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Objective: The present study was conducted with the aim of investigating the structural 

equation model of achievement motivation based on self-handicapping and cyberspace 

engagement with the mediation of happiness.  

Materials and Methods: The descriptive research method was correlation type. The statistical 

population included secondary school students in Pol Dokhtar city. 003 people were selected 

by multi-stage cluster sampling method. 

Results: The findings showed that the obtained model has a good fitness. Based on this, there 

was a negative relationship between the involving in cyberspace with achievement motivation 

and happiness, and on the other hand, there was a positive and significant relationship 

between happiness and achievement motivation. Also, the mediating role of happiness in 

relation to cyberspace engagement and achievement motivation was confirmed, but 

However, the direct and indirect relationship between self-handicapping and achievement 

motivation was not significant. 

Discussion and Conclusion: Therefore, according to the significant role of the mediator 

variable of happiness, it is possible to prevent the negative consequences of cyberspace by 

creating a happy and pleasant environment for students in the school and family environment. 
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8. Introduction 

ome students suffer from lack of academic achievement by entering higher levels 

and do not have the intrinsic enthusiasm to achieve academic goals (Tajeri 

moghadam et al., 2222). Achievement motivation is an intrinsic desire that 

motivates people to develop their capabilities to successfully achieve the dreams 

they pursue in their daily lives and in a variety of activities (Suny and Suardiman, 

2218). Motivation theories in contemporary education-related studies embody a 

variety of properties, such as goals, needs, desires, emotions, values, and interests 

(Wang et al., 2222). Achievement motivation has an impact on students’ success 

and excellence in the process of academic study (Nofrizal et al., 2222),  

Researchers, meanwhile, have been looking at why some learners face poor 

motivation. Thus, we focused on the effects of self-handicapping and cyberspace engagement. 

self-handicapping defined as any kind of practical context that allows one to attribute failure to 

external factors (excuses) and success to internal factors (to gain honor) (Schwinger, Nora, Stage, 

Barlow & King, 2213).  

Achievement motivation is an intrinsic desire that motivates people to develop their capabilities 

to successfully achieve the dreams they pursue in their daily lives and in a variety of activities 

(Suny and Suardiman, 2218). Motivation theories in contemporary education-related studies 

embody a variety of properties, such as goals, needs, desires, emotions, values, and interests 

(Wang et al., 2222). Achievement motivation has an impact on students’ success and excellence 

in the process of academic study (Nofrizal et al., 2222),  Researchers, meanwhile, have been 

looking at why some learners face poor motivation. Thus, we focused on the effects of self-

handicapping and cyberspace engagement. self-handicapping defined as any kind of practical 

context that allows one to attribute failure to external factors (excuses) and success to internal 

factors (to gain honor) (Schwinger, Nora, Stage, Barlow & King, 2213).  
 

In related to cyberspace engegement, Kiomarsi and Ariaporan (2212) have pointed to the 

relationship between this factor in adolescents and the negative consequences that make it 

necessary to identify mediators. Based on what was said about the relationship between the 

antecedent variables, i.e., self-handicapping and cyberspace engagement, the need to identify 

the mediator variables in order to adjust these unfavorable variables led the researchers of this 

research to investigate the mediating effects of happiness. Saadati, Mirzaei, Okhovat, 

Khodamoradi (2221)  refer to the negative consequences of cyber addiction on the overall 

health of adolescents and especially the feeling of happiness. Happiness in students has been 

associated with motivation to learn (Omar et al., 2213). Based on what has been said, This 

research was conducted with the aim of investigating the mediating role of happiness in the 

relationship between self-handicapping and cyberspace engagement with achievement 

motivation in adolescent students. 
 

2. Materials and Methods 

The research method was descriptive-correlational. The statistical population included high 

school students in Pol-Dokhtar city in 2222-2221 (equivalent to 3622 people). According to 

Krejcie and Morgan table, 325 people (103 girls and 103 boys) were selected by multi-stage 

cluster sampling. The following tools were used to data collection: 

Oxford Happiness Questionnaire (8010)  

Argyle, Martin and Gross land (1898): This questionnaire consists of 28 items. Hadi-Nejad and 

Zarei (2228) reported the reliability of this test with a retest method equal to 2709. Bayani 

S 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
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(2225) expressed the validity of this questionnaire through correlation with Beck Depression 

Inventory of -2756. 

Hermans achievement Motivation Questionnaire (809.) 

Hermans has developed this 28-item tool. Bahrani (2228) confirmed the construct validity of 

this questionnaire through factor analysis. In research of  Khadivi, Vakili and Mafakheri (2211), 

the reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha method was reported to be 2792. 

Jones & Rudolph (8012) on self-handicapping 

This scale was designed with 26 items based on a scoring scale from Strongly Agree to Strongly 

Disagree. Heidari, Dehghani and Khoda Panahi (2228) confirmed its factor structure. The 

reliability of this scale was calculated to be 2782 by the retest method in Akin (2212) research. 

Sheivandi et al.'s cyberspace engagement Questionnaire (2.28) 

This tool contains 0 items. The scoring of the questionnaire was designed based on the Yes and 

No scale. Its validity was confirmed by content method and its reliability was calculated based 

on Cronbach's alpha coefficient equal to 2708. 
 

0. Results 

The mean of cyberspace engagement, achievement motivation, happiness and self-

handicapping were 3768, 52725, 02702 and 0172, respectively. Basic assumptions such as data 

normality and variables linearity were confirmed. 

 

Figure 1: achievement motivation model based on self-handicapping and cyberspace 

engagement mediated by happiness 

The first hypothesis of the study showed that cyberspace engagement has a negative effect of -

2752 at the level of 27221 on happiness and -2712 on the achievement motivation and on the 

other hand, happiness has a positive effect of 2706 on the level of 27221 on the motivation of 

students' achievement. Hence, the first hypothesis was confirmed. In the second hypothesis, it 

was found that the standard effect of self-handicapping on students 'achievement motivation is 

-2729, which was not significant with a value of t less than 1785, and on the other hand, 

considering that self-handicapping has no significant effect on students' happiness. It can be 

said that happiness lacks a mediating role in the relationship between self-handicapping and 

achievement. 

http://jsc.uma.ac.ir/?lang=en
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Table 1: fit indices for the research model 

Fitting index value index level Fitting 

root mean square error of 

approximation (RMSEA) 
23238 Lower than 231 Desirable 

normalized fitness index (NFI) 2382 Higher or equal to 278 Desirable 

comparative fitness index (CFI) 2381 Higher or equal to 278 Desirable 

incremental fitness index (IFI) 2381 Higher or equal to 278 Desirable 

relative fitness index (RFI) 2382 Higher or equal to 278 Desirable 

goodness of fit index (GFI) 2382 Higher or equal to 278 Desirable 

tucker-lewis coefficient (TLI) 2382 Higher or equal to 278 Desirable 

CMIN/df 1362 Lower than 6 Desirable 

 

To confirm the model, the model fit indices were examined, which all indicated the model 

confirmed. 

0. Discussion and Conclusion 

Findings showed that the first hypothesis was confirmed; That is, although the tendency to 

cyberspace has a negative effect on academic motivation, but happiness in the family space can 

mediate these effects. The results of this finding are consistent with the research of Toozandeh 

Jani, Mahmoodi, Jashni Motlagh, Esmaeil Zadeh (2221) and Omer et al (2213). Explaining this 

finding, we can say that happiness is more than just an important individual goal or enjoyable 

moods. In fact, the positive excitement of happiness gives them the opportunity to expand their 

sources of support and friendships and to learn the skills needed for the future. The results of 

the second were not confirmed; That is, happiness does not have the ability to mediate the 

negative effects of self-handicapping on achievement motivation. This finding is inconsistent 

with the research of(Kazemi et al,2216). To explain the rejection of this hypothesis, we can say 

that three factors play roles in self-handicapping (negative mood, not trying and apologizing) 

that directly affect the achievement motivation, because people with high motivation do not 

stop trying. They do not apologize and do not have a negative mood, and therefore the role of 

happiness in the relationship between these variables is diminished. Among the limitations of 

this study were the limitation of the population to the secondary school and the impossibility of 

in person data gathering. It is suggested that qualitative method be used to discover in-depth 

findings and use mediating variables in predicting achievement motivation. 

5. Ethical Consideration 

Compliance with ethical guidelines: Ethical principles have been observed in this research. 

Participants could withdraw from the research at any time. All participants were aware of the 

research process. Confidentiality and confidentiality of information was also fully respected. 
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 0-01 ،2( 2).مدرسهفصلنامة مشاورة ی. شادکام یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ
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و  سازیپژوهش حاضر با هدف بررسی مدل معادلات ساختاری انگیزش پیشرفت بر اساس خودناتوان اهداف:

 گری شادکامی انجام شد.درگیری در فضای مجازی با میانجی

آموزان دختر و پسر  پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشروش  ها:مواد و روش

 ای انتخاب شد. ای چندمرحلهنفر به روش نمونه گیری خوشه  641دوره متوسطه در شهرستان پل دختر بود که 

ری در اساس، بین درگیآمده از برازش مناسبی برخوردار است. بر این مدل بدستها نشان داد که یافته ها:یافته

فضای مجازی با انگیزش پیشرفت و شادکامی رابطه منفی و از سویی بین شادکامی و انگیزش پیشرفت رابطه مثبت 

گری شادکامی در رابطه درگیری در فضای مجازی و انگیزش و معنادار وجود داشت. همچنین نقش میانجی

 ود. سازی با انگیزش پیشرفت معنادار نبخودناتوان پیشرفت تأیید گردید. اما رابطه مستقیم و غیرمستقیم

ضایی شاد و توان با ایجاد فبنابراین، با توجه به نقش معنادار متغیر میانجی شادکامی، می گیری:بحث و نتیجه

 آموزان در فضای مدرسه و خانواده از بروز پیامدهای منفی فضای مجازی جلوگیری کرد.خوشایند برای دانش
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 0- 01 .2( 2سه.)مدرفصلنامة مشاورة ی. شادکام

 . مقدمه1

آموزان با ورود ای آینده گردد اما دانشهدر کشورهای متعدد تلاش بر این است که میزان بالایی از بودجه ملی صرف آموزش نسل

برند رنج می 2بالا به تلاش بپردازند، از عدم پیشرفت تحصیلی 0به مقاطع بالاتر در نظام آموزشی، جایی که دقیقا باید با انگیزش پیشرفت

 شرفتیپ زهیانگ(.  2121، 4فرتاجری مقدم، عباسی و خشنودی) مناسب، جهت نیل به اهداف تحصیلی برخوردار نیستند 6و از شادکامی

روزمره  یزندگ که در ییاهایبه رو زیآم تیموفق یابیدست یخود را برا یها ییتا توانا زدیانگ یاست که افراد را برم یدرون لیم کی

در مطالعات آموزش معاصر،  زشیانگ یهاهینظر. (2108 ،6منیو سورد یسانکنند، رشد دهند ) یها دنبال م تیخود و در انواع فعال

(. 2121، 1وانگ و همکاران) ردیگیرا در بر م قیها و علاها، احساسات، ارزشخواسته ازها،یمانند اهداف، ن یمختلف یهایژگیو

 زهیگکه ان یحال کند، در کیتحرتواند رفتار خوب را  یمثبت م زهیدارد، به طور خاص، انگ یمعنادار یبا رفتار افراد همبستگ زهیانگ

 یلیحصت ندیآموزان در فرآدانش یو تعال تیبر موفق شرفتیپ زهی(. انگ2109، 0، چوی، هو و یوانگیچکند ) یرفتار را مهار م نیا یمنف

 ازدس یرا متاثر م یلیالتحصآنها پس از فارغ یشغل ی(، که به نوبه خود بر دورنما2121، 9، نیروانا و آلیزمارزالی)نوفر گذاردیم ریتأث

اند که چرا برخی یادگیرندگان، خود را در این میان، پژوهشگران همواره در پی این بوده (.2109، 8، رویان، بیکر و قیامیایکامال)

، 00؛ نقل از اسوینگر0809)  01برگلاس و جونز کنند.ها قبول مسئولیت نمیدانند اما در مقابل ضعفشان میهای تحصیلیمسبّب موفقیّت

 ردف به که اندکرده تعریف عملی زمینة یا عمل نوع هر عنوانرا به گستره این ،02سازیخودناتوان حوزة در مطالعه پیشگامان از( 2106

 ت دهد. درافتخار( نسب کسب منظوردرونی )به  عوامل به را موفقیّت بهانه( و عنوان بیرونی )به عوامل را به شکست تا دهدمی امکان

 معرفی خود یناتوان قربانی نه و قربانی شرایط خود را و پرهیز کرده هاناکامی قبال در مسئولیت پذیرش از ساز،خودناتوانفرد  واقع،

ناامیدی ایجاد شده در این (. 0689)دلقندی، بیانفر و طالع پسند، کند می کمک نفس خودعزّت حفظ به طریق، این از و نمایدمی

منش و کاظمی، نیکساز باشد )آموزان خودناتوانو شادکامی در بین دانش 06ی کیفیت زندگیدهندهتواند کاهششرایط، می

آلتر و سازی، از توجه اندکی تا به امروز برخوردار بوده است )بر خودناتوان 06تأثیر عاطفه(. از سوی دیگر، 2106، 04خسروی

مهمی در اسناد موفقیت و شکست ها دارند و بر ترس (. اخیرا شواهد قوی نشان داده است که حالات خلقی نقش 01،2110فورگاس

دریافتند که  (2110، نقل از آلتر و فورگاس، 0881و همکاران ) 00فورگاس برای نمونه، از شکست و پیشرفت نکردن اثرگذار است.

اجتناب  08هاسرزنشیها از خوددارند و هنگام تجربه شکست 09دهند اسناد درونیافراد شاد هنگامی که کاری را به خوبی انجام می

ت سرزنش خورند خودشان را به شددهند و وقتی شکست میها را به عوامل بیرونی نسبت میدر مقابل افراد غمگین، موفقیت کنند.می

 مؤثر است. سازی بر انگیزه پیشرفتتوان گفت که شادی بر خودناتوان سازی تأثیر قوی دارد و خودناتوانکنند. بر این اساس میمی

سازی از آن جهت دارای اهمیت است که بسیاری از رفتارهای مخرّب و فاقد کارایی را در فراگیرندگان نظام پرداختن به خودناتوان

جای استفاده از راهکارهای سازنده و مؤثر جهت رفع مشکلات آموزشی به انجام شود که آنان بهکند و باعث میآموزشی تقویت می

دهد و تر رخ میشدن داشته باشد بیشروی بپردازند. این رفتار در شرایطی که فرد ترس از ارزیابیمسئله پیشرفتارهای حاکی از انکار 

از های مختلف )در پژوهش (.2106، 21کوپزینسکی و اسمیترویش فاصله بگیرد)شود تا فرد هر چه بیشتر از واقعیت روبهباعث می

                                                           
1 Achievement motivation 

2 Academic burnout 

3 happiness 

2 Tajeri Moghadam, Abbasi & Khoshnodi Far 

6. Suny and Suardiman 

5. Wang, Guo and Degol 

0. Chiang, Choi, Ho, and Yu  

9. Nofrizal, Nirwana and Alizamar 

8. Kamaliah, Roslan, Bakar and Ghiami 

12 Berglas &Jones 

11 Schwinger, Nora, Stage, Barlow & King 

12 Self-handicapping 

13 Quality of life 

12 Kazemi, Nikmanesh & Khosravi 

16 affect 

15 Alter & Forgas 

10 Forgas 

19 Internal attributions 

18 Self blame 
22 .Kopczynski & Smith 
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 2، شماره 2، دوره 0410پاییز 

 یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ زشیانگ یساختار یابیمدل(.  0410حسنوند، فضل الله، عبدالهی مقدم، مریم، احمدی، معصومه، رفایی، مریم. )

 0- 01 .2( 2سه.)مدرفصلنامة مشاورة ی. شادکام

( درباره 0688؛ موسوی، درتاج و ابوالمعالی الحسینی، 0680پناه و شیری،  ، هاشمی رزینی، موسوی0681جمله، صالحی و فرخی، 

رابطه بین باورهای انگیزشی و خودناتوان سازی تحصیلی، به این نتیجه رسیدند که یادگیرندگانی که عملکرد تحصیلی مناسبی نداشته 

 د انگیزش توانشوند و این عامل، خود میمتوسل میباشند، برای جبران پیشرفت نکردن به استفاده از راهبردهای خودناتوان سازی 

بین انگیزش ( 0689از جمله، منصورنیا و کریمی، های دیگر )پیشرفت به ویژه انگیزش پیشرفت درونی را پایین بیاورد اما در پژوهش

از جمله، کیومرثی و عات )، مطال0وابستگی به فضای مجازیدر ارتباط با  و خودناتوان سازی ارتباط معناداری وجود نداشته است.

ی مجازی در بین هابیانگر آن هستند که میزانی از وابستگی به اینترنت و استفاده افراطی از شبکه(  0688؛ موسوی، 0686آریاپوران، 

ش زی افزایکرونا که به دنبال آن، استفاده از فضای مجاهای سنی نوجوانان و جوانان در ایران رواج دارد و امروزه در دوره پسگروه

 شود. گیری بیشتر احساس مییافته است، این تهدید به شکل چشم

به  (2120) 6سعادتی، میرزایی، اخوت و خدامرادیو ( 2120) 2توزنده جانی، محمودی، جشنی مطلق، اسماعیل زادهدر پژوهش 

پیامدهای منفی وابستگی به فضای مجازی بر سلامت کلی نوجوان و به ویژه احساس شادکامی در او اشاره شده است. همچنین نتایج 

د. مفهوم شادکامی باشی وابستگی به اینترنت میبینی کنندهدهد که شادکامی ذهنی به طور منفی پیشنشان می ،(2102) 4اکینپژوهش 

های ست؛ دوّم اینکه، این حالت، بطور فعّال، جنبه 1اوّل اینکه، ذهنی (.6،2120شین و کیممتفاوت آمده است )همراه سه خصوصیّت به

گیرد. توصیف افراد از شادکامی با هم کند و در نهایت اینکه یک سنجش کلی از زندگی را در برمیمثبت زندگی را منعکس می

گیرند؛ دیگران ممکن است به در نظر می 0ها شادکامی را در لحظه. برخیکندهای مختلف هم فرق میمتفاوت است و در فرهنگ

اده ست. بنابراین دشوار است که شادکامی افراد را با یک سؤال سیک سال یا کل زندگی خود بنگرند و پاسخ دهند که چطور گذشته

 (.9،2120ین و کیمشکنند )یات بیرونی تأکید میبر تجرب ها بر تجربیات درونی شخص و شرقی هاارزیابی کنیم. علاوه بر این، غربی
سطح فردی  ها درشناختی کمتر رابطه دارد. به همین دلیل در بیشتر فرهنگهای روانشادکامی با پیامدهای مطلوب زندگی و آسیب

شادکامی در بین  (.2102، 8پارکز، دلاپورتا، پیرس، زیلکا و لایوبومیرسکیای شده است )و اجتماعی به شادکامی توجّه ویژه

در افراد  01های تحصیلی فراوان به شدت کاهش پیدا کرده است به جز مواردی که انگیزش یادگیریآموزان به علّت استرسدانش

آموزانی که از راهبردهای یادگیری متفاوت ، دانش(2106اومر و همکاران )(. در مطالعه 2106، 00اومر، جین و نوردینبالاست )

تغیر رو، شادکامی به عنوان میانجی مهاست. از اینانگیزش یادگیری بالاتری دارند و همین یکی از عوامل شادکامی بین آنکنند، می

 شود.فضای مجازی با انگیزش پیشرفت مطرح می درگیری درسازی و خودناتوان

 

                                                           
1. Cyberspace addiction 

2. Tozandehjani, Mahmoodi, Jashni Motlagh, Esmaelzadeh 

3. Saadati, Mirzae, Okhovat, Khodamoradi 

2 Akin 

6 Shin & Kim 

5 subjective 

0 moment 
9 Shin & Kim 

8 Parks, Della Porta, Pierce, Zilca & Lyubomirsky 

12 Learning motivation 

11 Omar, Jain & Noordin 
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 2، شماره 2، دوره 0410پاییز 

 یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ زشیانگ یساختار یابیمدل(.  0410حسنوند، فضل الله، عبدالهی مقدم، مریم، احمدی، معصومه، رفایی، مریم. )

 0- 01 .2( 2سه.)مدرفصلنامة مشاورة ی. شادکام

ریفی فرد، شه آن در ایران از جمله پلتفرم اینستاگرام )با توجه به فراگیری روزافزون استفاده از فضای مجازی و نیز آمار بالای اعتیاد ب

سوماریانتی، عزیزا، دیانتینا و تواند داشته باشد )(. و نیز پیامدهای منفی که می 2120، 0زاده و مجیدی بابایی، نبی گریفیتس، علی

( از آموزان دبیرستانینوجوانان )دانشهمچنین اهمیت انگیزش پیشرفت و شادکامی در ابعاد مختلف زندگی  (.2121، 2سیناوانگ

، مدل مفهومی پژوهش با هدف بررسی مدل معادلات ساختاری انگیزش پیشرفت بر 0تحصیلی و نیز بر اساس شکل جمله پیشرفت

ند کگری شادکامی در نوجوانان نشان داده شده است که تلاش میسازی و درگیری در فضای مجازی با میانجیاساس خودناتوان

 های زیر را مورد آزمون قرار دهد: یهفرض

 فضای مجازی و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان است. درگیری درگری در رابطه شادکامی دارای نقش میانجی

 سازی و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان است.گری در رابطه خودناتوانشادکامی نقش میانجی

 ها. مواد و روش2

 آموزان دختر و پسر دورهی آماری شامل دانشهمبستگی بود. جامعه -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی 

؛ به نقل 2106) 6کلاین برای انتخاب گروه نمونه، ملاک(. نفر 6611بود )برابر با  0410-0411دختر در سال متوسطه در شهرستان پل

گرفت؛ لذا  صورت مدل پارامترهای تعداد برابر 21 تا 01 اساس بر پژوهش کنندگانشرکت تعداد انتخاب بر مبنی ،(0684از قاسمی، 

ای بود به این صورت که ای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونهپسر( به عنوان نمونه انتخاب شد.  006دختر و  006نفر ) 641تعداد 

ارس و گردید )انتخاب مد ابتدا دو مدرسه و سپس از هر مدرسه چهار کلاس انتخاب شد. هشت کلاس به تفکیک جنسیت انتخاب

آزمودنی وارد تحلیل شدند.  641شده، پرسشنامه گردآوری 681ود(. در نهایت، از بین ای باز نوع طبقهها به صورت تصادفی کلاس

در اختیار نمونه مورد مطالعه قرار گرفت و از آنان درخواست  4در واتس آپ ها به صورت اینترنتیجهت اجرای پژوهش، پرسشنامه

معیارهای ورود برای  .شد تا در صورت داشتن رضایت کامل بدون نوشتن مشخصات شخصی خود در پژوهش شرکت نمایند

نظر محقق مورد ، زندگی در منطقه جغرافیاییآموز برای شرکت در مطالعهکنندگان شامل اعلام رضایت آگاهانه معلم و دانششرکت

درصد سؤالات از  6بود. عدم تمایل به تکمیل پرسشنامه و تکمیل ناقص پرسشنامه بیش از آموز در مقطع متوسطه و قرار داشتن دانش

کنندگان توضیح داده شد و به محرمانه برای رعایت ملاحظات اخلاقی، عنوان پژوهش به شرکت. معیارهای خروج از پژوهش بود

ه صورت پرسشنامها بهطمینان داده شد. برای محرمانه ماندن اطلاعات، اسامی افراد خواسته نشد. از آنجایی که دادهماندن اطلاعات ا

ها متعلق که پاسخ پرسشای بود که محققان نیز اسامی افراد و اینگونهخودگزارشی و بدون نام و مشخصات فراهم شد، در نتیجه به

 به منظور گردآوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شد: د.دانستنبه چه شخص خاصی است را نمی

  (1191) 5پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد را با هدف سنجش شادکامی تهیه کردند که پایایی آن بر اساس ( 0898) 1آرگایل، مارتین و گراسلند

پور و نوربالا علیای دارد. گذاری چهارگزینهجمله است که یک نمره 28بود. این پرسشنامه شامل  00/1روش بازآزمایی برابر با 

گزارش کردند.  86/1آن را ترجمه و برای ایران هنجاریابی نمودند و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با ( 0608)

گزارش نمودند. پایایی این پرسشنامه در پژوهش  09/1پایایی این آزمون را با روش بازآزمایی برابر با  (0699نژاد و زارعی )هادی

 محاسبه گردید. 86/1حاضر بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 

                                                           
1 Sharifi Fard, Griffiths, Ali Babaei, Nabi Zadeh & 

Majidi 

2- Sumaryanti, Azizah, Diantina & Nawangsih 

3 Kline 
4 Whats App 
6 oxford Happiness Questionnaire 

5 Argyle, Martin & Grossland 
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 2، شماره 2، دوره 0410پاییز 

 یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ زشیانگ یساختار یابیمدل(.  0410حسنوند، فضل الله، عبدالهی مقدم، مریم، احمدی، معصومه، رفایی، مریم. )

 0- 01 .2( 2سه.)مدرفصلنامة مشاورة ی. شادکام

 ( 1191) 1پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس

ملات جهای پرسشنامه به صورت ای را بر اساس ده ویژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا ساختند. گویهگویه 28هرمنس این ابزار 

بر اساس روش محتوایی و ملاکی )همبستگی با آزمون ( 0801هرمنس ) باشد و به دنبال هر جمله چهار گزینه آمده است.ناتمام می

 اکبریاز راه تحلیل عاملی روایی سازه این پرسشنامه را تأیید نمود.  (0699بحرانی )اندریافت موضوع( روایی پرسشنامه را تأیید کرد. 

نگری استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که این ابزار از چهار عامل کلی یعنی اعتماد به نفس، پشتکار و انتخاب شغل، آیندهبا  (0691)

پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برابر ( 0681خدیوی، وکیلی مفاخری ) کوشی تشکیل شده است. در پژوهشو سخت

گزارش شد. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر بر اساس ضریب آلفای  91/1برابر با ( 0691و در پژوهش اکبری ) 94/1با 

 محاسبه گردید. 90/1کرونباخ برابر با 

  (1192) 2سازی جونز و رودولفخودناتوان

ا در این تن نمره بالگذاری از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم طراحی شد. گرفگویه بر اساس مقیاس نمره 26با  0892این مقیاس در سال 

کاری، سازی بالا است. این مقیاس گرایش به استفاده از راهبردهایی مانند تلاش نکردن، تمارض، اهمالمقیاس به معنای خودناتوان

این آزمون را ترجمه و ساختار عاملی آن را ( 0699حیدری، دهقانی و خداپناهی ) کند.آشفتگی هیجانی و نگرانی را بررسی می

مادّه روی سه عامل خلق منفی، عدم تلاش و عذرتراشی بار عاملی مناسب داشتند. پایایی این مقیاس  26مادّه،  26اند که از کردهبررسی 

و در پژوهش حاضر بر  (0686نقل از شهرابی و پاکدامن، محاسبه شد. ) 84/1( برابر با 2102با روش بازآزمایی در پژوهش آکین )

 محاسبه گردید.  99/1رابر با اساس ضریب آلفای کرونباخ ب

 ( 1411مقدم و کوشکی )پرسشنامه درگیری در فضای مجازی شیوندی، حسنوند، عبدالهی

آموزان در فضای مجازی طراحی شده گویه و به منظور سنجش میزان درگیری دانش0ی این ابزار دربرگیرنده

قابل محاسبه  0تا  1گردیده و نمره کلی این ابزار از گذاری پرسشنامه بر اساس مقیاس بله و خیر طراحی است. نمره

بندی آموزان درگیر در فضای مجازی گروهجزو گروه دانش 6است. هر فرد در صورت گرفتن نمره بالاتر از 

شود. روایی این پرسشنامه به روش محتوایی توسط متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن بر اساس می

به دست آمده است. در این مطالعه میزان پایایی این ابزار بر اساس ضریب  08/1باخ برابر با ضریب آلفای کرون

 به دست آمد.  00/1آلفای کرونباخ برابر با 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده

 رفت.انجام گآموس  افزاردر نرمتحلیل معادلات ساختاری ها با استفاده از ها، تجزیه و تحلیل دادهدر نهایت، پس از گردآوری داده

 هایافته. 3

اری به گیری از تحلیل معادلات ساختهای آمار توصیفی، با بهرهدر این بخش، پس از توصیف متغیرهای پژوهشی بر اساس شاخص

 .های پژوهشی پرداخته شدبررسی فرضیه

 

                                                           
1 Hermans 2 Jones & Rudolph 
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 یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ زشیانگ یساختار یابیمدل(.  0410حسنوند، فضل الله، عبدالهی مقدم، مریم، احمدی، معصومه، رفایی، مریم. )

 0- 01 .2( 2سه.)مدرفصلنامة مشاورة ی. شادکام

 توصیف متغیرهای پژوهشی( 1جدول) 

 شاخص

 متغیرها
 انحراف معیار میانگین

 62/2 68/6 مجازیدرگیری در فضای 

 06/04 21/14 سازیخودناتوان

 28/02 01/01 شادکامی

 20/06 12/00 انگیزش پیشرفت

، 21/14، 68/6سازی به ترتیب برابر با ، میانگین درگیری در فضای مجازی، انگیزش پیشرفت، شادکامی و خودناتوان0بر اساس جدول 

به دست آمد. در بررسی نرمال  20/06و  28/02، 06/04، 62/2نیز به ترتیب برابر با بود. انحراف معیار این متغیرها  12/00و  01/01

آمده برای آماره دستدرصد آزمون شد و چون سطح معناداری به 6ها در سطح خطای ها فرض مبتنی بر توزیع نرمال دادهبودن داده

سازی با آماره توزیع یید گردید. بر این اساس، متغیر خودناتوانها تأبود، نرمال بودن داده 16/1تر از آزمون در تمام متغیرها بزرگ

در  84/1، شادکامی با آماره توزیع 20/1داری در سطح معنی 112/0، انگیزش پیشرفت با آماره توزیع 00/1داری در سطح معنی 20/0

نرمال بود. پس از بررسی  40/1داری در سطح معنی 66/1، درگیری در فضای مجازی با میزان آماره توزیع 64/1داری سطح معنی

 های پژوهش بهره گرفته شد. معادلات ساختاری تکنیکی برایاولیه، در ادامه، از روش تحلیل معادلات ساختاری برای بررسی فرضیه

 رود. منظور ارزیابی رابطه بین متغیرهای چندگانه در یک فضای واحد به کار میها است که بهتحلیل داده

 

 
 یگری شادکامسازی و درگیری در فضای مجازی با میانجیمدل انگیزش پیشرفت بر اساس خودناتوان (2شکل )
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 یگریانجیبا م یمجاز یدر فضا یریو درگ یسازبر اساس خودناتوان شرفتیپ زشیانگ یساختار یابیمدل(.  0410حسنوند، فضل الله، عبدالهی مقدم، مریم، احمدی، معصومه، رفایی، مریم. )
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سازی گیری متغیرهای انگیزش پیشرفت، شادکامی، خودناتوانهای بکار رفته برای اندازههای پرسشنامه، گویه2بر اساس شکل 

به  tو مقدار  6/1شده برای یک گویه بالاتر از گاه بار عاملی محاسبهو درگیری در فضای مجازی دارای بار عاملی مناسب بود زیرا هر

 ها مصداق داشت.( و این معیار در مورد تمام این گویه0690شود )هومن،باشد، اعتبار آن تأیید می 81/0دستآمده بالاتر از 
 

 شده برای مدل پژوهشهای برازش محاسبه( شاخص2جدول)  
 وضعیت برازش مطلوب سطح مقدار شاخص شاخص برازش 

 مطلوب است 0/1زیر  168/1 0ریشه میانگین مجذورات تقریب

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  81/1 2برازش استاندارد

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  80/1 6برازش تطبیقی

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  80/1 4برازش این کری منتال 

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  81/1 6برازندگی نسبی

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  81/1 1نیکویی برازش

 مطلوب است 8/1بالاتر یا مساوی  81/1 0لوئیس -تاکر

 مطلوب است 6کمتر از  62/0 9دو به درجه آزادینسبت خی
 

پرداخته شد. شاخص ریشه میانگین مربعات خطاهای تخمین در بیشتر  8های برازش مدلدر ادامه، برای تأیید مدل به بررسی شاخص

شود که در این پژوهش با باشد، برازندگی مدل تأیید می 0/1گیرد و اگر مقدار این شاخص کمتر از مطالعات مورد استفاده قرار می

-chiهمچنین، هرگاه نتیجه تقسیم عامل  محاسبه شد، برازش مدل تأیید گردید. 168/1که مقدار این شاخص برابر با توجه به این

square  برdf 62/0رو برابر با شود و با توجه به اینکه نتیجه این شاخص در پژوهش پیشباشد، برازش مدل تأیید می 6، کمتر از عدد 

تطبیقی،  ندارد، برازشهایی مانند برازش استاکه شاخصگیرد. در نهایت، هنگامیباشد، برازندگی مناسب مدل مورد تایید قرار میمی

محاسبه شوند، برازندگی مناسب  8/1لوئیس بالاتر یا مساوی  -کری منتال، برازندگی نسبی، نیکویی برازش و ضریب تاکربرازش این

، 81/1، 1981، 81/1، 81/1، 81/1ها به ترتیب برابر با ، در این پژوهش این شاخص2گردد که بر اساس جدول یک مدل تأیید می

 های پژوهش پرداخته شد. محاسبه و تأیید گردید. در نهایت، پس از تایید مدل، در ادامه، به بررسی فرضیه 81/1و  81/1، 81/1

بر شادکامی  110/1در سطح  -14/1بررسی فرضیه نخست پژوهش نشان داد که درگیری در فضای مجازی دارای تأثیری منفی به میزان 

بر انگیزش پیشرفت  110/1در سطح  06/1دیگر، شادکامی دارای تأثیری مثبت به میزان بر انگیزش پیشرفت و از سوی  -04/1و 

آموزان بود که ضرایبی معنادار هستند. بر این اساس، نقش میانجی شادکامی در رابطه میان درگیری در فضای مجازی و انگیزش دانش

ه فت. در بررسی فرضیه دوم پژوهش مشخص شد کپیشرفت تحصیلی مشخص شد و از این رو فرضیه نخست مورد تأیید قرار گر

معنادار  81/0کمتر از  tاست که با مقدار  – 19/1آموزان برابر با سازی بر انگیزش پیشرفت دانشضریب تأثیر استاندارد خودناتوان

فت که شادکامی توان گود، میآموزان بسازی فاقد تأثیر معنادار بر شادکامی دانشنبود و از سویی دیگر، با توجه به اینکه خودناتوان

نشان  01استرپرفته، نتایج آزمون بوتهمسازی و انگیزش پیشرفت تحصیلی است. رویگری در رابطه خودناتوانفاقد نقش میانجی

ح داری در سطعنیطور مآموزان به داد که اثر غیرمستقیم درگیری در فضای مجازی با نقش میانجی شادکامی بر انگیزه پیشرفت دانش

                                                           
1 .root mean square error of approximation (RMSEA) 
0 .normalized fitness index (NFI) 
3 .comparative fitness index (CFI) 
4 .incremental fitness index (IFI) 
2 .relative fitness index (RFI) 

1 .goodness of fit index (GFI) 
7 .tucker-Lewis coefficient (TLI) 
8 .CMIN/df 

9 .modeling fit indexes 

12 .boot-strap 
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ادکامی از گری شمورد تأیید است و میزان تأثیر کلی درگیری در فضای مجازی بر انگیزش پیشرفت از راه میانجی 110/1خطای 

 )کران بالا( بود.  – 61/1)کران پایین( تا  – 68/1

 گیری. بحث و نتیجه4

ه، از زوولی امر ،ای استانگیزش تحصریلی در تمام سرطوح تحصریلی برای رسریدن به اهداف مطلوب آموزشری دارای اهمیت ویژه

ها و نوادهگری شدید خاباورهای خودناتوان ساز به دنبال مقایسهگیری بروز سرویی گرایش زیاد به فضرای مجازی و از سویی شکل

ازد. بر این سآموزان در فضرای تحصریلی، زمینه بروز مشرکلات تحصیلی مانند کاهش انگیزه تحصیلی در مدارس را نمایان میدانش

طالعه با هدف تدوین مدل اسرراس، ضرررورت بررسرری اثرگذاری عوامل میانجی مانند شررادکامی در این روابط موجب شررد که این م

 گری شادکامی در نوجوانان انجام گیرد. سازی و درگیری در فضای مجازی با میانجیانگیزش پیشرفت بر اساس خودناتوان

یزش فضررای مجازی و انگ درگیری درگری شررادکامی در رابطه های پژوهش نشرران داد که فرضرریه اول، مبنی بر نقش میانجییافته

زش تحصیلی تواند بر انگیفضرای مجازی می درگیری درد تأیید قرار گرفت. این بدان معنا اسرت که اگرچه پیشررفت تحصریلی مور

ماید. نتایج گری نتواند این اثرات را میانجیآموزان تاثیر منفی داشرته باشد، ولی شادکام زیستن در فضای خانواده و جامعه میدانش

توان گفت که همخوان است. در تبیین این یافته می( 2106( و اومر و همکاران )2120توزنده جانی و همکاران )این یافته با پژوهش، 

بخش است. در حقیقت، هیجان مثبت حاصل از شادکامی های خلقی لذتشرادکامی چیزی بیشتر از یک هدف فردی مهم یا حالت

ها را گسررترش داده و مهارتهای مورد نیاز برای آینده را بیاموزند. بنابراین دهد تا منابع حمایتی و دوسررتی این فرصررت را به افراد می

شرادکامی نه از این جهت که یک احساس مثبت و خوشایند است بلکه به این دلیل که یک سرمایه عمومی و اجتماعی بوده و منافع 

قعی در گرایش افراد به فضررای مجازی و یا ها و حمایت اجتماعی وازیادی برای فرد و جامعه دارد، ارزشررمند اسررت. این دوسررتی

های داخلی و خارجی نقش احسرراس تنهایی و شررادکامی پایین افراد در شررود. بسرریاری از پژوهشوابسررتگی به اینترنت دیده نمی

دهد.  آموزان را هم تحت تأثیر قرارتواند انگیزش پیشررررفت در دانشانرد و خود این عامل میاینترنرت را تراییرد کرده درگیری در

شود چرا فضای مجازی دیده نمی درگیری دراحساس لذتی که نقطه اصلی در شادکامی و انگیزش پیشرفت است به طور واقعی در 

 که لذت ایجاد شده در فضای مجازی، کوتاه مدت و ساختگی است. 

زش تحصیلی مورد تایید قرار نگرفت. سازی و انگیگری شادکامی در رابطه خودناتواننتایج آزمون فرضیه دوم، مبنی بر نقش میانجی

ن یافته سازی بر انگیزش پیشرفت را ندارد. ایگری و تعدیل اثرات منفی خودناتواناین بدان معنا اسرت که شرادکامی توانایی میانجی

فت که سه توان گاست. در تبیین رد این فرضیه می (2110( و آلتر و فورگاس )2106کاظمی و همکاران )های ناهمخوان با پژوهش

کنند که به طور مسررتقیم در انگیزش عامل مهم در خودناتوان سررازی ) خلق منفی، تلاش نکردن و عذرتراشرری( نقش مهمی ایفا می

ی نیستند و کنند و دارای خلق منفدارند، عذرتراشی نمیپیشررفت تأثیر دارند زیرا افراد دارای انگیزه بالا از تلاش کردن دست برنمی

یکی از ملزومات یادگیری به شررود. انگیزش پیشرررفت تحصرریلی، رنگ میشررادکامی در رابطه میان این متغیرها کماز این رو نقش 

ارای کند. افراد دحساب می آید و چیزی است که به رفتار شدت و جهت می بخشد و در حفظ و تداوم آن به یادگیرنده کمک می

یز یک تکلیف و رسریدن به هدف یا دسرتیابی به درجه معینی از شرایستگی در آمانگیزه، تحرّک لازم برای به پایان رسراندن موفقیت

 گذارند و این مفهوم نقطه مقابل عنصررر باورهایکار را دارند و برای موفقیت در امر یادگیری و پیشرررفت تحصرریلی سررنگ تمام می

ها گویای آن است که برازش مدل کلی فتهپندارد. همچنین، یامفهوم و دور از دسرترس میسراز اسرت که یادگیری را بیخودناتوان

پژوهش تأیید گردید؛ بدین معنی که درگیر شرردن در فضررای مجازی، ابزاری در جهت کاهش تلاش در جهت رسرریدن به اهداف 
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 وتواند بخشی از این رابطه را به خود اختصاص دهد تحصریلی و خلق منفی در بافت یادگیری اسرت ولی نقش سازنده شادکامی می

 برای کاهش نقش مخرب فضایی مجازی ایجاد نماید.  فضایی

شود که مطالعات مشابهی در توان به محدود نمودن جامعه اشاره کرد و از این رو پیشنهاد میهای این پژوهش میاز جمله محدودیت

ان مراجعه حضوری به افراد های تحصیلی دیگر ) از جمله دانشجویان( انجام شود. علاوه بر این، عدم امکشهرها و گروهمدارس کلان

های گردآوری داده مانند مصاحبه به علت شرایط کرونا وجود نداشت؛ چرا که استفاده از روش وری از دیگر روشجامعه و بهره

های عمیق در حوزه تدوین مدل انگیزش پیشرفت کمک کند. توانست به کشف یافتهتحقیق کیفی در کنار روش تحقیق کمّی نیز می

بینی انگیزش پیشرفت استفاده شود. به صورت شود در کارهای بعدی از متغیّرهای میانجی دیگر در پیشاین، پیشنهاد می علاوه بر

ها و مسئولین مدارس عامل شادکامی را به عنوان یک میانجی اثرگذار در فضای یادگیری شود که خانوادهکاربردی نیز پیشنهاد می

های آموزشی و پرورشی مناسب در جهت افزایش فضاهای شاد های مناسب و هدفمحیط مورد توجه خاص قرار دهند و بر خلق

ها و تولید محتوای ، کارگاهمتمرکز شوند. همچنین، مشاوران مدارس به صورت مجازی یا حضوری در مشاوره فردی، سخنرانی

یط های ایجاد فضاهای شاد در محکر شوند و راهها متذالکترونیک نقش منفی گرایش افراطی به فضای مجازی را به افراد و خانواده

 خانه را آموزش دهند.

 ملاحظات اخلاقی .5

 پیروی از اصول اخلاقی پژوهش:

. تمامی خارج شوندپژوهش توانستند هر زمان که مایل باشند از کنندگان میرعایت شده است. شرکت پژوهشاصول اخلاقی در این 

 داری و محرمانه بودن اطلاعات نیز کاملا رعایت گردید.بودند. امانتپژوهش کنندگان در جریان روند شرکت

 حامی مالی:

 های تأمین مالی دریافت نکرده است.گونه کمک مالی از سازمانهیچپژوهش این 

 مشارکت نویسندگان:

 مشارکت داشتند.پژوهش های تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 تعارض منافع:

 گونه تعارض منافعی وجود ندارد.سندگان هیچبین نویپژوهش در این 
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