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برسد لذا   رقم  باالترین  و  به بیشترین  آن  فراگیران  تحصیلی  عملکرد  که  دانست  و کارآمد  موفق  توان می  زمانی  را  آموزشی  نظام :  مقدمه 

 آموزان  گری سرزندگی تحصیلی دانش نجی با عملکرد تحصیلی با میا   می رابطه امید به زندگی و خودتنظی  تعیین  ، پژوهش  این  هدف 

 بود.   دختر دوره دوم متوسطه 

استفاده از معادالت ساختاری به نقش میانجی گری سرزندگی  با  به روش همبستگی انجام شد و همچنین  مطالعه  : این روش پژوهش 

در سال تحصیلی    دوم شهر تهران   ی متوسطه دوره  دختر  آموزان  دانش  ی  کلیه  شامل  پژوهش  آماری  ی جامعه   تحصیلی نیز پرداخته شد. 

انتخاب نمونه مورد نظر از بین دانش آموزان از  نفر از دانش آموزان جامعه مورد بحث بود و برای    330پژوهش   ی نمونه .  بود   1397  -  98

و در گام بعدی، از روش تصادفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که در این  ای  چند مرحله ای  روش نمونه گیری خوشه 

امه سرزندگی تحصیلی  پرسشن   عملکرد تحصیلی فام و تیلور، های  پژوهش عالوه بر فرم مشخصات فردی محقق ساخته از پرسشنامه 

جهت بررسی اثر نقش میانجی بین    .  شد  بوفارد استفاده   می مارتین و وارش و پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و پرسشنامه خودتنظی 

رابطه امید به زندگی با عملکرد تحصیلی  مورد مطالعه در این پژوهش در مدل ساختاری از روش بوت استرپ استفاده شد و  های  متغیر 

 ش میانجی سر زندگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نق 

و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی سر زندگی تحصیلی دارای اثر کامل و اثر مستقیم    می : نتایج نشان داد رابطه خود تنظی ها یافته 

عملکرد تحصیلی با نقش میانجی سر زندگی  و  می  باشد. همچنین رابطه خود تنظی می باشند ، اما اثر غیر مستقیم معنادار ن می معنادار  
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  آموزان  با عملکرد تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی دانش رابطه امید به زندگی و خودتنظیمی  

 

 مقدمه: 

در دنیای پیچیده امروز، هر کشور و ملتی با هر دیدگاه و اعتقادی و با هر نظام سیاسی و اجتماعی به مسائل آموزش عالی  

توجه خاص دارد. این امر از یک سو اهمیت تعلیم و تربیت و از سوی دیگر نیازمندی زندگی انسان را به این مسئله نشان  

شود دستاورد و دانشی است که بر اساس  میهنگ افتخار آمیز انسانی از آن یاد  دهد. امروزه آنچه به عنوان تمدن و فرمی

نظام   موفقیت نشان دهنده و آموزشی نظام مهمترین دغدغه های از تحصیلی (. عملکرد1)  نظام آموزشی بنیان یافته است

 و کارآمد موفق توانمی زمانی را آموزشی نظام بنابراین فردی است؛ نیازهای رفع به توجه و هدف یابی زمینۀ در آموزشی

 (. 2) برسد رقم  باالترین و به بیشترین آن فراگیران تحصیلی عملکرد که دانست

عملکرد   با فراگیر .باشدمیآن  فراگیران تحصیلی عملکرد شیوه اهداف، به در رسیدن آموزشی نظام موفقیت نشانۀ مهمترین

 او لیاقت و کفایت احساس و عزت نفس و گیردمی قرار والدین و معلمان همساالن، و پذیرش تأیید مورد مناسب تحصیلی

فرد در شود،می بیشتر کفایت توانایی به ضعیف و نامناسب تحصیلی عملکرد با مقابل   احساس و کند می شک خود و 

لیاقتی کفایتی،بی ارزیابی میزان 3)  ماند می باز یادگیری و تحصیل ادامۀ از و کندمی و حقارت بی  برای  آنجایی که  از   .)

کنند ، درنظام آموزش وپرورش نیز این امرازطریق  میاثربخشی هرفعالیت وبرنامه ای، محصول نهایی وبرونداد آن را بررسی  

 (.  1) گیردمیبررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام 

رایط خاصی عملکرد شخص را در محیط آموزشی تحت عملکرد تحصیلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که می تواند در ش 

 جهت در مناسب رویکردی تحصیلی دانش آموزان، عملکرد و پیشرفت بر تأثیرگذار عوامل شناسایی  (. 4)  تأثیر قرار دهد 

 توسعه  برای هم را  ممکن نتایج بهترین  بتوان  آن به وسیله تا کندمی آموزشی ایجادهای برنامه تکامل و توسعه  برنامه ریزی،

 هوش پیامد  تنها تحصیلی، پیشرفت که اند دریافته (. پژوهشگران5)  زد رقم دانش آموزان برای هم موردنظر و آموزشی

 های رگه مانند افراد،  شناختی  روان های جنبه بلکه نیست اجتماعی محیطهای  در موجود افزاری سخت امکانات یا فردی

 انجام هایپژوهش و تحقیقات مهم  دستاوردهای دارند. از آن درخصوص مهم نقشی  نیز یادگیری های سبک و شخصیت

؛  1خودتنظیمی یادگیری مبحث به توان می یادگیری  درخصوص گرفته  یادگیرندگان، یادگیری، نوع این در اشاره کرد 

باالتر،    نفس اتکابه نظیر مسائلی یادگیری، در بیشتر دقت و  سرعت  بر عالوه و دارند خود یادگیری روند بر شخصی  کنترل

 شده معمول ،1980  سال از خودتنظیمی شود. اصطالح  می  دیده آنان  در نیز بیشتری پذیری مسئولیت و خودکارآمدی

 هایفعالیت در و رفتاری انگیزشی فراشناختی، طور به افراد  که فعاالنه میزان تالشی را آن  ، 1986درسال  زیمرمن و است

 ر و هامهارت دانش،   توسعه در فرد توانایی« از است عبارت تعریف می کند. خودتنظیمی  دهند،می   نشان خود از یادگیری

 اوقات و کار زمینه های  به یادگیری های موقعیت از  نیز  و دیگر زمینه به  یادگیری  زمینه یک از  توانند می که فتارهایی

 . (6) است برانگیخته جهان سراسر در مدارس اصالح باب در را مباحثی جدید، سازه این شوند؛ منتقل فراغت

نیازاز سویی   از  یکی  به سالمتی  استهای  توجه  بالندگی  و  رشد  برای  انسان  نظر میو    حیاتی  به  و  امروزه  امید  رسد که 

  پژوهشگران بر این باورند که امید برای  امیدواری جایگاه خاصی در سالمتی روانی، جسمانی و به تبع آن پیشرفت فرد دارد. 

ضروری است، پس    هر فردیمقابله با مشکالت و شرایط اطمینان ضروری است و از آنجایی که امید برای سالمت و روان  

دانشجویان و  آموزان  دانش  برای  اساسی  نیاز  به شمار    امیدواری یک  به    . رودمینیز  قادرند،  تنها  نه  امید  با  آموزان  دانش 

راه را برای دستیابی به اهدافشان    مسیر شناسایی کنند، بلکه آنها قادرند چندینرا در طول    مدبرانههای  موثر راه   ایگونه

 
1 . self-regulation 
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  ی ( امید حالت انگیزشی مثبت8)  1از نظر اشنایدر(.  7)  جدیدی را امتحان کنندهای  ایجاد کنند و اغلب تمایل دارند رویکرد

ذهنی است که مبتنی به حس  ای  مجموعه  و است که مبتنی به حس پایوری و راهیابی است و ناشی از تعامل فرد با محیط  

آن معادل  و  است  عمر متوسط  زندگی  به  امید  اصطالح  از  است. مقصود  اهداف  برای رسیدن  ریزی  برنامه  و  اراده  متقابل 

رسد. به عبارت دیگر  میعمر است که در زمانی معین به هر یک از افراد یک نسل از تولد تا پایان حیات  های  تعداد سال

  ،2از دیگر سو سرزندگی آموزشی  زندگی میانگین تعداد سالهایی است که پس از هر سن یک فرد عمر خواهد کرد.امید به  

آموزان را توانا تواند دانشمی ( و به این واقعیت اشاره دارد که آن  9)  است که از درون روانشناسی مثبت برخاستهای  سازه

چالش و  موانع  با  مواجهه  در  موفقیت  به  تا  و ی  هاکند  سخت  تکالیف  امتحان،  فشار  ضعیف،  نمرات  چون  هم  تحصیلی 

بر خیزنددشواری که در طول تحصیل و مدرسه رخ می به مقابله  و تحمل  . همچنین سرزندگی آموزشی،  دهد  سرزندگی 

 (.  8) کندمیکردن روانشناختی روزمره در مدرسه را منعکس 

روزانه زندگی  دانشدر  تحصیلی،  با  ی  چالشآموزان  فشارانواع  و  موانع  میهای  ها،  مواجه  دوره  این  از خاص  برخی  شوند. 

آموزان در این زمینه ناموفق کنند، اما گروهی دیگر از دانشها موفق عمل می آموزان در برخورد با این موانع و چالشدانش

پوتر، پری، هال  ی تربیت قرار گیرد.  تحصیلی باید مورد توجه جدهای  هستند. از این رو درک و چگونگی سازگاری با چالش

تحصیلی که در مسیر  های  آموزان در برخورد با چالشآمیز دانشسرزندگی تحصیلی را به توانایی موفقیت  (10)  3و استوکرت 

تعریف می انواع کندزندگی تحصیلی معمول هستند،  به  انطباقی  و  مثبت، سازنده  پاسخ  به  . همچنین سرزندگی تحصیلی 

از    .(11)  شوند؛ اشاره داردی مداوم و جاری تحصیلی، تجربه میموانعی که در عرصه  ها وچالش سرزندگی به عنوان یکی 

-آموزشی مطرح است. وقتی فردی کاری را به طور خودجوش انجام میهای  بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظامهای  مؤلفه 

کند انرژی و نیرویی او افزایش یافته است.  بلکه احساس میدهد،  دهد نه تنها احساس خستگی و ناامیدی به او دست نمی

 (.11است )به طور کلی حس درونی سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی 

ابوالقاسمی جمله  از  مطالعات  رابطه12)  نتایج  دهنده  نشان  زندگی  (  از  سرزندگی رضایت  و  امید(  آن  تبع  به  در    )و 

آموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال به عنوان قوی ترین  در دانشاست و سرزندگی آموزان دارای پیشرفت تحصیلی باال دانش

از زندگی   از پژوهش حاضر تعیین رابطه امید به زندگی و خود تنظی  .استپیش بینی کننده رضایت  با    میبنابراین هدف 

 صیلی است. عملکرد تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تح

 

 : روش پژوهش

شود و  میتحقیق حاضر به روش همبستگی انجام شد که در تحقیقات همبستگی نوع و جهت رابطه بین متغیرها بررسی  

با استفاده از معادالت ساختاری به نقش میانجی گری سرزندگی تحصیلی نیز پرداخته شد. جامعه آماری شامل    همچنین

دانش آموز بود و برای    330نمونه مورد نظر    بود. حجم  1397ـ    98تهران در سال تحصیلی  تمام دانش آموزان دختر شهر  

 و در گام بعدی، از روش تصادفی استفاده شد.  ای چند مرحله ای گیری خوشه انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه 

و سن  1397ـ    98ان، سال تحصیلی  دانش آموزان دختر، دانش آموزان دختر شهر تهر (  1معیارهای ورود به پژوهش شامل؛  

 
1 . Schneider 
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3 . Potter, Perry, Hall, Stockert 

http://journals.iau-astara.ac.ir/


  آموزان  با عملکرد تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی دانش رابطه امید به زندگی و خودتنظیمی  

 

سوال را در پرسشنامه بی پاسخ گذاشتند و عالوه    5سال و معیارهای خروج از پژوهش؛ افرادی بودند که بیش از    18تا    15

 در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شد:   بر آن در سال تحصیلی نقل مکان کردند. 

های  دانش آموزان اقتباسی از پژوهش  پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی:  1امه عملکرد تحصیلی فام و تیلورپرسشن

و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده    ( 13)  تهیه کرده است  1999فام و تیلور است که در سال  

و هدف آن    نماید   حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازه گیری  5سوال،    48است.آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با  

)خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش(   مختلفهای  ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه

( روایی محتوای این پرسشنامه توسط نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی  14)  باشد. در پژوهش درتاجمی

سازه این مقیاس توسط روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هم توسط روش آلفای کرونباخ مورد 

کرونباخ    هیجانی با با الفای  ؛ تاثیرات92/0  کرونباخ  به شرح زیر است )خودکارآمدی با الفایارزیابی قرارگرفت که نتایج آن  

برنامه73/0 الفای  ؛  با  با  الفای93/0کرونباخ    ریزی  با  با  پیامد  فقدان کنترل  الفای64/0کرونباخ    ؛  با  با  انگیزش  کرونباخ    ؛ 

 (. 74/0و آلفای کرونباخ کل پرسشنامه عبارت بود از؛ 73/0

برای سنجش خودتنظی14ای  پرسشنامه  :2بوفارد  میخودتنظی پرسشنامه بر اساس نظریه شناختی   میسوالی است  که 

راهبرد عامل  دو  و  بوده  لیکرت  مقیاس  در  پرسشنامه  این  سواالت  است.  شده  طراحی  بندورا  و  های  اجتماعی  شناختی 

گزینه در نظر گرفته    5برای هر سوال   بوفارد  میخود تنظیپرسشنامه    در.  سنجدرا می  میفراشناختی خودتنظیهای  راهبرد 

میمی مخالفم  کامالً  و  مخالفم  ندارم،  نظری  موافقم،  کامالًموافقم،  شامل:  که  نمرهشود  شیوه  از  باشد.  استفاده  با  گذاری 

  5باشد که به ترتیب نمرات از م، می مقیاس طیف لیکرت از گزینه کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، و کامالً مخالف

  60الی  14تواند  شوند مجموع نمرات هر فرد میگذاری میبه صورت معکوس نمره   14-13-5شود. سواالت  داده می  1تا  

پایایی کلی . همچنین (15)  بدست آمده است  71/0بر اساس آلفای کرانباخ   بوفارد  میتنظی  خود  پرسشنامه باشد. ضریب 

نتایج    . گزارش شده است  67/0  و آلفای کرانباخانجام گرفته است    ( 16)عربزاده  ق در پژوهشی که توسط  مون فوپایایی آز

ها در حد قابل قبول است و روایی ها مناسب بوده و برازش مربوط به عاملعاملی نشان داد که ضریب همبستگی بین سوال

مطلوب   حد  در  نیز  بهره.  باشد میآن  با  پرسشنامه  این  سازه  ضرایب روایی  عوامل  تحلیل  و  همبستگی  ضرایب  از  گیری 

سنجش  برای  کرونباخ  آلفای  ضریب  و  است.  شده  گزارش  مطلوب  حد  در  پرسشنامه  سواالت  میان  تفکیکی  همبستگی 

درونی   ب  80/0همسانی  است.  میبوده  اساس  این  پیشر  به  قادر  پرسشنامه  این  که  گفت  نمرهتوان  اقعی  های  بینی  و 

 . ( 17) باشدها میآزمودنی

چاری سوالی حسین  9برای سنجش سرزندگی تحصیلی از مقیاس سرزندگی تحصیلی  :    3پرسشنامه سرزندگی تحصیلی 

( که  10)  4التین مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و وارش( استفاده شد. این مقیاس بر اساس نسخه  18)  زادهو دهقانی

از نوع لیکرت )کامال مخالف  های  درج   7ها در مقیاس سرزندگی بر روی مقیاس  آیتم است، ساخته شده است. پاسخ  4دارای  

( از 19)  بورنگ  بورنگ و رحیمی  باشد. اکبریمی  28شوند و دامنه نمرات از صفر تا  گذاری می( نمره7تا کامال موافق=  1=

های  پایا بود. برای تهیه و بررسی ویژگی 67/0و بازآزمایی   80/0همسانی درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ های  جنبه 

 ران دو مطالعه انجام شده است.  سنجی پرسشنامه در ایروان

 
1 . Pham and Taylor Academic Performance Questionnaire 

2 . Beaufort Self-Regulatory Questionnaire 

3 . Academic Vitality Questionnaire 

4 . Martin and Warsh 

http://ravanrahnama.ir/index/test/
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ب امید  و همکاران پرسشنامه  اشنایدر  زندگی  که  :  1ه  امیدواری  هولران، پرسشنامه  اندرسون،  هاریس،  اشنایدر،  توسط 

باشد.  میارزیابی میزان امید به زندگی در افراد  سوال بوده و هدف آن    12( تهیه شده است دارای  20)  2ایرونیک و همکاران

  سال به باال طراحی شده است.   15راد  این پرسشنامه برای اف.  است  ایگزینه   5شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت  

بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه از کامال مخالف تا کامال موافق  ای  گزینه  5شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت  

ترتیب   نمره گذاری در مورد سواالت شماره  می  5تا    1به  این شیوه  اما  بدست  میمعکوس    11و    7،  3باشد.  برای  باشد. 

ات تک تک سواالت را با هم محاسبه نمائید. امتیازات باالتر ، نشان دهنده امید  آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیاز

  و  مدیریت  رشته  استادان  توسط  این پرسشنامه  پایایی   و  روایی   . به زندگی بیشتر در فرد پاسخ دهنده خواهد بود و برعکس

قرار  و  بررسی  مورد  معلم  تربیت  و  مشهد  دانشگاه  آزمایشی  مطالعه   (   21)  3ونگروس  و  برایانت  (.21)  است  گرفته  تایید 

 .  اندبدست آورده 711/0 تا 791/0 کل آزمون را  درونی همسانی

های  مورد تجزیه تحلیل   Amosبا استفاده از نرم افزار    نمره گذاری  توزیع شده در بین دانش آموزان پس ازهای  پرسشنامه

قرار گرفت. همچنین در بخش   استنباطی  آمار  و  توصیفی  معادالت ساختاری مورد  آمار  و  ، ضریب همبستگی  استنباطی 

 توجه قرار گرفت.

 

 :هایافته

مورد مطالعه در این پژوهش در مدل ساختاری از روش بوت استرپ استفاده  های  جهت بررسی اثر نقش میانجی بین متغیر

توان برای بررسی روابط بین میانجی  میشد. به عبارت دیگر زمانی که در پژوهشی متغییر میانجی وجود دارد، از این روش  

عملکرد  با   مییو خودتنظ  یدگ به زن د یامدر رابطه بین  یل یتحص ی سرزندگدر این پژوهش به نقش میانجی  .ها استفاده نمود

 فوق مورد بررسی قرار گرفت. های  دانش آموزان پرداخته شده است. برای تحلیل این فرضیه مدل پیشنهادی متغیر  یلیتحص

 : نشان داد که (GOF) برازشهای نتایج مقیاس های آماری از شاخص

.  است  104/5  برابر است باهم    cmin/df  مقدار  .معنادار بود  000/0که در سطح  (    χ2    ،47  =df=  896/239)رالکای اسکو

مقایسه اصالح  برازندگی هنجار شده    = (CFI)733/0شاخص  قبول  نیز = (NFI) 738/0شاخص  زیرا باشند مین  قابل   ،

 068/0ریشه خطای میانگین مجذورات    و  (GFI)  =0/ 881برازش  یی کوینین شاخص نچ. همباشند می  90/0از    کوچکتر

(RMSEA)=  برازش های  نتایج شاخص  .در حد قابل قبولی نیستند و همگی شاخص ها نشان از عدم برازش مدل دارند

 قابل مشاهده است. 1در جدول 

 برازش مدل معادالت ساختاریهای : شاخص1جدول 

Table 1: Structural Equation Model Fit Indices 

 
1 . Life expectancy questionnaire of Schneider et al 

2 . Schneider, Harris, Anderson, Holran, Ironic et al 

3 . Bryant and Vangros 

Chi-

square 

DF P cmin/df 

896/239 47 000/0 104/5 

http://journals.iau-astara.ac.ir/


  آموزان  با عملکرد تحصیلی با میانجی گری سرزندگی تحصیلی دانش رابطه امید به زندگی و خودتنظیمی  

 

 

 

نیکویی آن در  های  مناسبی برخوردار نبوده و شاخص  مورد مطالعه از برازشهای  جایی که مدل اولیه ساختاری متغیرآن  از  

اضافه کردن کواریانس بین برخی از شت که با  دابرخی اصالحات  به    ازین  فرض شدهمدل    نینابرامحدوده قابل قبولی نبود، ب

برازش قابل قبولی برخوردار گردید.  از  نتیجه مدل  انجام و در  این اصالح  اصالح شده  در مدل    عامل ها   یبارگذار  خطاها 

   دست آمد. ب 83/0تا 16/0از

معنادار   000/0در سطح    (χ2    ،44  = df=    093/138)رالاسکو  یکابدست آمده در مدل اصالح شده نشان داد،  های  یافته

شاخص برازندگی هنجار    = (CFI)908/0  سهیشاخص اصالح مقا  .است  138/3  برابر با  cmin/df  مقدار  نیباشد. همچنمی

قبول    = (NFI)  894/0شده   قابل  مقدار  به  نزدیک  برازش  نیهمچن  باشد. میکه  نیکویی  نیز   (GFI) =933/0شاخص 

قبول   قابل  حد  از  همچنمیبزرگتر  دهنده      =(RMSEA)  074/0ی  بیتقر  یخطاین  باشند.  این   یبرازندگنشان  خوب 

از برازش  اصالح شده    ساختاریبدست آمده، مدل  های  با توجه به شاخص  باشند.میباشد و در حد قابل قبول  میشاخص ها  

 .  استبرخوردار  یمناسب

 
 های برازش شاخص: 1مدل 

مدل ساختاری پیشنهادی ضرایب مسیر استاندارد  در شان داده شده است.ن 2برازش مدل فوق در جدول های شاخص جینتا

 نشان داده شده است. 

 برازش مدل اصالح شده معادالت ساختاریهای : شاخص2جدول 

Table 2: Fit Indicators of the Modified Structural Equation Model 
 

 

 

 

 

 

مورد مطالعه در این پژوهش در مدل ساختاری از روش بوت استرپ استفاده  های  جهت بررسی اثر نقش میانجی بین متغیر

GFI NFI CFI RMSEA 

881/0 738/0 773/0 114/0 

Chi-square DF P cmin/df 

403/92 47 000/0 422/3 

GFI NFI CFI RMSEA 

947/0 862/

0 

947/0 087/0 
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روش  اثر  بررسی  برای  که  است  روشی  استرپ  بوت  مستقیمهای  شد.  کار    غیر  روشرود.  میبه  استرپ  بوت   ی روش 

طر  کیناپارامتر از  که  خطا   یریگ  نمونه  قیاست  برآورد  به  در    .پردازدمیاستاندارد  های  مجدد  که  زمانی  دیگر  عبارت  به 

توان برای بررسی روابط بین میانجی ها استفاده نمود، همچنین برتری میپژوهشی متغییر میانجی وجود دارد، از این روش  

مستقیم و غیر مستیقم به های  این است که نتایج تمام مسیردر    1بارون و کنی و آزمون سابلهای  خالف روش این روش بر  

و    3، اثر مستقیم   2با محاسبه اثر کامل  شود و از دقت باالتری برخوردار است و تحلیل میانجیمی صورت همزمان استخراج  

 گیرد. میدر مورد نتایج مدل مورد قضاوت قرار  4اثر غیر مستقیم

بدون حضور متغیر  (y( بر متغیر وابسته)xمستقل)های این مدل تاثیر کامل یا تاثیر مستقیم متغیر اثر کامل:  .1

 میانجی است. 

وقتى   Yو  X.رابطه بین  Mمیانجیاز طریق یک متغیر  yبر روی  x متغیر غیرمستقیم  اثر یک: مستقیم غیر اثر  .2

  اثر دارد. Yنیز به نوبه خود در  Mاست و  Mعلت  Xغیر مستقیم است که 

 نیز وجود دارد. Mزمانی که متغیر  yبر روی  Xاثر مستقیم : یک اثر مستقیم متغیر  .3

نقش میانجی سر    نشان داد شده است رابطه امید به زندگی با عملکرد تحصیلی  3در این پژوهش همان طور که در جدول  

( کامل  اثر  دارای  متغیرها  بین  رابطه  داد  نشان  نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  نیز  تحصیلی  -=Total effectزندگی 

0.703, p<0.05( مستقیم  اثر  و   )direct effect= .731, p<0.05  معنادار )  می(  مستقیم  غیر  اثر  اما  باشندو 

Indirect effect= -.028, p<0.05باشد.  می( معنادار ن 

تنظی خود  رابطه  )  میهمچنین  کامل  اثر  داد،  نشان  تحصیلی  زندگی  سر  میانجی  نقش  با  تحصیلی  عملکرد   Totalو 

effect=.078, p>0.05( مستقیم  اثر  و   )direct effect= 0.086, p>0.05 و  )    ( مستقیم  غیر   Indirectاثر 

effect= -.009, p>0.05ن اینجاباشند و  می( معنادار  اثر میانجی وجود ندارد. به عبارت   بدان معناست که در  نیز هیچ 

 و عملکرد تحصیلی نقش داشته باشد.  میقادر نیست رابطه میانجی در رابطه بین متغیر خود تنظی دیگر سرزندگی تحصیلی

 : اثر کامل ، اثر مستقیم و غیر مستقیم بین متیغرها  3جدول 

Table 3: Complete Effect, Direct and Indirect Effect Between Meth 

 
1 . Baron and Kenny methods and Sable test 

2 Total effect 
3 Indirect effect 
4 Direct effect 
5 Indirect effct 

6 Dirrect effect 

7 Total effect 

غیر  اثر

 (p)5مستقیم

  6مستقیم  اثر

(p) 

 متغیر مستقل  ( p) 7اثر کامل 

028/0-

(455/0 ) 

زندگی   سر <زندگی به امید (0/ 001)703/0 (0/ 001)731/0

 تحصیلی عملکرد<تحصیلی

009/0-   زندگی سر<تنظیمی خود ( 546/0)078/0 ( 473/0)086/0

http://journals.iau-astara.ac.ir/
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 : گیریبحث و نتیجه

در پژوهش حاضر رابطه امید به زندگی با عملکرد تحصیلی با نقش میانجی سر زندگی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.  

اثر کامل و اثر مستقیم     باشد. میباشند، اما اثر غیر مستقیم معنادار نمیمعنادار  نتایج نشان داد رابطه بین متغیرها دارای 

  و نشان داد، اثر کامل و اثر مستقیم    سر زندگی تحصیلیو عملکرد تحصیلی با نقش میانجی    میرابطه خود تنظی  همچنین

غیر مستقیم ن  اثر  اینجا    باشند.میمعنادار  در  معناست که  بدان  نتایج  به  توجه  با  به    نیزکه  ندارد.  میانجی وجود  اثر  هیچ 

تحصیلی  سرزندگی  دیگر  میا  عبارت  رابطه  نیست  تنظیقادر  خود  متغیر  بین  رابطه  در  نقش    مینجی  تحصیلی  عملکرد  و 

  تلخ  تجارب  با   مثبت  سازگاری  و  انطباق   پویای  فرایند  به  سرزندگی آموزشیتوان گفت  میداشته باشد. در تبیین این موضوع  

 (.22)  شودمی گفته  زندگی در ناگوار و

  و  مصائب  رغم  به زندگی های موقعیت  سایر و  مدرسه در  باال  بسیار  موفقیت احتمال عنوان به  آموزشی محیط  در سرزندگی را 

  اجتماعی،   مشکالت  و   موانع  رغم   به   سرزندگی،  دارای  آموزاندانش  آموزشی  محیط  در.  دانندمی   محیطی های  دشواری 

  داد   نشان  متوسطه  آموزان  دانش   بررسی  با(  10)مارش    و   مارتین(.  22)شوندمی  موفق  باالیی  سطح   در  اقتصادی   و   فرهنگی 

 . داردمیمه نقش آموزان دانش تحصیلی انگیزه افزایش یا  کاهش  در سرزندگی میزان که

  و   پایین  اضطراب  ریزی،  برنامه  کنترل،  خودکارآمدی،های  عامل  که  داد  نشان  متوسطه  آموزاندانش  مطالعه  در(  11)  مارتین

آموزشی  مهمهای  کننده  بینی  پیش  عنوان  به  تالش  و  پشتکار   نشان (  23)  هوان  و  انگ.  هستند  آموزان  دانش  سرزندگی 

آموزشی  که  دادند سرزندگی    باالتر  سطوح.  کندمی  تبیین  را  هیجانی  و  روانی  بهزیستی  از  داری  معنی  واریانس  سرزندگی 

  کند می  کمک  سرزندگی  دارای  افراد  به  مثبتهای  هیجان  تجربه.  کندمی   بینی  پیش  را  منفی  و  مثبتهای  هیجان  ،  آموزشی

آموزشی  که  دادند  نشان(  24)  سون   فردریک  و  توگاد.  بیایند  کنار  بهتر  روزمرههای  استرس   با  بتوانند  که   با  سرزندگی 

 وی  کون  و  میکلز  براون،  فردیکسون،  کوهن،.  دارد  معکوس  رابطه  منفیهای  هیجان  با  و  مستقیم  رابطه  مثبتهای  هبجان

  بینی   پیش   را  زندگی   از  رضایت  و  سرزندگی آموزشی  افزایش  مثبت،های  هیجان  که  دادند  نشان  آموزاندانش  بررسی  با(  21)

کند بر عملکرد تحصیلی اثر گذار همانگونه که بیان شد سرزندگی تحصیلی به واسطه سازگاری که در فرد ایجاد می.  کند می

است در این پژوهش نتایج نشان داد که سرزندگی تحصیلی در مدل ساختاری عملکرد تحصیلی بر اساس امید به زندگی و  

توان دلیل عدم وجود رابطه را به عدم آموزش کافی و نبود شرایط مناسب  میکند که  مینقش میانجی ایفا ن  میخودتنظی

در پژوهش نسبت داد، همچنین با توجه به توزیع نمونه گیری بیشتر والدین افراد نمونه دارای تحصیالت برای افراد نمونه  

که   اند  بوده  شکوفایی  میدیپلم  و  رشد  برای  مناسبی  جای  خانواده  بستر  است  ممکن  که  کرد  استنتاج  گونه  این  توان 

 .سرزندگی تحصیلی دانش آموز نبوده از این نتیجه عکس گزارش شده است

 :های پژوهشمحدودیت

 .شود نمی شامل را پسران جمعیت و است بوده تهران شهر دختر آموزان دانش  به محدود  حاضر پژوهش .1

 عدم همکاری مدارس در توزیع و اجرای پرسشنامه ها از جمله محدودیت های دیگر پژوهش بوده است. .2

کردن بعضی از پرسشنامه از جمله محدودیت  عدم همکاری دانش آموزان در پر کردن پرسشنامه ها و مخدوش  .3

 های پژوهش بوده است. 

 مشارکت نویسندگان 

  را   رساله  این  تجلی راهنمایی  پریسا  خانم دکتر  .است  شده  استخراج  عمومی  روانشناسی  دکترایه  دوره  نام  این مقاله از پایان

 تحصیلی عملکرد<تحصیلی (260/0)
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اند. سرکار  نقش مشاوران این پژوهش را ایفا کرده  مجید ابراهیم پوره داشته و طراح اصلی موضوع بودهاند. آقای دکتر  برعهد

 . اندبه عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری مطالب و تنظیم متن نهایی نقش داشته طیبه غفوری آثار خانم 

 تشکر و قدردانی

 آزاد  دانشگاه   روانشناسی  ه آموزشی و پژوهشی دانشکد  مسئوالندانند مراتب تشکر خود را از  می  الزمنویسندگان بر خود   

ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادهتهران    واحد  اسالمی پایان نامه که نویسندگان را در انجام و    اعالم اند،  و هیئت داوران 

 . نمایند

 تعارض منافع 

  های فعالیّت  حاصل  و  نرسیده   چاپ   به  خارجی  و   داخلی  یهاین اثر در هیچ نشر  نمایند کهنویسندگان این مقاله گواهی می 

کلی طبق  تحقیق  این  دارند.  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است  نویسندگان  تمامی  قوانینپژوهشی    و  ه 

ت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان  یاجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئول  اخالقی  مقررات

 . گیرندمی  عهده بر را شده ذکر موارده کلی مسئولیّت ایشان و است، مسئوله نویسند عهده مالی پژوهش به  
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