
 مقاله پژوهشی
 های آموزشیفصلنامه پژوهش در نظام

 91-79، ص 99، پاییز 05، شماره 41 دوره
Doi: 10.22034/JIERA.2020.220561.2211 

 22/58/89تاریخ دریافت: 
 12/50/88تاریخ پذیرش: 

موزان با آاثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی دانش
 منش هایتوانمندیگری استفاده از میانجی

 طاهری امین
 نعامی عبدالزهرا

 فخرایی امیر آزیتا

 افروزآتش عسکر

 چکیده
 روی ومیانه، عدالت، انسانیت، شجاعت، )شامل خرد منش یاثر توانمندپژوهش حاضر با هدف بررسی 

انجام  منش هایتوانمندیاستفاده از  یگریانجیبا مان آموزدانش یلیتحص یستیبهزو  اقیبر اشت تعالی(
تصادفی  صورتبهپایه دوازدهم از مدارس شهرستان قلعه گنج  آموزدانش 950گردید. بدین منظور 

، پترسون و سلیگمنها در عمل )های ارزشپرسشنامه کنندگانشرکتانتخاب شدند.  ایچندمرحله
و پرسشنامه  (2476، منگ و جین)اشتیاق تحصیلی ، (2470، و همکاران تیان)مدرسه بهزیستی ، (2440

را تکمیل کردند. برای آزمودن برازش الگوی ( 2441، گاوینجی و الینلی) منش هایتوانمندیاستفاده از 
راپ از الگویابی معادالت ساختاری و بوت است، مسیرها غیرمستقیمپیشنهادی و بررسی روابط مستقیم و 

ق تحصیلی منش به بهزیستی و اشتیا هایتوانمندیاستفاده شد. نتایج نشان داد که برخی مسیرهای مستقیم 
فاده از استمنش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی از طریق  توانمندهایبودند اما همه مسیرهای  معنادار

 منش را هایتوانمندیمعنادار شدند. بر این اساس مدارس باید فرصت استفاده از  منش هایتوانمندی
 قرار گرفت. موردبحث هایافته. تلویحات کاربردی کنندان فراهم آموزدانشبرای 

 توانمندی منش، بهزیستی تحصیلی، اشتیاق تحصیلی: کلیدیهای واژه
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 مقدمه
 مثبت به رهبری شناسیروانمعاصر جنبش  شناسیروانتحوالت در  ترینمهمیکی از 

ه جهانی موجب شد سلیگمن متوج شناسیروان. ارزیابی از وضعیت استمارتین سلیگمن 
دل م عنوانبهمثبت را  شناسیروانمدل  شود و شناسیروانناسازگاری مدل پزشکی در 

ش قبل از جنب شناسیرواننگرش  درواقعمطرح کند.  هاانسانتعالی کارآمد برای کمال و 
ی اساس هاییهازنظرموجودی منفعل بود. یکی  صورتبهمثبت به انسان  شناسیروان
یه . نظرشودمیرفتار انسان  گیریشکلاین بود که عوامل محیطی موجب  شناسیروان

 اولیه کودکی هایمدل هایتعارضرایج دیگر این بود که وضعیت روانی انسان ناشی از 
عمده روی بخش درمان اختالالت روانی متمرکز  طوربه شناسیروان هایپژوهشاست. 
ل شگرفی تحو، مثبت که بر موفقیت و رشد انسان تمرکز دارد شناسیروانبا ظهور  .بودند

 این. (2441، 7نیو گلدستا تیرا) آمد به وجود شناسیرواندر نوع نگاه به انسان در 
 موضوعات سویبهروانی  شناسیآسیباز  شناسیروانجنبش موجب شد تمرکز علم 

خالقیت و فضایل اخالقی ، معنویت، عواطف مثبت، ذهن سالمت، مثبت مانند شادی
 شناسیرواندر  ازجمله شناسیروان هایحوزه. این تغییر دیدگاه در تمام سوق داده شود

، دهاتوجه صرف به کمبو جایبهآمد. به این معنا که در مدارس باید  به وجودتربیتی نیز 
و مشکالت درسی و انضباطی  تأخیر، غیبت ازجملهان آموزدانشنقاط ضعف و مشکالت 

از  ییک عنایت بیشتری به عمل آید. هاآنمثبت  هایتوانمندیو  هاویژگیمختلف به 
 و روانشناسان تربیتی نیز برای شدهمطرحمثبت نگر  شناسیروانمهم که در  هایموضوع

، نیمختلف ذه هایحیطهان در آموزدانشآن در مدارس برای افزایش بهزیستی  کارگیریبه
 است. 2منش هایتوانمندی، نشان دادند ایویژهاجتماعی و تحصیلی اهتمام ، شناختیروان

ه ب کندرا قادر میشود که فرد اطالق می شناختیروانمنش به هر فرایند  هایتوانمندی
(. 2444، 9فکر یا رفتار کند که برای خود و جامعه مفید باشد )مک موالی و سیندر ایشیوه

اند. در منش مطرح کرده هایتوانمندیاز  بندیطبقه 2444در سال  0پترسون و سلیگمن
 شدهتقسیمتوانمندی  20منش به شش فضیلت جهانی و  هایتوانمندی، بندیاین طبقه

، فکریروشن، کنجکاوی، خالقیت هایتوانمندی)شامل  5از خرد و دانش اندعبارتکه 
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 ،سرزندگی(، اصالت، پشتکار، شهامت هایتوانمندی)شامل  7شجاعت، عالقه به یادگیری(
)شامل  9عدالت، مهربانی و هوش اجتماعی(، صمیمیت هایتوانمندی)شامل  2انسانیت

، بخشش هایتوانمندی)شامل  0رویمیانه، شهروندی(، رهبری، انصاف هایتوانمندی
، زیبایی، تحسین هایتوانمندی)شامل  5احتیاط و تسلط بر خود( و تعالی، فروتنی

 و معنویت(. طبعیشوخ، امیدواری، قدردانی
 ی در کاهشتوجهقابلمنش نقش و اثر  هایتوانمندینشان دادند که  پژوهش ادبیات

نشان دادند که  هاپژوهشمثال  برای رفتارهای مثبت دارند.رفتارهای منفی و افزایش 
و عشق ارتباط قوی با عواطف  شکرگزاری، طبعیشوخ، منش مثل امیدواری هایتوانمندی

 نیز مطرح( 2440و سلیگمن ) پیترسون (.2474، 6مثبت و خشنودی دارند )لتیمان و استگر
رد برای سالمتی کلی )بهزیستی( ف منشهای توانمندی بر اساسزندگی کردن که کنند می

 است. مهم بسیار
ان نش هاپژوهش، آموزشی و تربیتی هاییطهحمنش در  هایتوانمندیدر مورد کاربرد 

 یلیهای تحصآموزان با استرسنقش مهمی در مقابله دانش منش هایتوانمندی که ندداد
های توانمندیهمچنین (. 2475، 9هارزر و راش ؛2476، 1همکارانون وورکام و دارند )

، 8و همکاران ورمرتبط است )پروکتو اشتیاق تحصیلی  بهزیستیمنش با ابعاد مختلف 
و  یمنش با عملکرد ذهن هایتوانمندیارتباط  دهندهنشان نیز ریاخ شواهد(. 2477
( در 7981شبستری و خادمی )در ایران  (.7824، 74و همکاران )باکراست  یلیتحص

منش دانشجویان رشته علوم انسانی  هایتوانمندیخود نشان دادند که نمرات  پژوهش
ان قادری و همکار علوم کشاورزی و پایه بوده است.، مهندسی -باالتر از دانشجویان فنی

 لتاصا، منش هایتوانمندیفضایل و  یهامؤلفهی نشان دادند که بین پژوهش( در 7986)
اداری مثبت و معنه رابط، میزان خرد در دانشجویانشخصیت و اقدام برای رشد شخصی با 

( نشان داد که درمان مثبت نگر بر 7980خدابخش و همکاران ) هاییافته وجود دارد.
 بوده است. مؤثرمنش در بیماران سرطانی  هایتوانمندیافزایش 

مختلف نشان دادند صرف برخورداری از  هایپژوهشالبته الزم به ذکر است که 
لف مخت هاییطهحان را در آموزدانشبهزیستی  توانندینممنش به تنهایی  هایتوانمندی
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ر این اث تواندیم. متغیر مهمی که آورندیمبلکه فقط شرط الزم را فراهم ، کنندتضمین 
 و ترسونیپاست ) منش هایتوانمندیاستفاده از ، ها را جامه عمل بپوشاندتوانمندی

 وخود  هایتوانمند ییشناسا یمنش به معن هایتوانمندیاستفاده از  (.2440، گمنیسل
برای مثال  (.7989، درتاج و همکارانمحوله است ) فیدر انجام وظا هاآن کارگیریبه

ر منش اث هایتوانمندی کارگیریبه( در مطالعه خود نشان داد که استفاده و 2445) 7لکنتوِ
( نشان دادند که 2448) 2مثبتی بر اشتیاق تحصیلی داشته است. النسباری و همکاران

بهزیستی تحصیلی منش باعث افزایش نمرات درسی و  هایتوانمندیاستفاده از 
 .شودمی آموزاندانش

و استفاده از آن توسط  منش هایتوانمندیدر مورد  شدهمطرحبر اساس الگوی 
حاضر  پژوهشدر ، پیرامون آن پژوهشمرور پیشینه و  (2440) نگمیو سل ترسونیپ

در  هاآنمنش و استفاده از  هایتوانمندیالگویی طراحی و آزمون گردید که طی آن 
 قرار گرفت. موردبررسیان ایرانی آموزدانش
دو متغیر مهم ، مثبت شناسیروانهمچنین بر اساس نظریه  پژوهش یندر ا 

از این دیدگاه در حیطه تعلیم و تربیت یعنی اشتیاق تحصیلی و بهزیستی  گرفتهنشئت
 متغیرهای مالک انتخاب شدند. عنوانبهتحصیلی 

های هدفمندانه آموزان در فعالیتزمان و انرژی که دانش عنوانبهاشتیاق تحصیلی 
، 9؛ کوه و همکاران7981، )هاشمی و همکاران شودمیتعریف ، کندآموزشی صرف می

 یلشوق داشتن به تحص، اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد مجذوب تحصیل شدن (.2449

ته موفقیت بینی کننده برجس. اشتیاق تحصیلی عنوان پیشاستو وقف خود برای تحصیل 
 (.7987، )نعامی و پیریایی شودمیو بلند مدّت محسوب  مدتکوتاهتحصیلی فرد در 

ت فراگیران را در موفقی تواندیماست که  بهزیستی تحصیلی یکی از عواملی مهمی
بهزیستی  پژوهشدر این . (7980، و همکاران جاودانتحصیلی و زندگی کمک کند )

دارای سه عنصر اصلی است: دو عنصر هیجانی یعنی تجربه مکرر عاطفه یا  تحصیلی
و نیز یک عنصر شناختی در مدرسه تجربه اندک هیجان یا عاطفه منفی ، هیجان مثبت

 .(2449، 0است )کیز مدرسه یا تحصیلارزیابی افراد از رضامندی از 
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ف مختل هایینهزممنش و کاربردهای متعدد آن در  هایتوانمندیعلیرغم توجه ویژه به 
آموزشی و تربیتی کشورمان این موضوع هنوز  نظامدر ، تربیتی و آموزشی در دنیا

جدی از لحاظ پژوهشی و کاربردی در این خصوص  خأل قرار نگرفته و یک موردتوجه
اطالعاتی موجود  هاییگاهپاحاضر در  پژوهش. بازنگری پژوهشگران شودیماحساس 

استفاده از ، منش هایتوانمندیی در مورد پژوهش حالتابهدر کشور نشان داد که 
م نگرفته ان انجاآموزدانشبا اشتیاق و بهزیستی تحصیلی  هاآنمنش و ارتباط  یتوانمندها

 منش بر بهزیستی و هایتوانمندیحاضر الگویی از اثر  پژوهشاست. به همین دلیل در 
رانی ان ایآموزدانشمنش در  هایتوانمندیاستفاده از  گریمیانجیاشتیاق تحصیلی با 

بتوان تا  هایافته( تا به مدد این 7قرار گرفت )شکل  موردبررسیتدوین و برازش آن 
و از  کرد برطرفکمبودهای پژوهشی و کاربردی این حیطه مهم را  طرفیکازحدودی 

به این زمینه را به پژوهش بیشتر در این  مندعالقهان پژوهشگرطرف دیگر اندیشمندان و 
 .کردعرصه ترغیب 

 

 . الگوی پیشنهادی1شکل 

  

 تحصیلی بهزیستی

 تحصیلی اشتیاق

 هااستفاده از توانمندی

 خرد

 شجاعت

 انسانیت

 تعدال

 روییانهم

 تعالی
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 روش
قلعه گنج  ان پایه دوازدهم شهرستانآموزدانشجامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه 

گیری تصادفی آموز بر اساس جدول مورگان با روش نمونهدانش 950است. تعداد 
 باشند.پسر و نیمی دیگر دختر می هاآنانتخاب شدند که نیمی از  ایچندمرحله

 صورتبهمدرسه  25که ابتدا از بین تمام مدارس شهرستان قلعه گنج  ترتیباینبه
و  دوازدهمپایه کالس  29 شدهانتخابتصادفی انتخاب شدند. در مرحله دوم از مدارس 

تصادفی ساده انتخاب شدند  صورتبهآموز دانش 994ها در مرحله نهایی از این کالس
پرسشنامه به  26 حذف ازپس  درنهایتقرار گرفت.  هاآنو پرسشنامه پژوهش در اختیار 

 پژوهشنمونه  عنوانبه آموزدانش 950پرسشنامه ، علت مخدوش یا ناقص بودن
 از الگویابی پژوهشبرای بررسی و آزمون برازش الگوی قرار گرفتند.  موردبررسی

استفاده  7بوت استراپ روش از( و بررسی اثرات غیرمستقیم SEMمعادالت ساختاری )
 در پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است. مورداستفاده ابزار پژوهش شد.

ه پرسشنام منش از هایتوانمندیبرای سنجش : پرسشنامه ارزش فعال در عمل استفاده
های فعال در عمل نسخه اصلی پرسشنامه ارزش .گردیدارزش فعال در عمل استفاده 

 پژوهشو برای اولین بار در این ( ساخته شده 2440) سلیگمنتوسط پترسون و 
ی منش یعنی توانمنددر قالب شش  توانمندی 20 مقیاس. این قرار گرفت مورداستفاده

در  انآموزدانش. سنجدمیروی و تعالی میانه، عدالت، انسانیت، شجاعت، خرد و دانش
 عباراتمیزان موافقت یا مخالفت خود را با هر یک از  ایدرجه 5یک مقیاس لیکرت 

در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه با روش تنصیف و آلفای . کردندبیان پرسشنامه 
؛ مقیاس انسانیت 97/4و  99/4؛ مقیاس شجاعت 98/4و  91/4کرونباخ برای خرد و دانش 

و مقیاس  19/4و  18/4روی ؛ مقیاس میانه15/4و  19/4؛ مقیاس عدالت 87/4و  9184
 أییدیتمحاسبه شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی  98/4و  91/4تعالی 

، df=2x ،81/4 =GFI ،60/0=TLI/ 248/2) استحاکی از برازندگی مطلوبی آن 
465/0RMSEA=.) 

 هایدیتوانمناز متغیر استفاده پژوهش  نیدر ا: منش هایتوانمندیپرسشنامه استفاده از 
 ینلیال و ینجیگاو وسیلهبهها که -یمنش با استفاده از پرسشنامه استفاده از توانمند

قرار  یابیمورد ارز، بکار رفته پژوهشو برای اولین بار در این  ( ساخته شده است2441)

                                                                                                                                            
1. bootsrap 
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از  یارجهد 1 کرتیل اسیمق کی یاست که بر رو هیگو 70 یپرسشنامه دارا نیگرفت. ا
( 2441) ینلیو ال ینجیشود. گاویم یگذارموافقم( نمره کامالً) 1تا  (مخالفم کامالً) 7
اند. در پژوهش حاضر /. گزارش کرده85کرونباخ  یروش آلفا باپرسشنامه را  نیا ییایپا
با استفاده ، نی. همچنمحاسبه شد/. 87کرونباخ برابر با  یپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپا

، CFI ،IFIو  052/99 برابر بادو  ینسبت خ هایشاخص تأییدیی عامل لیاز تحل
RMSEA مطلوب پرسشنامه روایی از  یحاککه /. محاسبه شد 49 ؛ و/85، /.85 بیبه ترت

 بود.در سطح یک عامل کلی 
بهزیستی در  از پرسشنامه تحصیلی برای سنجش بهزیستی: در مدرسه یستیپرسشنامه بهز

برای اولین بار در ) طراحی و ساخته شده، (5247) 7ن و همکارانط تیامدرسه که توس
گویه تشکیل شده است. روش  9. این پرسشنامه از شداستفاده ، (کاررفتهبه پژوهشاین 
موافق  کامالًمخالف تا  کامالًاز  ایدرجه 5پرسشنامه بر اساس یک پیوستار  گذارینمره

 حاکی از اعتبار مطلوبتوسط سازندگان . تحلیل اکتشافی پرسشنامه گیردمیانجام 
/. برخوردارند. تحلیل 64از بار عاملی باالتر از  هاگویهپرسشنامه بود و نشان داد که همه 

، =41/4RMSE= ،86/4CFI= ،80/4TLIنیز نشان داد که این پرسشنامه با  تأییدیعامل 
مطلوبی برخوردار است. پایایی پرسشنامه نیز توسط طراحان با روش  نسبتاًاز برازندگی 

 فینصت از آن با استفاده ییایپا در پژوهش حاضر /. محاسبه شده بود.17بازآزمایی برابر با 
. روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی محاسبه شد 87/4 ،84/4کرونباخ برابر با  یو آلفا

، df=2x ،80/4 =GFI/ 914/9 تأییدیحلیل عاملی ت هایشاخصبه دست آمد.  تأییدی
89/4TLI= ،455/0RMSEA= حاکی از برازش مطلوب پرسشنامه بود. 

طراحی و ، (2476این پرسشنامه توسط منگ و جین ): اشتیاق تحصیلیپرسشنامه  
 5گویه تشکیل شده است و بر اساس طیف  71ساخته شده است. این پرسشنامه از 

ا . پایایی پرسشنامه بشودمی گذارینمرهموافق  کامالًمخالف تا  کامالًلیکرت از  ایدرجه
عامل  تحلیل /. محاسبه شده است.87روش آلفای کرونباخ توسط سازندگان برابر با 

، =42/4RMSE= ،88/4CFIحاکی از برازندگی مطلوب پرسشنامه بوده است ) تأییدی

88/4TLI=.)  حاضر پایایی آن با استفاده از روش تنصیف و آلفای کرونباخ  پژوهشدر
محاسبه شد. در پژوهش حاضر روایی پرسشنامه با استفاده از  98/4و  91/4به ترتیب 

                                                                                                                                            
1. Tian et al. 
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، =df=2x ،89/4GFI= ،84/4TLI/696/7به دست آمد ) تأییدیتحلیل عاملی 

401/4RMSEA= از برازش مطلوب پرسشنامه بود. یحاک( که 

 هایافته
انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ، های توصیفی شامل میانگینیافته

 ارائه شده است. 7در جدول 

 انحراف معیار و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش، میانگین .1جدول 
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آمده است تمام متغیرهای پژوهش با یکدیگر همبستگی  7که در جدول  گونههمان
 دهد.برازش مدل رانشان می هایشاخصنیز  2معناداری دارند. جدول 

 دهد.برازش الگوی پیشنهادی را نشان می هایشاخص 2جدول 

 شدهاصالح و پیشنهادی الگوی برازش هایشاخص. 2جدول 
 χ2 Df χ2/ df GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA الگو

 467/4 92/4 15/4 95/4 16/4 84/4 794/2 189 659/7129 الگوی پیشنهادی
 456/4 80/4 81/4 82/4 87/4 86/4 774/2 112 059/7699 الگوی نهایی

 ؛برای الگوی پیشنهادی نیست قبولقابلبرازش منطقی و  دهندهنشان 2نتایج جدول 
ه برازش برای رسیدن ب، ها در الگوی پیشنهادیمقادیر پایین شاخصبنابراین با توجه به 

مسیر غیرمعنادار )شامل مسیر شجاعت به بهزیستی و اشتیاق تحصیلی؛ و مسیر  0بهتر 
روی به بهزیستی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی( از الگو حذف شدند )الگوی میانه

 ارائه شده است. 2برازش برای الگوی نهایی در جدول  هایشاخصشده(. اصالح
 .دهدالگوی نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استانداردشده را نشان می 2شکل 
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 . الگوی نهایی پژوهش به همراه ضرایب مسیر استانداردشده2شکل 

رها گو بار عاملی نشان زادرونمقادیر خطا برای متغیرهای ، ضرایب مسیر 9در جدول 
 .متغیر مکنون مربوط به خود ارائه شده استبر روی 

 میمستق یرهایمس غیراستاندارداثرات استاندارد و  .3جدول 
 برآورد مسیر

استاندارد 
(ᵦ) 

 برآورد
 غیراستاندارد

(B) 

خطای 
 استاندارد

نسبت 
بحرانی 

(CR) 

سطح 
 یمعنادار

 409/4 904/4 124/0 699/7 217/4 بهزیستی تحصیلی ←خرد و دانش 
 408/4 418/7 874/1 591/9 060/4 اشتیاق تحصیلی ←خرد و دانش 

 492/4 798/2 917/2 981/6 764/4 استفاده از توانمندی منش ←خرد و دانش 
 540/4 479/4 289/2 494/4 426/4 بهزیستی تحصیلی ←شجاعت 

 705/4 909/4 699/0 584/7 490/4 اشتیاق تحصیلی ←شجاعت 
 497/4 159/4 952/6 911/5 794/4 استفاده از توانمندی منش ←شجاعت 

 400/4 905/4 678/2 270/2 986/4 بهزیستی تحصیلی ←انسانیت 
 492/4 854/4 945/5 575/5 975/4 اشتیاق تحصیلی ←انسانیت 

 472/4 159/4 952/4 911/2 964/4 استفاده از توانمندی منش ←انسانیت 
 424/4 946/4 194/7 672/4 994/4 بهزیستی تحصیلی ←عدالت 

 422/4 997/4 164/4 750/4 574/4 اشتیاق تحصیلی ←عدالت 
 402/4 728/7 214/7 291/4 994/4 استفاده از توانمندی منش ←عدالت 

 تحصیلی بهزیستی

 تحصیلی اشتیاق

 هااستفاده از توانمندی

 خرد

 شجاعت

 انسانیت

 عدالت

 روییانهم

 تعالی

102/5 

295/5 

186/5 

262/5 

265/5 

110/5 

122/5 
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 برآورد مسیر
استاندارد 

(ᵦ) 

 برآورد
 غیراستاندارد

(B) 

خطای 
 استاندارد

نسبت 
بحرانی 

(CR) 

سطح 
 یمعنادار

 077/4 579/4 099/7 606/5 441/4 بهزیستی تحصیلی ←روی میانه
 979/4 448/7 989/7 462/2 422/4 اشتیاق تحصیلی ←روی میانه

 477/4 159/4 952/6 911/2 264/4 استفاده از توانمندی منش ←روی میانه
 405/4 907/7 785/2 404/0 997/4 بهزیستی تحصیلی ←تعالی 

 400/4 976/7 892/2 640/9 059/4 اشتیاق تحصیلی ←تعالی 
 490/4 259/4 506/7 911/7 222/4 استفاده از توانمندی منش ←تعالی

 492/4 259/4 506/7 911/7 277/4 لیبهزیستی تحصی ←استفاده از توانمندی منش 
 427/4 925/4 952/4 909/7 925/4 اشتیاق تحصیلی ←استفاده از توانمندی منش 

عدالت و تعالی ، انسانیت، و دانش خرد مسیردهد که ضرایب نشان می 9نتایج جدول 
 باشند.تحصیلی و اشتیاق تحصیلی معنادار می بهزیستی، منش هایتوانمندیبه استفاده از 

منش بر بهزیستی  هایتوانمندی غیرمستقیممعناداری مسیرهای  0 جدولدر 
نش با روش م هایتوانمندیمتغیر استفاده از  گریمیانجیتحصیلی و اشتیاق تحصیلی و 

 شده است. ارائهبوت استراپ 

و  منش بر بهزیستی هایتوانمندی. نتایج بوت استرپ مربوط به اثر غیرمستقیم 4جدول 

 منش هایتوانمندی استفاده ازاز طریق اشتیاق تحصیلی 
 گیریاندازه هایشاخص  مسیر

اندازه اثر 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

حد 
 باال

حد 
 پایین

سطح 
 یمعنادار

منش بر  هایتوانمندیخرد از طریق استفاده از 
 تحصیلیبهزیستی 

478/4 477/4 422/4 470/4 495/4 

منش بر  هایتوانمندیخرد از طریق استفاده از 
 اشتیاق تحصیلی

749/4 495/4 416/4 495/4 409/4 

منش بر  هایتوانمندیشجاعت از طریق استفاده از 
 تحصیلیبهزیستی 

489/4 725/4 416/4 495/4 420/4 

منش بر  هایتوانمندیشجاعت از طریق استفاده از 
 اشتیاق تحصیلی

450/4 920/4 499/4 470/4 479/4 

ر منش ب هایتوانمندیانسانیت از طریق استفاده از 
 تحصیلیبهزیستی 

488/4 465/4 416/4 495/4 400/4 
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 گیریاندازه هایشاخص  مسیر
اندازه اثر 
 استاندارد

خطای 
 استاندارد

حد 
 باال

حد 
 پایین

سطح 
 یمعنادار

ر منش ب هایتوانمندیانسانیت از طریق استفاده از 
 اشتیاق تحصیلی

498/4 728/4 496/4 425/4 470/4 

منش بر  هایتوانمندیعدالت از طریق استفاده از 
 تحصیلیبهزیستی 

491/4 459/4 416/4 495/4 409/4 

منش بر  هایتوانمندیعدالت از طریق استفاده از 
 اشتیاق تحصیلی

779/4 400/4 466/4 425/4 409/4 

ر منش ب هایتوانمندیروی از طریق استفاده از میانه
 تحصیلیبهزیستی 

419/4 426/4 496/4 495/4 429/4 

ر منش ب هایتوانمندیروی از طریق استفاده از میانه
 اشتیاق تحصیلی

476/4 452/4 419/4 495/4 409/4 

منش بر  هایتوانمندیاستفاده از از طریق  تعالی
 تحصیلیبهزیستی 

485/4 775/4 495/4 455/4 475/4 

منش بر  هایتوانمندیاز طریق استفاده از  تعالی
 اشتیاق تحصیلی

499/4 785/4 492/4 420/4 425/4 

رنگیرد صفر را در ب، الزم به ذکر است که چنانچه حد باال و حد پایینِ رابطه غیرمستقیم
مشاهده  0که در جدول  گونههمان. استبودن این رابطه غیرمستقیم  معناداردهنده نشان

منش به بهزیستی تحصیلی و اشتیاق  هایتوانمندی غیرمستقیمشود تمام روابط می
شان ن هایافتهمنش معنادار بوده است. این  هایتوانمندیتحصیلی از طریق استفاده از 

منش یک عامل ضروری برای اثربخشی  هایتوانمندیکه استفاده از  دهندمی
 .باشندمیمنش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی  هایتوانمندی

 گیریبحث و نتیجه
منش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی  هایتوانمندیپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر 

بر بهزیستی و اشتیاق منش  هایتوانمندیآموزان انجام شد. نتایج نشان داد که دانش
های افتهدارند. این یافته با ی تأثیر منش هایتوانمندیاستفاده از  گریمیانجیتحصیلی با 

باکر ( 2478باکر و همکاران )، (2445کنتول )، (2448) النسباری و همکارانپژوهش 
 ( هماهنگ است.2479) 7داینر و همکاران-بیسواس( و 2479)

                                                                                                                                            
1. Biswas-Diene et al. 



 94 ... و اشتیاق بر منش توانمندی اثر/  طاهری و همکاران

 

لی و ک صورتبهمختصر نحوه اثرگذاری استفاده از توانمندهای منش  طوربه اینجادر 
 منش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی هایتوانمندی انواع از هرکداماثر استفاده  بعدازآن

 .گیردمیقرار  موردبررسی
 هایکنشمنش به تنهایی باعث کامروایی از زندگی و ایجاد  هایتوانمندیداشتن 

بلکه فقط شرط الزم است. برای مثال چنان چه فردی توانایی خالقیت  گرددنمیمثبت 
اما اگر ، گردندنمیبه پیامدهای مثبت  منجر، داشته باشد اما نتواند از این توانایی سود ببرد

 ،فردی با توانایی خالقیت باال در مدرسه فرصتی برای بروز خالقیت خویش داشته باشد
 و شایستگی زمینه برای ایجاد بهزیستی و اشتیاق یعنادارمتا با ایجاد حس  گرددمیباعث 

 تحصیلی وی فراهم آید.
منش در زندگی روزانه و مدرسه  هایتوانمندیانی که به شکل واقعی از آموزدانش
حس کامروایی و موفقیت را افزایش دهد که این عامل باعث  توانندمی، کنندمیاستفاده 
سعی ، (2444اساس نظر سلیگمن و سلیگمن و مهالی ) . همچنین برگرددمی هاآنموفقیت 

به عادات رفتاری باعث تجربه حس  هاآنمنش و تبدیل  هایتوانمندی کارگیریبهدر 
( 2440. همچنین پترسون و سلیگمن )گرددمیخودکامروایی و پیامدهای مثبت متعدد دیگر 

، افراد احساس انرژیتا  شودمیمنش باعث  هایتوانمندیمطرح کردند که استفاده از 
ا افزایش منش ب هایتوانمندینیرومندی و سرزندگی بیشتری کنند. عالوه بر آن استفاده از 

 .گرددیمتحصیلی  اشتیاق وسرزندگی و عواطف مثبت منجر به بهزیستی ، نفسعزت
 ،خودکارآمدیافزایش ، تحصیلیمنش با کاهش استرس  هایتوانمندیاستفاده از 

به  نیز هااینکه  گرددمیان برای دستیابی به اهداف آموزدانشباعث افزایش توانایی 
 .(2479، وشانی)ش گرددمیافزایش پیامدهای مثبت مثل بهزیستی و اشتیاق تحصیلی منجر 

احساس مثبتی در مورد  انآموزدانشتا  شودمیمنش باعث  هایتوانمندیاستفاده از  
 کهگامیهن .دهدمیرا برای اشتیاق تحصیلی افزایش  هاآنخود پیدا کنند و این عامل انرژی 

، ندکنمی استفاده تحصیل با مرتبط هایفعالیت در خود هایتوانمندی ان ازآموزدانش
 ودخ اهداف به توانندمیبهتر  زیاداحتمالبه و دهند انجام بهتر را کارهایشان توانندمی

 و یخوشبخت غرور و نظیر مثبتی احساسات شودمی سبب انآموزدانش موفقیت .برسند
 ذهنی هایتحال و پشتکار، اندیشی مثبت مانند تحصیل با ارتباط در احساساتی همچنین

 .(2479، وگرن)ش گرددمیتحصیلی  اشتیاق وبهزیستی  باعث افزایش مثبت همراه با نشاط
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ان با انجام کاری که در آن آموزدانش شودمیمنش باعث  هایتوانمندیاستفاده از 
را در انجام تکالیف  هاآن نفساعتمادبهشکوفایی و ، استقالل احساس، خوب هستند
نین استفاده از همچ .کندمیآن اشتیاق به تحصیل را بیشتر  تبعبهو  بردمیتحصیلی باال 

، منش خود هایتوانمندیبا استفاده از  انآموزدانشکه  شودمیمنش باعث  هایتوانمندی
رای ب هاآنبیشتری به یادگیری پیدا کنند و عالوه بر آن انگیزش درونی  مندیعالقه

 .(2471، )اباسمی و همکاران یابدمی افزایش بیشتریادگیری 
 و خالقیت، فراگیری و استفاده از دانشتمایل به  استفاده از توانمندی خرد باعث

 دشومیتواند اشتیاق تحصیلی را افزایش دهد چون باعث که میشود می کنجکاوی
برای  ذهنی بیشتری پیدا کنند. بستگیدلان با موضوعات تحصیلی درگیری و آموزدانش

 ،ان در فرایند یادگیری و خالقیتآموزدانشتا  شودمیمثال میل به یادگیری باعث 
راد خودشان انگیزش و تالش اف نوبهبهمثبتی را تجربه کنند و این احساسات  احساسات

 (.2440، )اسـکاوفیلی و بکـر آورندمیبرای فعالیت تحصیلی بیشتر فراهم 

یم شوند شایستگی تقس بر اساس هاپاداشیعنی این باور که ، عدالت توانمندی استفاده از
باعث ، (2445، 7)آدلر و فاگلیرسند می، را دارندلیاقتش  آنچهافراد سرانجام به  کهاینو 
ی را شناخت هایظرفیتتالش و کوشش و نیز استفاده از حداکثر ان آموزدانشکه  شودمی
و اشتیاق  تحصیلی نگرش هایموفقیتعامل موفقیت تحصیلی در نظر بگیرند. این  عنوانبه
 .(2442، 2و همکاران )اسکافیلیافزایش دهد  تواندمیرا نسبت به یادگیری  هاآن

فاده روی با بهزیستی و اشتیاق تحصیلی از طریق استمیانه استفاده ازارتباط  در تبیین
بت مراق کنترل و، داریخویشتنروی نوعی میانهتوان گفت که منش می هایتوانمندیاز 

وانمندی ت استفاده از دیگرعبارتبه جهت پیشبرد و دستیابی به اهداف ارزشمند است.
 انگیزه، با شرایط نامطلوبسازگاری  و قدرتدهی خودنظمبا تقویت  رویمیانه

 (.2448، النسباری و همکاران) کندمیان را برای موفقیت تحصیلی ایجاد آموزدانش
معنا یا  کهنایپیوند با چیزی برتر یعنی باور به  عنوانبه تعالی یتوانمند استفاده از

فتن فقط برای نمره گر کهاین جایبهان آموزدانشکه  شودمیباعث  دنبال شودهدفی برتر 
یادگیری و تسلط بر مطالب و لذت از ، کنند تالش، بیرونی است کامالًکه یک انگیزه 

 (.2445، کنتول) دهندمیقرار  مدنظرهدف ارزشمند  عنوانبهیادگیری را 

                                                                                                                                            
1. Adler, M. G., & Fagley, N. S. 2. Schaufeli et al. 
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ان را برای مقابله با آموزدانشو استفاده از آن انرژی و توان  توانمندی شجاعت
که  شودمیشجاعت باعث  دیگرعبارتبه .دهدمیو مشکالت درسی افزایش  هاچالش
در مواجه با امور درسی ترس و هراس داشته باشند و از مقابله  کهاین جایبهان آموزدانش

 ائقفمشکالت درسی  بر، مسائلو میل به تسلط بر  سرزندگیاجتناب کنند با  هاآنبا 
 .کنندیمیک نگرش مثبت نسبت به موضوعات تحصیلی پیدا  ترتیباینبهو  آیندمی

آن  ازجملهمواجه است که  هاییمحدودیتنیز با  پژوهشی این پژوهشمانند هر 
رسشنامه پ مورداستفادهدر این پژوهش ابزار  کهازآنجایی، احتیاط در تعمیم نتایج است. دوم

 قرار داد. مدنظرمربوط به این ابزار را باید  هایمحدودیت، بوده است
فاده است، جامعه آماری عنوانبهمختلف  هایپایهان آموزدانشاستفاده از  پژوهشی ازنظر

آزمایشی و تجربی در  هایطرح کارگیریبهاز متغیرهای میانجی و پیامدهای دیگر و 
 یتادر راس یاقداماتشود کاربردی پیشنهاد می ازنظر .شودمیبعدی پیشنهاد  هایپژوهش

، خود هایتوانمندیبهتر با  ییان جهت آشناآموزدانش یفراهم آوردن فرصت برا
 یرارا ب هایاجرا و فرصت استفاده از توانمند هاآن هایتوانمندیتوسعه  یبرا ییهابرنامه

ه عادات ب هاآن لیمنش و تبد هایتوانمندی کارگیریبهدر  یسع نیبنابرا؛ کنند جادیا هاآن
مثبت  یامدهایپ جادیمنجر به ا نیو ا شودیدر افراد م ندیباعث تجربه حس خوشا یرفتار

 .شودیم یشتریبتحصیلی  ی و رضایتمندیو سرزندگ یرومندین، یانرژ ازجملهمتعدد 

 منابع
کیفیت ، (. رابطه علّی بهزیستی ذهنی7980ا. )، رفیعی پور و .ک، حاجی علی زاده، .م، جاودان

ر تحصیلی د خودکارآمدیهویت با پیشرفت تحصیلی از طریق  هایسبکزندگی و 
 ،آموزشی هاینظامپژوهش در  نشریه. ان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباسآموزدانش

8(94) ،729-705. 
مثبت نگر بر عالئم  درمانیروان تأثیر(. 7980س. )، شاهنگیان و .ز، خسروی، .ر، خدابخش

 شناسیروانپژوهشنامه منش در بیماران مبتال به سرطان.  هایتوانمندیافسردگی و 
 .08-95، (08)7، مثبت

عوامل مؤثر  یبندتیو اولو یی(. شناسا7989ح. )، یعبدالهو  ع.، دالور، ع.، عباس پور، ا.، درتاج
پژوهش در  هینشراستان کرمان.  یاوحرفهیفن یهاهنرستان رانیمد توانمندسازی بر

 .22–1، (06)79، یآموزش هاینظام
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منش در دانشجویان  هاینیرومندی(. مقایسه بهزیستی روانی و 7981ع. )، و خادمی .ف، شبستری
، (17) 7، کاربردی شناسیروانفصلنامه دانش و پژوهش در بر اساس رشته تحصیلی. 

87-741. 
 ،شخصیتی هایفضیلت(. الگوی ساختاری روابط 7986م. )، و شکراللهی م.، کجباف، ف.، قادری

فصلنامه اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان. 
 .75 -7، (0)77، شناختیروانپژوهش در سالمت 

آموزان تحصیلی دانشتحصیلی با اشتیاق (. رابطۀ ابعاد انگیزش 7987ص. )، پیریاییو  .ع، نعامی
 .02-28، (76) 6، آموزشی هاینظاموهش در نشریه پژ .های شهر اهوازسال سوم دبیرستان

 انیدر رابطه م شرفتیپ یهاجانیه یا(. نقش واسطه7981ز. )، نقش و ز.، یهاشم، س.، یهاشم
، یآموزش هاینظامپژوهش در  هینشر. یلیتحص یکالس و فرسودگ یاجتماع -یجو روان

72(09) ،797–706. 
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