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Introduction
Lifelong learning provides the opportunities for people to grow and
increase their knowledge, skills and competences in the chainging world
successfully. The ability to think is one of the most important factors which
affects the educational activities (Rastjoo et al., 2012). The purpose of this
study was determining the causal relationship between the perception of
constructivist learning environment and individual systematic thinking with
a tendency to lifelong learning, mediated by intrinsic motivation. In the
respect, there are five sub-hypotheses which investigate the direct
relationships and are as folloes: 1. The direct relationship between
perception of constructivist learning environment and tendency to lifelong
learning; 2. The direct relationship between individual systematic thinking
and tendency to lifelong learning; 3. The direct relationship between
perception of constructivist learning environment and intrinsic motivation; 4.
The direct relationship between individual systematic thinking and intrinsic
motivation; 5. The direct relationship between intrinsic motivation and
tendency to lifelong learning.

Method
The participants include 450 undergraduate students at Shahid Chamran
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University that were studying in year of 2016 and selected by multi-stage
random sampling method. The instruments used included questionnaires
Tendency to Lifelong Learning (TLL), Constructivist Learning Environment
Survey (CLES), Individual Systematic Thinking (TST) and Motivated
Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). To evaluate of proposed
model was performed Structural Equation Analysis Method (SEM) and was
utilized to test the indirect relations of Macro Prechere and Hayes program.

Resultss
The evaluation of the proposed model of the study showed good and
acceptable fit of the model. The direct effect of variables from the perception
of constructivist learning environment, individual systematic thinking, and
intrinsic motivation with the tendency lifelong learning was significant to
positive. The direct effect of the perception of constructivist learning
environment and individual systematic thinking with positive intrinsic
motivation was significant to positive. The indirect effect of perception of
the constructivist learning environment and individual systematic thinking
on the tendency to lifelong learning, through intrinsic motivation was
confirmed.

Discussion
The findings show that students' intrinsic motivation is affected by the
interaction between environmental and individual factors. These three
variables have an effective role in students' tendency to lifelong learning.
Constructivist learning environment provides the opportunities to learn the
skills and lifelong competences in the complex environment. The intrinsic
motivation which is based on autonomy and competence make the students
search for knowledge and learning and by this, they can expand their
capabilitrs. According to the research conclusions, we can say that designing
the constructivist learning environment is a necessity in the present
educational systems. If educational systems use the constructivism principles
in the universities, they can prepare the students to face the future life
conditions and their educational needs in the bigger communities, because
the learning environments can guide the students to the lifelong learnings by
providing the developmental ground for students, empowering their mental
capabilities, thiking systemicly about different subjects with futurism and
providing motivational grounds for learning and development in the future.

Keywords: perception of constructive learning environment, individual
systemic thinking, intrinsic motivation, students
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چکیده
هدف مطالعه تعيين رابطه علی ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و فکرسيستمی فردی با گرايش
به يادگيری مادامالعمر از طريق ميانجیگری انگيزش درونی بود .تعداد شرکتکنندگان در پژوهش 058
نفر از دانشجويان کارشناسی دانشگاه شهيدچمران اهواز که در سال تحصيلی  15-10مشغول به تحصيل
بودند و به روش نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شده بودند .روش پژوهش همبستگی از
نوع معادالت ساختاری بود .ابزارهای استفاده شده شامل پرسشنامههای «گرايش به يادگيری مادامالعمر»،
«ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا»« ،تفکر سيستمی فردی» و «انگيزش درونی» بود .ارزيابی الگوی
پيشنهادی با استفاده از روش تحليل معادالت ساختاری ( )SEMانجام گرفت و برای آزمودن روابط
غيرمستقيم از برنامه ماکرو پريچر و هيز استفاده شد .ارزيابی مدل پيشنهادی پژوهش برازش خوب و
قابل قبول مدل را نشان داد .اثر مستقيم متغيرهای ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا ،تفکر سيستمی
فردی و انگيزش درونی با گرايش به يادگيری مادامالعمر و اثر مستقيم ادراک از محيط يادگيری
سازندهگرا و تفکر سيستمی فردی با انگيزش درونی مثبت معنیدار به دست آمد .همچنين اثر
غيرمستقيم ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و تفکر سيستمی فردی روی گرايش به يادگيری
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مادامالعمر از طريق انگيزش درونی تأييد شد.

واژههای کلیدی :ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا ،تفکر سيستمی فردی ،انگيزش درونی،
دانشجويان

مقدمه
در هزاره جديد با رشد شتابنده تغييرات و رقابت در عرصه جهانی ،جوامعی میتوانند به
حيات مطلوب خود ادامه دهند که توان بهرهگيری از قابليتها و ظرفيتهای يادگيری را داشته
باشند و همسو با تحوالت جهانی رشد يابند .بنابر ديدگاه ) UNESCO (1996در اين هزاره،
يادگيری مادامالعمر اساس بقا بوده و روزآمد کردن دانش و اطالعات از ضرورتهای
جدايیناپذير زندگی هر فرد خواهد بود .به گفته ) Xiaozhou (2001آموزش عالی مهمترين
منبع توليد علم و تکنولوژی نقش مهمی در گسترش يادگيری مادامالعمر 9ايفا میکند به اين
دليل که از توانايیهای بالقوه وسيعی جهت ايجاد و توسعه ديدگاههای جديد درباره تدريس،
يادگيری ،تعامل استاد و دانشجو برخوردار است .دانشگاهها به واسطه ايجاد بَستر و زمينه
يادگيرنده مادامالعمرشدن دانشجويان میتوانند ايجادگر حرکت نوين در اين مسير باشند
( .)Ubachs, 2009بنا به ديدگاه ) UNESCO (1996تحقق ايده يادگيری مادامالعمر مستلزم
فراهمسازی آنگونه آموزشی است که چهار اصل «يادگيری برای دانستن ،2يادگيری برای انجام
دادن ،3يادگيری برای زيستن 0و يادگيری برای بودن »5را هدف خود قرار دهد .يادگيری
مادامالعمر ،فرصتهای رشد و توسعه دانش ،مهارتها و شايستگیها را برای افراد فراهم
میسازد تا آنها بتوانند در دنيای در حال تغيير کنونی ،سازگارانه و موفقيتآميز زندگی کنند.
يادگيری مادامالعمر دارای ابعاد فردی ،اجتماعی و اقتصادی است .در بُعد فردی فرصت رشد
توانايیها و کسب شايستگیهای جديد را برای فرد فراهم میکند ( ،)Peters, 2009موجب
پرورش شهروندان فعال و ايجاد يکپارچگی اجتماعی میشود ( )Wilkins, 2000و بهواسطه
پرورش نيروی کار با کيفيت ،موجب حرفه ای شدن و کسب درآمد اقتصادی باال میگردد
(.)The World Bank, 2003
lifelong learning
learning to know
learning to do
learning to live
learning to be.
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محيط يادگيری از عوامل مؤثر بر گرايش به يادگيری مادامالعمر دانشجويان است .در اين
راستا ) Beynon and Harfield (2007بيان میدارند جهت پاسخگويی به نيازهای يادگيری
مادامالعمر نيازمند وجود فضای باز يادگيری است که در آن يادگيرنده از استقالل در يادگيری
برخوردار باشد ،منابع مختلف علمی در دسترس او باشد و فرصت اصالح و بهبود تجربههای
خود را داشته باشد .از ديدگاههای تأثيرگذار در اين زمينه ،سازندهگرايی 9است .رويکرد
سازندهگرايی بر ساخت محيطهای يادگيری تأکيد دارد که واقعی باشند و فرصتهايی برای
خلق تجارب معنیدار فراهم کنند تا يادگيرندگان بتوانند بهطور فعاالنه دانش خود را خلق
نمايند .نظامهای دانشگاهی برخوردار از محيط يادگيری سازندهگرا به يادگيرندگان فرصت
میدهد تا با روشهای متفاوت به يادگيریهای بپردازند ،آمادگی بحث علمی را داشته باشند و
خود را برای جامعه پيچيده آينده آماده سازند (.)Gagné & Deci, 2005; Karami, 2014
پژوهش ها نشان می دهند محيط های يادگيری سازنده گرا و اثربخش موجب يادگيری
بهتر شده و روی انگيزش دانشجويان تأثير مثبت دارد (

;Zaraii Zavaraki & Gorzin, 2015

) Karami, 2014; Barzegar Bafroui, Sadipour, Ebrahimi Qavam, & Farrokhi, 2012و
منجر به بهبود گرايش به يادگيری مادامالعمر میشود

( Barhoumi & kabli, 2013; Lüftenegger,

Schober, Schoot, Wagner, Finsterwald & Spiel, 2012; Ebrahimi Koshk, Karami,

 .)Ahanchian & Mosnan, 2014ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا به ادراک يادگيرندگان
راجع به ويژگیهای متفاوت محيط يادگيری آنها اشاره دارد ()Taylor, Fraser & Fisher, 1997
و بر اين فرض استوار است که ادراک يادگيرنده از محيط با ويژگیهای زمينهای و شخصی او پيوند
دارد (.)Patrick, Ryan & Kaplan, 2007
تفکر و انديشه از عوامل مهمی است که روی عملکردها و فعاليتهای تحصيلی افراد تأثير
میگذارد ( .)Rastjoo, Sepehr & Zandvanian, 2014; Bakhtiarpoor, 2012تفکر سيستمی
هنر ديدن کل و چارچوبی برای ديدن الگوهای تغيير و روابط متقابل بين عناصر (

Senge,

 )1990و توانايی درک پيچيدگی پويا ) (Sweeney & Sterman, 2000است؛ و به توانايی
دانشجويان در درک روابط غيرخطی و متقابل عوامل محيطی-اجتماعی ،قضاوت و تصميم
سازیهای درست و بهنگام ،داشتن رفتارهای پويا و انعطافپذير با توجه به واقعيتهای
1- Construntivism
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اجتماع زندگی خودشان اشاره دارد .تفکر سيستمی يک مهارت تفکر سطح باال و از فرايندهای
شناختی پيچيده است که هدف آن ،رشد دادن مهارتهای شخصی ،شکلدهی چشمانداز و
شخصيتی متناسب با قرن  29است و شناخت ماهيت سيستمهايی است که درآن کار و زندگی
میکنند .مطالعات تفکر سيستمی در حوزه آموزش (

Assaraf & Orion, 2005, 2010; Jacobson,

) 2001; Habron, Goralnik, & Thorp, 2012, Raia, 2005, 2008در سطوح مختلف نظامهای
آموزشی انجام گرفته است .اين مطالعات بر اهميت برخورداری از اين توانمندی و ضرورت
آموزش تفکر سيستمی به دانشآموزان و دانشجويان با هدف زندگی بهتر در جامعه آينده را
نشان میدهند.
ويژگیهای محيطی و فردی در تعامل با يکديگر روی انگيزه ،تالش و فعاليتهای
يادگيری دانشجويان تأثير میگذارند .به عبارتی انگيزش درونی ايجاد احساس نياز به ياددهی-
يادگيری در افراد است تا بهطور مستمر با هيجان و انگيزه به يادگيری بپردازند (

Tichy and

) .Cardwell, 2006همچنين کسب و تمايل به افزايش شايستگی باعث ايجاد انگيزه يادگيری
در سراسر عمر میشود (.)Rahimi Nasab, Safaei moghaddam, & Marashi, 2016
دانشجويان با انگيزش درونی ،آگاهانه و با ميل و رغبت خودخواسته پيوسته تالش میکنند تا با
جستجوی دانش در حوزه تکاليف درسی دانشگاهی ،ظرفيتهای خود را برای اکتشاف و
يادگيری گسترش دهند و يادگيرندگانی خودتعيينگر 9در يادگيری شوند ( .)Canning, 2013بر
مبنای نتايج پژوهشها رابطه مثبتی بين ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و انگيزش درونی
( )Barzegar Bafroui et al., 2012و باورهای معرفت شناختی و انگيزه (

Madadpoor,

 )Mohammadifar, & Rezaei, 2016وجود دارد .همچنين مطالعات نشان میدهند يادگيری
يادگيرندگان متأثر از باورهای انگيزشی ( )Saif & Kheyr, 2007است .در اين راستا،
) Kharazmi, Kareshki & Abdekhodaee (2012عالقه به تداوم يادگيری را تحت تأثير
رضايت يادگيرندگان از ادراک خودمختاری ،شايستگی ،ارتباط و انگيزه درونی آنها بيان
میکنند Martin )2012( .نيز در مطالعه کيفی ،سهم نيروهای انگيزشی را در يادگيری مادامالعمر
تبيين میکند.
بنابراين يادگيری و تداوم يادگيری تحت تأثير عوامل متعدد محيطی و ويژگیهای فردی و
1- Self-determination learner

رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازندهگرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری ...

332

روانی است .پژوهشهای قبلی در زمينه ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا ،تفکر سيستمی
فردی و انگيزش درونی رابطه اين متغيرها را با يادگيری و عالقه به تداوم يادگيری مادامالعمر
نشان میدهند .بررسی آنها در قالب يک مدل ،فهم دقيقتری از روابط بين اين متغيرها را
فراهم میسازد .در پژوهش حاضر فرض بر اين است که هدايت دانشجويان به سوی يادگيری
مادامالعمر نيازمند طراحی فضاها و محيطهای يادگيری سازندهگرايانه در محيطهای دانشگاهی؛
و توانمندی درک سيستمی از پديدهها و روابط متقابل آن توسط دانشجويان است .اگر سطح
سازندهگرايی محيط يادگيری و قدرت ادراکی افراد مطلوب باشد روی انگيزه درونی آنها برای
مطالعه و يادگيری مداوم تأثير میگذارد؛ و اينکه انگيزش يادگيرنده برای يادگيری و تداوم در
يادگيری نقش تعيينکنندهای در موفقيت و پيامدهای يادگيری دارد .لذا با توجه به مبانی نظری
و پژوهشی ،هدف اصلی پژوهش تعيين رابطه علّی ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و تفکر
سيستمی فردی با گرايش به يادگيری مادامالعمر از طريق ميانجیگری انگيزش درونی
دانشجويان کارشناسی دانشگاه است که مدل را میتوان به صورت زير ترسيم کرد.
تفکر سیستمی فردی
گرایش به یادگیری
مادامالعمر

انگیزش درونی
ادراک از محیط
یادگیری سازندهگرا

نمودار  .9مدل ساختاری پيشنهادی از رابطه ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و فکر سيستمی فردی
با گرايش به يادگيری مادامالعمر از طريق ميانجیگری انگيزش درونی

هدف پژوهش :هدف پژوهش حاضر ،تعيين رابطه علی ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و
تفکرسيستمی فردی با گرايش به يادگيری مادامالعمر با ميانجیگری انگيزش درونی است .در اين
راستا ،يک فرضيه اصلی 7 ،فرضيه فرعی تنظيم شده است.
فرضیه اصلی پژوهش :مدل مفهومی که در آن رابطه علی ادراک از محيط يادگيری
سازندهگرا و تفکر سيستمی فردی با گرايش به يادگيری مادامالعمر با ميانجیگری انگيزش
درونی ترسيم شده است ،با دادههای تجربی برازش دارد.
فرضیههای فرعی -9 :بين ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و گرايش به يادگيری
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مادامالعمر رابطه مثبت وجود دارد -2 .بين تفکر سيستمی فردی و گرايش به يادگيری
مادامالعمر رابطه مثبت وجود دارد -3 .بين ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و انگيزش
درونی رابطه مثبت وجود دارد -0 .بين تفکر سيستمی فردی و انگيزش درونی رابطه مثبت
وجود دارد -5 .بين انگيزش درونی و گرايش به يادگيری مادامالعمر رابطه مثبت وجود دارد.
 -6ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا از طريق انگيزش درونی با گرايش به يادگيری
مادامالعمر رابطه غيرمستقيم دارد -7 .تفکر سيستمی فردی از طريق انگيزش درونی با گرايش
به يادگيری مادامالعمر رابطه غيرمستقيم دارد.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش :با توجه به هدف پژوهش ،پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدليابی
معادالت ساختاری است.
جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجويان دختر و پسر دوره کارشناسی
دانشگاه شهيد چمران که در نيمسال دوم سال تحصيلی  9310-9315مشغول به تحصيل بودند.
حجم نمونه و روش نمونهگیری :در پژوهش حاضر دو مرحله نمونهگيری انجام گرفت.
الف) نمونهگيری برای تعيين روايی و پايايی :در اين مرحله جهت اعتباريابی پرسشنامهها از
روش در سطح دانشکده و کالسهای درس استفاده شد که  298دانشجو پرسشنامه تکميل
شده تحويل دادند .ب) نمونهگيری برای آزمودن فرضيههای پژوهش :در اين مرحله از روش
نمونهگيری تصادفی چندمرحلهای استفاده شد .بدينصورت که در ابتدا  0دانشکده بهصورت
تصادفی انتخاب شد و سپس به نسبت تعداد دانشجويان دختر و پسر دانشگاه ،تعداد نمونه
مورد نظر از هر دانشکده به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهها توزيع شد .با توجه به
مالحظات انتخاب حجم نمونه در مدليابی معادالت ساختاری؛ تعداد  388نفر نمونه انتخاب
شدند که با حذف پرسشنامههای ناقص ،تعداد نمونه نهايی به  208پرسشنامه کاهش يافت.
جهت جلوگيری از تداخل شرکتکنندگان در دو مرحلهی نمونهگيری سعی شد ورودی های
هر سال که در نمونهگيری اول قرار گرفتند در روند نمونهگيری مرحله دوم کنار گذاشته شوند.

ابزارهای پژوهش
در اين پژوهش از چهار ابزار مختلف به شرح زير استفاده شد:
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 -9پرسشنامه محيط يادگيری سازندهگرا ،Taylor et al. (1997) )CLES( 9شامل  38سؤال
در  5خرده مقياس است .اين پرسشنامه در ايران مورد تأييد عامل اکتشافی و تأييدی قرارگرفته
است ( .)Barzegar Bafrooei & Sheykholeslami, 2014در پژوهش حاضر روش آلفای
کرونباخ برای کل پرسشنامه  8/01و برای خردهمقياسهای ارتباط شخصی ،عدم قطعيت ،بيان
انتقادی ،کنترل مشترک و مذاکره به ترتيب  8/08 ،8/06 ،8/03 ،8/60 ،8/61به دست آمد که
سطح قابل قبولی از ثبات درونی مؤلفهها را نشان میدهد.
 -2پرسشنامه تفکر سيستمی فردی )IST( 2شامل  38سؤال در  5خرده مقياس است که اعتبار
عاملی آن در  5عامل «شناسايی و درک روابط متقابل»« ،ارزيابی و تصميمسازی»« ،آيندهنگری»،
«شناسايی و درک بازخورد»« ،مدلسازی و استفاده از آن» برازش خوبی را نشان داد .در پژوهش
حاضر ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقياس  8/18و برای خرده مقياسها به ترتيب ،8/76 ،8/61
 8/61 ،8/67 ،8/60بهدست آمد که حاکی از همسانی درونی پرسشنامه تفکر سيستمی فردی است .اين
پرسشنامه در فرايند پژوهش طراحی و اجرا شد و مورد تحليل عامل اکتشافی و تأييدی قرار گرفت.
 -3پرسشنامه راهبردهای انگيزشی برای يادگيری

3

(Pintrich and De-Groot (1990) )MSLQ

که سؤالهای مربوط به خردهمقياس انگيزش درونی از زيرمجموعه باورهای انگيزشی انتخاب
شد که  90سؤال بود .در پژوهش حاضر ضريب پايايی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ
 8/05به دست آمد.
 -0پرسشنامه گرايش به يادگيری مادامالعمر )TLL( 0شامل  91سؤال در  3خرده مقياس
است که اعتبار عاملی در  3عامل «برنامهريزی يادگيری ،درک و هدايت يادگيری و لذت از
تجربه يادگيری خودمختارانه» برازش خوبی را نشان داد .در پژوهش حاضر ضريب آلفای
کرونباخ برای کل مقياس 8/03؛ و برای خردهمقياسها بهترتيب  8/65 ،8/70 ،8/73بهدست آمد
که سطح قابل قبولی از ثبات درونی مؤلفهها را نشان میدهد .اين پرسشنامه در فرايند اجرای
اين پژوهش ساخته شد و مورد تحليل عامل اکتشافی و تأييدی قرار گرفت.
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها :برای تجزيه و تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی
Constructivist learning environment survey
Individual Systemic Thinking
Motivated Strategies for Learning Questionnaire
Tendency to Lifelong Learning

1234-
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ميانگين ،انحراف معيار و ضريب همبستگی و در بررسی ابزار ضريب آلفای کرونباخ و تحليل
عامل تاييدی استفاده شد و برای آزمون مدل پيشنهادی پژوهش از تحليل معادالت ساختاری
برای استفاده شد که شاخصهای برازندگی مدل نهايی گزارش شد .همچنين روش بوت
استراپ برای تجزيه و تحليل مسيرهای غيرمستقيم استفاده شد.

یافتههای پژوهش
در نتايج آزمون کالموگراف -اسميرونُف برای متغيرهای گرايش به يادگيری مادامالعمر با
( ،)KS=8/60, p=8/73تفکر سيستمی فردی ( ،)KS=9/95, p=8/90انگيزش درونی

(p=8/553

 ،)KS=8/715,و ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا ( ،)KS=8/61, p=8/72سطح معنیداری
بزرگتر از  P=8/85است .بر اين اساس متغيرهای مورد مطالعه از مفروضه نرمال بودن برخوردار
میباشند .جدول شماره  ،9ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی نمرههای دانشجويان در متغيرهای
اصلی پژوهش را نشان میدهد.
جدول  .9ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی متغيرهای اصلی
Tabel 1. mean, Standard deviation and correlation of key variables
variables
گرايش به يادگيری مادامالعمر)(1

ميانگين
mean
73.23

Std deviation
9.35

انحراف معيار

-

تفکر سيستمی)(2

118.46

13.16

**.669

ادراک محيط يادگيری سازندهگرا )(3

95.25

15.61

**.336** .491

انگيزش درونی)(4

48.93

7.42

**.486** .465** .618

متغیرها

()1

()2

()3

-

-

** p > 0.001

تحلیل الگوی پژوهش
در مدل پژوهشی حاضر  0متغير بررسی شد .دو متغير ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا
و تفکر سيستمی فردی متغيرهای برونزا ،انگيزش درونی ،متغير ميانجی و گرايش به يادگيری
مادامالعمر ،متغير درونزا هستند .مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار ايموس و روش حداکثر
درستنمايی آزمون شد.
جدول شماره  2ضرايب مسير ،نسبت بحرانی ،سطح معنیداری مسيرها و واريانس تبيين
شده بين متغيرهای پژوهش را نشان میدهد.

رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازندهگرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری ...

337

نمودار  .2ضرايب استاندارد و واريانس تبيين شده در مدل پيشنهادی پژوهش

ضرايب مسير در نمودار  2و جدول شماره  2حاکی از تأييد فرضيه اصلی پژوهش و 5
فرضيه مستقيم است.
جدول  .2ضريب مسير ،واريانس تبيين شده ،نسبت بحرانی و معنیداری در مدل
Table 2. Estimate, Square Multiple Correlation, C.R. and significant of Model

از متغیر

به متغیر

From variable

To
variable

ادراک محيط يادگيری سازندهگرا
تفکر سيستمی
انگيزش درونی
ادراک محيط يادگيری سازندهگرا
تفکر سيستمی

گرايش به
يادگيری
مادامالعمر
انگيزش
درونی

ضریب
مسیر

Estimate
0.22
0.55

سطح
واریانس نسبت
تبیین شده بحرانی معنیداری
R2

0.79

0.31
0.41
0.33

0.39

C.R.
3.28
7.50

P
0.001
0.001

4.77

0.001

5.65
5.07

0.001
0.001

در جدول شماره  ،3فاصلههای اطمينان حد باال و پايين صفر را دربر نمیگيرند که حاکی
از تأييد دو فرضيه غيرمستقيم  6و  7در سطح اطمينان  15درصد میباشد .جدول شماره 5
شاخصهای برازش مدل پيشنهادی پژوهش را نشان میدهد.
برحسب جدول  0مجذور کای ( )x2معنیدار و نسبت مجذور کای به درجه آزادی کمتر از
 0است .در اين پژوهش دو شاخص  GFIو  AGFIبه ترتيب مقدار  8/19و 8/07؛ و دو
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جدول  .3نتايج بوتاسترپ اثرات غيرمستقيم (ماکرو پريچر و هيز)
)Table 3. Bootstrap result for indirect effects (Macro Prechere and Hayes
متغیرها ادراک از محیط یادگیری سازندهگرا به گرایش تفکر سیستمی به گرایش به یادگیری
 Variablesبه یادگیری مادامالعمر از طریق انگیزش درونی مادامالعمر از طریق انگیزش درونی
Indirect effect of Perception of
Indirect effect of systematic
constructivist learning environment
thinking on Tendency to
شاخصها
on Tendency to lifelong learning
lifelong learning through
through Intrinsic motivation
Intrinsic motivation
Indices
داده
0.0977
0.1444

بوت
سوگيری

0.1465

0.0984

+0.0021

+0.0007

خطای معيار

0.0265

0.0223

حدپايين
حد باال

+0.0894

+0.0573

+0.1969

+0.1440

جدول  .0شاخصهای برازش مدل پيشنهادی

Table 4: Default model fit evaluation indices

شاخصها
indices

مقادیر

x2

df

sig

0.001 72 168.95

CFI AGFI GFI X2/ df
2.34

0.91

0.87

IFI

0.94 0.94

RMSEA
0.07

شاخص  CFIو  IFIنيز مقدار  8/10را نشان میدهد؛ شاخص  RMSEAنيز  8/87بهدستآمده
است .با توجه به سطوح برازش که مقدار کمتر از  8/85برازش خوب عالی ،مقدار بين  8/86تا
 8/80برازش خوب وقابلقبول مدل ،مقدار  8/81تا  8/9برازش متوسط و مقدار بزرگتر از
 8/9برازش ضعيف را نشان میدهد؛ در پژوهش حاضر مقادير حاصله برای شاخصهای

،GFI

 RAMSEA ،IFI ،CFI ،AGFIبرازش خوب و قابل قبول مدل را نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری
بر مبنای نتايج حاصله از آزمون فرضيهها در بخش يافتهها ،تمامی مسيرهای مستقيم و
غيرمستقيم پژوهش معنیدار شدند که در ادامه به تبيين نتايج پژوهش پرداخته میشود.
فرضیه اول :بر مبنای پژوهش حاضر بين ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و گرايش به
يادگيری مادامالعمر رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ که در اين رابطه ضريب مسير به دست آمده
 8/22بود .همسو با اين يافته Barhoumi & kabli (2013) ،و ) Lüftenegger et al. (2012با طراحی

رابطه علی ادراک از محیط یادگیری سازندهگرا و تفکر سیستمی با گرایش به یادگیری ...

353

محيط يادگيری سازندهگرا در مطالعه آزمايشی نشان میدهند محيط يادگيری مبتنی بر سازندهگرای
اجتماعی 9در دانشگاه و ادراک استقالل در فضای کالس منجر به بهبود گرايش دانشجويان به
يادگيری مادامالعمر میشود .در مطالعات متعددی نيز بر رشد توانمندی يادگيری مادامالعمر
دانشجويان در نظامهای دانشگاهی توجه شده و تأکيد دارند که رويکردهای آموزش سنتی،
دانشجويان را برای يادگيری مادامالعمر آماده نمیکند و بايد تغييراتی در سياست گذاریهای
آموزشی-يادگيری در راستای خودتعيينگری دانشجويان در يادگيری و تنظيم برنامههای انعطافپذير
انجام گيرد (.)Hase & Kenyon, 2013; Wang & Hu, 2012; Chitiba, 2012; Xiaozhou, 2001
برنامههای آموزشی رويکرد سازندهگرايی بر فعاليت يادگيرنده درمحيط يادگيری ،مشارکت،
گفتمان و شناختی مبتنی بر واقعيت تأکيد دارند .يادگيری فعاالنه و جستجوگری نيازمند
خودمختاری و استقالل در يادگيری همراه با توانمندی تفکر در سطح باال میباشد که از
مهارتهای اصلی و پايهای در يادگيری مادامالعمر هستند .از آنجايی که محيطهای يادگيری
سازندهگرا بر فعال بودن دانشجويان تاکيد دارند لذا اين دانشجويان انگيزه بااليی برای بهبود
علمی خود در هر زمان را در اين محيطها بهدست میآورند .در تبيين اين نتيجه میتوان گفت
برای هدايت دانشجويان به سوی يادگيری مادامالعمر مطلوب است با طراحی محيط يادگيری
دانشگاهی سازندهگرا فرصتهای رشد فراهم شود تا دانشجويان آمادگی و زمينههای کسب
مهارتها و شايستگیهای يادگيری مادامالعمر را کسب کنند.
فرضیه دوم :بر مبنای پژوهش حاضر بين تفکر سيستمی فردی و گرايش به يادگيری مادامالعمر
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ که در اين رابطه ضريب مسير  8/55به دست آمد .از اين
يافته استنباط می شود داشتن تفکر سيستماتيک همراه با درک روابط بين عوامل و متغيرهای
محيطی -اجتماعی ،قدرت پيشبينی و آيندهنگری دانشجويان و توانمندی در تصميمگيریهای
بهينه در فعاليتهای يادگيری و شخصی اين امکان را به دانشجويان میدهد تا از فرصتهای
يادگيری بهطور بهينه استفاده نمايد و يک يادگيرنده مادامالعمر در جامعه کنونی گردند.
هماهنگ با اين نتيجه McGarrah (2014, 2015) ،بيان میکند مهارتهای تفکر سطح باال يعنی
تفکر نقادانه ،پرسش و استدالل ،تفکر درباره سيستمهای پيچيده ،تفکر کلنگر ،تفکر انتزاعی و
خالقيت از مهارتهای پايه و اساسی برای يادگيری مادامالعمر است و دانشجويان برای يادگيرنده
1- Social construtivism
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Sederberg and Bryan (2010); Coll, France

) and Taylor (2005); Clement and Steinberg (2002نيز در پژوهشهای انجام گرفته بيان
میکنند بهواسطه خَلق ،بررسی و بازبينی مدل ذهنی میتوان به درک منسجم و اصولیتر دست
يافت و فرايند رشد مدل ذهنی به يادگيرندگان فرصت میدهد تا ايدههای ناقص اوليه خود را
بهخوبی ساماندهی کنند و مفاهيم آن را بهخوبی درک و بيان کنند.
لذا دانشجويان برخوردار از تفکر سيستمی فردی ،توانمندی درک پيچيدگیهای محيطی را
دارند و نيازهای يادگيری خود را در محيطهای پيچيده میشناسند .اجرای برنامههای درسی
تفکر سيستمی به دانشجويان کمک میکند تا با درک مسائل محيطی-اجتماعی در جامعه
پيچيده بهسوی يادگيری مداوم حرکت کنند و به افرادی آگاه ،خودراهبر و نوآور تبديل شوند.
فرضیه سوم :بر مبنای پژوهش حاضر بين ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و انگيزش
درونی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد که در اين رابطه ضريب مسير حاصله  8/09بود .بر
مبنای اين نتيجه دانشجويانی که تصور میکنند در محيط يادگيری سازندهگرا تحصيل میکنند
انگيزش درونی باالتری برای يادگيری دارند .اين يافته با نتايج پژوهشی که ادراک استقالل در
کالس با باورهای انگيزشی يادگيرندگان ارتباط دارد و خودتعيينگری را افزايش میدهد
( )Lüftenegger et al., 2012وافراد با ادراک شايستگی ،خودمختاری و ارتباط در محيطهای
يادگيری ،انگيزه درونی باالتری برای يادگيری دارند ()Carreira, 2012؛ تداوم يادگيری و
انگيزه يادگيرندگان در محيطهای يادگيری خودتعيينگرانه بهطور معنیداری افزايش میيابد
( )Kharazmi et al., 2012همسويی دارد.
نتايج پژوهش حاضر و پژوهشهای قبلی بر نقش و اهميت محيطهای يادگيری دانشگاهی در
ايجاد و نگهداری انگيزش درونی تأکيد میکنند .بر اين مبنا اگر دانشجويان در محيط يادگيری
دانشگاه و در تعاملها و گفتگوهای علمی با اساتيد ،احساس خودمختاری داشته باشند پايههای
ايجاد انگيزه يادگيری در آنها شکل میگيرد .دانشجويان آموزشديده در محيطهای حامی
خودمختاری ،پذيرای چالش هستند و موضوعاتی با درجه دشواری باال ولی قابلحل و قابل
يادگيری را انتخاب میکنند ،احساس شايستگی دارند ،از انگيزه درونی بااليی برخوردار هستند و
عملکرد تحصيلی مطلوبی دارند.
فرضیه چهارم :بر مبنای پژوهش حاضر بين تفکر سيستمی فردی و انگيزش درونی رابطه
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مثبت معنیدار وجود دارد؛ که در اين رابطه ضريب مسير به دست آمده  8/33بود .طبق اين
يافته دانشجويانی که توانايی درک روابط بين پديدههای محيطی -اجتماعی را دارند و از قدرت
آيندهنگری برخوردار هستند ،انگيزه درونی باالتری دارند .همسو با اين يافته

Davidz and

) Nightingale (2008); Frank (2010با شناسايی عناصر مهم تفکر سيستمی در يک مطالعه
کيفی ،آغازگری و انگيزش را از ويژگیهای افراد برخوردار از تفکر سيستمی نام میبرند .در
اين زمينه می توان گفت انديشه فرد منبع انگيزش اوست که اهداف و انتظارات فرد ،رفتارهای
او را ايجاد و هدايت میکند .همچنين ازآنجاکه تفکر سيستمی با تفکر انتقادی رابطه و اشتراک
مفهومی زيادی دارد میتوان نتايج را باهم مقايسه کرد .در اين زمينه نتايج حاصله از پژوهشها
نشان میدهند رابطه مثبت و معنیداری بين تفکر انتقادی و انگيزش وجود دارد

( Salari et al.,

 .)2013; Ghasemzadeh, 2017در کل به نظر میرسد دارا بودن يک انگيزه درونی ،فرد را به
تامل بيشتر و تفکر عميق تر در رابطه با امور و داشتن يک ديد انتقادی نسبت به مسائل و علوم
هدايت میکند در نتيجه در محيطهای سازندهگرای دانشگاهی میبايست انگيزههای درونی
دانشجويان را افزايش و تحريک کرد.
فرضیه پنجم :بر مبنای پژوهش حاضر بين انگيزش درونی و گرايش به يادگيری مادامالعمر
رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ که در اين رابطه ضريب مسير  8/39به دست آمد .بر مبنای
نظريه خودتعيينگری انگيزشی ،افراد با احساس خودمختاری در رفتار بهصورت ارادی در
انجام فعاليت يادگيری درگير میشوند .اين يافته با نتيجه پژوهش

)Lüftenegger et al. (2012

که نشان میدهند خودانگيزشی در يادگيری ،پيشبينیکننده سنجش و نظارت در يادگيری
يادگيرندگان میشود همسويی دارد .همچنين ) McGarrah (2014, 2015بيان میکند خودانگيزشی
و خودراهبری از مهارتهای پايه برای يادگيری مادامالعمر است.
انگيزش درونی پاسخی به نيازهای درونی يادگيرنده و تمايل درونی او به يادگيری
خودتعيينگرانه است و يادگيرندگان با انگيزه درونی ،تکاليف چالشبرانگيز را انتخاب میکنند،
رفتارهای يادگيری کنجکاوانه دارند ،تکاليف درسی را مستقل و ماهرانه انجام میدهند .اين
موارد از ويژگیهای پايه و اصلی يادگيری مادامالعمر هستند .در اين راستا حمايت از
خودمختاری دانشجويان در کالسهای درس ،توجه به نظرات و ديدگاهها با هدف پرورش
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احساس شايستگی فکری دانشجويان ،ايجاد فرصتهای گفتگوی علمی در بين دانشجويان
میتواند منجر به افزايش انگيزه درونی دانشجويان در فعاليتهای يادگيری گردد.
فرضیه ششم :نتيجه بررسی اثر غيرمستقيم تکميانجی نشان داد بين ادراک از محيط يادگيری
سازندهگرا و گرايش به يادگيری مادامالعمر از طريق انگيزش درونی رابطه مثبت معنیدار وجود
دارد؛ که ضريب حاصله  8/90را نشان داد .بر مبنای اين نتيجه دانشجويانی که تصور میکنند در
محيط يادگيری سازندهگرا تحصيل میکنند انگيزش درونی باالتری برای يادگيری مادامالعمر دارند.
در اين زمينه ،نتيجه مطالعه ) Afonso et al. (2014در نظام آموزش پزشکی نشان داد پزشکانی که
احساس و نگرش مثبت نسبت به فعاليتهای خود داشتند انگيزه و سرمايهگذاری بيشتری در
يادگيری مادامالعمر و رشد حرفهای میکردند .همچنين برحسب مطالعه

)Kharazmi et al. (2012

بين نيازهای خودتعيينگری و تداوم يادگيری از طريق انگيزه درونی رابطه وجود دارد .آنها
استدالل میکنند محيط يادگيری بايد از استقالل يادگيرنده حمايت کند و احساس خودمختاری
دانشجويان در محيط يادگيری باعث میشود تا با انگيزه درونی فعاليتهای يادگيری خود را دنبال
کنند .لذا توجه به نيازهای روانشناختی در محيط يادگيری ،با تسهيل روند درونیسازی باعث تداوم
فعاليتهای يادگيری میشود.
فرضیه هفتم :نتيجه بررسی اثر غيرمستقيم تکميانجی نشان داد بين تفکر سيستمی فردی و
گرايش به يادگيری مادامالعمر از طريق انگيزش درونی رابطه مثبت معنیدار وجود دارد؛ که
ضريب حاصله  8/98را نشان داد .بر مبنای اين نتيجه دانشجويانی که توانمندی درک روابط
متقابل بين پديدههای محيطی -اجتماعی را دارند و از آيندهنگری برخوردار هستند انگيزه
درونی بيشتری برای يادگيری مادامالعمر دارند .در اين زمينه

)Rowland and Rubbert (2001

در نتايج مطالعه روی دانشجويان دانشگاه ،با تأکيد بر اهميت گرايش به يادگيری مادامالعمر در
جامعه جهانی بيان میکنند به دليل پيچيدگیهای گسترده جامعه کنونی دانشجويان با مشکالت
بيشتری روبهرو هستند و ضروری است تا آموزش عالی برنامههای آموزشی را در راستای
بهبود توانمندی دانشجويان در زمينه درک پيچيدگیها و گسترش مهارتهای يادگيری
مادامالعمر ارائه دهند .همچنين نتايج پژوهشها نشان میدهد انگيزه يادگيرندگان از عوامل مؤثر
در تالش برای موفقيت تحصيلی است Ghasemzadeh (2017) .به نقش تفکر در انگيزه پيشرفت
تحصيلی اشاره و بر ضرورت تدارک برنامههايی برای رشد تفکر انتقادی با جهتگيری انگيزه
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پيشرفت تحصيلی دانشآموزان تأکيد دارد.
بررسی روابط بين متغيرها نشان داد ادراک از محيط يادگيری سازندهگرا و تفکر سيستمی فردی
در تعامل با يکديگر  31درصد از واريانس انگيزش درونی؛ و سه متغير ادراک از محيط يادگيری
سازندهگرا ،تفکر سيستمی فردی و انگيزش درونی در تعامل با يکديگر  70درصد از واريانس
گرايش به يادگيری مادامالعمر را تبيين میکنند .بر مبنای اين نتيجه ،انگيزش درونی دانشجويان
تحت تأثير تعامل ويژگیهای فردی و محيطی است؛ و اين سه متغير نقش مؤثری در ايجاد گرايش
به يادگيری مادامالعمر دانشجويان دارند و باعث افزايش ميزان گرايش آنها به مطالعه و يادگيری
مادامالعمر میشوند .در اين راستا میتوان گفت نظام آموزشی بايد بر پرورش افراد توانمند سازگار
با شرايط متحول و متفاوت کنونی تأکيد کند که تفکر سيستمی يکی از فرايندها و مهارتهای مورد
نياز برای موفقيت در سازگاری با چنين جامعه پيچيده؛ و از فرايندهای عالی ذهن است که امکان
فهم مدلهای حاکم بر پديدهها را به افراد میدهد و بر روند فعاليتهای آنها تأثير میگذارد .محيط
يادگيری سازندهگرا نيز فرصتهای کسب مهارتها و شايستگیهای يادگيری مادامالعمر را در اين
محيط پيچيده و متحول فراهم میسازد .همچنين انگيزش درونی يک فرايند درونی و بر تصميم
شخصی تأکيد دارد؛ که انگيزش درونی مبتنی بر خودمختاری و شايستگی باعث میشود دانشجويان
بهطور مداوم در جستجوی دانش و يادگيری باشند و ظرفيتهای خود را گسترش دهد.
درمجموع در پژوهش حاضر فرض بر اين بود که هدايت دانشجويان بهسوی يادگيری مادامالعمر
نيازمند طراحی فضاها و محيطهای يادگيری سازندهگرايانه در محيطهای دانشگاهی است؛ و نظامهای
دانشگاهی بايد با فراهمسازی فرصتهای رشد و تقويت ويژگیهای فردی ،دانشجويان را بهسوی يادگيری
مادامالعمر هدايت کنند .يافتههای اين پژوهش نشان داد محيطهای يادگيری با فراهمسازی شرايط و
زمينههای رشدی برای دانشجويان و تقويت توانمندیهای آنها از بُعد فکری و تأمل سيستمی روی
موضوعات و مسائل گوناگون محيطی -اجتماعی همراه با آيندهنگری؛ همچنين ارائه زمينههای انگيزشی
برای يادگيری و برای رشد و پيشرفت در آينده میتوانند دانشجويان را بهسوی يادگيری مادامالعمر هدايت
کنند .با توجه به نتايج پژوهش حاضر میتوان گفت طراحی محيطهای يادگيری سازندهگرا از ضرورتهای
نظامهای آموزشی کنونی است؛ بدين رو که نيازهای متنوع آموزشی يادگيرندگان در محيطهای يادگيری
سازندهگرا رشد میيابد .نظامهای آموزشی با بهکارگيری اصول سازندهگرايی در دانشگاهها میتوانند
دانشجويان را برای برخورد با شرايط زندگی آينده و نيازهای يادگيریشان در جامعه بزرگتر آماده کنند.
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بنابراين پيشنهاد میشود در برنامههای درسی کالسی از اصول تفکر سيستمی استفاده شود و در فرايند
تدريس ،دانشجويان را به مهارتهای تفکر سيستمی مجهز سازند .همچنين با طراحی برنامهها و کارگاههای
آموزشی تفکر سيستمی مهارتهای ويژه مورد نياز دانشجويان در اين زمينه به آنها آموخته شود .اين
شرايط انگيزه و گرايش به مطالعه و يادگيری مداوم را در دانشجويان تقويت خواهد کرد .در اين راستا بايد
توجه داشت که محيطهای يادگيری و بسترهای آموزشی و يادگيری امروزی پيچيدگیهای متفاوت و
گوناگون خاص خود را دارد که يادگيری و گرايش به يادگيری مادامالعمر در چنين شرايطی نيازمند ذهنی
است که اين پيچيدگیها را درک کند و مسيرهای يادگيری را برای خود انتخاب کند .ديگر اينکه بايد توجه
کرد جامعه نيازمند نيروی انسانی توانمندی است تا در عرصههای نوين علمی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی بهطور فعال و خالقانه عمل کند .برای دستيابی به اين هدف ،نيروی انسانی جامعه بايد هميشه در
حال آموختن و کسب مهارتهای مورد نياز باشند .ازاينرو مطلوب است تا دانشگاهها با رويکردی ماليم
سياستها و برنامههای يادگيری مادامالعمر را دنبال کنند تا فارغالتحصيالن را به اين توانمندی مجهز کنند.
يعنی دانشگاهها با فراهمسازی شرايط زمينهای و روآوری به نظامهای آموزشی و يادگيری باز و
سازندهگرايانه میتوانند نيروی انسانی خالق در يادگيری تربيت کنند .برای اين منظور دانشجويان امروز در
محيط دانشگاهی سازندهگرايانه با دريافت برنامههای يادگيری مادامالعمر ،ياد میگيرند تا در موقعيتهای
زندگی و شغلی آينده هميشه به يادگيری و افزايش آگاهی و مهارت خود در زمينههای مورد نياز بپردازند.
موضوع ديگر اينکه برنامهريزی برای يادگيری ،درک و هدايت يادگيری و لذت از تجربه
يادگيری خودمختارانه سه مولفه اصلی يادگيری مادامالعمر هستند .دانشجويان برخوردار از
توانمندی برنامهريزی برای يادگيری با هدفمندی بيشتری به مطالعه و يادگيری میپردازند و
چهارچوبی برای فعاليتهای يادگيری خود دارند .همچنين دانشجويان در دانشگاه ياد میگيرند که
چگونه فعاليتهای يادگيری خود را هدايت کنند و به توانمندی خودهدايتی و خودراهبری در
يادگيری دست يابند ،که اين مطلب بر نقش دانشگاه در هدايت تحصيلی و يادگيری دانشجويان
اشاره میکند .در لذت از تجربه يادگيری خودمختارانه چنين استدالل میشود که همه دانشجويان
يادگيری مستقل را دوست دارند و خواهان اين هستند تا در نظامهای آموزشی فعاليتهای يادگيری
مستقالنه گسترش يابد و دانشجويان با استقالل بيشتری به مطالعه و يادگيری بپردازند .از اينرو
میتوان در ايجاد و بهبود گرايش به يادگيری مادامالعمر بر نقش دانشگاه و امکانات و فرصتهای
آموزشی و يادگيری دانشگاه و همچنين کسب مهارتها و تکنيکهای کسب دانش توسط
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 دانشجويان با حضور در دانشگاه از منابع علمی گوناگون از جمله اساتيد و.دانشجويان تأکيد کرد
 و با يادگيری روشهای مطالعه و کسب،کتابخانهها و پايگاههای علمی گوناگون بهره میگيرند
 لذا تغيير و اصالح فرايندهای. تالش گستردهتری برای يادگيری مداوم انجام میدهند،دانش
آموزشی در نظامهای دانشگاهی در راستای آموزش مهارتها و تکنيکهای يادگرفتن يک ضرورت
 يعنی دانشجويان ياد بگيرند که فعاليتهای يادگيری خود را برنامهريزی کنند و خودهدايتی.است
در يادگيری داشته باشند؛ همچنين فضاهای يادگيری انعطافپذير باشد تا دانشجويان خالقانه به
 از محدوديتهای پژوهش حاضر اين.يادگيری بپردازند و از تجربههای يادگيری خود لذت ببرند
بود که اين پژوهش بهطورکلی در دختران و پسران انجام گرفته است که ممکن است تفاوتهای
جنسيتی در نتيجه برازش مدل تأثير گذاشته باشد؛ ديگر اينکه ابزار جمعآوری اطالعات
.پرسشنامههای خودگزارشی بود که امکان سوگيری در پاسخهای شرکتکنندگان وجود دارد
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