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رابطه ع ّلی بهزیستی ذهنی ،کیفیت زندگی و سبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق
خود کارآمدی تحصیلی در دانشآموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس

موسی جاودان *
کبری حاجی علیزاده **
امین رفیعی پور***
چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیســتی ذهنی ،کیفیت زندگی و ســبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی از
طریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است .طرح این پژوهش توصیفی -همبستگی و از نوع مدل یابی علی است .نمونه
مورد بررســی  328نفر پســر دانشآموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی  93-94میباشند

که از طریق نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخابشده اند .ابزارهای استفاده در این پژوهش ،پرسشنامه بهزیستی
ذهنی ( )PANASفرم کوتاه پرسشــنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOQOLسیاهه تجدید نظر شده
ســبکهای هویت برزونسکی ( ،)ISI6Gمعدل تحصیلی و پرسشــنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی ()ASEBQبودند.
ارزیابی الگوی پیشــنهادی نشان داد که مدل پیشنهادی معادالت ساختاری روابط علی بین متغیرهای یاد شده از برازش
قابل قبولی برخوردار هســتند و همه مسیرهای یاد شده در سطح  /< 0001pمعنی دار بودند .به طور کلی ،نتایج نشان

داد که بهزیســتی ذهنی ،کیفیت زندگی و ســبکهای هویت از طریق خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه
معنیدار دارد.

* هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
** استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بندرعباس ،بندرعباس ،ایران
*** استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
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واژگان کلیدی :بهزیستی ذهنی ،کیفیت زندگی ،سبک هویت ،پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی
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مقدمه

یکی از جدیدترین شاخههای روانشناسی که بر موفقیت ،خوشبختی و شادکامی انسان تأکید

دارد ،روانشناسی مثبت است .این مکتب در مقابل نظام طبقهبندی اختالالت روانشناختی

1

بیماران ،نظام طبقه بندی تواناییهای انســان سالم را دارد که در آن به سرزندگی ،بخشش،

عشــق ،مهربانی ،امیدواری ،شوخ طبعی و دیگر هیجانهای مثبت انسان میپردازد .بهزیستی

ذهنی نیز یکی از موضوعهای مربوط به این حوزه است که به دلیل ارتباط با دیگر ویژگیهای
مثبت انسانی میتواند نقش مهم و مؤثری در بروز سایر ابعاد شناختی ،عاطفی و ذهنی داشته
باشــد .بهزیستی ذهنی میتواند نشــان دهنده ارزیابی فرد از روند و جهت زندگی خود باشد

که در برگیرنده دیدگاه و نگرش فرد از رضایتمندی زندگی میباشد (دینر ،لوکاس و اوشی،2

 .)200بهزیســتی ذهنی بهعلت ارتباط با شــیوهی فکری باعث رضایــت از زندگی و افزایش
خودکارآمدی در مســیر زندگی میشــود (اوستیر ،اسمیت و اســمیت .)2005 ،3بنا بر این،

جهتگیری خوشبینانه و امید به موفقیت در زندگی میتواند حاصل کارکرد بهزیستی ذهنی
و عاطفه مثبت باشد که این امر موجب افزایش و بهبود انگیزش برای تالش بیشتر و احساس

خوشبختی و موفقیت در زندگی میشود.

یافتههای پژوهشــی نشانگر این هستند که دانشآموزان بدبین و نا امید ،تمایل چندانی به

تالش و باور به موفقیت خود ندارند .از همینرو ،دچار شکستهای پی در پی شده و نا امیدی
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و افسردگی بیشتری را در مقایسه با دانشآموزان امیدوار تجربه میکنند .آنان حتی هنگامی
که موفقیتی را کسب میکنند ،براحتی از کنار آن میگذرند و آن را به عواملی گذرا و بیرونی

نسبت میدهند (سلیگمن .)1998 ،4لذا ،امید به موفقیت در زندگی میتواند حاصل بهزیستی
ذهنی مثبت باشــد و فقدان آن باعث ناکارآمدی و احساس شکست را در زمینههای مختلف
از جمله ،در عملکرد تحصیلی به دنبال داشــته باشــد .از آنجا که عملکرد تحصیلی میتواند
1. Deiner, Lucas & Oishi
2. Ostir, Smith & Smith
3. Seligman
4. Karatzias Power& Swanson
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یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر روند فکری کنونی و آینده زندگی شــغلی و شــخصیتی فرد

باشــد ،موفقیتهای مناسب در هنگام تحصیل میتواند بر ابعاد ذهنی ،شناختی و شخصیتی
فرد اثر دیرپایی داشــته باشــد و در روند زندگی آینده نقش مهم و مؤثری را ایفا کند (ظهره

وند.) 1389،

عملکرد تحصیلی یکی از رفتارهایی اســت که تحت تأثیر عوامل بیرونی و درونی مختلفی

از جلمــه باورها ،نگرشها ،کیفیــت زندگی ،رضایت از زندگی ،نوع خودکارآمدی و نســبت
دادن موفقیتها و شکســتهای خود به عوامــل بیرونی و درونی ،چگونگی پردازش اطالعات

هویتی خود و میزان تعهد خود نسبت به ارزشها ،تکالیف و برداشت خود از تواناییهای خود

هنگام مواجه با تکالیف میباشــد .نوجوانان دارای بهزیستی ذهنی پائین و با عاطفه منفی هر
شکســت و رویدای را ممکن است از روی نا امیدی و نامطلوب ارزیابی کنند تا جایی که این

امر برای آنان به عنوان یک قالب فکری و ســبک زندگی تبدیل شود .پیامد این موضوع باعث

بروز هیجانهای منفی از قبیل اضطراب ،افسردگی ،احساس نا امیدی و شکست میباشد که
میتوانــد تا حدود زیادی بر کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی آنان اثرگذار باشــد (فراهاني،
شكري ،گراوند ،و دانشــورپور .)1387 ،بنابراین ،مدرسه برای عدهای از دانشآموزان تجارب

مثبت و برای عده دیگر تجارب منفی را ممکن اســت به همراه داشــته باشــد ،که این امر
ممکن است هر یک را با چالشهای متفاوتی مواجه نماید .اغلب تجارب مثبت بر فرآیندهای

خودکارآمدی ،سطح انگیزش ،بهزیســتی ذهنی و به تبع آن پیشرفت تحصیلی داشته باشد.
آنچه در این دوره از زندگی مهم بنظر میرســد و میتواند نوجوان را درمصائب و مشــکالت

زندگی کمک نمایند ،ارزیابی مثبت و امیدوارانه او از خودش در چنین موقعیتهایی میباشد.
همچنین ،کیفیت زندگی از عوامل مهم و مؤثر در احساس خودکارآمدی نوجوان در عرصه

عملکرد تحصیلی به حساب میآید .امروزه ،تعلیم و تربیت بخش مهمی از زندگی هر فردی را
شکل میدهد .از همین رو ،بخش اعظم تحقیقات مربوط به حوزه روانشناسی در تالش برای

تبیین و شناســایی عوامل مؤثر بر این موضوع هستند .کیفیت زندگی ریشه در نوع ارزیابی و

ادراک فرد از شرایط و موقعیت زندگی بر مبنای نظام فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی
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ذهنی اثر مفید و مثبت دارند و تجارب توأم با شکســت و ناکامی میتواند اثر ناگوار بر میزان
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و خانوادگی میباشد که تعامل چند جانبه آنان در تعیین رسیدن به هدفها ،امیال ،آرزوها و
انتظارات فرد نقش مهمی دارد (کاراتزایس ،پاور و اسوانسون .)2001 ،1ارتباط بین این عوامل

میتواند در شکلگیری نگرشها و باورها نسبت به خود و دیگران نقش مهمی داشته باشد که

ایــن امر در میزان خودکارآمدی فرد و روابط او با دنیای بیرونی و درونی جایگاه مهمی دارد.
بنابراین ،بهبود کیفیت زندگی از جمله بهداشــت روانی ،روابط اجتماعی مطلوب ،دسترســی

به خدمات بهداشــتی مناسب بر بینش و دانش نوجوان اثر مثبت دارد و میزان خودکارآمدی
تحصیلی و بهبود یادگیری آنان را به دنبال خواهد داشــت .مطالعات انجام شــده گویای این

اســت که کیفیت زندگی نوجوانان نقش مهم و مؤثری در میزان رضایتمندی دانشآموزان از
محیط مدرســه ،روابط با همساالن و معلمان و احساس خودکارآمدی مثبت آنان در تکالیف
آموزشی دارد (کان ،برنر و وکسلر .)2007 ،2هنگامی که دانشآموز از کیفیت زندگی مناسبی

برخوردار باشــد ،دانش اندوزی را فرصت مناســبی برای بهبود مهارتهای زندگی و افزایش
خودکارآمــدی تحصیلی خود میداند که این امر بهبود پیشــرفت تحصیلی را به دنبال دارد.
پژوهشهای صورت گرفته به این نتیجه دســت یافتهانــد که کیفیت زندگی نقش مهمی در

بروز هیجانها و نگرش فرد نسبت به خود دارد (کارشکي ،مؤمني مهمويي و قريشي.)1393 ،
بهطوری که کیفیت زندگی میتواند در شکلگیری فضای عاطفی و فکری فرد در ارزیابی خود

هنگام مواجه با رویدادها و حوادث گریزناپذیر زندگی تأثیر مهمی داشته باشد.
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یکی دیگری از ویژگیهای که با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی نوجوانان ارتباط

دارد ،هویت آنان میباشــد .هریک از نوجوانان دارای عواطف ،احساسات ،ایدهها ،اندیشهها و
باورهای منحصر بفرد خود را دارند که با دیگران متفاوت میباشــد .این باورها و احســاسها

ریشــه در هویت خود دارند و در تعیین مســیر زندگی نقش مهم و بسزایی ایفا میکنند .به
عبارت دیگر ،جهان بینی و ایدولوژی نوجوان گویای نوع هویت اوســت .بدین طریق ،میتوان

با توجه به هویت نوجوان میزان اعتماد بهنفس ،خودکارآمدی انگیزه پیشرفت و میزان تالش
او را هنگام مواجه با حوادث و رویدادهای زندگی سنجید .بنا بر این ،هویت یکی از ابعاد اصلی
1. Kann, Brener & Wechsler
2. Erickson
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شخصیت میباشد که فرد به کمک آن ،نوع تعریف از خود و تواناییهای خود را میسازد.

ایده هویت ابتدا توسط اریکسون 1مطرح شد و بعد از آن توسط سایر نظریهپردازان شخصیت

در زمینه روانشناســی بسط و گســترش پیدا کرد .اریکســون معتقد بود که تعامل محیط

اجتماعی و نگرش کودک جهان بینی و هویت او را از خودش شکل میدهد (کروگر.)2003 ،2
از جمله روانشناسانی که به تبیین موضوع هویت پرداختهاند برزونسکی 3میباشد .از دیدگاه

وی هویت افراد ممکن است سبکهای متفاوتی داشته باشد .شیوهای که فرد اطالعات مربوط
به خود و تواناییاش را ارزیابی ،پردازش و دریافت میکند ،نشــانه ســبکهای هویت اوست
(طباطبايي ،كاكايي ،و محمدي آريا .)1390،از نظر بروزنســکی نوجوانان از نظر ســبکهای

هویتی در ســه گروه اطالعاتی ،هنجاری و اجتنابی 4قرار میگیرند .ســبک هویت اطالعاتی

برای دریافت اطالعات مناســب و رســیدن به پاسخهای مناســب و صحیح به طورآگاهانه و
فعاالنه اطالعات را دریافت و براســاس استدالل و منطق مناســب آنها را ارزیابی میکنند.

اغلب این گروه از نوجوانان احساس خودکارآمدی باال ،خودگردان ،دارای منبع کنترل درونی،
سختکوش و از توانایی حل مسئله باالیی برخوردارند هستند (عبدي زرين ،اديب راد ،يونسي

و عســگري .)1387 ،این گروه از نوجوانان با توجه به انگیزه پیشرفت باال ،تالش فراوانی برای

رســیدن به هدف دارنــد که این امر موجب موفقیت و خودکارآمــدی آنان در امور زندگی و

تحصیلی میشود .پژوهشهای انجام شده نشان دادند که این سبک هویت میتواند پیشبینی
بر این ،این سبک هویت تالش و کنجکاوی خود را معطوف به شناخت میکند و سعی میکند
با شناخت قوت و تونایی خویش اقدام مناسبی انجام دهد .چنین دیدگاهی نسبت به خویشتن

میتواند قدرت انطباق و سازگاری نوجوان را باشرایط افزایش دهد و میزان خودکارآمدی او را

در عملکرد آموزشی و تحصیلی بهبود بخشد .شواهد پژوهشی گویای این امر است که سبک
1. Kroger
2. Berzonsky
3. Informational Style, normative Style and diffuse-avoidant style
4. Berzonsky & Kuk
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کننده خودکارآمدی باال در نوجوان میباشد (تقديري ،امامي پور ،و سپاه منصور .)1388 ،بنا
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هویت اطالعاتی به طور مســتقیم وغیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان اثرمثبت دارد.
این ســبک هویت با اثر روی خودکارآمدی و بهبود خودکارآمدی تحصیلی زمینه پیشــرفت

تحصیلی را فراهم میکند (حجازي ،فارسي نژاد و عسگري.)1386،

گروه دیگری از نوجوانان دارای ســبک هویت هنجاری هســتند .آنان تالش میکنند تادر

رفتارهــای خود با تقلید و اطاعــت محض به جلب نظر بزرگترها بهپردازند و ارزشها و عقاید

آنان را بدون این که مورد ارزیابی و پردازش عمیق قرار دهند ،براساس آن رفتار خودرا تنظیم

و منطبــق کنند (عبدي زريــن و همکاران .)1387 ،این دســته از نوجوانان اغلب رویکردی
منفعــل در برابر رویدادها و حــوادث امور زندگی دارند .آنان عموماً درصدد تأیید نظر و جلب
دیدگاههای دیگران نســبت به خویشــتن هســتند .به عبارت دیگر،گرایش فکری تمایل به

همسویی با ارزشهای نسل قبل و هویت والدین دارند .این گروه نه تنها تمایل ندارند ارزش و
عقاید نسل گذشته را زیر سؤال ببرند و یا آن را تغییر دهند ،بلکه برای حفظ هویت فرهنگی

نســل قبلی تالش کرده و بر ارزشــمندی آنان به عنوان یک معیار مهم تأکید میکنند .رفتار
این گروه شــباهت زیادی با تیپ شخصیت فکری منفعل دارد (جاودان .)2013 ،پژوهشهای

صورت گرفته نشــان میدهد که سبک هنجاری باخودکارآمدی رابطه مثبت دارد و میتواند

پیشبینی کننده مناســبی درجهت خودکارآمدی باشد (برزونسکی و کوک .)2005 ،1باتوجه
بــه اطاعت پذیری این گــروه از نظر بزرگترها و منابع قدرت ماننــد والدین و معلمان تالش
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میکنند به نظر و دیدگاه آنان نســبت به عملکرد تحصیلی رفتار مناسبی از خود نشان دهند
و نظر آنان را نســبت به خود جلب کنند .آنان درمســیر این تالش برای جلب نظر بزرگترها

موفقیتی نیز نصبیشان میشــود و موفقیتهای پی در پی میتواند به افزایش خودکارآمدی
تحصیلی آنان منجر شود.

سبک هویت دیگر اجتنابی میباشد که این گروه از نوجوانان به دلیل ترس ،اعتماد به نفس

پایین و اضطراب در مواجه با تکالیف و امور زندگی از تصمیمگیری اجتناب میکنند و اغلب در
این امر از ثبات فکری ضعیفی برخوردارند .نوجوانان دارای این سبک هویت ،شناخت کمی از
1. structural equation modeling
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توانایی خویش دارند ،به همین علت هدفهای تحصیلی و شغلی پایینی نیز دارند (برزونسکی،

 1992ب) .پژوهش نشان دادند که سبک هویت اجتنابی تأثیر منفی برخودکارآمدی تحصیلی
دارد .لذا ،نوجوانان دارای این ســبک هویت بهعلت استفاده از راهبردهای ضعیف شناختی و
اســتناد موفقیتهای خود به عوامل بیرونی و شکست خود به عواملی درونی از خودکارآمدی

تحصیلی پایین و عملکرد تحصیلی ضعیفی برخوردارند (شکری ،تاجیک اسماعیلی ،دانشورپور،

غنایی و دستجردی .)1386 ،به عبارت دیگر ،میتوان گفت که سبکهای هویت با اثرگذاری
بر باورهای خودکارآمدی تحصیلی ،به طور غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر میگذارند.

از آنجا که نوجوانان به عنوان یکی از اصلی ترین ســرمایههای انســانی جامعه محســوب

میشــوند ،مطالعه ویژگیهای شــخصیتی ،رفتاری و عملکردی آنان در زمینههای مختلف از
جمله در مسائل آموزشی و تربیتی و تالش برای شناسایی و تشخیص عوامل مؤثر و مهم جهت

بهبود و اصالح رفتار آنان ،از ضرورت تحقیقات علوم انسانی از جمله روانشناسی میباشد .به
علی بهزیستی ذهنی ،کیفیت
طور کلی ،هدف اصلی مطالعه حاضر ،شــناخت و بررسی رابطه ّ
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ccنمودار  .1الگوی پیشنهادی رابطه علّی بهزیستی ذهنی ،کیفیت زندگی و سبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی از
طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانشآموزان پسر دوره متوسطه

130

پژوهش در نظامهاي آموزشی

زندگی و ســبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی میانجیگری و نقش واسطهای خودکارآمدی
تحصیلی در دانشآموزان دوره متوسطه میباشد .لذا ،بهزیستی ذهنی ،سالمت روان شناختی،

کیفیت زندگی و ویژگیهای شــخصیتی مانند ســبکهای هویت در خودکارآمدی تحصیلی
نقش مؤثری دارند .همچنین ،خودکارآمدی تحصیلی نیز از عوامل مهم و اثربخش در پیشرفت
تحصیلی نوجوانان محسوب میشود .ســئوال اساسی پژوهش این است که بهزیستی ذهنی،

کیفیت زندگی و سبکهای هویت به چه میزان خودکارآمدی تحصیلی را تبیین میکنند و آیا
خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبتی با پیشرفت تحصیلی دارد؟ در نتیجه پژوهشهای گذشته

و این سؤال کلی منجر به طرح فرضیههای زیر شدند:

 .1بهزیستی روانی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت دارد.
 .2کیفیت زندگی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت دارد.
 .3سبکهای هویت باخودکارآمدی تحصیلی رابطه دارند.

 .4خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد.

 .5بهزیستی روانی با پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد.

 .6کیفیت زندگی با پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد.

 .7سبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد
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روش

پژوهش حاضر همبســتگي و از نوع مدل یابی معادالت ساختاری 1است .مدل یابی معادالت

ساختاري ،يك روش تحليل چند متغيري نيرومند ميباشد كه از طريق آن ميتوان به آزمون
فرضيههائي در باره روابط ع ّلي بين متغيرهاي مکنون 2پرداخت .متغيرهاي نهفته مســتقيماً

قابل مشــاهده نيســتند و از طريق متغيرهاي مشاهده شده ســنجيده ميشوند .متغيرهاي
مشاهده شده سنجههایی هســتند که از طریق آنها متغیرهای نهفته اندازهگیری میشوند.
متغيرهاي برونزا همان متغیرهای پیشبین و متغیرهای درونزا ،میانجی یا وابســته میباشند.
در اين مطالعه از پارامترها و شاخصهاي برازندگي مختلف استفاده شده است.

1. latent
2. Watson, Clark & Carey
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جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

جامعه آماری این پژوهش شــامل همه دانشآموزان پسر اول تا چهارم دبیرستانهای دولتی
شهر بندرعباس میباشند که در سال تحصیلی  1393-94در دبیرستانهای این شهر مشغول

بــه تحصیل بودند .از بین جامعه آماری تعــداد  328دانشآموز به روش نمونهگیری تصادفی
چند مرحلهای (نســبتی) از نواحی دو گانه آموزش و پرورش شهر بندرعباس ،انتخاب شدند.
بدین صورت که ،از هر ناحیه  6دبیرســتان پســرانه (جمعاً  12دبیرستان پسرانه) به صورت

تصادفی انتخاب و به نسبت تعداد دانشآموزان ،تعداد نمونه مورد نظر انتخاب شد.
ابزار سنجش

الف .پرسشنامه بهزیستی روانشناختی :پرسشــنامه بهزیستی روان شناختی توسط واتسون

و همکاران بر مبنای عواطف مثبت مانند تحرک داشــتن ،رضایت از زندگی ،فعالیت ،شــور
و شــوق در زندگــی و عواطف منفی ماننــد ناراحتی و عصبی بودن ،اشــتغال ذهنی منفی،

رفتارهای پرخاشــگری کالمی و بدخلقی طراحی و تدوین شــده اســت (واتسون ،کالرک و
کری .)1992 ،1این پرسشــنامه در ایران توسط (مولوی ،ترکان ،سلطانی و پاالهنگ)1389 ،
ترجمه ،هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی شده است و دارای  20ماده پنج گزینهای ( =1به

هیچ وجه = 2 ،کم = 3 ،متوســط = 4 ،زیاد و  = 5خیلی زیاد) میباشد .این پرسشنامه دارای
دو خرده مقیاس عاطفه منفی و مثبت میباشــد که دامنه نمره هر خرده مقیاس از 10-50

میآید که در اینجا بر اســاس هدف تحقیق تنها از عاطفه مثبت اســتفاده شده است .نمره

باال در هر خرده مقیاس نشــان دهنده برتری آن صفت در فرد میباشد .سازندگان پرسشنامه
پایایی آن را با اســتفاده از روش باز آزمایی بــا فاصله  8هفته در خرده مقیاس منفی 0/71و

درخرده مقیاس مثبت  0/68بدست آورند .همچنین تقوایی نیا ( )1390پایایی این پرسشنامه
را با اســتفاده از آلفای کرونباخ در بعد عاطفه مثبت برای پسران  0/56و عاطفه منفی 0/83

و کل را  0/69گزارش کردند.

1. Skevington, Lotfy, & O’Connell
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132

پژوهش در نظامهاي آموزشی

ب .پرسشــنامه كيفيت زندگي ( :)WHOQOLفرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان

بهداشت جهانی توســط گروه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ( )1998تهیه
و تدوین شــده است .این پرسشنامه از چهار عامل سالمت جســمانی ،سالمت روانی ،روابط

اجتماعی و ادراک محیط زندگی تشکیل شده است و دارای  26ماده است که روی یک طیف

پنج درجهای از نوع لیکرت ،از  1تا  = 1( 5اصال = 2 ،کم = 3 ،متوسط = 4 ،زیاد و  = 5خیلی
زیاد) نمرهگذاری میشوند .دامنه نمره از  26تا  130میباشد .نمره باال نشانهی کیفیت زندگی

بهتر و نمره پایین نشانه کیفیت زندگی نامناسب میباشد .در این پژوهش بنا به هدف تحقیق
از یک نمره کلی استفاده شده است.

در ایران ،این مقیاس توســط نصیری ( )1385ترجمه و تعیین روایی و پایایی شد .ضرایب

پایایی این مقیاس توســط سازندگان با استفاده از روش آلفای کرونباخ ،برای خرده مقیاسها
و کل ابزار بین  0/73تا  0/89گزارش شــده است .رحیمی و خیر ( )1388ضرایب پایایی آن
را ،با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ ،به ترتیب ،برای خرده مقیاسهای ســامت جسمانی،
ســامت روانی ،روابط اجتماعی و ادراک محیط زندگی  0/65 ،0/77 ،0/70و  0/77گزارش

کردند که بیانگر پایایی مطلوب این ابزار میباشد.

روایی فرم کوتاه مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی ســازمان بهداشت جهانی توسط سازندگان

آن مطلوب گزارش شــده است .در پژوهش اسکونیگتون ،لطفی و اوکنل )2004( 1به منظور
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تعیین روایی فرم کوتاه مقیاس ارزیابی کیفیت زندگی ســازمان بهداشت جهانی ،یک تحلیل
عامل اکتشــافی روی مادههای این پرسشنامه انجام دادند که همه مادهها بار عاملی مناسبی

داشتند.

ج .پرسشــنامه سبکهای هویت :پرسشنامه ســبکهای هویت 2جهت سنجش فرایندهای

شــناختی ،اجتماعی و هویتی نوجوانان توسط بروزونســکی ( 1992ب) تهیه و طراحی شد.

این پرسشــنامه دارای فرمهای مختلفی است که در این جا از فرم  30مادهای که دارای پنج
گزینــه (کامال مخالف = ،1مخالف = ،2تاحــدودی موافق =  ،3موافق =  4و کام ً
ال موافق = )5
)1. Identity style Inventory sixth Grade (ISI-6
2. Zajacova, Lynch & Espenshade
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میباشــد ،استفاده شده است .این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس میباشد که عبارت اند
از :سبک اطالعاتی11 ،ماده؛ هنجاری 9 ،ماده و اجتنابی 10،ماده .مجموع نمرههای هر خرده
مقیاس نشــان دهنده سبک هویتی فرد است .سازنده پرسشنامه روایی وپایایی آن را مناسب

گزارش کرده است.

ضریب آلفای کرونباخ برای ســبک اطالعاتی ،هنجــاری و اجتنابی به ترتیب 0/53 ،0/71

و  0/65گزارش شــده است (شــکری و همکاران .)1386 ،نتایج تحلیلی عاملی نشان داد که
ضریب ( )= KM ./81مناسب میباشد و سه عامل یادشده میتوانند  26/3درصد از واریانس را
تبیین کنند که این امر بیانگر روایی مناســب این پرسشنامه میباشد (طباطبایی و همکاران،

.)1390

د .پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي ( :)ASEBQزاجاكووا ،لینچ و اسپنشد )2005( 1نسخه

جديد پرسشنامه خودكارآمدي تحصيلي را با الگوگيري از سياهه خودكارآمدي كالج 2توسعه

دادند .در اين مقيــاس مفهوم باورهاي خودکارآمدي تحصيلي از طريق  27تكليف مربوط به
تحصیالت اندازه گيري ميشود و از شركت كنندگان خواسته ميشود تا ميزان اطمينان خود

را در انجــام موفقيتآميز هر يک از اين تكاليف بر اســاس يك مقيــاس  11درجهاي از نوع
ال نامطمئن» ( )0تا «كام ً
ليكرت ،از «كام ً
ال مطمئن» ( )10مشــخص نمايند .این پرسشــنامه
دارای چهار خرده مقیاس اســت که عبارتند از :اطمينان به توانايي خود در انجام تکاليف در

در تعامل با محل درس و اطمينان به توانايي خود در مديريت کار ،خانواده و آموزشــگاه .در
ایــن پژوهش با توجه به هدف تحقیق از نمره کلی باورهای خودکارآمدی تحصیلی اســتفاده
شــده است .دامنه کل پرسشــنامه از  0تا  270میباشد .نمره باال نشــانه باال بودن باورهای
خودکارآمدی تحصیلی و نمره پایین نشــانه ضعف در آن است .زاجاکووا و همکاران ()2005

پایایی پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي تحصيلي را از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس
و هر یک از زیر مقیاسها به ترتیب  0/82 ،0/90 ،0/91 ،0/96و  0/80به دست آوردند.

1. College Self-Efficacy Inventory
2. Comparative Fit Index
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روایی پرسشــنامه خودکارآمدي تحصيلي توســط ســازندگا ن آن مطلوب گزارش شــده

اســت .همچنین ،تقوایینیا ( )1390جهت تعیین روایی پرسشنامهی باورهاي خودکارآمدي

تحصيلــي ،روش آماري تحليل عامل تأييدي بکارگرفتند که چهار خرده مقیاس ،اطمينان به
توانايي خود در کالس ،اطمينان به توانايي خود در بیرون از کالس ،اطمينان به توانايي خود

در تعامل بــا محیط یادگیری و اطمينان به توانايي خــود در مدیریت کار ،خانواده و محیط
یادگیری ،نشــان داد که شاخصهايهاي برازندگي تطبيقي ( )1CFIو نيکويي برازش ()GFI2

به ترتيب برابر با  0/96و  0/93به دســت آمد که بر برازش خوب دادهها با ساختار عاملی آن
داللت دارد (مولوی.)1390 ،

هـ  .پیشــرفت تحصیلی :در ایــن پژوهش ،معدل دروس کتبــی در امتحانات پایانی دوره

متوسطه مالک عملکرد تحصیلی محسوب شده است.
یافتهها

جدول  1میانگین ،میانگین ،انحراف معیار ،حداقل نمره و حداکثر نمره را با کلیه متغیرهای

مورد پژوهش نشان میدهد.

ddجدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
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شاخصهای توصیفی
مقیاسها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

عاطفه مثبت

29/31

4/16

6

41

سبک هویت اطالعاتی

26/35

6/71

12

51

سبک هویت هنجاری

29/19

8/93

10

41

سبک هویت اجتنابی

31/09

12/37

12

46

1. Goodness of Fit Index
2. Karademas
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شاخصهای توصیفی
مقیاسها

میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

خودکارآمدی تحصیلی

158/34

36/30

39

268

کیفیت زندگی

71/98

17/19

31

105

عملکرد تحصیلی

15/62

4/13

19/59

10/19

همانگونه که در جدول  1مشــاهده میشــود میانگین (و انحــراف معیار) به ترتیب برای

متغیرهای عاطفه مثبت ( 29/31و  ،)4/16ســبک هویت اطالعاتی ( 26/35و  ،)6/71سبک

هویت هنجاری ( 29/19و  ،)8/93سبک هویت اجتنابی ( 31/09و  ،)12/37و خودکارآمدی
تحصیلی ( 158/34و  ،)36/30کیفیت زندگی ( 71/98و  ،)17/19و عملکرد تحصیلی 15/62
(و  )4/13میباشند.

 ddجدول  .2ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
2

3

4

5

6

1

1

2

**0/25

1

3

**0/31

**0/19

1

4

**0-/29

**-0/24

**-0/39

1

5

*0/49

**0/36

0/18

**-0/23

1

6

**0/53

**0/35

**0/37

**0/36

**-0/27

1

7

**0/37

**0/43

**0/37

**-0/29

**0/67

**0/54

1

** ≤ p 0/01 * ≤ p 0/05

توضیح -1 :عاطفه مثبت -2 ،ســبک هویت اطالعاتی -3 ،سبک هویت هنجاری -4 ،سبک
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متغیر

1

7
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هویت اجتنابی -5 ،خودکارآمدی تحصیلی،  -6کیفیت زندگی و  -7عملکرد تحصیلی
 ضرایب مسیر روابط مستقیم مدل پیشنهادی

ccنمودار  .2الگوی پیشنهادی رابطه علّی بهزیستی ذهنی ،کیفیت زندگی و سبکهای هویت با پیشرفت تحصیلی از
طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانشآموزان پسر دوره متوسطه

همانطور که نمودار  2نشــان میدهد ،بهزیستی ذهنی ،عاطفه مثبت ،سبکهای هویت و

کیفیت زندگی از طریق خودکارآمدی تحصیلی که شــامل اطمينان به توانايي خود در انجام
سال نهم  -شماره  - 30پاییز 94

تکاليــف در کالس ،اطمينان ب ه توانايي خود در انجام تکاليــف بيرون از کالس ،اطمينان به

توانايي خود در تعامل با محیط مدرســه و اطمينان به توانايي خود در مديريت کار ،خانواده

و آموزشگاه میباشد که بر پیشــرفت تحصیلی و نوع عملکرد دانشآموزان دوره متوسطه اثر
میگذارد.

پیش از بررســی برازندگی مدل اصلی بر اساس شــاخصهای برازندگی ،ضرایب مسیر روابط

مستقیم متغیرهای پژوهش در مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفتند .جدول  3ضرایب مسیر

روابط مستقیم و دیگر پارامترهای اندازهگیری متغیرهای مدل پیشنهادی را نشان میدهد.
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ddجدول  .3پارامترهای اندازهگیری روابط متغیرها در مدل پیشنهادی
مسیر

برآورد
استاندارد

برآورد غیر
استاندارد

سطح
خطای معیار نسبت بحرانی
معنیداری ()p

عاطفه مثبت به خودکارآمدی
تحصیلی

0/36

0/043

0/011

4/09

هویت اطالعاتی به
خودکارآمدی تحصیلی

0/34

0/121

0/019

5/53

≥ 0/001

هویت هنجاری به
خودکارآمدی تحصیلی

0/29

0/126

0/032

2/17

≥ 0/001

هویت اجتنابی به
خودکارآمدی تحصیلی

-0/19

-0/091

0/033

-3/89

≥ 0/001

کیفیت زندگی به
خودکارآمدی تحصیلی

0/39

0/051

0/011

4/09

≥ 0/001

خودکارآمدی تحصیلی به
عملکرد تحصیلی

0/41

0/408

0/137

6/95

≥ 0/001

≥ 0/001

بر اســاس ضرایب مسیر استاندارد و مقادیر بحرانی متناظر ارایه شده در جدول  ،3مالحظه

متغیرهای مدل پیشــنهادی تحقیق ،به ترتیب رابطه عاطفه مثبت با خودکارآمدی تحصیلی
( ،)p ≥ 0/001 ،β =0/36هویــت اطالعاتی بــا خودکارآمدی تحصیلی (≥ 0/001 ،β =0/34

 ،)pهویــت هنجاری به خودکارآمدی تحصیلــی ( ،)p ≥ 0/001 ،β =0/29هویت اجتنابی به
خودکارآمدی تحصیلــی ( ،)p ≥ 0/001 ،β =0/21کیفیت زندگی به خودکارآمدی تحصیلی

( ،)p ≥ 0/001 ،β =0-/21خودکارآمــدی تحصیلی به عملکرد تحصیلی (0/001 ،β =0/19

≥  pمیباشند.
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میشود که همه مسیرها ،معنیدار میباشند .در بین روابط استاندارد معنیدار مستقیم میان
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ارزیابی مدل پیشنهادی

ارزیابی بخش ســاختاری مدل پیشنهادی با استفاده از شــاخصهای برازندگی بررسی شد.
جدول  ،4شاخصهای برازش مدل پیشنهادی تحقیق را نشان میدهد.

ddجدول  .4شاخصهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی تحقیق
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شاخصهای برازندگی

مقدار

آزمون نیکویی برازش مجذور کای ()2χ

253/358

سطح معنیداری

0/001

درجه آزادی ()df

119

نسبت مجذور کای به درجه آزادی ()df2χ/

2/129

شاخص نیکویی برازش ()GFI

0/86

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته ()AGFI

0/81

شاخص برازندگی هنجار شده ()NFI

0/75

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

0/80

شاخص برازندگی افزایشی ()IFI

0/79

شاخص توکر -لویس ()TLI

0/71

جذر میانگین مجذورخطای تقریب ()RMSEA

0/082

بر اســاس جدول  ،4مقدار شــاخص نیکویی برازش مجذور کای ( )2χبرابر با  253/358با

درجه آزادی  119و ســطح معنیداری  0/001میباشد .با توجه به اینکه مجذور کای نسبت

به افزایش حجم نمونه حســاس است ،لذا در اکثر موارد این شاخص از لحاظ آماری معنیدار
اســت .بنابراین ،با توجه به نتایج مندرج در جدول  4شــاخصهای دیگر مدل پیشــنهادی
تحقیق مورد بررســی قرار گرفت .شاخص نســبت مجذور کای به درجه آزادی( )df2χ/برابر

با  ،2/129شــاخص نیکویی برازش ( )GFIبرابر با  ،0/86شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته
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( )AGFIبرابر با  ،0/81شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با  ،0/75شاخص برازندگی
تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،0/80شاخص برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  ،0/75شاخص توکر-

لویس ( )TLIبرابر با  ،0/71و جذر میانگین مجذور خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با 0/082

میباشند ،که نشان میدهند مدل از برازش متوسطی برخوردار است.
نتیجهگیری

عوامل گوناگونی در پیشــرفت و خودکارآمدی انســان نقش دارند که برای درک بهتر رفتار و
شــخصیت انسان الزم است به بررسی و مطالعه این عوامل پرداخت .عواملی مانند هیجانها،

ســامت روانی ،ادراک از محیط و ســبک هویت میتوانند به عنوان محورهای خودکارآمدی

و باور فرد را نســبت به تواناییهایش شــکل دهند .لذا ،ارزیابی و قضاوت انســان از خودش
و میــزان رضایتمنــدیاش از زندگی میتواند درک او را از زندگــی تعیین کند .این پژوهش
با هدف بررســی رابطه علی بهزیســتی ذهنی،کیفیت زندگی و سبکهای هویت با پیشرفت

تحصیلی از طریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شد .نتایج مربوط به فرضیه اول نشان داد که

بین عاطفه مثبت و خودکارآمــدی تحصیلی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .این یافتهها
با نتایج پژوهش کارادماس )2006( 1همســو میباشد .در تبین چنین نتایجی میتوان گفت

که بهزیســتی ذهنی و عواطف مثبت موجب بهبود ســامت روانی و افزایش انگیزش در فرد
بهپردازد که این امر موجب موفقیت فرد و افزایش خودکارآمدی او میشود .لذا ،عاطفه مثبت

نشــان دهنده میزان هیجان اســت و شور و شــوق فرد را در امور زندگی منعکس میکند و

میتواند بر واکنشهای عاطفی فرد و احساس توانمندی او اثر گذار باشد.

رابطه کیفیت زندگی و خودکارآمدی تحصیلی ،نتیجه دیگر این پژوهش بود،که همســو با

تحقیقات مختار و هاشم ( )2010میباشد .آنها در پژوهشهای خود دریافتند دانشآموزانی

که دارای کیفیت زندگی بهتری هســتند خودکارآمدی بهتری دارند .این امر نشــان دهنده
این موضوع اســت که کیفیت زندگی میتواند با افزایش احساس خوشایند و رضایتمندی از
1. Dembo & Jakubowski
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میگردند که امر باعث میشــود فرد در رویایی با مشــکالت باتوان بیشــتری به حل مسائل
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زندگی باعث ایجاد امیدواری در دانشآموزان شود که این احساس موجب افزایش و بهبودی

خودکارآمدی تحصیلی را به دنبال دارد.

یافتههــای بخش دیگری از این پژوهش با یافتههای بروزنســکی و کاک( )2000و عبدی

زرین و همکاران )1387،شباهت و همخوانی دارد .آنها دریافتند که افراد با سبک اطالعاتی

در خودمختاری تحصیلی ،هدفهای تحصیلی و احســاس توانایی غالب شــدن بر مشکالت

تحصیلــی از خودکارآمــدی تحصیلی باالیی برخوردارند .به عبارت دیگر ،ســبکهای هویت
اطالعاتــی پیشبینی کننده مهمی در خودکارآمدی تحصیلی میباشــند که این امر نشــان

دهنده نوع اسناد افراد با سبک هویت اطالعاتی میباشد .بعضی افراد با سبک هویت اطالعاتی
اغلــب موفقیتهای خود را به عامل درونی و پایدار و شکســتهای خود را به عوامل بیرونی

و ناپایدار نسبت میدهند که موجب افزایش امید و بهبود خودکارآمدی تحصیلی میشود.

نتایــج ایــن پژوهش درمورد رابطه ســبک هنجاری بــا خودکارآمدی تحصیلــی با نتایج

پژوهشهــای حجازی و همکاران)1386 ،؛ تقدیری و همکاران)1388( ،و حجازی ،برجعلیلو
و نقش ( )1388همخوانی دارد .بنابر این ،با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ســبک هویت

هنجــاری ،باخودکارآمــدی تحصیلی رابطه مثبت و معنــیدار دارد .از طرف دیگر ،این گروه
تالش میکنند نظر و عقاید دیگران از جمله منابع قدرت را جلب نمایند و این عوامل موجب

میشود آنها برای رسیدن به این هدف تالش کنند و به موفقیت برسند .چنین موفقیتهایی
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در تحصیل موجب میشــود خودکارآمدی تحصیلی آنان افزایش یابد و احســاس موفقیت به
آنان دســت دهد .همچنین ،این بخش از تحقیق با یافتههای دمبو و جاکوبوسکی)2004 ( 1

مشــابهت ندارد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین سبک هویت هنجاری و خودکارآمدی

رابطــه معنیدار وجود ندارد .البتــه ،میتوان گفت هویت میتواند تحت شــرایط خاصی بر
خودکارآمدی تحصیلی اثر داشــته باشد .هنگامی که شرایط محیط اجتماعی مناسبی فراهم

شود ،نوجوانان با سبک هنجاری تالش میکنند کارآمدی تحصیلی خود را باال ببرند یعنی به

تالش خود برای هنجارنمودن و رســیدن به شرایط اجتماعی مناسب ادامه دهند که این امر
1.
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موجب موفقیت آنها میشود؛ اما محیط و فضای اجتماعی نامطلوب ممکن است نتواند انگیزه
الزم را برای نوجوان با سبک هنجاری ایجاد کند.

یافتهــای پژوهش حاضر بــا یافتههای تحقیقات دیگر از جملــه تمدنی ،حاتمی و رزینی

همسو میباشد ( .)1390آنان در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدی یکی از عوامل مهم

در پیش بینی پیشرفت تحصیلی محسوب میشود .این یافتهها مبین این هستند که احساس
خودکارآمدی باعث پیدایش نوعی توانایی در رســیدن به هدف محســوب میشود .به عبارت

دیگــر ،خودکارآمدی تحصیلی باعث پیدایش باورهایی نزد فرد میشــوند که که میتوانند بر
میــزان تالش ،مدت زمان تالش و انعطاف پذیری در مواجهه با انجام تکالیف بیفزاید و بدین
ترتیب شانس موفقیت خود را افزایش دهد.

محدویتهای روش شناختی و نظری اغلب در پژوهشهای علوم انسانی به چشم میخورد

کــه برخی از آنهــا عبارتاند از :خود ارزیابی افــراد از باورها ،نگرشهــا و رفتارهای خود،
ســوگیری نســبت به پاســخها و دریافت تأیید .این موضوع ممکن است مانعی برای دریافت

علل واقعی و اصلی رفتار برخی از آزمودنیها باشــد .انجام هر تحقیقی در زمینه علوم انسانی
باعــث درک بینش و اطالعات جدیدی در مورد علل و عوامل رفتارهای انســان میشــود با
توجه به ارتباط میان پژوهشهای گذشــته و کنونی ،پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشوند:

ارزیایی رفتار انسان روندی پیچیده و طوالنی دارد .لذا ،برای رسیدن به یک نتیجه مطمئنتر
خودکارآمدی تحصیلی صورت گیرد .همچنین ،این پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی

و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان ارتباط معنیداری وجود دارد .لذا ،پیشــنهاد میشــود

جهــت بهبود میزان خود کارآمدی تحصیلی و پیشــرفت تحصیلی به عوامل مؤثر در کیفیت

زندگی دانشآموزان و نوجوانان توجه شود.
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