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Abstract
This yyyyyammed oo exnnnnnnnn ’’’’’’’’’ ’’’’’ ’’ gaal aaa caaaacrrr eeeeggsss aaeed nn eee
correlation method. In this research, 417 ninth-grade students (213 girls and 204 boys), were
selected by cluster sampling method and were asked to respond to the Values in Action
Inventory of Strength Scale of Park and Peterson, Goal Orientation of Elliott and McGregor,
Schwarzer and Jerusalem's Self-Efficacy Scale, Achievement Value of Pintrich and his
colleagues, Nemati's Responsibility, and Happiness Scale of lyubomirsky and Lepper.
Findings showed that the assumed model has an acceptable goodness of fit, and the character
strengths can explain the mastery goal. The indirect effects of the variables of character
strengths, self-efficacy, responsibility, achievement value on mastery goal were also
significant. There were no statistically significant differences between boys and girls in terms
of output patterns based on Chi-square normalization value index, comparative fit index, the
goodness of fit index, and root mean square. The results showed that the model of the mastery
goal could be explained by character strengths through self-efficacy mediator variables,
responsibility, the value of achievement, and happiness. Therefore, the mastery goal model
can be used in the education of high school students.
Keywords: character strengths, happiness, mastery goal, achievement values, self-efficacy,
responsibility, ninth grade high school students.
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چکیده
هدف مطالعۀ حاضر ،تبیین تبحرمداري دانشآموزان براساس توانمنديهاي منش آنان است که با روش همبستگي انجام
شد .در این پژوهش 213( 417 ،دختر و  204پسر) دانشآموز پایۀ نهم با روش نمونهگیري خوشهاي انتخاب شدند و به
سیاهۀ ارزشها در عمل از مقیاس توانمنديهاي نوجوانان پارک و پیترسون ،جهتگیري هدف الیوت و مکگرگور،
خودکارآمدي شوارتز و جرسلم ،ارزش موفقیت پینتریج و همکاران ،مسئولیتپذیري نعمتي و شادي لیبومیرسکي و لپر
پاسخ دادند .یافتهها نشان دادند مدل مفروض با دادهها برازشي پذیرفتني دارد و توانمنديهاي منش ،تبیینکنندۀ
تبحرمداري است .همچنین اثر غیرمستقیم متغیرهاي توانمندي منش ،خودکارآمدي ،مسئولیتپذیري و ارزش موفقیت بر
تبحرمداري معنادار است .در مقایسۀ مدل مفروض بین دختر و پسر ازنظر شاخصهاي کاي اسکوئر بهنجارشده ،شاخص
برازش مقایسهاي ،شاخص برازش تطبیقي ،ریشۀ میانگین مربعات برآورد تفاوتي وجود نداشت .نتایج پژوهش نشان دادند
تبیین تبحرمداري مبتني بر توانمنديهاي منش با متغیرهاي میانجي خودکارآمدي ،مسئولیتپذیري ،ارزش موفقیت و
شادي تبیینپذیر است و ميتوان تبحرمداري را در محیطهاي آموزشي و براي دانشآموزان نوجوان افزایش داد.
واژههاي کلیدي :ارزش موفقیت ،تبحرمداري ،توانمنديهاي منش ،خودکارآمدي ،شادي ،مسئولیتپذیري
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مقدمه

عملکردمداري بر مبنداي تسدتزني بهتدر بده دانشآمدوز
است (گیلمن ،هدوبنر و فورالندر )2009 ،و در سیسدتم

تبحرمدداري1بدر هددف یدادگیري ،کسدد یدادگیري

آموزشددي ،عملکردمددداري نسددبت بدده تبحرمددداري در

جدیددد و بهبددود مهارتهددا متمرکددز اسددت .مهارتهدداي

اولویت قرار گرفته است .این درحالي اسدت کده مسدي،

جدیددد و دانددش در تبحرمددداري حددائز اهمیددت اسددت

آنددددرمن و آنددددرمن ( )2006و الفتنگدددر و همکددداران

(یانددددر ،گددددراون و کددددور .)2014 ،تبحرمددددداري و

( )2014نشان دادند زماني دانشآموزان به انگیزۀ دروني

عملکردمددداري2دو نددوا از جهددتگیري هدددف3هسددتند

مؤثر و موفقیدت ميرسدند کده بدر تبحرمدداري متمرکدز

(الفتنگر ،اسکات ،اسکوبر ،فینستروالد و اسپیل.)2014 ،

شوند .دستیابي به تبحرمداري با شجاعت و اسدتقامت در

افراد تبحرمدار زماني احسداس شایسدتگي دارندد کده بدر

ارتبدا اسدت .کدودک بددا جهدتگیري تبحرمدداري بدده

تکلیددم مسددلط شددوند یددا عملکردهدداي خددود را بهبددود

دنبال چالشها و تجارب یادگیري است (تاکر -دورب،

بخشددند .در عملکردمددداري احسدداس شایسددتگي زمدداني

برلددي ،انگلهددارد ،مددان و هدداردن .)2016 ،شددجاعت و

است که تکلیم در مقایسه با دیگران بهتدر باشدد (هدال،

استقامت از مباحث مهم در روانشناسي مثبت است.

هانا ،هانا و هال .)2015 ،الیوت و اسدتوري ( )2017بیدان

در روانشناسددي مثبددت ،رفتارهدداي مثبددت ،شددادي و

ميکننددد تبحرمددداري بدده خودبهبددودي و شایسددتگي در

مهارتهددداي تحیدددیلي درهمتنیدهاندددد (واگندددر و را ،

تکددالیم کمددک ميکنددد .فددرد تبحرمدددار خددود را در

 )2015و توانمندددديهاي مدددنش4شاخیدددي از تددد ش و
5

معرض تکالیم چالشبرانگیز قرار ميدهد؛ درحاليکده

کنجکاوي فکدري اسدت کده مهارتهداي غیرشدناختي،

عملکردمدار بر وانمودکردن شایستگي یا تواندایي خدود

مهارتهاي نرم و عوامل انگیزشدي را در بدر ميگیدرد و

تمرکز دارد و نیز توجه دارد توانایي آندان در ارتبدا بدا

در بافت آموزشي به کار مديرود و در موفقیدت جواندان

دیگددران چگوندده ق دداوت ميشددود .تبحرمددداري بدده

بسددیار تیثیرگددذار اسددت (تدداکر  -دروب و همکدداران،

دانشآموزان کمک ميکند بر همۀ ابعداد محتدوا مسدلط

 .)2016بددا رشددد توانمنددديها احسدداس شایسددتگي در

شددوند و دانددش خددود را در موضددوعات مختلددم بهبددود

دانشآمددوزان افددزایش ميیابددد (شددانکلند و روسددت،

بخشند؛ بنابراین ،دانشآموزي که بر مهارت در تکالیم

 ،)2016توانمندديها احسداس و رفتارهدداي مثبدت را نیددز

متمرکز ميشود ،توجه کمتري به مقایسۀ خود با دیگران

پدرورش ميدهندد (پراکتدر و لینلدي .)2013 ،پیترسدون و

دارد (کسا و استکي.)2017 ،

سددلیگمن توسددعۀ مدددل سدداختاري مددنش را معرفددي و

نظریهپردازانِ جهتگیري هدف ،سعي دارندد بدراي

طبقهبندي ارزشهدا در عمدل6،توانمندديها و ف دایل را

دانشآموزان ،اهداف سازندهتر ،راهبردهداي شدناختي و

ارائددده دادندددد .ارزشهدددا در عمدددل ،زنددددگي خدددوب

رفتارهدداي منجددر بدده موفقیددت را مشددخص کننددد (واز،

روانشناختي را موجد ميشدود کده عد وه بدر توصدیم

 .)2006هرچند بهبود مهارت و یادگیري مؤثر از اهداف

توانمندددديها ،روشهددداي انددددازهگیري ،کددداربرد هدددر

آمدوزش و پددرورش اسددت ،انتظدار بدداال از دانشآمددوزان

توانمندي ،مداخ ت رشددهندۀ توانمندديها ،نموندهها،

براي خدوب عمدل کدردن در تسدتزني ،درواقد القداي

پیامدددها و تفاوتهدداي جنسددي هددر توانمندددي را مطددر

1.

mastery goals
. performance goals
3. goal orientation
2

4

. Character strengths
. non-cognitive skills
6 . Values in Action (VIA) classification
5
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ميکند .اص

منش خوب نیز زماني به کار ميرود که

ارزشهددددا و عادتهددددا انعکاسدهندددددۀ ارزشهدددداي
اخ قياند .چنین امدري در توانمندديهاي مدنش محقد

چینددر ،2019 ،مسددتروثياودوروز ،تالیدداس و مدداتي -
استفانیدي.)2017 ،
در این راستا ميتوان از توانمنديهاي منش بدهعنوان

ميشود .توانمنديهاي منش دربرگیرنددۀ  24توانمنددي

تبیینکنندددههاي تبحرمددداري سددود جسددت .متغیرهدداي

و  6ف دیلتاند (پیترسدون و سدیلگمن .)2004 ،براسدداس

میدددانجي خودکارآمددددي ،شدددادي ،ارزش موفقیدددت و

تحقیقات دالکورث و دیگران (دالکورث و دیگران،

مسددددئولیتپذیري در ارتبددددا بددددین تبحرمددددداري و

 2007به نقل از مالین ،لیائو و دامون ،)2017 ،توانمنددي

توانمنددديهاي مددنش اهمیددت بسددزایي دارنددد کدده در

پشتکار ،موفقیت را در پي دارد .براي موفقیت در کدار و

پژوهشهاي پیشین هر کدام بهطور مجزا بررسي شددند؛

مدرسدده ،پشددتکاری قددويترین توانمندددي اسددت .پشددتکار،

براي نمونه ،تحقیقات گارسیا ،اندرسون آرنتن و آرچدر،

عش  ،قدرداني و امید پیشبینيکنندۀ موفقیدت تحیدیلي

 ،2015یددن و مجیددد ،2018 ،ویکفیلددد و کمبریددا ،2010

در دانشآمدوزان دبیرسددتاني و دانشدجویاناند (پددارک و

تیددان ،یددو و هددوبنر ،2017 ،تددونر ،هسددلم ،رابینسددون و

پیترسددون .)2009 ،پددارک و پیترسددون (،)2009 ،2008

ویلیددامز 2012 ،اشدداره کددرد .دانشآمددوزان تبحرمدددار،

النسبددري ،فیشددر ،لددوي و ولددش ( ،)2009آنویبددوزي

خودکارآمددددي بددداالتري دارندددد و رفتارهددداي مثبدددت

( )1999و نیمیک ( )2013بیان ميکنندد پدس از کنتدرل

یددادگیري ماننددد توجدده بدده ک د س ،پددردازش اط عددات

بهرههوشدددي ،توانمنددددي پشدددتکار ،قددددرداني ،امیدددد،

بهطور معنادار و دستاوردهاي باالتري در تکالیم دارند.

ژرفنگري ،عش به یدادگیري ،شدو طبعي و مهربداني،

دانشآمدددوز عملکردمددددار اجتندددابي ،خودکارآمددددي

معدل تحییلي را پیشبیني ميکنند و سطح بداالي امیدد

پایینتري دارد و کمتر به دنبدال تکدالیم چدالشبرانگیز

با تحیی ت باالتر ،شایستگي اجتمداعي و خ قیدت بداال

است و ارزش کمتري براي یادگیري قائدل اسدت (شدي،

مرتبط است .وبر و را ( )2012پژوهشدي دربدارۀ نقدش

چو ،لیو و شالرت .)2008 ،خودکارآمدي بدهطور مثبدت

 24توانمندي منش در مدرسه بدا دانشآمدوزان  12سداله

بددا تبحرمددداري مددرتبط اسددت و تقویتکنندددۀ انگیددزۀ

انجام دادند و ارتبا بین توانمندديهاي مدنش ،تجدارب

دانشآموزان است (الزاریدس ،باکولز و رابد.)2018 ،،

مثبددت در مدرسدده ،رفتارهدداي مثبددت معلددم در ک د س و

پراکتددر ،مددالتبي و لینلددي ( )2011در تحقید خددود نشددان

موفقیت تحییلي را مطالعه کردندد .توانمنددي عشد بده

دادند بین خودکارآمدي ،عدزت نفدس و توانمندديهاي

یادگیري ،پشدتکار و آینددهنگري بدا موفقیدت تحیدیلي

منش ارتبا وجود دارد .همچندین یدن و مجیدد ()2018

مرتبط بودند؛ بهویژه افزایش توانمنديهاي ژرفنگري،

در تحلیل  15مقاله ،متغیريهاي مدؤثر بدر توانمندديهاي

قدرداني ،امید ،خودتنظیمي ،پشتکار ،عش بده یدادگیري

منش را ازجمله خودکارآمدي مشخص کردند .در چند

در دانشآموزان موجد بهبود نمرات آنان در طول سال

دهۀ اخیر ،ع قه بده بررسدي ارتبدا بدین توانمندديهاي

شد (واگنر و را )2015 ،؛ ازاینرو ،توانمنديهاي منش

منش و تجدارب مثبدت نهندي افدزایش یافتده اسدت و در

در دانشآمددوزان موجددد ترغیددد آنددان بدده اسددتفاده از

تحق د زندددگي شایسددته ،بدددیهي شددمرده ميشددود و بددا

اسددتعدادهاي خددود و رسددیدن بدده هدفشددان ميشددود

خودکارآمدي مرتبط است .خودکارآمدي ممکن است

(پددارک و پیترسددون ،2006 ،تانددر ،لددي ،دوران ،مددي و

شددیوهاي بددراي زندددگي شایسددته باشددد؛ زیددرا افددراد بددا
خودکارآمدي باال خواستههاي خود را بهمنزلۀ چالش نه
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تهدیدددددد ،درک ميکنندددددد .توانمندددددديهاي مدددددنش

موقعیتهاي مختلم نشان ميدهد؛ زیرا خود را مسدئول

پیشبینيکنندۀ خودکارآمددي بدهعنوان سدپري در برابدر

پیامدددهاي آن ميدانددد .اهمیددت ایددن موضددوا زمدداني

اثرات منفي مشک ت است (وبر ،را  ،لیتمن  -اووادیدا،

دوچندان ميشود که تدیثیر والددین در ایدن دوران سدني

الوي ،گاي.)2013 ،

کمتر اسدت و نوجدوان تیدمیماتي ميگیدرد کده بدهطور

محققان بر اهمیت خودکارآمددي ،ارزش تکلیدم و

بالقوه تغییر زندگي را ممکدن سدازد (مرگلدر ،اسپنسدر و

جهتگیري هدف تیکید ميکنند .در نظریدۀ انگیزشدي،

پاتون .)2008 ،چاندرا ،کل و کاکواکول ( )2014نشدان

دانشآموز در رفتارهایي برانگیخته ميشود کده ارزش و

دادند بین تبحرمداري و عملکردمداري ،رابطدۀ مثبدت و

دالیل پذیرفتني براي موفقیت دارد .پنتدریج و همکداران

بددین عملکردمددداري اجتنددابي بددا مسددئولیتپذیري رابطدۀ

( ،1998به نقل از ویکفیلد و کمبریدا )2010 ،در مطالعدۀ

منفدي وجدود دارد .زمدداني کده نوجدوان در فعالیتهددایي

طولي مشخص کردند ارزش تکلیدم و تبحرمدداري بدر

مشارکت دارد که خودباوري را تقویت ميکند ،اشدتیا

یکدیگر مؤثرند .افدرادي کده عشد بده یدادگیري نشدان

و ع قۀ بیشدتري را در برنامدههاي آموزشدي و علمدي از

ميدهنددد ،ارزش بیشددتري بددراي محتددواي آنچدده یدداد

خود نشان ميدهد .دکارت در قرن هفددهم (بده نقدل از

ميگیرندددد ،قائلاندددد (پیترسدددون و سدددلیگمن.)2004 ،

گیلمن و همکاران )2009 ،تییید ميکند مدارس بدهطور

همچنین ،جهتگیري هدف بر میزان رضایت و احساس

مسددتقیم و غیرمسددتقیم ميتواننددد رفتارهدداي مثبتددي ماننددد

شادماني افراد تیثیر ميگذارد .کمبود تحقیقات در زمینۀ

مهرباني ،احتدرام و مسدئولیتپذیري را آمدوزش دهندد و

جهتگیري هدف ،بهویژه بررسي رابطۀ تبحرمدداري بدا

انگیزه ،افکار و رفتارهاي اجتمداعي تقویتکننددۀ چندین

شادي (بدهعنوان مهمتدرین شداخص هیجداني و سد مت

رفتارهاي مثبتدي را حمایدت کنندد .نیلسدون ارتبدا بدین

روان) در دانشآمدددددوزان وجدددددود دارد (کهولدددددت و

مددنش و بهزیسددتي را نشددان ميدهددد .زمدداني کدده مددنش،

جوکددددار)1391،؛ درحاليکدددده آموزشددددي مناسددددد

مسددئولیتپذیري و بهزیسددتي بدداهم در تعامددل باشددند،

دانشآموزان است که به بهزیستي و یادگیري تحییلي،

چشدددماندازي از سددد متي ارائددده ميشدددود (گارسدددیا و

باهم توجه داشته باشد (تیان و همکاران .)2017 ،ایدن در

همکاران.)2015 ،

حددالي اسددت کدده شددادي نددهتنها بدده عملکددرد فددردي ،بدده

تبحرمدددداري بددده دانشآمدددوزان در درک عمیددد

فعالیتهدددداي آموزشددددي و شناسددددایي توانمنددددديهاي

یادگیري کمک ميکند .از طرفي توانمنديهاي منش با

دانشآمدددوزان کمدددک ميکندددد (دورون  -رامدددوس و

تیکیدددد بدددر تجدددارب مثبدددت نهندددي و توانمندددديها،

گارسیا  -وازکز ،2018 ،یاسمین و خان .)2017 ،شدادي

دانشآموزان را به سمتوسوي تبحرمداري سو دهدد.

و رضدددایت از زنددددگي بدددا عشددد  ،امیدددد ،قددددرداني و

براسدداس پژوهشهدداي نکرشددده (پددارک و پیرسددون،

سددددرزندگي در نوجوانددددان مددددرتبط اسددددت .چنددددین

 ،2009 ،2008النسبددري و همکدداران ،2009 ،واگنددر و

توانمنددديهایي در برنامددههاي مثبددت آموزشددي جوانددان،

را  2015و نیمیک )2013 ،هشدت توانمنددي مدؤثر بدر

ضددروري اسددت .کنجکدداوي و عشدد  ،پیشبینيکنندددۀ

تبحرمداري در این پژوهش مدنظر قرار گرفت تدا تبیدین

شادي است (تونر و همکاران.)2012 ،

تبحرمداري باشد .در تدوین مدل ،تفاوتهداي جنسدیتي

هنگامي که نوجوان ضرورت وجود مسئولیتپذیري

به تفکیک نیز مدنظر قرار گرفتند .از زماني که سدلیگمن

را در خود بیشتر درک کند ،انتخاب هوشدمندانهتري در

و پیترسون طبقهبنددي توانمندديها را ارائده دادندد ،ایدن

تدوین مدل تبحرمداري مبتني بر توانمنديهاي منش در نوجوانان 81/

موضوا حجم وسیعي از تحقیقات را به خدود اختیدا

رامددوس و گارسددیا  -وازکددز 2018 ،و یاسددمین و خددان،

داد؛ ولدددي کمتدددر بدددر نقدددش تفاوتهددداي جنسدددیتي

 ،)2017ارزش موفقیدددت (ویکفیلدددد و کمبریدددا،2010 ،

توانمنديهاي منش متمرکز شدند .توجه بده تفاوتهدا و

سلیگمن و پیترسون )2004 ،و مسدئولیتپذیري (گدیلمن

شباهتهاي جنسیتي توانمنديهاي منش داراي چند بعد

و همکاران ،2009 ،گارسیا و همکداران )2015 ،در نظدر

مهم است؛ وجود تفاوتهاي جنسي در تحقیقات آیندده

گرفته شده است و توانمنديهاي مدنش پیشبینيکننددۀ

علت ،تحدول ،تغییدرات و پیامدد توانمندديهاي مدنش را

تبحرمدددداري اسدددت .شناسدددایي توانمندددديهاي مدددنش

روشن ميسازد و به محققان در ارزیابي کمدک ميکندد

نوجوانان ،اهمیت اساسي دارد؛ زیرا مدنش خدوب بدراي

تا جنسیت را کنترل یا از سوگیري نسبت بده آن اجتنداب

پرورش رشد فردي و حرفهاي سودمند اسدت و بدا تدوان

کنند .ع وه بر ایدن ،براسداس آگداهي از توانمندديهاي

بالقوه و خودشدکوفایي ارتبدا دارد (بوگومداز ،لیتویندا،

دختران و پسران ميتوان برنامههاي مداخ تي مبتندي بدر

کوزلددددوا و آتامددددانوا .)2015 ،محققددددان بددددا ترسددددیم

نیازهدداي آنددان تدددارک دیددد (اوویجددرو ،2012 ،هددانیز،

توانمندددديهاي مدددنش ،امیدوارندددد درک خدددود را از

کارامددا و را  .)2017 ،ازایددنرو ،بددا توجدده بدده ادبیددات

بهزیستي ،شادي و عملکدرد بهینده در نوجواندان تقویدت

موجود ،تا کنون مدلي براي تبیدین تبحرمدداري ازطرید

کنند (تونر و همکاران )2012 ،که با بهزیستي کودک و

توانمنديهاي منش ارائه است و تدوین مدل تبیینکنندۀ

نوجوان و نیز با موفقیت در مدرسه مرتبط اسدت (واگندر

مذکور ضروري اسدت کده ميتواندد یدک ندوآوري در

و را )2015 ،؛ بنددابراین ،بددا توجدده بدده عوامددل مختلددم

راستاي تبحرمداري براي دانشآموزان باشد.

تبحرمددداري و توانمنددديهاي مددنش و در نظددر گددرفتن

دانشآمددوزان بددراي تبحرمددداري بدده مجموعددهاي از

پژوهشهدداي محققددان پیشددین و مبدداني نظددري ،مدددل

مؤلفدددههایي نیددداز دارندددد کددده متغیرهددداي میدددانجي

مفددروض زیددر ارائدده ميشددود .سددئوال پددژوهش نددا ر بددر

خودکارآمدددددي (شددددي و همکدددداران ،2008 ،وبددددر و

تیییدشدددن یددا نشدددن مدددل تدوینشددده از دادههدداي

همکاران 2013 ،و ین و مجید ،)2018 ،شادي (کهولدت

گردآوريشده از دانشآموزان است.

و جوکددار ،1391 ،تیددان و همکدداران ،2017 ،دورون -

شماره  .1مدل مفهومی پیشنهادی توانمندیهای منش و تبحرمداری

 /82زهرا خسروجردي و همکاران

روش

فرم ،آن را به مقیداس  18مدادهاي تغییدر دادندد کده روي

روش پددژوهش ،جامعددۀ آمدداري و نموندده :پددژوهش

طیددم لیکددرت  6درجددهاي (کددام م مخددالفم  ،1تقریبددام

حاضر از نوا همبستگي است و دادهها با روش معادالت

مخددالفم  ،2کمددي مخددالفم  ،3کمددي مددوافقم  ،4تقریبددام

ساختاري تحلیل شدند .جامعۀ آماري ،نوجوانان متوسطه

مددوافقم  5و کددام م مددوافقم  )6نمرهگددذاري ميشددود .بددا

دوره اول پایۀ نهم شامل  44702پسر و  43525دختر در

جم هر کدام از سؤاالت زیرمقیاسها نمرات مربو بده

شهر تهران بودند (عدالتآنري ،خلقي ،سعادتي ،ثقفدي

دست ميآیند .سؤاالت ( 14 ،12 ،9 ،3و  )15تبحرمددار

و بهرامدي .)97 ،نموندۀ آمداري پدژوهش از منداط ،3 ،4

اجتنابي 11 ،8 ،5 ،2( ،و  )16تبحرمدداري گرایشدي,1( ،

 13 ،10در سددال تحیددیلي  97-98بودنددد کدده ب دا روش

 10 ،6 ،4و  )17عملکردمدددددار اجتنددددابي 13 ،7( ،و )8

نمونهگیري خوشهاي تعداد  417دانشآموز ( 213دختدر

عملکردمدار گرایشي است .دامندۀ نمدرات بدین  6تدا 36

و  204پسر 51/1 ،درصد دختر و  48/9درصد پسر0/5 ،

است .در هر خردهمقیاس نمرات بیشتر به معنداي داشدتن

درصددد از منطقدده  27/8 ،3درصددد از منطقدده  52/3 ،4از

تبحرمددداري (گرایشددي یددا اجتنددابي) و عملکردمددداري

منطقده  19/4 ،10درصددد از منطقدده  13بددا میددانگین سددني

(گرایشي یا اجتنابي) است .اویانر )2008(7این مقیداس

 )14/64انتخاب شدند .سپس دانشآمدوزان پایده نهدم بدا

را تحلیل عاملي کرد .ضمن تییید ساختار عاملي مقیاس،

موافقت مدیر مدرسه به پرسشنامهها پاسخ دادندد .هدومن

همساني دروني از  0/67براي زیرمقیاس عملکردمدداري

( )1394بیان ميکند هرچند براي تخمین مدل معدادالت

اجتنابي تا  0/84بدراي زیرمقیداس تبحرمدداري گرایشدي

ساختاري دربارۀ حجم نمونه ،تواف کلي وجدود نددارد،

گزارش کدرد .حیددري و همکداران ( )1388در بررسدي

برآوردهددا از  100بددراي یددک مطالعددۀ کوچددک تددا 30

ویژگيهاي روانسنجي مقیداس نشدان دادندد  18مداده از

آزمودني بدراي هدر متغیدر بده کدار مديرود و بدا در نظدر

مقیاس روي  4عامل بار ميشوند که به لحدا محتدوایي

گرفتن نر ریزش ،حجم نمونه  300خوب و  500نفري

با  4زیرمقیاس ارائهشددۀ الیدوت و مدکگرگور ()2001

خیلي خوب خواهد بود.

هماهنگي دارد؛ اما تعداد و ترکیدد مدواد در هریدک از
1

زیرمقیاسهددا بددا مقیدداس اص دلي تفدداوت دارد .همسدداني

الیوت و مک گرگدور )2001(2فدرم  20مدادهاي مقیداس

دروني بهدستآمده بدراي تبحرمددار اجتندابي بدا  5مداده

جهتگیري هدف را طراحي کردند .این مقیداس داراي

 ،0/89تبحرمدار گرایشي با  5مداده  ،0/82عملکردمددار

 4زیرمقیاس اسدت کده بدراي هریدک از زیرمقیاسهدا 5

اجتنابي با  5ماده  0/77و عملکردمدار گرایشي با  3ماده

ماده در نظر گرفته شده است .زیرمقیاسها عبارتاند از:

 0/77است (به نقدل از حیددري و همکداران .)1388 ،در

4

پژوهش حاضدر ،ضدرید همسداني دروندي تبحرمدداري

ابزارهدداي سددنجش :مقیدداس جهددتگیري هدددف:

تبحرمدددددداري گرایشدددددي 3،تبحرمدددددداري اجتندددددابي،
عملکردمددداري گرایشددي5و عملکردمددداري اجتنددابي.

6

حیدددري ،خددداپناهي و دهقدداني ( )1388بعددد از بررسددي

اجتنددددددابي  ،0/87تبحرمددددددداري گرایشددددددي ،0/82
عملکردمداري اجتنابي  ،0/63عملکردمدداري گرایشدي
 0/73است.

1

. Goal orientation scale
Elliott & McGregor
3
. mastery approach
4 . mastery avoidance
5. performance approach
6 . performance avoidance
2.

Ouyang

7.

تدوین مدل تبحرمداري مبتني بر توانمنديهاي منش در نوجوانان 83/

سددیاهۀ ارزشهددا در عمددل از مقیدداس توانمنددديهاي

پارک و پیترسون مقیاس توانمنديهاي نوجوانان را بعدد

نوجواندددان ( 1:)VIA-Youthسدددیاهۀ ارزشهدددا در عمدددلِ

از  6مدداه بددا روش بازآزمددایي از  0/46تددا  0/71گددزارش

توانمنديهاي منش  96مادهاي فرم خ صهشددۀ مقیداس

کردند .در پژوهش حاضر ،مقیاس به فارسدي ،ترجمده و

 198مادهاي پدارک و پیترسدون در سدال  2006اسدت و

ترجمۀ مجدد شد و پس از تییید صدحت ترجمده توسدط

براي گروه سني  8تا  18سال مناسد اسدت .هدر مقیداس

متخییددان حددوزۀ مربددو و بررسددي مفهومبددودن مددواد

در برگیرنددۀ  4مدداده بددراي هدر توانمندددي اسددت و روي

مقیدداس ،بددراي اجددرا آمدداده شددد .در بررسددي ویژگددي

طیم لیکرت  5گزینۀ از خیلي شبیه من ( 5نمره) ،تقریبدام

روانسنجي آلفاي کرانبا بدا روش بازآزمدایي از 0/60

شبیه مدن ( 4نمدره) ،تاحددي شدبیه مدن اسدت ( 3نمدره)،

تا  0/97بود .ضرید همبستگي ف ائل و توانمندديها بدا

کمي شبیه من است ( 2نمره) ،اص م شدبیه مدن نیسدت (1

فاصددلۀ زمدداني  15روزه ،مقددادیر آن از  0/49تددا 0/97

نمره) پاسخ داده ميشود .مقیاس داراي  24توانمنددي و

است .روایدي همگدراي مقیداس توانمندديهاي مدنش بدا

شددش ف ددیلت اسددت .نمرهگددذاري برخددي سددؤاالت،

شدددادي از  0/14تدددا  0/57اسدددت .ف دددیلتها ،خدددرد،

معکوس است .از جم خردهمقیاس توانمندي مربوطه به

شجاعت ،انسدانیت ،عددالت ،اعتددال ،تعدالي در تحلیدل

دسددت ميآیددد .همچنددین براسدداس طبقهبندددي سددیاهۀ

عامددل تیییدددي شدداخصهاي کدداي اسددکوئر بهنجارشددده

ارزشها در عمل ،از جم توانمنديهاي مربدو بده هدر

 CMIN/DFاز میددزان  1/74تددا  ،3/85شدداخص بددرازش

ف یلت ،نمرۀ آن به دست ميآید .درواقد توانمندديها

مقایسددهاي  CFIبدداالي ،0/90شدداخص بددرازش تطبیقددي

مسیر رسیدن به ارزشها در عمل است .سدیاهۀ ارزشهدا

 PCFIبداالتر از  0/60و ریشددۀ میدانگین مربعددات خطدداي

در عمددددل ،اط عددددات جددددامعي دربددددارۀ روشهدددداي

برآورد  RMSEAکمتر از  0/08است.

اندددازهگیري ،مددداخ ت ،پایددههاي نظددري و پژوهشددي

همچنددین همسدداني درونددي خددرد  ،0/90خ قیددت،

توانمنددديها ،نحددوۀ پددرورش و بددروز توانمنددديها را در

 ،0/72کنجکدداوي ،0/72 ،آزاداندیشددي  ،0/81عشد بدده

مراحددل گوندداگون زندددگي در اختیددار پژوهشددگران و

یدددادگیري  ،0/79ژرفنگدددري  ،0/71شدددجاعت ،0/85

درمددانگران ميگددذارد (پیترسددون و سددلیگمن.)2004 ،

دلیدددددري  ،0/72پشدددددتکار  ،0/67یکپدددددارچگي ،0/73

دامنددۀ نمددرات از  4تددا  20اسددت .نمددرۀ بیشددتر بدده معندداي

سرزندگي  ،0/80انسدانیت  ،0/77عشد  ،0/61مهربداني

توانمندددي بیشددتر اسددت .بدده دلیددل م حظددات اخ قددي و

 ،0/63هوش اجتماعي  ،0/61عدالت  ،0/82کارگروهي

خواسددت سددایت روانشناسددي مثبددت آمریکددا مبنددي بددر

 ،0/70عدددل و انیدداف  ،0/64رهبددري  ،0/76ف ددیلت

منتشرنشدن چگونگي نمرهگذاري به سدایت روانشناسدي

اعتدددال  ،0/81بخشددش  ،0/78فروتنددي و تواض د ،0/50

مثبت2مراجعه کنیدد .مدکگروث و والکدر ( )2016بیدان

دوراندیشدددي  ،0/70خدددودتنظیمي  ،0/69تعدددالي ،0/85

ميکند میانگین همبستگي بین مقیداس اصدلي بدا مقیداس

ستایش زیبایيها و کماالت  ،0/67قدرداني  ،0/69امیدد

توانمندي تجدیدنظر شده (0/82دامنده  0/70تدا )0/92

 ،0/66شو طبعي  0/82و معنویت  0/52است.

است .همساني دروندي مقیداس توانمندديهاي نوجواندان

مقیدداس شددادي عمددومي 3:مقیدداس شددادي عمددومي

در سددایت روانشناسددي مثبددت بددین  0/69تددا  0/95اسددت.

(لیبومیرسددکي و لپددر )1999 ،بددهمنظددور سددنجش شددادي

1

. Values in Action Inventory of Strengths scale (VIA)Youth
2. www. viacharacter.org

نهني استفاده ميشود .ایدن مقیداس مشدتمل بدر  4سدؤال
general happy Scale

3.

 /84زهرا خسروجردي و همکاران

اسددت کدده هریددک روي مقیدداس  7گويهدداي لیکرتددي

 .)1393در پژوهش حاضر ،همساني دروني  0/84است.

نمرهگذاري ميشود .از جم  4نمره ،شادي عمدومي بده

مقیدداس ارزش موفقیددت 2:مقیدداس پینتددریج ،اسددمیت،

دست ميآید .حداقل نمره  4و حداکثر نمدره  28اسدت.

گارسیا و مکیچدي ( )1991بدراي ارزش تکلیدم سداخته

نمرۀ بیشتر نشاندهندۀ شادي بیشتر است .این مقیداس در

شد .این مقیاس داراي  6گویه در طیم پدنج لیکرتدي از

نمونههاي متعددي که سدازندگان آن بدهمنظور سدنجش

( 1کام م غلط) تا ( 5کام م درست) است .دامندۀ نمدرات

ویژگيهاي روانسنجي به کار گرفتند ،همساني دروندي

بین  5تا  30است .نمرۀ بیشتر نشاندهندۀ ارزش موفقیدت

خوبي ( 0/79تا  )0/94نشان داد .پایدایي بازآزمدایي ایدن

بیشتر است .در پژوهش لواسداني ،خ دري آنر و امداني

مقیاس با فاصلۀ زماني  1ماه توسط سازندگان آن برابر با

( )1390روي دانشآمددوزان دبیرسددتاني ،بددهمنظور تعیددین

 0/85گزارش شده اسدت .روایدي همگدرا در ارتبدا بدا

روایددي مقیدداس بددا شدداخصهاي تحلیددل عامددل تیییدددي

بهزیستي ،مقدار آن از  0/61تا  0/72است .با مقیاسهاي

0/99

 AGFI = 0/97 ،GFIو RMSEA = 0/03

مددرتبط بددا شددادي بدده لحددا نظددري و تجربددي ازجملدده

تعیین شدند .ضرید پایایي ایدن خردهمقیداس در مطالعدۀ

خدددوشبیني و هیجاندددات مثبدددت از  0/36تدددا 0/60بدددا

پینتریج و همکاران برابر با  0/90بوده است .در پدژوهش

میانگین 0/51بود (لیبومیرسکي و لپر .)1999 ،همچندین

لواسدداني و همکدداران ( ،)1390ضددرید پایددایي آن روي

استگر ،آلیشي و کاشدان ( )2009همسداني دروندي ایدن

دانشآمددوزان دبیرسددتاني بددا اسددتفاده از روش آلفدداي

مقیاس را برابدر بدا 0/80گدزارش ميدهندد .در پدژوهش

کرونبا در مطالعدۀ مقددماتي  0/87و در مطالعدۀ اصدلي

احمدي ( ،)1395همسداني دروندي ( )a 0/85و پایدایي

براي کل نمونه  0/88گزارش شد .در پژوهش فریددوني

بازآزمایي ( )r 0/68 ،p 0/001به دست آمدده اسدت

( ،)1392ضرید پایدایي خردهمقیداس ارزش تکلیدم بدا

(احمدي .)1395 ،در پژوهش حاضدر ،همسداني دروندي

روش آلفدداي کرونبددا و تنیددیم (اسددپیرمن بددراون)

 0/76است.

بددهترتید  0/84و  0/83حاصددل شددد .همچنددین روایددي

=

مقیداس خودکارآمددي عمدومي 1:شدوارتز و جرسدلم

خردهمقیدداس بددا روش تحلیددل عدداملي تیییددد شددد .در

( ،)1995مقیدداس خودکارآمدددي  10سددؤالي را طراحددي

پژوهش حاضر ،تغییراتي در سدؤال ایجداد شدد تدا بدراي

کردند و براساس مقیاس چهار درجدهاي لیکدرت (اصد م

مقیاس ارزش موفقیت مناسد باشد .سپس براي بررسدي

صددحیح نیسددت ،کمددي صددحیح اسددت ،تاحدددي صددحیح

مفهومبودن مقیاس 30 ،دانشآمدوز دردسدترس انتخداب

است ،کام م صدحیح اسدت) بدهترتید بدا مقدادیر  1تدا 4

شدند و از آنان خواسته شد روي پیوسدتار  10درجدۀ (از

انجام ميشود .دامنۀ نمرات از  10تا  40است .شدوارتز و

کام م مفهوم است تا اصد م مفهدوم نیسدت) نظدر خدود را

جرسلم ضراید همساني دروندي آن را در آلمدان ،0/84

دربارۀ مادههاي مقیاس ارائهشدده مشدخص کندد .سدپس

در کاستاریکا و اسپانیا  0/81و در چدین  0/91بده دسدت

براي بررسي پایایي مقیاس بدا روش آزمدون مجددد30 ،

آوردنددد .در ایددران ،رجبددي ( )1385ضددرید همسدداني

دانشآموز با روش دردسترس انتخداب شددند و مقیداس

دروني را  0/82و ضراید روایي همزمان براي پرسشنامۀ

در دو فاصددله  15روزه روي آنددان اجددرا شددد .ضددرید

خودکارآمدي عمومي و عزت نفس روزنبرگ  0/30بده

همساني دروني ارزش موفقیدت در مرحلدۀ اول  0/89در

دسددت آورد (غ ميبورنددر ،مقدددري ،و عددادليپور،

مرحلۀ دوم  0/94بود .ضرید همبستگي با فاصلۀ زمداني

1.

2

general Self-efficacy Scale

. achievement value scale

تدوین مدل تبحرمداري مبتني بر توانمنديهاي منش در نوجوانان 85/

 15روزه  0/67بود .روایي مقیاس با شاخصهاي تحلیدل

تکتدددک سدددؤاالت بدددا مفهدددوم کلدددي آزمدددون یعندددي

عامددل تیییدددي  CMIN/DF = 2,193 ،GFI =0/99و

مسئولیتپذیري) بین  0/48و  0/78است .بررسي روایدي

 RMSEA = 0/05تعیین شددند .همسداني دروندي 0/87

سددازه ازطری د تفاوتهدداي گروهددي روي دو گددروه بددا

است.

مسددئولیتپذیري بدداال و پددایین ،بددا اسددتفاده از آزمددون t

مقیدداس مسددئولیتپذیري فددردي و اجتمدداعي 1:پددري

تفدداوت معندداداري را در تمددامي  7عامددل نشددان داد .در

سیما نعمتي ( ،)1388مقیاس مسدئولیتپذیري نوجواندان

پژوهش حاضر ،همساني دروني عامل اول خودمدیریتي

 50سددددؤالي را طراحددددي کددددرد .مقیدددداس  7عامددددل

 ،0/78عامددددل دوم نظمپددددذیري  ،0/82عامددددل سددددوم

(خودمدددیریتي ،نظمپددذیري ،قانونمندددي ،امانتددداري،

قانونمندي  ،0/77عامل چهارم امانتداري  ،0/54عامدل

و یفهشناسددي ،سددازمانیافتگي و پیشددرفتگرایي) را بدده

پددنجم و یفهشناسددي  ،0/45عامددل ششددم سددازمانیافتگي

روش لیکرت  5گزینهاي ميسنجد .کام م مخدالفم نمدره

 0/46و عامل هفتم پیشرفتگرایي  0/50است.

 ،1مخالفم نمره  ،2بينظر نمره  ،3موافقم نمره  4و کام م

روش اجددرا و تحلیددل :بددراي دانشآمددوزان قبددل از

مدوافقم نمدرۀ  5ميگیدرد .نمرهگدذاري برخدي سددؤاالت

اجددراي پرسشددنامهها ،هدددف از انجددام کددار ،رضددایت

معکوس (،28 ،26 ،24 ،22 ،20 ،18 ،16 ،12 ،10 ،8 ،6

آگاهاندده ،رازداري و محرمانهماندددن اط عددات شخیددي

 44 ،42 ،40 ،38 ،36 ،34 ،32 ،30و  )46است .سؤاالت

توضیح داده شد و از آنها خواسته شد بده تمدام سدؤاالت

عامدددل خودمددددیریتي (،7 ،9 ،13 ،14 ،33 ،48 ،4 ،3 ،2

پاسددخ دهنددد .هنگددام بددازگرداني پرسشددنامهها توسددط

 ،)5نظمپدددددددذیري (،49 ،46 ،45 ،43 ،41 ،39 ،37 ،19

دانشآموزان ،محق به همراه معلم ک س تمام پاسدخها

 ،)50قانونمندددددي (،32 ،30 ،26 ،24 ،22 ،20 ،16 ،12

را بررسي کرد تا دانشآموزان به تمامي سدؤاالت پاسدخ

 ،)44 ،42 ،40 ،34امانتدددددداري (،)31 ،25 ،23 ،18 ،11

داده باشدددند .بدددراي تجزیدددهوتحلیل دادههدددا از نسدددخه

و یفهشناسي ( ،)29 ،27 ،26 ،21 ،17سازمانیافتگي (،6

بیستودوم  SPSSو بیستوسوم  AMOSاسدتفاده شدد.

 )38 ،36 ،10 ،8و پیشددرفتگرایي ()47 ،35 ،28 ،15 ،1

پددس از ورود دادههددا بدده نرمافددزار ،بددراي آزمددون مدددل

است .با جم هر کدام از سؤاالت زیرمقیاسها ،نمدرات

پژوهش از روش تحلیل مدلیابي معادالت ساختاري ،بدا

مربو و با جم کل مقیاس ،نمرۀ کلي به دست ميآید.

بهکارگیري روش برآورد حدداکثر درسدتنمایي ()ML

دامنۀ نمرات از  50تا  250است .نمرۀ بیشدتر نشداندهندۀ

استفاده شد.

مسئولیتپذیري بیشدتر اسدت .پایدایي بدا روش همسداني
دروندي بدراي کدل پرسشدنامه  ،0/91ضدرید همبسددتگي

یافتهها

بددراي هفددت عامددل از ،0/55 ،0/55 ،0/80 ،0/86 ،0/78

در ایددن بخددش ،ابتدددا یافتددههاي توصددیفي متغیرهدداي

 0/52 ،0/60است .همچندین ضدراید پایدایي حاصدل از

پژوهش و سپس نتدایج مددل معدادالت سداختاري ارائده

روش بازآزمددددایي از ،0/81 ،0/85 ،0/94 ،0/94 ،0/86

ميشددود .دادههدداي توصددیفي متغیرهددا شددامل مدداتریس

 0/80 ،0/92گزارش شدده اسدت .روایدي آزمدون بدا دو

همسددبتگي ،میددانگین و انحرافاسددتاندارد در جدددول (ا)

روش محتددوایي و روایددي سددازه نشددان داد آزمددون از 7

ارائه شدهاند.

عامددل تشددکیل شددده و اشددتراکات سددؤالها (همبسددتگي
. Individual and social responsibility scale

1
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جدول  .1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد توانمندیهای منش ،تبحرمداری ،خودکارآمدی،
مسئولیتپذیری ،ارزش موفقیت و شادی
متغیرهاي مدل

میانگین

انحراف استاندارد

1

121/33

17/56

1

 -2تبحرمداري

24/85

4/80

**0/39

1

 -3خودکارآمدي

30/45

5/49

**0/59

**0/35

1

 -4شادي

17/66

3/76

**0/37

0/2

** 0/33

1

 -5ارزش موفقیت

21/46

5/46

**0/55

**0 /60

**0/40

**0/12

1

 -6مسئولیتپذیري

188/77

25/73

**0/69

**/52

**0/41

**0/26

**0/60

-1هشت توانمندي منش

2

3

4

** P<0/01

5

6

1
* P<0/05

جدددول نشددان ميدهددد مسددئولیتپذیري و شددادي،

است در مدل ارائهشده با هدف امکان به تیویر کشیدن

بیشدددترین و کمتدددرین میدددانگین و انحرافاسدددتاندارد را

مدل قالد گزارش ،متغیرهاي نهفته بهصورت متغیرهداي

داراست .بین تمدام متغیرهدا بدهجز شدادي و تبحرمدداري

آشددکار تعریددم شدددهاند کدده ایددن متغیرهددا بددهترتید

رابطۀ معناداري وجود دارد.

تبحرمداري ،خودکارآمددي ،شدادي ،ارزش موفقیدت و

بددهمنظور تدددوین الگددوي تبحرمددداري مبتنددي بددر

مسئولیتپذیري است که داراي  5نشدانگر 10 ،نشدانگر،

توانمنددديهاي مددنش نوجوانددان بددا متغیرهدداي میددانجي

 4نشانگر 6 ،نشانگر و  50نشانگر با  7خردهمقیاس است.

خودکارآمددددي ،مسدددئولیتپذیري ،ارزش موفقیدددت و

همچنددین هشدددت توانمنددديهاي مدددنش خدددودتنظیمي،

شادي از روش مدلیابي معادالت ساختاري در شدکل 2

ژرفنگري ،شدو طبعي ،مهربداني ،قددرداني ،پشدتکار،

استفاده شد .در این شکل ،مجموعه متغیرهاي در حالدت

عش به یادگیري و امید هر کدام بهطور جداگانده داراي

کلي (دختران و پسران) ارائه شدده اسدت .درخدور نکدر

 4نشانگر هستند.

شکل  .2مدل ساختاری توانمندیهای منش و تبحرمداری

بددا توانمنددديهاي مددنش نوجوانددان در برگیرندددۀ 8

ژرفنگدددري و خدددودتنظیمي اسدددت .خودکارآمددددي،

توانمندي امید ،پشتکار ،قدرداني ،شو طبعي ،مهربداني،

مسددئولیتپذیري ،ارزش موفقیددت و شددادي نشددانگرهاي

تدوین مدل تبحرمداري مبتني بر توانمنديهاي منش در نوجوانان 87/

متغیرهاي میدانجي و تبحرمدداري متغیدر پیشبینيشدونده

( )1384بیان ميکند مقدار  CFIباید برابر یا بزرگتر از

هستند .در مدل ساختاري تمامي ضدراید مسدیر معندادار

 0/90باشد PCFI ،هرچه قدر نزدیدک بده  1باشدد ،بهتدر

است .براي بدرآورد مددل از کداي اسدکوئر بهنجارشدده

اسددت ،مقددادیر کمتددر از  0/08در  RMSEAنشدداندهندۀ

( ،)CMIN/DFشددداخص بدددرازش مقایسدددهاي (،)CFI

خطاي معقولي براي تقریدد در جامعده اسدت .نتدایج در

شددداخص بدددرازش تطبیقدددي ( )PCFIو ریشدددۀ میدددانگین

جدددول ( )2آمدهانددد .همچنددین نتددایج هشددت توانمندددي

مربعات خطاي برآورد ( )RMSEAاستفاده شد .قاسدمي

منش و تبحرمداري با متغیرهاي میانجي خودکارآمددي،

( )1392کاي اسکوتر بهنجارشدده ( )CMIN/DFرا بدین

مسددئولیتپذیري ،ارزش موفقیددت و شددادي بددهتفکیک

مقادیر  2تا  3براي این شاخص پذیرفتني ميداند .هومن

جنس ارائه شدهاند.

جدول  .2شاخص برازندگی مدل توانمندیهای منش و تبحرمداری
CMIN/DF

CMIN

DF

حالت کلي

2/862

267/301

147

دختران

2/451

125/018

51

پسران

2/200

118/798

54

Sig
> 0/001
> 0/001
> 0/001

CFI

PCFI

RMSEA

0/936

0/588

0/047

0/936

0/612

0/083

0/934

./646

0/077

نتایج جدول نشان ميدهند شاخص برازندگي الگدو در

حدددود اطمینددان اثددر غیرمسددتقیم متغیرهدداي هشددت

حالت کلي (دختران و پسران) و در بررسي تفاوت بدین

توانمندددي مددنش ،خودکارآمدددي ،مسددئولیتپذیري و

دختران و پسران شاخصهاي کاي اسکوئر بهنجارشدده

ارزش موفقیدددت بدددر تبحرمدددداري بدددا  1000نموندددۀ

 CMIN/DFنزدیک به  ،3شداخص بدرازش مقایسدهاي

خددددودگردان در حدددددود اطمینددددان  %95بددددا روش

 CFIباالي  ،0/90شداخص بدرازش تطبیقدي  PCFIبدین

خودگردانسددازي1محاسددبه شددد .نتددایج در جدددول ()3

 0/588تددا  0/641و ریشددۀ میددانگین مربعددات خطدداي

آمدهاند.

برآورد  RMSEAاز  0/047تا  0/083است.
جدول  .3ماتریس حدود اطمینان اثر غیرمستقیم متغیرهای مرتبط با تبحرمداری
متغیرهاي پیشبین
هشت توانمنديمنش
خودکارآمدي
مسئولیتپذیري
ارزش موفقیت

تبحرمداري
0/945 ≤ β ≤ 1

-0/155 ≤ β ≤ -0/054
0/006 ≤ β ≤ 0/040
0/006 ≤ β ≤ 0/053

. bootstrap

1

 /88زهرا خسروجردي و همکاران

پریچر و هیدز ( )2008در تفسدیر خودگردانسدازي بیدان

ميکنند .دانشآموز عمددتام تبحرمددار ،شدانس بیشدتري

ميکنند خودگردانسازي با حدود باال و پدایین ضدراید

براي بروز تحول مثبت و شناسدایي توانمندديهاي خدود

صورت ميگیرد و اگر حدود باال و پایین هدر دو مثبدت

دارد (مستروثياودوروز و همکداران .)2017 ،همدانطور

یا منفي باشند ،اثر غیرمستقیم معنادار است.

که تانر و همکاران ( )2019مطر کردند ،زمداني کده

نتایج جدول نشان ميدهندد سدطح معنداداري تمدامي

دانشآموزان توانمنديهاي منش را به کدار ميبرندد ،از

اثددرات غیددر مسددتقیم گددزارش شددده در جدددول کمتددر از

اراده و توانایيهاي طبیعي خود براي رسیدن به هددف و

 0/01است.

اسددتفاده از اسددتعدادهاي خددود ترغیددد ميشددوند کدده بدده
پیامدهاي ارزشمندي مانند موفقیت تحیدیلي ،بهزیسدتي

بحث

و تبحرمداري منجدر ميشدود .ایدن در حدالي اسدت کده

نتایج پژوهش نشاندهندۀ بدرازش مددل بدا دادههداي

ویژگيهددددداي فدددددرد همچدددددون خودکارآمددددددي،

جم آوريشده در نمونۀ پژوهشاندد .هشدت توانمنددي

مسئولیتپذیري و شادي نیز فرد را در جهت کارآمددي

براسدداس پژوهشهدداي نکرشددددۀ پددارک و پیترسدددون

بیشددتري سددو ميدهددد .زمدداني کدده آمددوزش بددا ارزش

( ،)2009 ،2008النسبري و همکاران ( ،)2009واگنر و

موفقیت همراه شدود ،اثدرات مانددگاري بدر دانشآمدوز

را ( )2015و نیمیدددک ( )2013ارتبدددا بیشدددتري بدددا

ميگددذارد .در ایددن پددژوهش نیددز مسددیر معندداداري بددین

موفقیددت تحیددیلي دارنددد کدده بددهعنوان تدددوین مدددل

متغیرهاي میانجي با تبحرمدداري و توانمندديهاي مدنش

تبحرمدددداري ارائددده شدددد .تبحرمدددداري مبتندددي بدددر

وجود داشت.

توانمنديهاي منش با متغیرهاي میانجي خودکارآمددي،

الزاریدددس و همکدداران ( )2018در پددژوهش خددود

مسئولیتپذیري ،ارزش موفقیت و شادي تبیین ميشدود.

نشان دادند خودکارآمدي با تبحرمداري مرتبط اسدت و

نتایج مدلیابي معادالت سداختاري نشدان دادندد مددل از

تقویتکنندددۀ انگیددزۀ دانشآمددوزان اسددت .یددن و مجیددد

برازش مناسبي برخوردار است و شاخصهاي آن مقادیر

( )2018نیددز در تحلیددل  15مقالدده متغیريهدداي مددؤثر بددر

مناسبي را داراست .همچنین در مدل ساختاري بین دختر

توانمنديهاي منش ازجمله خودکارآمددي را مشدخص

و پسددر ازنظددر شدداخصهاي کدداي اسددکوئر بهنجارشددده،

کردند .ارزش موفقیت ،متغیرهاي میانجي دیگري اسدت

شدداخص بددرازش مقایسددهاي ،شدداخص بددرازش تطبیقددي،

که در ارتبدا بدین توانمندديهاي مدنش و تبحرمدداري

ریشۀ میانگین مربعات برآورد تفاوتي وجود نداشدت .در

معنددادار اسددت .بدده عبددارتي ،دانشآمددوز در رفتدداري

پژوهشهدداي هدداینز و همکدداران ( )2017و اوویجددرو

برانگیخته ميشود که ارزشي براي موفقیت داشته باشدد.

( )2012نیددز بددین دختددر و پسددر در توانمنددديهاي مددنش

ع وه بر این ،افرادي که انتظار دارندد در تکلیدم موفد

تفاوتي مشاهده نکردند.

شوند ،عمدتام نسدبت بده سدایرین پشدتکار بیشدتري نشدان

تبحرمداري در ارتبا بدا بهزیسدتي دانشآمدوزان بدا

ميدهند .تبحرمداري به احتمال بسیار زیاد با نوعي عش

نتایج تحییلي مثبت ،پشتکار و هیجان مثبت همراه است

به یادگیري مرتبط است؛ زیرا تبحرمداري بده فدرد اجداز

کدده مددان هیجانددات منفددي آنددان در طددي سددال تحیددیلي

ميدهد احساس کارایي خدود را حدین یدادگیري تدداوم

ميشدددود .دانشآمدددوزان اجتنددداب از عملکدددرد ،نتدددایج

بخشددد و انددواا راهبردهدداي یددادگیري را بدده کددار گیددرد

تحییلي مثبت کمتري و هیجان منفي بیشدتري را تجربده

(پیترسون و سدلیگمن .)2004 ،همچندین تبحرمدداري بدا
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داشتن اهداف یدادگیري و مهدارت ،موجبدات شدادي را

بهزیستي و شادکامي آنان به همراه مهارتهاي تحییلي

بدددراي دانشآمدددوز فدددراهم ميکندددد .در ایدددن مدددورد

در مدرسدددده فددددراهم شددددود و بددددا ارائددددۀ بسددددتهها و

پژوهشهاي کمتدري انجدام شدده اسدت .سدلیگمن بیدان

دسددتورالعملهاي مناسددد براسدداس مدددل بهدسددتآمده،

ميکنددد افددراد بددراي رسددیدن بدده شددادي بدده شناسددایي

زمینهسدداز سدد مت روانشددناختي دانشآمددوزان باشددد.

توانمنديها و بهرهگیري از آنها در زندگي فدردي خدود

همچنین تبحرمداري با عوامل مرتبط بدا سداختار کد س

نیاز دارند (یاسمین و خان.)2017 ،

بررسي شده است؛ درحاليکده توجده بده توانمندديهاي

تبحرمداري با مسئولیتپذیري توأم است؛ زیرا تعهد

منش در بافت آموزشي ،بدهویژه در جهدت تبحرمدداري

و ع قددۀ دانشآمددوز را در جهددت تبحرمددداري سددو

ازنظددددر عملددددي و کدددداربردي در جهددددت شددددکوفایي

ميدهد .همانطور که گیلمن و همکاران ( )2009مطر

اسدتعدادهاي دانشآمدوزان و ترغیدد آندان بده مهددارت،

ميکنند ،مسئولیتپذیري در نوجوانان ،آنها را در جهت

دانش ،شایستگي و عش به یادگیري اثرگذار اسدت .بده

شناسایي توانمنديها و خودباوري هدایت ميکند .براي

لحا نظري ،عد وه بدر توجده بده جنبدههاي انگیزشدي و

اینکه دانشآموز بتواندد در زنددگي فدردي ،آموزشدي و

رفتاري دانشآموزان ميتوان بده جنبدههاي توانمنددي و

اجتمدداعي خددود موف د شددود ،مجموعددهاي از عوامددل و

صفات مثبت در احسداس ،افکدار و رفتدار دانشآمدوزان

متغیرهددا اثرگذارنددد .مسددئلۀ مدددنظر در ایددن پددژوهش،

توجدده کددرد .همچنددین نوجددواني دوران شددکوفایي مندداب

یکپارچگي متغیرهاي اثرگذار در دنیاي واقعي اسدت تدا

مختلم فردي ،اجتماعي و آموزشي است کده توجده بده

مدددل مناسددبي ارائدده دهددد .بددا وجددود اینکدده تبحرمددداري

چندددین امدددري منددداب آندددان را گسدددترش ميدهدددد .از

تدددیثیرات مثبتدددي در ف ددداي آموزشدددي و جهدددتگیري

محدودیتهاي پژوهش حاضر این است کده ایدن مددل

تحییلي دانشآموزان دارد ،در سیستم آموزشي دربدارۀ

در مقط متوسطۀ دوم انجام نشده است؛ بندابراین ،انجدام

آن تیملي صورت نگرفته است .همانگونه که گدیلمن و

این مدل در مقط متوسطۀ دوم ،دورۀ نوجواني را بهطور

همکاران ( )2009مطر ميکنندد ،انتظدار خدوب تسدت

کامل تحدت پوشدش قدرار ميدهدد .همچندین ضدروري

زدن از دانشآموز موجدد ميشدود او بده سمتوسدوي

است ایدن مددل در فرهنرهداي مختلدم کشدور انجدام

عملکردمدددددداري سدددددو داده شدددددود؛ درحاليکددددده

شود تا بتواند در سیستم آموزشدي جایگداه مناسدبي پیددا

توانمنديهاي منش ميتواند خألهاي موجود را پُر کند.

کند.

پددارک و پیترسددون ( )2006نشددان دادنددد توانمنددديهاي
منش ،بهزیستي و شکوفایي کودک و نوجدوان را نشدان

منابع

ميدهد؛ بنابراین ،تدوین مددل تبیینکننددۀ تبحرمدداري

احمدددي ،س .)1395( .بررسددي تحددولي مندداب  ،ابعدداد و

مبتنددي بددر توانمنددديهاي مددنش مقدمددهاي بددراي آغدداز

همبسدددتههاي معنددداي زنددددگي .پایاننامدددۀ دکتدددري

تحوالت در زندگي دانشآموزان است.

روانشناسدددي تربیتدددي ،دانشدددکدۀ علدددوم تربیتدددي و

براي تعمیمپذیري چنین مدلي در سیسدتم آموزشدي،

روانشناسي ،دانشگاه شهید بهشتي.

الزم اسددت مدددل در تمددام مقطد تحیددیلي – آموزشددي
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دانشآموزان در تدوین چنین مدلي مدنظر قرار گیرد تدا

خودناتوانسددازي ،تحقیقددات علددوم رفتدداري،)2( 7 ،
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