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Abstract
Lifelong learning is a centralized learning that
occurs throughout a person's lifetime and occurs
in the form of volunteering and spontaneous
knowledge searches. The purpose of this study
was to investigate the simple and multiple
relationship between self-efficacy beliefs and
intrinsic motivation with desire to learn lifelong
learning. The statistical population of this study
was psychological students of Payame Noor
University of Ahwaz. 186 subjects were selected
by simple random sampling method.The
research data were obtained by self-efficacy
beliefs questionnaire of Nezami, Schwarzer, &
Jerusalem(1996),intrinsic motivationof Amabile
(1996), and the desire to life-long learning of
Dindar, & Bayrakci (2015), using Pearson
correlation coefficient and regression analysis
Step by Step analyzed. The results showed that
self-efficacy beliefs and intrinsic motivation are
predictor of variables that tend to be lifelong
learning, and explain the value of 0.55 of the
total variance of criterion variables.Also, selfefficacy beliefs had the highest predictive power
for lifelong learning (β = 0.50). As a result, lifelong learning is nowadays a major issue in most
countries where the underlying causes of it
should be created in people.
Keywords:self-efficacy
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,intrinsic
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 یادگیري متمرکزي است که در سراسر،یادگیري مادامالعمر
،طول عمر یک فرد اتفاق ميافتد و بهصورت جستجوي دانش
، هدف پژوهش حاضر.داوطلبانه و خودانگیخته اتفاق ميافتد
بررسي رابطه ساده و چندگانه باورهاي خودکارآمدي و انگیزش
، جامعه آماري.دروني با تمایل به یادگیري مادامالعمر بود
دانشجویان رشته روانشناسي دانشگاه پیام نور اهواز بودند که
. نفر بهروش نمونهگیري تصادفي ساده انتخاب شدند186
 بهوسیله پرسشنامههاي باورهاي،دادههاي پژوهش
 انگیزش،)1996(  شوآرتزر و جروسلم،خودکارآمدي نظامي
) و تمایل به یادگیري مادامالعمر دیندار و1996( دروني آمابیل
 و با استفاده از ضریب،) بهدست آمده2015( بایراکسي
.همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند
،نتایج نشان داد که باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دروني
پیشبین متغیر تمایل به یادگیري مادامالعمر هستند و مقدار
 همچنین. از کل واریانس متغیر مالک را تبیین ميکنند0/55
متغیر باورهاي خودکارآمدي بیشترین توان پیشبیني کنندگي
 در نتیجه.) = 0/50( تمایل به یادگیري مادامالعمر را دارا بود
 امروزه مساله مهمي در اکثر،باید گفت یادگیري مادامالعمر
.کشورهاست که زمینههاي بروز آن باید در افراد ایجاد شود
 باورهاي، تمایل به یادگیري مادامالعمر:واژههای کلیدی
 انگیزش دروني،خودکارآمدي
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مقدمه
گسترش فناوريهاي اطالعاتي ،رشد روابط ،اقتصاد جهاني و سرعت تغییرات ،تأثیرات عمیقي بر آموزش و پرورش
گذاشته است .یادگیري دیگر محدود به دوران کودکي یا کالس درس نیست ،بلکه در طول زندگي و در شرایط
مختلفي اتفاق ميافتد (دیکرکوسکن و دمیرل .)2010،در عصر اطالعات ،تمایل به یادگیري مادامالعمر کلید
موفقیت در اشتغال ،بقا و برتري جوامع بشري است .فلسفه یادگیري ،در سرتاسر زندگي انسان و انجام هر کاري
وجود دارد .اگرچه این قابلیت همواره در طول تاریخ وجود داشته ،اما در گذشته نیاز کمتري نسبت به کاربرد آن
احساس ميشد .در دنیاي امروز ،مهارتهایي که فرد در  50سال گذشته کسب کرده است ،براي ادامه زندگي و کار
او کفایت نمي کند .یادگیري چگونه آموختن حل مسأله ،درک نقادانه و یادگیري آتیه نگر ،تنها بخشي از
مهارتهاي اصلي و توانمنديهاي مورد نیاز همگان هستند (پترز .)2015،تمایل به یادگیري مادامالعمر ،یک فرایند
فعال است که افراد در جستجوي دانش و فهم و استفاده از آن براي رفع نیازهاي زندگي حرفهاي خود ،بهره مي-
برند (قنبري قلعه سري ،خاقاني زاده و عبادي .)2017،یادگیري مادامالعمر شامل یادگیري رسمي و غیررسمي از
مراجع مختلف همچون معلمان ،همساالن و  ...است ،که این دانش و راهبردهاي مختلف یادگیري را بهشکل
هوشمندانه در موقعیتها بهکار ميگیرند .همچنین استقالل یادگیرنده ،یکي از ویژگيهاي اصلي یادگیري
مادامالعمر محسوب ميشود (بابنکو ،کوپال ،دانیلز ،نادون و دانیلز .)2017،اگرچه اغلب ،تمایل به یادگیري مادامالعمر
بهعنوان مفهومي مبهم و منازعه برانگیز در نظر گرفته شده است ،اما معموال براي ارجاع به مجموعه گستردهاي از
باورها ،اهداف و راهبردهاي متمرکز بر این عقیده که فرصتهاي یادگیري براي همه صرفنظر از سن و وضعیت،
قابل دسترس باشد ،بهکار ميرود (ناروشیما ،لیو و دیستلکامپ .)2018،تمایل به یادگیري مادامالعمر ،مترادف
جدیدي براي یادگیري است و دستاورد رشد تصاعدي اطالعات است (ناروشیما ،لیو و دیستلکامپ .)2013،توسعه
دانش ،مهارتها ،عالیق و فرصتهاي یادگیري در زندگي در این فرایند ،توسط افراد حفظ ميشود .تمایل به
یادگیري مادامالعمر ،دربرگیرنده فرایند یادگیري ا ز گهواره تا گور بدون تحمیل اجبار و با میل و عالقه فردي است
(پترز .)2015،تغییرات در فنآوري ،افزایش تقاضا براي اقتصاد جدید در عرضه فراوان محصوالت ،رقابت شدید
جهاني و رشد فزاینده مصرفکنندگان آگاه و با تحصیالت عالیه ،خواستههاي جدیدي را براي بخش آموزش در
حوزه تمایل به یادگیري مادامالعمر ایجاد ميکند (گاریپاگاتوگلو .)2013،تمایل به یادگیري مادامالعمر ،به اینترتیب،
تبدیل به یک مشارکت جمعي ميشود ،بهخصوص به این دلیل که مردم کشورهاي در حال توسعه متوجه شدهاند
که بقاي مالي و اقتصادي آنان به یادگیري در تمام حوزهها و در سراسر عمر بستگي دارد .به همین جهت،
کشورهاي توسعه یافته ،تأکید بیشتري بر مساله تمایل به یادگیري مادامالعمر دارند (دمیرل و آکویونلو .)2017،در
دنیاي امروزي ،دانش آموزان مدارس ژاپن ،اقتصاد موفق را از دوران پس از جنگ آموزش ميبینند .برندهایي
همچون نیسان ،شل و دیگر صنایع برتر ژاپني در نتیجه یادگیري موثر در افراد ایجاد شده است .بنابراین ،کشورها
و شرکتها ،شروع به سرمایهگذاري سهم بیشتري از درآمد خود در آموزش مداوم افراد کردند .در نتیجه ،شرکتها
نیز براي استخدام افرادي که مایل و قادر به تمایل به یادگیري مادامالعمر و مستمر داشتند ،قدم برميدارند
(گاریپاگاتوگلو .)2013،در نهایت ،تمایل به یادگیري مادامالعمر ،به تدریج تبدیل به یک مسئله مهم شده است .زیرا
هدف کلیدي تمایل به یادگیري مادامالعمر ،ساخت شهروند فعالي است که به ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در
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حوزههاي ملي و جهاني متصل است .تمایل به یادگیري مادامالعمر را ميتوان ،به دو مرحله تقسیم نمود ،ابتدا
آموزش رسمي که از آموزش و پرورش آغاز ميشود ،و مرحله دوم توانایي فرد در انتقال آنچه در آموزش رسمي
آموخته است به یادگیري بعدي .تحقیقات مختلف نیز نشان دادهاند که در طي سالیان ،یکي از اهداف اصلي مدارس
و موسسات آموزش عالي رشد همهجانبه مهارتهاي جدید و نگرشهایي براي تمایل به یادگیري مادامالعمر افراد
است (ریتیلون ،الوتونگ و کانجاناوس .)2018،میزان یادگیري هر فرد ،متأثر از فرایندهاي شناختي و عاطفي است،
و تفاوتهاي افراد در این زمینه تابعي از باورها ،قضاوتها ،افکار و نگرشها ،ارزشها و تجربیات پیشین است
(شانک .)2016،خودکارآمدي را بهعنوان قضاوت افراد درباره توانایي خود ،براي ارائه مدل مشخصي از رفتار تعریف
کردهاند (شانک1981 ،؛ به نقل از علي زارعي و گیالنیان .)2015،البته اندازهگیري باورهاي خودکارآمدي از طریق
معیار انتظار موفقیت و قضاوت افراد در مورد توانایي خود براي انجام یک تکلیف با توجه به مهارت انجام آن
تکلیف صورت مي گیرد (گرین ،موریسي و کونلون .)2017،بندورا ( ،)1989،1999عنوان کرد باورهاي
خودکارآمدي ،اندیشهها ،احساسات ،انگیزه و رفتار افراد را از طریق  4فرایند عمده شناختي ،انگیزشي ،عاطفي و
فرایند انتخاب تحت تأثیر قرار ميدهد .باورهاي خودکارآمدي ،بهعنوان یکي از سازههاي تبیینکننده انگیزش
دروني ،ميتواند در زمینه یادگیري موثر و تمایل افراد براي کسب مهارتهاي بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
باورهاي خودکارآمدي ،به توانایي سازگار و رویاروي با موقعیتهاي مشکل و همچنین آرزوها و تمایل به یادگیري
مادامالعمر و مستمر تأثیر ميگذارد و از فرد در هنگام مواجه در شکست محافظت ميکند (ریورز و روس.)2018،
باورهاي خودکارآمدي ،یکي از عوامل مهم در خودتنظیمي و از اجزاء اصلي یادگیري مادامالعمر است (اماني و
کیاني .)1396،بندورا ( ،)1997بر این عقیده بود که دانشآموزاني که از احساسات قوي خودکارآمدي برخوردار
هستند ،بر ابتکار خودشان تکیه ميکنند که همین امر نه تنها زمینه خودتنظیمي ،بلکه سواد اطالعاتي براي انجام
یادگیري مادامالعمر را نیز پیشبیني کند .دلیک یاز ( ،)2017در پژوهش خود نشان دادند که اعتقادات خودکارآمدي
انعطاف پذیري و پایداري افراد را در مواجهه با مشکالت و تالش در رسیدن به هدف مشخص ميکند .بر همین
اساس ،افرادي که باورهاي خودکارآمدي باالتري دارند ،انتظار ميرود به یادگیري در تمام طول عمر خود ادامه
دهند .بر همین مبنا ،خودکارآمدي باالتر ،از طریق مهارت سواد اطالعاتي ،ميتواند یادگیري مادامالعمر را پیشبیني
کند .ادموني ( )2018در پژوهش خود نشان داد که خودکارآمدي .مهارتهاي خالقانه و نوآوري پیشبیني کننده
نهایي یادگیري مادامالعمر است .وي معتقد است که سطح خودکارآمدي ميتواند به شدت بر انتخابهاي دانش
آموزان موثر باشد .بر همین مبنا است که دانش آموزان ،یادگیري ،انعطافپذیري ،استرس ،اضطراب و پشتکار خود
را براي ادامه کار در دست اجرا و یا یادگیريهاي جدید تنظیم کنند .بر طبق نظر فریمن و میلر ( ،)2005نگرش
مثبت و اعتماد به توانایيهاي خود براي شروع ،ادامه دادن و موفقیت در یک شغل ،انگیزه زیاد و توانایي مدیریت و
کنترل احساسات منفي بهطور موفقیتآمیز ،براي تمایل به یادگیري مادامالعمر ضروري هستند (هائونگ.)2013،
باورهاي خودکارآمدي ساختاري است که در بسیاري از زمینههاي مختلف از جمله یادگیري ،کارآفریني فردي،
فناوري ،نوآوري ،تغییر و تکمیل کار مورد مطالعه قرارگرفته است .مطالعات زیادي نشان دادهاند که باورهاي
خودکارآمدي بهطور قابل توجهي در ارتباط با مشارکت مردم در تغییر و توسعه (اسمیلي )1988،و کارآفریني
(همیلسکي و بارون2008 ،؛ هیواون و تائومین )2006،ارتباط دارد .مي و ریلي -دوکت ( )2016نیز در مطالعه خود
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نشان دادند که باورهاي خودکارآمدي باال و مهارت و سواد اطالعاتي با انگیزه افراد براي یادگیري مستمر در طول
عمر رابطه معنيدار دارد .گاریپاگاتوگلو ( )2013نیز در پژوهش خود نشان داد که باورهاي خودکارآمدي ،پیشبیني
کننده قوي براي یادگیري مادامالعمر معلمان بوده است .مطالعات قبلي نشان ميدهد که خودکارآمدي منبع
قدرتمند انگیزش ،استقامت و انعطافپذیري در مواجه با مشکالت است و همیشه با سازگاري و انگیزش تحصیلي
رابطه قدرتمندي دارد (سیگدمباجکي .)2018،در محیطهاي تحصیلي ،باورهاي خودکارآمدي به باورهاي دانشجو در
ارتباط با توانایي انجام وظایف درسي تعیینشده اشاره دارد .دانشجویان و دانشآموزاني که باور دارند ميتوانند در
تحصیل موفق باشند ،به توانایي خود اطمینان بیشتري دارند .در نتیجه تالش و پشتکار بیشتري را در انجام
وظایف درسي نشان ميدهند و تمایل به یادگیري مستمر در طول عمر خود را نشان ميدهند (برونستاین.)2014،
در واقع ،باورهاي خودکارآمدي به مجموعه باورهاي دانش آموزان در مورد توانایيهایشان در انجام تکالیف اشاره
دارد .دانشآموزاني که خود را خودکارآمد ميدانند ،از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بیشتري استفاده ميکنند و
در انجام تکالیف اصرار بیشتري از خود نشان ميدهند .در نتیجه ،ارزشگذاري دروني بیشتري را براي انجام آن
تکلیف یا درس خاص قائل ميشوند .و به همین سبب ،تمایل به یادگیري مستمر و مادامالعمر بیشتري را نسبت به
دانش آموزان با خودکارآمدي پایین نشان ميدهند (گاریپاگاتوگلو.)2013،
در نظریههاي آموزشي ،جهتگیري انگیزشي یک مفهوم اساسي به شمار ميرود .از رویکردهاي انگیزشي
مطرح در سالهاي اخیر ،نظریه خود تعیین گري1دسي و رایان ( )2002است که براي تبیین رفتار و عملکرد دانش
آموزان بر منبع انگیزشي تأکید ميکند (کاسکار ،تن کیت ،وس ،وسترس و کرواست .)2013،تمرکز عمده این
نظریه ،بر انگیزش دروني ،بیروني و پرداختن به سه نیاز بنیادین انسان (استقالل عمل ،صالحیت و تعلق) است .از
نظر دسي و رایان ( )2002افرادي که در انجام فعالیتهایشان انگیزش دروني دارند ،از ویژگيهایي نظیر خود تعیین
گیري یا استقالل عمل در انتخاب نوع فعالیتهایشان بهره ميگیرند .انگیزش دروني ،خودتعیین کننده ترین نوع
انگیزش در افراد است ،بهگونهاي که آنها بهخاطر لذت بردن از فعالیت ،خوشایندي و رضایت خاطر از نتیجهاي که
مستقیما از فعالیت بهدست ميآید ،درگیر آن ميشوند (نجي .)2018،انگیزش دروني را ميتوان ،یک ساختار
چندبعدي متشکل از مولفههاي یادگیري (لذت بردن از انجام فعالیت براي یادگیري چیزي جدید) ،دستاورد و
تحریک (تجربه احساس لذتبخش از خود فعالیت) در نظر گرفت (اوچاني ،حاتمي و حجازي .)1394،وقتي که
افراد بهصورت دروني برانگیخته ميشوند ،بهطور کامل خودنظم جو 2هستند ،با عالقهمندي و کنترل ارادي در
فعالیتها شرکت و بدون نیاز به پاداش خارجي و اجبار عمل ميکنند که همین مبنا و اساس یادگیري مادامالعمر
است (کاسکار و همکاران .)2013،مطالعات اندکي به بررسي رابطه بین انگیزش دروني و تمایل به یادگیري
مادامالعمر پرداختهاند .اسکالینگام ،ویلجر ،یوفه ،کنوکس ،ففرگراد و همکاران ( )2016به بررسي رابطه بین انگیزه
تحصیلي و یادگیري در طول عمر پرداختند ،و رابطه مثبت معنيداري بین انگیزه دروني و خودمختاري و تمایل به
یادگیري مادامالعمر یافتند .همچنین اسکالینگام و همکاران ( )2017نیز در پژوهش خود ،به رابطه مثبت بین

1

-Self- determination theory
2
-Self-regulated
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انگیزش ذاتي و دروني و تمایل براي ادامه تحصیل و یک شغل پي بردند .در نهایت باید گفت ،تمایل به یادگیري
مادامالعمر امروزه جزو برنامههاي اصلي دولتهاست و باید به زمینههاي پرورش و تمایل افراد به یادگیري در
سراسر عمر توجه کرد .همچنین باید خاطر نشان کرد ،درباره تمایل به یادگیري مادامالعمر تحقیقات اندکي انجام
شده ا ست .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطه متغیرهاي باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دروني ،با تمایل به
یادگیري مادامالعمر دانشجویان است.
روش
پژوهش حاضر ،توصیفي -همبستگي است .جامعۀ این پژوهش ،کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسي
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز بودند .و بر اساس جدول کرجسي و مورگان ( )1970و با روش نمونهگیري تصادفي
ساده 200 ،نفر انتخاب شدند .از این تعداد 186 ،پرسشنامه ،بهصورت کامل به دست آمد .دامنه سني آزمودنيها ،از
 20تا  54بود .میانگین سن شرکتکنندگان 30/21 ،سال ،با انحراف معیار  10/174بود .اخالق پژوهش ،در این
مطالعه کامالً رعایت گردید ،به گونهاي که به مشارکتکنندگان در زمینه محرمانه ماندن اطالعات ،اطمینان خاطر
داده شد و آنها با رضایت کامل ،پرسشنامهها را در محیطي آرام و بدون ذکر نام تکمیل کردند.
ابزار
1
مقیاس خودکارآمدی عمومی( :)GSEمقیاس خودکارآمدي عمومي ،در سال  1979توسط شوآرتز و
جروسلم ساخته شد و به  26زبان دنیا ترجمه شده است .مقیاس اولیه ،داراي  20ماده با دو خردهمقیاس
خودکارآمدي عمومي و خودکارآمدي اجتماعي بود که در سال  ،1981به یک مقیاس تک عاملي با  10ماده
چهارگزینهاي تحت عنوان  GSE-10تبدیل شد .حداقل و حداکثر نمره در این مقیاس 10 ،و  40ميباشد .این
مقیاس ،تاکنون به  28زبان زنده دنیا برگردانده شده است (شوارتز و جورسالم .)1995 ،دالور ،نجفي ،رضایي،
دبیري و رضایي ( ،)1392براي تعیین اعتبار سازه مقیاس خودکارآمدي عمومي ،از روش تحلیل عاملي و اعتبار
همگرا استفاده کردند که نتایج کفایت نمونهگیري ( )KMOبراي کل آزمودنيها  0/889و مقدار شاخص کرویت
بارتلت در سطح  0/001معنيدار بود .براي محاسبه اعتبار همگراي مقیاس خودکارآمدي عمومي ،از اجراي همزمان
این مقیاس و مقیاس خودکارآمدي شرر استفاده شده بود ،که همبستگي بین دو مقیاس مذکور 0/80 ،در سطح
 ، 0/010معنيدار بهدست آمد .پایایي مقیاس نیز در پژوهش دالور و همکاران ( 0/85 )1392بهدست آمد که نشان
دهنده پایایي و روایي مناسب ابزار بود .در پژوهش حاضر ،از روش تحلیل عامل تاییدي و روایي سازه همگرا ،براي
تعیین اعتبار ابزار استفاده شد .تحلیل عامل تاییدي ،در نمونه حاضر نشان داد که هیچکدام از مادههاي ابزار بار
عاملي کمتر از  0/3نداشتند و همگي مادهها ،در تحلیل استفاده شدند .همچنین در پژوهش حاضر نیز روایي سازه
همگراي مقیاس باورهاي خودکارآمدي عمومي با عزتنفس روزنبرگ و خودکارآمدي شرر بهترتیب  0/80و 0/85
بهدست آمد ،و نشان دهنده روایي سازه مناسب ابزار است .پایایي ابزار به روش آلفاي کرونباخ ،مقدار  0/85بهدست

1

-Generalized Self-Efficacy Scale
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آمد .جدول  ،1شاخصهاي برازندگي تحلیل عامل تاییدي پرسشنامه خودکارآمدي عمومي و سایر پرسشنامههاي
تحقیق حاضر را نشان ميدهد.
پرسشنامه انگیزش درونی ( :)IMIبه منظور سنجش انگیزش دروني ،از پرسشنامه انگیزش دروني امابیل
( )1996استفاده شد .این پرسشنامه داراي  7ماده بوده ،و بهوسیله مقیاس پنج نقطهاي لیکرت ،با دامنهاي از کامال
مخالف ( )1تا کامال موافق ( )5سنجیده ميشود (افشاري ،نعامي ،ارشدي و هاشمي .)1393،در پژوهش امابیل
( ،)1996پایایي پرسشنامه به روش آلفاي کرونباخ ،برابر  0/91گزارش شده است .و روایي ،با تحلیل عامل تاییدي
در پژوهش آمابیل و همچنین تیرني ،فارمر و گرین ( )1999قابل قبول گزارش شده ،و تمامي مادهها روي یک
عامل بار گذاشتهاند .در پژوهش افشاري ( ،)1392ضرایب پایایي پرسشنامه مذکور از طریق ضرایب آلفاي کرونباخ
و تصنیف بهترتیب  0/730و  0/672بهدست آمده است .همچنین براي بررسي روایي سازه ابزار ،تحلیل عامل
تاییدي روي مادههاي این مقیاس صورت گرفت ،بهطوري که شاخصهاي برازندگي تحلیل عاملي برازش
پرسشنامه انگیزش دروني را نشان ميدهد (به نقل از افشاري .)1392،در پژوهش حاضر ،نیز براي تعیین روایي
سازه همگراي پرسشنامه انگیزش دروني ،همبستگي آن با پرسشنامه جهتگیري انگیزشي براي یادگیري
( )EFLکاریرا ( )2012استفاده شد که ضریب همبستگي r= 0/88 ،بهدست آمد که نشان دهنده روایي سازه
مناسب این ابزار است .پایایي ابزار نیز به روش آلفاي کرونباخ مقدار  0/93بهدست آمد .جدول  ،1شاخصهاي
برازندگي تحلیل عامل تأییدي پرسشنامه انگیزش دروني و سایر پرسشنامههاي تحقیق حاضر را نشان ميدهد.
پرسشنامه تمایل به یادگیری مادامالعمر :این پرسشنامه ،جهت سنجش تمایل به یادگیري مادامالعمر
دانشجویان ،توسط دیندار و بایراکسي ( )2015ساخته شده است و توسط سواري ( )1396روي  200نفر از
دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز انجام شده ،براي هنجاریابي آن ،از تحلیل عامل اکتشافي و تأییدي استفاده شده
است .این پرسشنامه شامل  17ماده است .در آغاز براي توانایي  17ماده پرسشنامه تمایل به یادگیري مادامالعمر
نمونهگیري  ، KMOبه کار آمد که ضریب بهدست آمده 0/85 ،بود .همچنین آمون بارتلت نیز معنادار بود .براي
تحلیل عاملي مقیاس ،در آغاز روش تحلیل سازههاي اصلي و سپس براي تعیین عاملهاي احتمالي که زیربناي
آزمون را ميسازد ،روش چرخش واریمکس بهکار رفت .براي یافتن این که مقیاس از چند عامل معنيدار ساخته
شده است ،سه شناسه عمده بررسي شد )1 :ارزش ویژه )2 ،نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،و  )3آزمون
اسکري .در نهایت سه عامل کنجکاوي ،استقبال از یادگیري و دسترسي به اطالعات و یک نمره کل بهدست آمد.
روش نمرهگذاري آن بهصورت مقیاس چهاردرجهاي ،از کامال مخالفم ( 1امتیاز) تا کامال موافقم ( 4امتیاز) صورت
ميگیرد .همچنین روایي مقیاس از روش تحلیل گویه ،که محاسبه ضریب همبستگي بین گویههاي هر مقیاس با
نمره کل مقیاس است ،محاسبه گردید .نتایج نشان داد که بعد استقبال از یادگیري باالترین ضریب همبستگي
( )0/81و بعد دسترسي کمترین ضریب همبستگي ( )0/68را به خود اختصاص دادند .پایایي ابزار به روش آلفاي
کرونباخ براي سه خرده مقیاس و نمره کل ،به ترتیب  0/90 ،0/85 ،0/89و  0/91بهدست آمد .جدول ،1
شاخصهاي برازندگي تحلیل عامل تأییدي پرسشنامه تمایل به یادگیري مادامالعمر و سایر پرسشنامههاي تحقیق
حاضر را نشان ميدهد.
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جدول  -1شاخصهای برازندگی تحلیل عاملی پرسشنامههای تحقیق حاضر
پرسشنامه

RANSEA

NFI

CFI

TLI

IFI

GFI

X2/df

X2

df

تمایل به یادگیري مادامالعمر

0/06

0/92

0/90

0/91

0/94

0/93

4/88

44

214/77

باورهاي خودکارآمدي

0/05

0/95

0/96

0/94

0/96

0/95

3/2

9

28/80

انگیزش دروني

0/09

0/86

0/92

0/93

0/82

0/93

4/77

14

66/90

یافتهها
جدول  -2میانگین ،انحراف معیار ،ضرایب همبستگی و آزمون نرمال بودن دادهها در متغیرهای تمایل به
یادگیری مادامالعمر ،باورهای خودکارآمدی و انگیزش درونی
K_S

متغیرها

میانگین

انحراف معیار

1

2

تمایل به یادگیري مادامالعمر

50/89

5/76

-

2/42

باورهاي خودکارآمدي

36/31

5/88



-

0/800

0/051

انگیزش دروني

25/61

3/53

0/412

1/107

0/172

0/502

3

P

0/418

-

0/253

همانگونه که در جدول باال مشاهده ميشود ،میانگین و انحراف معیارهاي نمرههاي متغیر تمایل به یادگیري مادامالعمر،
باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دروني نشان داده شدهاند .همچنین همبستگي بین متغیر تمایل به یادگیري مادامالعمر با
باورهاي خودکارآمدي ( )0/50و انگیزش دروني ( )0/41مثبت و معنيدار ( )p˂0/001بهدست آمد .نتایج آزمون نرمال بودن
کلوموگرف -اسمیرنوف 1،نشان داد که متغیرهاي این پژوهش همگي از توزیع نرمال برخوردارند ( .)P>0/05یکي از
پیشفرضهاي مهم تحلیل رگرسیون ،عدم وجود هم خطي چندگانه (بین متغیرهاي پیشبین همبستگي باالیي وجود نداشته
باشد) است که با استفاده از دو آزمون ضریب تحمل ( )Tو شاخص تورم واریانس ( )VIFاندازهگیري ميشود .ارقام باالي
عامل نوسان ( )<10مواردي هستند که باید از آنها احتراز کرد .آماره تحمل ،بیانگر ان است که متغیر ،تا چه حد توسط سایر
متغیرهاي پیشبین دیگر موجود در مدل پیشبیني یا تبیین ميشود .در پژوهش حاضر ،آزمون شاخص تحمل براي متغیرها
 0/82و عامل تورم واریانس برابر 1/21است ،که نشاندهنده رعایت این مفروضه است .همچنین براي بررسي استقالل خطاها
از آزمون دوربین واتسون ( )Durbin-Watsonاستفاده شد که مقدار  2/97نشان دهنده رعایت این مفروضه است .جدول
 ،3معنيداري مدل رگرسیون متغیرهاي پیشبین بر متغیر مالک را نشان ميدهد.

1

- Kolmogorov–Smirnov test
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جدول  -3نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای تمایل به یادگیری مادامالعمر و باورهای خودکارآمدی و
انگیزش درونی با روش گام به گام ()StepWise
گام
گام

متغیرها
باورهاي خودکارآمدي

F
61/99

R
0/50

R2
0/25

∆R2

β

B

0/24

0/50

0/49

باورهاي خودکارآمدي

13/26

0/55

0/29

0/30

0/29

0/29

0/24

0/40

13/26

گام
دوم

61/99

اول

F

انگیزش دروني

با توجه به نتایج جدول  ،3همبستگي چندگانه متغیرهاي پیشبین بر متغیر مالک  R=0/55و مجذور آن برابر R2= 0/30
نشان ميدهد که ،ترکیب خطي متغیرهاي پیشبین (باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دروني) در پیشبیني متغیر تمایل به
یادگیري مادامالعمر  0/55است ،و بر طبق مقدار ضریب تعیین بهدست آمده کل متغیرهاي پیشبین  0/30از مقدار متغیر
مالک را پیشبیني کردند .همچنین مطابق نتایج جدول  ،3تمام متغیرهاي پیشبین درصدي از واریانس تمایل به یادگیري
مادامالعمر را تبیین ميکنند .باورهاي خودکارآمدي ) )t=14/40، β =0/50و انگیزش دروني ( )t= 3/64, β=0/24بهصورت
مثبت ،در پیشبیني متغیر مالک نقش دارند .همچنین بر اساس مقادیر بتاهاي ( )جدول ،ميتوان بیان کرد که باورهاي
خودکارآمدي ( ) = 0/50نسبت به انگیزش دروني ( ،) =0/24نقش مهمتري در پیشبیني تمایل به یادگیري مادامالعمر
دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطه ساده و چندگانه باورهاي خودکارآمدي و انگیزش دروني با تمایل به یادگیري
مادام العمر در دانشجویان رشته روانشناسي است .نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که باورهاي خودکارآمدي،
پیشبین قوي براي تمایل به یادگیري مادامالعمر است ،که با یافتههاي ادموني ( ،)2018رامي و ریلي -دوکت
( )2016و گاریپاگاتوگلو ( )2013همسو است .در تبیین این یافته باید گفت ،جهان امروز با نوآوريهاي تکنولوژیکي
بيسابقهاي روبرو است که نه تنها افراد را قادر ميسازد که بتوانند در مواجهه با عدم اطمینان و تغییر ،بلکه در
جهت اختراع شغلهاي خود نیز فعالیت ميکنند .جهان امروز ،با نوآوريهاي تکنولوژي بيسابقهاي که در حال رشد
است ،افراد را مجبور به بهروزرساني خود و مقابله با این حجم تغییرات سریع ميکند .بنابراین ،چالش واقعي امروزه
آموزش و پرورش این است که دانش آموزان را تقویت کنند ،تا توانایي خود را براي ادامه یادگیري گسترش دهند و
به آنان این اطمینان را بدهد که آنها توانا هستند ،و براي یادگیري اصرار بورزند لذا ميتوانند هر کاري را که به
آن عالقهمندند ،به اتمام رسانند .در حالي که عالقه فراوان امروزه به یادگیري مادامالعمر وجود دارد ،سئوال اساسي
این است که :مسئول آموزش مداوم کیست؟ هنوز مسئله داغ مورد بحث اندیشمندان است .در این راستا ،برخي
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معتقدند که موسسات آموزشي و عالي باید مسئولیت آن را به عهده گیرند ،دیگران معتقدند که خود افراد ،باید
مسئولیت اصلي را به دوش بکشند (گاریپاگاتوگلو .)2013 ،از جهت دیگر ،خدایي ،صالحي و محسن پور ()1394
نشان دادند خودکارآمدي بر درگیري تحصیلي دانش آموزان بهطور مستقیم و مثبت اثر ميگذارد ،بنابراین ميتوان
انتظار داشت این افراد ،یادگیري مادامالعمر را در تمام طول عمر خود حفظ کنند .افرادي که احساس کارآمدي
باالیي دارند ،صحنههاي موفقیت را تجسم کرده و حمایتهایي براي عملکرد خود فراهم ميکنند .بنابراین
مهمترین عامل حمایت زیاد از یادگیري شخصي و دروني فرد در طول عمر ،ایجاد نگرش مثبت نسبت به یادگیري
مادامالعمر محقق ميشود (شارپلس .)2000،یکي از مهمترین مسائل براي موسسات آموزش عالي ،ایجاد نگرش،
باور و تعهد در دانش اموزان نسبت به تمایل به یادگیري مادامالعمر است (بت و اسمي .)2009،فراگیران یادگیري
مادامالعمر ،نسبت به بقیه افراد ،بیشتر در معرض دید مثبت نسبت به یادگیري بوده ،اعتماد به نفس بیشتري نسبت
به خود و توانایيهایشان داشته و برگشت به شرایط مطلوب در صورت شکست را دارند .در نهایت ،هر چه
خودکارآمدي و نگرش مثبت و این اطمینان که من توانا هستم و ميتوانم از عهده انجام کار برآیم در فردي باالتر
باشد ،بهمراتب انگیزش دروني فرد افزایش یافته ،راهبردهاي فراشناختي و یادگیري مختلفي را استفاده ميکند و
این ترکیب را در سراسر طول زندگي خود براي یادگیريهاي بیشتر به کار ميبندد .البته در اینجا باید ذکر کرد،
افراد با خودکارآمدي باال در معرض یک خطر هستند ،و دانش آموزان که باورهاي خودکارآمدي باالیي دارند،
ممکن است احساس کنند نیاز و عالقهاي به یادگیري مادامالعمر ندارند .زیرا فکر ميکنند به اندازه کافي قبال
اطالعات جمع کردهاند و نسبت به خود اطمینان بیش از حد داشته باشند .در واقع ،ممکن است یادگیري مادامالعمر
را بهعنوان ضرورت زندگي خود مورد توجه قرار ندهند (گاریپاگاتوگلو .)2013 ،یافته دیگر پژوهش ،رابطه مثبت
معنيدار بین انگیزش دروني و تمایل به یادگیري مادامالعمر است که با یافتههاي اسکالینگام و همکاران ()2017
و اسکالینگام و همکاران ( )2016همسو است .انگیزه ،عامل اصلي تحرک و فعالیت یک فرد براي انجام کاري
است .در این میان ،انگیزه دروني عاملي است که سبب برانگیخته شدن فرد براي انجام یک شغل یا تکلیف یا ادامه
دادن آن در طول زمان ميشود .تمایل به یادگیري مادامالعمر ،همانگونه که گفته شد ،یک نوع یادگیري که در
سراسر زندگي اتفاق ميافتد و عالوه بر نیاز به سواد اطالعاتي و مهارتها ،فرد براي ادامه آن تکلیف یا نوآوري در
آن مسیر ،باید انگیزه دروني داشته باشد .یعني به میل و بر اساس لذتي که از انجام آن عمل ميبرد ،حرکت
کند(اسچامبر ،انگالندر و کاریکیو .)2013،البته ،پژوهشگران یاد شده در پژوهش خود نشان دادند .بعضي افراد بر
اساس انگیزه بیروني در طول سالهاي تحصیلي خود نسبت به انگیزه دروني مانند لذت بردن از یادگیري و کشف
و جستجو ،برانگیخته ميشوند که البته این عمل در میان دانشجویان ساکن خوابگاه ،نمود بیشتري دارد
(اسکالینگام .)2017،همچنین طبق نظریه کنترل در طول عمر ،انگیزه ،بهعنوان فرایند نظارتي بر انتخابها،
عملکرد و محدودیت دروني و بیروني انجام یک تکلیف ،عمل ميکند .این نظریه ،استدالل ميکند که انتخاب
رفتار داراي دو جنبه اصلي است -1 :نیاز به انتخاب و  -2سرمایهگذاري متمرکز بر روي منابع رسیدن به آن .افراد
بر ا ساس باورهاي خودکارآمدي خود انگیزه دروني براي انجام و ادامه دادن آن تکلیف در سراسر طول زندگي خود
عمل ميکنند (مارتین .)2011 ،در همین رابطه ،نتایج تحقیق بال ،شامبروک ،جیمز و بروک ( )2005نشان داد که
باورهاي خودکارآمدي بهطور معناداري ،مي تواند انگیزش دروني دانشجویان رشتههاي پزشکي ،داروسازي،
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 سهم بیشتري در پیشبیني انگیزش دروني، لذا باورهاي خودکارآمدي.بهداشت و دندانپزشکي را پیشبیني کند
 به سطوح، باورهاي خودکارآمدي باال. بهداشت و دندانپزشکي دارند، داروسازي،دانشجویان رشتههاي پزشکي
، در تبیین نتیجه بهدست آمده ميتوان گفت، افزون بر این.باالي انگیزش و تالش مداوم منجر ميشود
 از نیروهاي تاثیرگذار دروني خودشان اگاهتر هستند و،دانشجویاني که داراي باورهاي خودکارآمدي باالیي هستند
 لذا به یادگیري مادامالعمر عالقه بیشتري، بیشتر به توانایيها و قابلیتهاي خود توجه ميکنند،در فعالیتهایشان
 عاري از محدودیت، مانند هر پژوهش دیگري، پژوهش حاضر نیز.)2015 ، ناصري و ویسي،نشان ميدهند (مامي
: خارج شدن برخي از آزمودنيها از فرایند پژوهش و کم شدن نمونه آماري (عدم تکمیل کامل پرسشنامهها،نیست
 و ميتواند بر نتایج، از محدودیتهاي تحقیق حاضر بهشمار ميرود، نفر) و کم بودن نمونه پژوهش200  نفر از14
 مساله بسیار مهمي است، امروزه تمایل به یادگیري مادامالعمر، تحقیق حاضر پیشنهاد ميدهد.تحقیق اثرگذار باشد
. مي تواند باورهاي خودکارآمدي و انگیزه دروني باشد،که زمینههاي بروز آن
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