک به دانش این محیط می
ور و ارزشمندی را تجربه  افرادی یادگیرنده باشند و زندگی بهرهدر تمام طول زندگی 

خواهند زندگی توأم با  ترین چالش پیش روی مربیانی است که می کنند. این وظیفه مهم
ای  آموزان خود رقم بزنند. مسئله وری و هدفمندی را برای تعداد زیادی از دانش حس بهره

 توانند می مدرسه مسئوالن چگونه رد این است کهکه در این مطالعه باید مورد توجه قرار گی
آموزان نه تنها در  تر، پرمعنا و جالب توجه کنند تا دانش شان را جذاب و محیط مدارس

مدرسه به موفقیت دست یابند بلکه حس معنای شخصی و هدفمندی را در تمام طول 
تأثیر  بررسی العهمط این شان پرورش دهند. به منظور پاسخگویی با این مسئله هدف زندگی
باشد.  بر رضایت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه می روانشناختی یادگیری محیط

 حس معناداری و هدفمندی، به ها محیط این چگونه کند که همچنین این مطالعه بررسی می
نیاز به بررسی این  .کند می کمک آموزان دانش تحصیل از رضایت شخصی و مالکیت

خورد. علیرغم اهمیت این موارد در رشد و  وزشی کامالً به چشم میموارد در مباحث آم
های کمی در ارتباط با معنا و هدف صورت گرفته و با توجه به اینکه  توسعه فردی، پژوهش

ای در کشور انجام نشده که ارتباط بین تاثیر محیط یادگیری روانی و اجتماعی بر  مطالعه
جویان را بررسی کند. بدین منظور پژوهش معنای شخصی و رضایت از تحصیل در دانش

 باشد: های ذیل می حاضر به دنبال پاسخگویی به فرضیه
 .دارند مثبت تاثیر تحصیلی و رضایت شخصی معنای بر محیط یادگیری روانشناختی . 1
 نقش تحصیلی رضایت بر محیط یادگیری روانشناختی اثرگذاری در شخصی . معنای2

 .دارد میانجی

  روش
پیمایشی اجرا شده است.  -تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی است که به روش توصیفی

 متوسطه دوم شهرستان بابلمدارس نفر(  10807)آموزان  جامعه آماری شامل کلیه دانش

                                                           
1. Fry 

2. Reker & Wong 
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 302ای، ای دو مرحله گیری به صورت خوشه روش نمونهبا استفاده از  کهباشند  می
د. ابتدا از مجموع مدارس متوسطه دوم شهرستان به عنوان نمونه انتخاب شدن آموز دانش
کالس به  3مدرسه پسرانه(، سپس از هر مدرسه  3مدرسه دخترانه و  3مدرسه ) 6بابل 

صورت تصادفی انتخاب شدند. در هر کالس ابتدا توضیحات الزم در مورد تحقیق ارائه 
ر تحقیق بودند آموزانی که مایل به مشارکت د ها در بین دانش نامه گردید. سپس پرسش

پرسشنامه اجرا شده در فرایند  302دهی گردآوری شدند. از  توزیع و پس از اتمام پاسخ
پرسشنامه به دلیل باال بودن سوالهای بدون پاسخ به عنوان داده  32ها  غربالگری داده

نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد. در  270دورافتاده حذف شدند که در پایان 
یست و بر اساس تعداد نادالت ساختاری حجم نمونه وابسته به حجم جامعه ی معساز مدل

شود. با وجود اینکه تعیین حجم نمونه مورد نیاز در مدلسازی معادالت  یممتغیرها تعیین 
یک مسئله حیاتی است، هیچ توافقی در مورد حجم نمونه مناسب برای آن وجود  ساختاری

قتی که متغیرهای مکنون چند نشانگر داشته باشند ( معتقدند و1987ندارد. بنتلر و چو )
نفر در ازای هر متغیر مشاهده  10نفر در ازای هر متغیر مشاهده شده کافی هست اما  5نسبت 

شده قاعده ای است که در تعیین حداقل حجم نمونه مناسب مقبولیت وسیعی دارد )وانگ 
 (. 2018، 1و وانگ

پرسشنامه ادراک از محیط  .1استفاده شد.  پرسشنامه آوری اطالعات از سه برای جمع
آموزان از محیط کالس درس از  گیری ادراک دانش (: برای اندازهWIHICکالس)

ساخته شده توسط فراسر، فیشر و  "گذرد در این کالس چه می"ی  پرسشنامه
ی سوال 48یک نسخه این ابزار (  با اصالح 2013) 2اسمیت( استفاده شد. 1996روبی) مک

تهیه کرد که حوزه رابطه )وابستگی دانش آموزان، حمایت معلمان، و درگیری 
آموزان(، رشد فردی )جهت گیری تکلیف و همکاری( و عدالت)برابری( را اندازه  دانش

( 5تا تقریبا همیشه= 1ای )تقریبا هرگز= درجه 5ها بر روی طیف لیکرت  گیرد. سوال می
ی این ابزار در تحقیقات متعدد خارجی )برای مثال روایی و پایایشوند.  گذاری می نمره

( به تایید رسیده است. همچنین نیکدل و 2003؛ دورمان، 2000فریزر و چیونه، 
اند که این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی  ( در پژوهش خود نشان داده1389همکاران)

                                                           
1. Wang & Wang 

2. Smith   
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 90/0تا   79/0بین   های آن برخوردار بوده است و ضرایب آلفای کرونباخ  در زیرمقیاس
تحلیل عاملی تاییدی قرار گرفتند که عاملی سواالت این بخش مورد  5ساختار بوده است. 

، RMSEA=063/0عاملی از روایی مطلوبی برخوردار است ) 5نتایج نشان داد ساختار 
96/0=TLI ،96/0=CFI ،041/0=SRMR 91/0تا  74/0(؛ ضرایب آلفای کرونباخ بین 

. 2  دهنده پایایی مطلوب نمرات به دست آمده از پرسشنامه است. نشان قرار داشتند که
: سه مقیاس هدف، عاملیت و پیوستگی که از پروفایل نگرش 1معنای شخصی عاملیمقیاس 

معنای شخصی عاملی  انتخاب گیری  ( برای اندازه1992، 3)ریکر2زندگی اصالح شده
ای از )کامال  درجه 5لیکرت  سوال این سه مقیاس بر روی یک مقیاس 24اند.  شده

(  قرار دارند. تحلیل عاملی تاییدی از ساختار سه عاملی این 5تا کامال موافق= 1مخالف=
(؛ RMSEA ،94/0=TLI ،92/0=CFI ،079/0=SRMR=083/0) پرسشنامه حمایت کرد

به دست آمد.  81/0، و پیوستگی 84/0، عاملیت 78/0ضرایب آلفای کرونباخ برای هدف 
با  (2013سوال است که اسمیت) 5این پرسشنامه شامل  :4س رضایت تحصیلیمقیا .3

-طراحی کرده است. شیوه نمره (1985، 6، دینر و همکاران5اصالح مقیاس رضایت زندگی

باشد.  ( می6تا کامال موافق= 1لیکرت )کامال مخالف=ای  درجه  6مقیاس  بر اساسگذاری 
ی مقیاس رضایت تحصیلی نشان داد این تحلیل عاملی تاییدی برای ساختار یک عامل

، RMSEA ،91/0=TLI=088/0)پرسشنامه از روایی مطلوب برخوردار است  
90/0=CFI ،09/0=SRMR به  80/0(؛  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس رضایت تحصیلی

های آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد ( و  روشها از  برای تحلیل داده دست آمد.
( استفاده شد. ضرایب همبستگی پیرسون و مدل سازی معادالت ساختاری) استنباطیآمار 

 انجام شد. Amos22و  SPSS22افزارهای  نرموسیله تحلیل ها به 

 ها یافته

                                                           
1. Agentic Personal Meaning (APM) 

2. Life Attitude Profile—Revised (LAP–R)  

3. Reker  

4. Satisfaction with Education Scale (SWES)  

5. Satisfaction With Life Scale 

6. Diener et al  
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های پرت با استفاده از آماره ماهاالنوبیس شناسایی و  های تحقیق داده پیش از آزمون فرضیه 
( multiple imputationحذف شدند. مقادیر گمشده به روش جایگذاری چندگانه )

های کجی و کشیدگی تک متغیری و  جایگزین شدند. نرمال بودن توزیع با بررسی آماره
  -15/0انجام شد. آماره کشیدگی متغیرها در دامنه  ضریب کشیدگی چندمتغیری مردیا

بود. آماره مردیا برای نرمال بودن   20/1و  -61/0بود. آماره کجی متغیرها بین  23/1تا
را برای آماره مردیا نشان دهنده  5( مقادیر کمتر از 2010بود.  بیرن ) 94/2چندمتغیره 

مخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل با داند. ه برقراری مفروضه نرمال بودن چندمتغیره می
مشاهده شده مربوط به  VIF آماره تورم واریانس بررسی شد. بیشترین مقدار آماره

چندگانه بین  (.  بنابراین مفروضه عدم همخطیVIF=81/2گیری تکلیف بود )   جهت
 متغیرهای مستقل نیز برقرار است.

های حوزه رابطه،  مولفهضرایب همبستگی پیرسون میانگین و انحراف معیار متغیرها و 
آورده  1در جدول حوزه رشد فردی و برابری با معنای شخصی عاملی و رضایت تحصیلی 

های حوزه رابطه همبستگی مثبت و معناداری با معنای شخصی عاملی  همۀ مولفه شده است.
شترین همبستگی را با های حوزه رابطه، درگیری  بی و رضایت تحصیلی دارند. در بین مولفه

(. r ،01/0>P= 32/0) ( و رضایت تحصیلی داردr ،01/0>P= 24/0)معنای شخصی عاملی 
، r= 23/0)گیری تکلیف  رابطه معنای شخصی عاملی با دو مولفه رشد فردی، یعنی جهت

01/0>P و  همکاری  )(24/0 =r ،01/0>P مثبت و معنادار است. رابطه رضایت تحصیلی  )
( نیز مثبت و r ،01/0>P= 32/0)( و همکاریr ،01/0>P= 30/0)گیری تکلیف  با جهت

( و رضایت تحصیلی r ،01/0>P= 28/0)معنادار است. برابری با معنای شخصی عاملی 
(39/0 =r ،01/0>Pهمبستگی مثبت ومعنادار دارد. معنای شخصی عاملی با رض ) ایت

دهد افزایش  ( که نشان میr ،01/0>P= 51/0)تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار دارد 
 آموزان است. معنای شخصی عاملی همراه با افزایش رضایت تحصیلی دانش

های حوزه رابطه، حوزه رشد فردی و برابری  مولفهضرایب هبستگی های توصیفی و  شاخص. 1جدول 
 تحصیلیبا معنای شخصی عاملی و رضایت 

 رضایت تحصیلی معنای شخصی انحراف معیار میانگین 
 23/0** 14/0* 70/0 20/3 پیوستگی دانش آموزان

 25/0** 12/0* 68/0 90/2 حمایت معلم
 32/0** 24/0** 75/0 10/3 درگیری
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 30/0** 23/0** 81/0 00/3 گیری تکلیف جهت
 32/0** 24/0** 68/0 70/2 همکاری
 39/0** 28/0** 75/0 25/3 برابری

 51/0** - 87/0 22/3 معنای شخصی عاملی
 - 51/0** 91/0 41/2 رضایت تحصیلی

   **P<0.01 *P<0.05 

بر اساس مدل نظری پینشهاد شده، معنای شخصی عاملی نقش میانجی را در اثر گذاری 
حوزه رابطه، رشد شخصی و برابری بر روی رضایت تحصیلی دارد. در مدل مورد آزمون 

های حوزه رابطه، حوزه رشد شخصی و معنای شخصی عاملی به عنوان نشانگرهای  مولفه
سوال مربوط به آن  5شدند. برای رضایت تحصیلی متغیرهای مکنون مربوط به خود تعیین 

سوال  8به عنوان نشانگر متغیر مکنون رضایت تحصیلی تعیین شدند. متغیر برابری دارای 
سوال به عنوان نشانگر  8است. محققین با در نظر گرفتن حجم نمونه و این امر که ورود 

ادی شود، با  استفاده از حل پیشنه تواند موجب مشکل در همگرایی راه متغیر برابری می
بسته به عنوان نشانگرهای  2ها را در قالب  ( سوالitem parcelingبندی سوال ) روش بسته

نمایی  برابری به مدل وارد کردند. برآورد پارامترهای مدل با روش بیشنه درست
(maximum likelihood انجام شد. شکل  )نتیجه تحلیل مسیر را در حالت ضرایب  1

 دهد.  رد نشان میاستاندا
p ،80=df ،11/120=(χ<001/0آماره کای اسکوئر مدل از نظر آماری معنادار است )

2 

های با حجم باال  تأثیر حجم نمونه قرار دارد و در نمونه . معناداری آماره کای اسکوئر تحت
ها معنادار خواهد بود. از این رو شاخصهای برازش  با وجود برازش مناسب مدل با داده

 ( مقادیر1996دیگری برای بررسی برازش مدل پیشنهاد شده است. مک کالوم و دیگران )

RMSEA  کنند. برای مدل  را نشان دهنده برازش خوب تلقی می 10/0و  05/0بین
به دست آمد که در دامنه مطلوب قرار دارد.   RMSEA= 043/0پیشنهادی شاخص 

هستند. مقادیر بزرگتر از  GFI=94/0، و شاخص TLI=95/0، شاخص CFI=96/0شاخص 
 =04/0ها نشان دهنده برازش مناسب مدل هستند. شاخص  برای این شاخص 90/0

SRMR( مقادیر 2005است، کالین )1/0>SRMR  را برای برازش مطلوب پیشنهاد کرده
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های برازش  مدل پیشنهادی نیز در حد مطلوب است. بررسی شاخص  SRMRکه مقدار 
 ها دارد. مدل پیشنهادی محقق برازش مطلوبی با داده بیانگر این امر است که

      

 

 . مدل پیشنهادی محقق در حالت ضرایب استاندارد1شکل 

دهد. همۀ  ضرایب مسیر  مستقیم را به همراه سطح معناداری آنها نشان می 2جدول 
دار هستند و جهت ضرایب منطقی است. حوزه روابط شخصی  ضرایب مدل مثبت و معنی

(24/0=β(  حوزه رشد فردی ،)35/0=βو برابری ) (34/0=β تاثیر مستقیمی بر معنای  )
(، β=19/0شخصی دارند. در مورد رضایت تحصیلی نیز هر سه متغیر حوزه روابط شخصی )

(  β=39/0(  بعالوه معنای شخصی عاملی )β=24/0( و برابری  )β=23/0حوزه رشد فردی  )
د، که بزرگترین ضریب تاثیر متعلق به معنای تاثیر مثبتی روی رضایت تحصیلی دارن

 شخصی عاملی است.
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های مربوط به نقش میانجی معنای شخصی عاملی از روش  برای آزمون فرضیه
آورده شده  3( استفاده شد که نتایج آن در جدول bootstrappingسازی ) خودگردان

ایت تحصیلی دارد. (  بیشترین تاثیر غیرمستقیم را بر رضβ=14/0است. حوزه رشد فردی )
(  قرار دارد. کوچکترین تاثیر غیرمستقیم مربوط به حوزه روابط β=13/0پس از آن برابری )

(10/0= β است. ضرایب به دست آمده فرضیه مربوط به نقش میانجی معنای شخصی  )
 کند. عاملی را حمایت می

 است که نشان 44/0مجذور همبستگی محاسبه شده برای معنای شخصی عاملی 
% از واریانس آن ناشی از متغیرهای مستقل است. مقدار مجذور 44دهد حدود  می

% از واریانس 61دهد حدود  است که نشان می 61/0همبستگی برای رضایت تحصیلی 
 شود. رضایت تحصیلی تحصیلی توسط متغیرهای مستقل مدل تبیین می

 بر معنای شخصی عاملی و رضایت. ضرایب تاثیر مستقیم حوزه روابط، رشد فردی و برابری 2جدول 
 تحصیلی

 b β SE Z وابسته مستقل
 38/2* 10/0 24/0 25/0 معنای شخصی روابط

 04/3** 20/0 35/0 59/0 معنای شخصی رشد فردی
 84/2** 19/0 34/0 54/0 معنای شخصی برابری
 41/2* 06/0 19/0 14/0 رضایت تحصیلی روابط

 43/2* 11/0 23/0 27/0 رضایت تحصیلی رشد فردی
 46/2* 11/0 24/0 27/0 رضایت تحصیلی برابری

 20/3** 09/0 39/0 28/0 رضایت تحصیلی معنای شخصی
    **P<0.01 *P<0.05 
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. ضرایب تاثیر غیر مستقیم حوزه روابط، رشد فردی و برابری با میانجیگری معنای شخصی 3جدول 
 عاملی

 b β SE P وابسته مستقل
 019/0 05/0 10/0 07/0 تحصیلیرضایت  روابط

 004/0 06/0 14/0 16/0 رضایت تحصیلی رشد فردی
 008/0 07/0 13/0 15/0 رضایت تحصیلی برابری

 گیری بحث و نتیجه
)حمایت معلم، درگیری و  انسجام  محیط یادگیری روانشناختی شامل رابطه های مولفه همه

 شخصی معنای با برابری و همکاری(گیری تکلیف و  جهتفردی ) آموز(، رشد دانش
 رضایت با حوزه سه این های مولفه رابطه برای مشابهی نتیجه داشته اند و مثبت رابطه عاملی

 مثبت رابطه نیز عاملی شخصی معنای و تحصیلی رضایت بین. آمد دست به تحصیلی
متغیر   سه هر.  دارد ها داده با مطلوبی برازش پیشنهادی داد مدل نشان نتایج. شد مشاهده

 رضایت بر مثبتی تاثیر برابری( و فردی رشد رابطه، محیط یادگیری روانشناختی )حوزه
. انجامد می آموزان دانش تحصیلی رضایت افزایش به کدام هر در افزایش و دارند تحصیلی

محیط  اثرگذاری در عاملی شخصی معنای میانجی نقش  از تحقیق های همچنین یافته
 حمایت تحصیلی رضایت بر برابری( و فردی رشد رابطه، روانشناختی )حوزهیادگیری 

 عالوه برابری( و فردی رشد حوزه رابطه، محیط یادگیری روانشناختی )حوزه بنابراین. کرد
 شخصی معنای میانجیگری با و غیرمستقیم طور به تحصیلی، رضایت بر مستقیم تاثیر بر

 .دارند مثبت تاثیر تحصیلی رضایت بر هم عاملی

 2(، هندرسون و همکاران1998(؛ فریزر )2007) 1الن و فریزرهای  نتایج پژوهش
و ( 2013)5(، اسمیت2012)4ریکر و وونگ (؛ 2006)3(؛ شولسون و سیدل2000)

 که توان گفت مؤید آن با یافته های پژوهش حاضر همسو هست. می( 1978)6تریکت
های شناختی سیستم معنای شخصی  تمامی متغیرهای محیط یادگیری روانشناختی با مولفه
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)هدف و انسجام(، مولفه انگیزشی سیستم معنای شخصی )عاملیت( و متغیر عاطفی رضایت 
های شناختی  از تحصیل پیوند معناداری دارند. این تحقیقات باالخص به این دلیل که محیط

گیری  های پژوهش نشان دهنده جهت ، بسیار مهم هستند. دادهاغلب در مدارس مطرح اند
گرایی انتقادی در بین نمونه پژوهش است که به نوبه خود یک یافته جانبی مهم و  سازنده

همچنین نتایج نمایانگر مبنای نظری مهمی برای تحقیق در مورد محیط یادگیری است. 
های معنایی  خودشناسی، سیستم که دانش آموزان تمایل ذاتی بهمؤید آن هست   پژوهش

نفس دارند. طبق  فردی حاوی اهداف زندگی و نیز مدیریت خود، خود کارآمدی و عزت
(، نه تنها تمامی نوجوانان به لحاظ فکری و عاطفی آماده کشف معنای 1998نظر فرای )

ه هایشان را در بافت نقط اند تا اعمال یا تالش اند، بلکه آنها آماده شخصی زندگی شان
نگرانه یا در بافت ارتباط با یک جمع بزرگتر پیگیری نمایند. بنابراین، در این  نظرات آینده

معنی، با اینکه توسعه معانی شخصی و خرد یک فرایند تکاملی مادام العمری است، پتانسیل 
 گردد. ای در طی نوجوانی آَشکار می هر دوی معنای شخصی و خرد به شکل برجسته

(، برای فرد کافی 1988) 1ظریه سیستم معنای شخصی ریکر و ونگ با توجه به ن    
نیست که درکی در مورد هدف و انسجام متناظر معنا داشته باشد، بلکه آنهایی که درکی از 

شان را عملی کنند و  هدف و معنا دارند نیز نیاز دارند تا انگیزانده شوند تا مسئولیت شخصی
کند. ولی حتی بعداً، اجزای شناختی  دافشان کمک میهایی بزنند که به اه دست به انتخاب

و انگیزشی سیستم معنای شخصی کافی نیستند. یعنی، یک سیستم معنای شخصی جامع 
شود. به عبارتی  شامل هدف، معنا، عاملیت، و عنصری عاطفی از قبیل رضایت و  اجرا می

فرد بیشتر  هر جا انسجام وجود داشته باشد، حس هویت شخصیبر اساس این نظریه 
مدت و بلندمدت  شود. زمانی که زندگی فرد هدفمند باشد برای خود اهداف کوتاه می

شود که در زندگی مأموریتی دارد که نسبت به  کند و ذهنیتش بدین شکل می تعیین می
( همراستا است. 2003)2انجام آن متعهد است. این تعریف با تعریف دامون، منون و برونک

هدف، یک نیت پایدار و کلی است که هم برای خود فرد "بودند که  این سه عنوان کرده
(. این احتمال وجود دارد 121) "معنادار است و هم پیامدهای مثبتی برای جهان در پی دارد

که فرد حس هدفمندی و انسجام داشته باشد ولی در عین حال از انگیزه الزم برخوردار 
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باال به  سیستم معنای شخصیاین برای دارا بودن نباشد و نتواند کاری را صورت دهد. بنابر
یک جزء دیگر نیز نیاز است. این جزء، مالکیت شخصی است که منظور از آن داشتن حس 
کنترل فرد بر زندگی خودش است. حس مالکیت شخصی با حس آزادی انتخاب، انگیزه 

خود همراه است.  های های معنادار و تمایل به پذیرفتن مسئولیت درونی برای انجام فعالیت
حتی در صورت برخوردار بودن از حس معناداری و انگیزه، سیستم معنی شخصی شامل 

شود که در صورت تحقق اهداف و انجام  رضایت از تحصیل میعنصری عاطفی از قبیل 
 شود.  مأموریت معنادار می

کنند، حوزه  ( اشاره می2000)1طوری که سلیگمن و چیکسزن میهالیا همان   
گرا در عرصه ذهنی به تجربیات ذهنی ارزشمند ربط دارد: سالمت،  شناسی  مثبت روان

خشنودی، و رضایت )در گذشته(؛ امید و خوش بینی )برای آینده(؛ سیالیت و خوشحالی 
گیری را با توجه  آموزان در این مدارس این جهت (. تجربیات دانش5)ص  ")در زمان حال(

دهد و نیز  ها نشان می ه او برای کشف استعدادها و ظرفیتبه حمایت معلم و آزادی گسترد
آموزان که هدف از زندگی رسیدن به خوشی در کار و  با القای این حس قوی در دانش

خدمت است که در آن واحد هم برای خود معنادار بوده و متعاقبا برای جهان ماورای خود 
ها را تایید  های این حیطه ررسی، یافته(. عالوه بر این، شواهد این ب2003)دامون و همکاران، 

کند که درک هدف یک سرمایه مهم برای رشد است که منجر به توسعه هویت می
؛ 2004؛ همیلتون و همکاران 2008؛ دامون 2006شود )بنسون و همکاران،  می

ها با  رود که طبق یافته (. این تحقیق فراتر از بررسی رضایت از زندگی می2000الرسون)
، 2های متعدد شخصیتی و عاطفی در حوزه آموزش همبستگی دارد )پاوت و دینرمتغیر

دهد که رضایت از تحصیل با متغیرهایی همبستگی دارد که توسط  ( و نشان می2008
 گیرد. محققان محیط یادگیری مورد تحقیق قرار می

بررسی حاضر پیامدهای نظری نقش معنا و هدف را به اینکه بشر به ذاته معناساز     
های  شماری از پژوهش بخشد. عالوه بر این، شواهد بی است به بافت آموزشی تسری می

که انسان با درک عمیقی از باشد  مؤید آن میگرا  شناسی مثبت حوزه معنای وجودی و روان
تواند با نامالیمات زندگی  به ذاته معنا دار است، بهتر میهدف با این جهانبینی که زندگی 
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های معنا و هدف  کنار بیاید و زندگی پرثمرتر و زایاتری داشته باشد. بنابراین، اعمال نظریه
تواند بر درک ما از نحوه رسیدن به تغییرات مورد نیاز  های آموزشی می در حوزه پژوهش

 در مدارس تاثیر داشته باشد. 
دادند  پردازان گذشته معنا و هدف را در ساختار واحدی قرار می که نظریهدر حالی 

( بر تمایز میان آن دو با توجه به نقش 2003(، اما دامون و همکاران )1962، 1)فرانکل
گیری  تکوینی هدفمندی در کارکرد بشر تأکید دارند. یعنی، در حالی که معنا یک جهت

فرد با توجه به خود و دیگری ارتباط دارد، جهانی است که به ارزش هویت شخصی یک 
سازد که به فرد در غلبه بر  هدف ما مسیرمان را در مراحل مختلف در زندگی ترسیم می

کند. توانایی انجام انتخاب با اعتماد به نفس و قبول مسئولیت  های زندگی کمک می چالش
یابی به  تهای خالقانه فرد در دس شخصی برای انتخاب فردی موجب تسهیل تالش

ها نه تنها پتانسیل این را دارند که این  آموزان، این ایده شود. برای دانش خودشکوفایی می
شان در جهان و جامعه باشند، بلکه بتوانند  تمایل را در آنها ایجاد کنند که به دنبال جایگاه

 چنین کاری را با هدف مشارکت در ایجاد یک جامعه جدید انجام دهند.
های معنای  مولفهتایج این پژوهش مبنی بر اثربخشی محیط یادگیری بر به نبا توجه 

ای معنای  آموزان و همچنین نقش واسطه شخصی عامالنه، و نیز رضایت از تحصیل دانش
های یادگیری روانی و اجتماعی رضایت از تحصیل  شخصی عامالنه در پیوند میان محیط

 با بخصوص فراگیران عاطفی نیازهای رب آموزشی رهبران شود آموزان، پیشنهاد می دانش
شود که  ، پیشنهاد میهمچنین .شوند متمرکز زندگی هدف و شخصی معنای توسعه به توجه

رویکردهای جدیدی را به کار گیرند، که بتوانند شان  آموزشمعلمان در فرایند 
است، آموزان را به یادگیری و رشد در مسیرهایی که به سود خود، خانواده و جامعه  دانش

کمک به  محیط یادگیری روانشناختی و آموزش نقش اساسی در چرا که تشویق کنند.
آموزان برای رشد احساس معناداری و هدفمندی در زندگی و حفظ آن در طول  دانش

تاکید بر  اندرکاران آموزش دست شود پیشنهاد میهمچنین کند.  زندگی  بازی می
های اصلی پارادایم  عنوان یکی از قسمت تر را به خودشناسی و توسعه آگاهی متعالی

آموزشی مدارس مد نظر قرار دهند. چرا که در این مدارس توسعه و تکامل آگاهی در بشر 
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گیرند که رابطه  را به عنوان یک مولفه مهم در فرایند ایجاد تسلط بر نفس در نظر می
معادالت ساختاری در  سازی با توجه به استفاده از مدل متقابلی با اراده برای معنی دارد.

گیری علت و معلولی باید با احتیاط انجام شود. با توجه به ماهیت چند  پژوهش، نتیجه
شود، این پژوهش با متغیرهای  شناختی و آموزشی پیشنهاد می متغیری بودن متغیرهای روان

ام دیگری نیز انجام شود. و با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در گذشته در این حیطه انج
های  شود، تحقیقات بیشتر من جمله تکرار مطالعه حاضر و پژوهش شده است پیشنهاد می

 های تحصیلی دیگر انجام شود.  پایهجامعه آماری دیگر و مشابه در 

 منابع
آموزان از جو روانی  (. بررسی رابطه بین ادراک و انتظار دانش1387احمدزاده، معصومه. )

کارشناسی ارشد.   و انگیزش پیشرفت. پایانامه اجتماعی کالس با پیشرفت تحصیلی
 دانشگاه عالمه طباطبائی.

رابطه  ی(. بررس1397رضا. ) ،زاده ینب ؛نرگس ،مهر یانسان ؛سحر ی،احسان ؛. رضانیپورحس
ای  : نقش واسطهیاز زندگ تیشناختی و رضا روان یاساس یهاازیبرآورده شدن ن

(. 50)14 ،یتیترب یفصلنامه روان شناسشناختی.  روان یها هیو سرما شرفتیپ زشیانگ
87-71.. 

آموزان از  (. ارائه مدل ساختاری تأثیر ادراک دانش1398تبار فیروزجایی، محسن. ) حاجی
با میانجیگری ادراک از  محیط کالس بر خودکارمدی تحصیلی و نگرش به علوم

 .227-250(، 3)7، نشریه علمی تدریس پژوهی ارزیابی.

(. الگوی ساختاری رابطه ادراک از ساختار کالس، 1387الهه و نقش، زهرا. )  حجازی،
های علوم  تازهبخشی در درس ریاضی.  اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و خودنظم 

 .27-38(، 4)10، شناختی

(. ادراک از ساختار کالس و 1387الهه؛ نقش، زهرا و سنگری، علی اکبر. )  حجازی،
مطالعات ای متغیرهای انگیزشی و شناختی،  پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه

 .29-46(، 4)5، شناختی روان
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سی تأثیر برر(. 1398بخش، مریم و قنبری راضیه. ) مسلم؛ فرح  سعید؛ قبادیان،  بخش، فرح
گری سبک مدیریت  آموزان با میانجی سه بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجو مدر
 .1-21(، 3)7، نشریه علمی تدریس پژوهی. کالسی

. جهیخد ی،نیالحس یابوالمعال ،اصغر یعل ؛دیفر ،اصغر نژاد ؛نیمیس ،انینیحس ؛. شهابنیفط
شناختی  روان هیو سرما یمدل نقش مهارت حل مسئله اجتماع یابی(. ارز1399)

. یلیتحص یطلب و کمک یلیوجدان تحص یگر یانجیبا م یلیتحص یبرفرسودگ
 .31-56(. 56)16. یتیترب یفصلنامه روان شناس

ی ادراک از محیط  (. بررسی رابطه1390قدیری، پروین، اسدزاده، حسن و درتاج فریبرز. )
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