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 مقاله پژوهشی 

 

 ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص تیبراساس هو یلیمدل عملکرد تحص
 یلیتحص یخودکارآمد ،یشکفتگ

 

 *امیپ یآرش زند ،یعبد یعل

 

 

 چكيده

است. مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل  یهر نظام آموزش یهادغدغه نیاز مهم تر لیدر امر تحص تیو عدم موفق تیموفق مسألهمقدمه: 

ای نقش واسطه یبا بررس یشکفتگ و یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص تیبراساس هو دانشجویان علوم پزشکی یلیعملکرد تحص یساختار
 صورت گرفت. یلیتحص یخودکارآمد

ی علوم پزشکی استان هانفر از دانشجویان دانشگاه 022تعداد روش مطالعه همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود که ها: روش

انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری ای چند مرحلهای خوشهگیری به روش نمونه 9911-9911 یلیاول سال تحص مسالین کرمانشاه در
ون ضریب با استفاده از آزم هابود. داده یلیتحص یخودکارآمد ،یشکفتگ ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص تیی هوهاشامل پرسشنامه هاداده

 مورد تحلیل قرار گرفت. Amosاز طریق نرم افزارهای آماری  ریمس لیهمبستگی پیرسون، تحل

در تبیین  یلیتحص یخودکارآمدای در تعامل با نقش واسطه یشکفتگ و یلیتحص یموفق، سرزندگ یلیتحص تیهو یهامتغیرنتايج: 

(؛ در 99/2) موفق یلیتحص تی(؛ هو90/2) ی(؛ شکفتگ09/2) یلیتحص یعملکرد تحصیلی دانشجویان اثر دارند. اثر مستقیم سرزندگ
 نیدر رابطه ب یلیتحص یخودکارآمدای از نقش واسطه یحاک ریمس لیتحل جینتا نیدار بود. همچنمعنادانشـجویان  لیبرآورد عملکرد تحصی

  با عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. یشکفتگ و یلیتحص یوفق، سرزندگم یلیتحص تیهو

ارتباط  یلیتحص یرسد خودکارآمدمی بر میزان عملکرد تحصیلی، به نظر یلیتحص یبا توجه به اثر غیرمستقیم خودکارآمدگيري: نتيجه

 کنند.می با عملکرد تحصیلی را تعدیل یشکفتگ و یلیتحص یموفق، سرزندگ یلیتحص تیبین هو

 

 یلیتحص یخودکارآمد ،یشکفتگ و یلیتحص یموفق، سرزندگ یلیتحص تیهو ،یلیعملکرد تحصهای کلیدی: واژه
 883تا  823 (:81)22؛ 9811 دي آموزش در علوم پزشكي/مجله ايراني 

 
مقدمه 

هر  یهادغدغه نیتراز مهم لیدر امر تحص تیموفق مسأله

آموخته  ییتوانا ،یلیاست. عملکرد تحص ینظام آموزش

 لهیکه به وس است یشده فرد در موضوعات آموزشگاه

شود. عملکرد میگیری استاندارد شده، اندازه یهاآزمون

                                                 
 امیدانشگاه پ ،ی( گروه روان شناسی)مرب امیپ یدکترآرش زندنویسنده مسؤول:  *

 zandipayam.arash@gmail.com .رانینور، تهران، ا

. رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یتی( گروه علوم ترباری)استاد یعبد یعل دکتر

ه بارتقا افراد مثل  یاز زندگ یمهم یهابر جنبه یلیتحص

 یاجتماع گاهیباالتر، کسب شغل بهتر، جا یلیمقاطع تحص

 ت،یبرحسب موقع انی(. دانشجو1گذارد)می ریتر تأثمناسب

 یاهداف متفاوت ،یتیی فردی و شخصهایستگیشا ازها،ین

ثل م ییهاواسطهی لهیدارند که بوس یلیتحص شرفتیاز پ

(research7531@gmail.com) 

 ش:، تاریخ پذیر01/0/11اصالحیه: ، تاریخ 91/99/11 مقاله: تاریخ دریافت
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(. 2شود)می نییو رفتاری تع یاجتماع ،یالگوهای شناخت

موثر بر  یاجتماع یشناخت تیفردی با ماه لاز عوام یکی

. تاس یلیتحص تیهو یتکامل ندیفرا ،یلیتحص تیوضع

 قیاست که فرد از طر تیهو نیاز هم یشکل یلیتحص تیهو

 تیکند. در واقع هومی فیخودش را تعر التیتحص

رها  ای یلیدر امر تحص تیموفق یتالش برا انگریب ،یلیتحص

 و کوک (Berzonsky) یرزونسکب (.3است) لیکردن تحص

(Kuk)(4 )افتندیدر انیدانشجو تیهو تیوضع یبررس در 

 معنادار در رییبرای تغ یعلت ت،یهو تیکه تفاوت در وضع

( در پژوهش خود نشان 5)یاست. احمد یلیتحص شرفتیپ

 یلیعملکرد تحص یلیتحص تیتوان با توجه به هومی داد که

پژوهش  داد.ارتقا و عادی را  زهوشیزان تآمودانش

نشان داد که بطور کلی بین متغیرهای  زین یحجاز

های هویت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی رابطه منزلت

 . (6)وجود دارد

با  یلیدر طول تحص یتیبا هر سبک هو انیدانشجو

 و فینمرات ضع اد،یاسترس ز لیاز قب یمتعدد یهاچالش

ای توان مقابله شیافزا یرو هستند و براروبه زهیکاهش انگ

 یلیتحص یسازگار ازمندین یلیمشکالت تحصدر مقابل 

 یلیتحص یکه در سازگار ییهایاز توانمند هستند،

 یلیتحص یبه آن توجه شده است، سرزندگ انزآمودانش

 یسازنده و انطباق د،یبه پاسخ مثبت، مف ریمتغ نیا (.7)است

 یلیتحص یاشاره دارد. سرزندگ یلیبه انواع موانع تحص

 یریادگیو  تیمهم است که بر ترب یهاشاخصاز  یکی

 ریتاث ی(. سرزندگ8گذارد)می ریفرد تاث زیآم تیموفق

در مقابل  انیدانشجو توان مقابله شیابر افز یشگرف

(. 9دارد) یلیو بهبود عملکرد تحص یلیمشکالت تحص

در پژوهش خود به رابطه  Victoriano))(11) انویکتوریو

اره اش یلیو عملکرد تحص یلیتحص یسرزندگ نیمعنادار ب

 ریتاث یدر پژوهش Martin))(11) نیمارت نیکرد. همچن

 یلیعملکرد تحص درا در بهبو یلیتحص یسرزندگ

 نشان داد. فعال شیزان بآمودانش

 یلیتحص یو با سرزندگ موفق تیبا سبک هو انیدانشجو 

 نهیخوب در زم تیمناسب با توجه به داشتن وضع

نداشتن مکرر از  بتیخوب و غاز جمله نمرات  یلیتحص

برخوردار هستند. در واقع  ییباال یو شکفتگ یسالمت ذهن

 ینیخوش ب ل،یحس مثبت نسبت به تحص جادیدر ا یشکفتگ

. اردو تحقق خود نقش د ییخود شکوفا ندهینسبت به آ

 نیعمده تر از یکیبه عنوان  یتوان از شکفتگمی نیبنابرا

 یشکفتگ (.12د)نام بر یعوامل در رشد نظام آموزش

دن کر یمثبت است که به نوع زندگ یدر روانشناسای سازه

اشاره  انسان یدر عملکردها یدائم ینیتوأم با خوشب

 فیبا تمرکز، توجه و تعهد نسبت به تکل یشکفتگ (.13دارد)

ر به طو هستند، یلیتحص یریدرگ یاصل یهاویژگیکه از 

 ت ومثب یبه همبستگ یمختلف قاتیمثبت رابطه دارد. تحق

(. 14د)اناشاره کرده یلیتحص شرفتیبا پ یدار شکفتگمعنا

( در پژوهش خود نشان داد که 15)رانوندیب نیهمچن

دارند، تمرکز  یباالتر یکه سطح شکفتگ یزانآمودانش

 یلیدارند و عملکرد تحص یدرس فیتکال یرو رب یتربیش

 دارند.  یبهتر

 ایسازه یلینشان داده است اصوالً عملکرد تحص مطالعات

ساده به  یساختار خط کیتوان در نمی است که یچند بعد

 یپژوهش خودکارآمد نی(. لذا در ا16آن پرداخت) یبررس

در نظر گرفته شده  یانجیم یهاریبه عنوان متغ یلیتحص

ز و دانشجو آمودانشباور  لییتحص یاست. خودکارآمد

 فیاز تکال نییبه سطح مع دنیرس تواناییراجع به 

 یریادگیپردازان هی(. پژوهشگران و نظر17)است

 نیبا ارائه شواهد معتبر نشان داده اند که ب یآموزشگاه

 یبلروابط متقا ،یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص یمدآخودکار

 شرفتیبر پ یلیتحص یخودکارامد یعنیوجود دارد؛ 

(. 18)ردیپذمی ریاز آن تأث نگذارد و همزمامی اثر یلیتحص

 و دومبو (Jakobwski) یجاکووسک نیهمچن

Dombo))(19 )یانیدانشجو در پژوهش خود نشان دادند 

 یمدآاحساس خودکار ف،یتکل یو اجرا یریادگیکه در 

 تیعالف یتربیش تیکنند ؛ با جدّمی شرفتیپ تربیش دارند،

 .دارند یتربیشاستقامت  ،یکنند و در برابر ناکاممی
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عملکرد  ریمتغرسد پژوهشگران در برخورد با می نظر به

و  دانمساله داشته نیبه ا یتک بعد ینگاه ینوع یلیتحص

 قیعم ییهاکه در حوزه میاز مطالعات دار یبه سطوح نیاز

بپردازند. به عنوان مثال چگونه  یتر به مسائل مهم تر

از  یسهم چهکند، می فیدانشجو خود را با دانشگاه تعر

 داشتن پاسخ ریکند، تاثمی میرا با دانشگاه تقس تشیهو

ها و موانع عرصه به انواع چالش یمثبت، سازنده و انطباق

 و دارد ریتاث یلیچگونه است، بر عملکرد تحص لیتحص

خود در  یهاتیافراد در مورد قابل یچگونه باورها نکهیا

 لکردعم نیمع یرفتار در سطح کیو انجام  یریادگی

 حاضردهد. لذا پژوهش می قرار ریرا تحت تاث یو یلیتحص

ر د یلیتحص یخودکارآمدای نقش واسطه یبه دنبال بررس

 با یتگشکف ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص تیهو نیرابطه ب

 نیاست محرز شدن رابطه ب یهی. بداست یلیعملکرد تحص

تواند در بردارنده اشارات می مطرح شده، رهاییمتغ

 یلیدر عملکرد تحص رگذارییمهم و تأث اربردیک

 یتوان راهکارهای علممی باشد و بر مبنای آن انیدانشجو

سطح عملکرد  یسودمندی را ارائه داد تا بتوان ارتقا

را فراهم آورد. مدل مفهومی پژوهش در شکل  یلیتحص

 (ارائه شده است.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلیتحص یخودکارآمد ،یشکفتگ ،یلیتحص یسرزندگ ،یلیتحص تیبراساس هو یلیعملکرد تحص مدل علی : 1شکل

 

 هاروش

پیمایشی انجام شده  -تحقیق حاضر به صورت توصیفی

است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشـجویان علـوم 

 یلیاول سال تحص مسالین استان کرمانشاه درپزشـکی 

نفربودنـد کـه  022بود. نمونه مورد بررسی  9911-9911

در مـدل معادالت ساختاری حجم این کـه بـا توجـه بـه 

و با توجـه بـه  است نفر 92متغیر  هـرنمونه بهینـه بـرای 

 ریمتغ 6ی این مطالعه )هامقیاستعـداد متغیرهـا و خـرده 

نفر در  922( حجـم نمونه آماری باید اسیه مقخرد 0و 

خـاطر افزایش اعتبار درونی و ه شـد، امـا بمی نظرگرفتـه

نفر نمونـه آمـاری انتخاب گردید. با  022، هابیرونی یافته

پس از در نظر  ای،خوشهگیری از روش نمونه دهاستفا

 انیورود و خروج پژوهش ابتدا از م یهامالک گرفتن

 0 کرمانشاه، یدانشگاه علوم پزشک یهادانشکده

لوم عو  دندانپزشکی، بهداشتپزشکی،  ی)دانشکدهدانشکده

 02کالس و از هر کالس  0و از هر دانشکده  تغذیه(

 ییانتخاب شدند و نمونه نها یتصادف دانشجو به صورت

 تیاخذ رضا دادند. پس از لیدانشجو را تشک 022شامل 

سرزندگی 

 تحصیلی

 شکفتگی

خودکارآمدی 

 تحصیلی

 عملکرد تحصیلی

 هویت تحصیلی
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در  هاپژوهش پرسشنامهدر کنندگان آگاهانه از شرکت

ورود به  یهامالکاختیـار شـرکت کنندگان قرار داده شد. 

بودن،  یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش دانشجو

 ینسب یبرخوردار شرکت در پژوهش و یبرامندی عالقه

. بود ه به بررسی پرونده دانشجو(ج)با تورواناز سالمت 

 یماری، سابقه بعدم ورود یهامالک نیترمهماز  نیهمچن

در  رگذاریتأث تیو معلول یجسم یماریب ،یروانپزشک

 .فرد بود یزندگ

 :در پژوهش  مورد استفاده یابزارها 

ز گذشته ا مسالیمعدل دو ن ،یلیسنجش عملکرد تحص یبرا

 .دیمسئول آموزش اخذ گرد

و  (Was) توسط واز یلیتحص تیی هوهاتیوضع پرسشنامه

پرسشنامه دارای  نیا( ساخته شد. 9)(Isaacson) زاکسونیا

از نوع ای پنج درجه یاسیاست که بر روی مق هیگو 02

. (موافقم کامالًمخالفم تا  کامالًشده است ) میتنظ کرتیل

قرار  22تا  92تواند در دامنه می ،یتیهو تینمره هر وضع

آلفای کرونباخ برای  بی( ضر9) زاکسونی. واز و اردیگ

ه رو، سردرگم و دنبال ررس،یی دهااسیاز خرده مق کیهر

 اند.گزارش کرده 16/2و  12/2،11/2،16/2 بیموفق به ترت

برای  (6)یرا امان یرانیپرسشنامه در فرهنگ ا ییایپا

و  19/2،20/2،29/2قبل،  بیبه ترت تیی هوهاتیوضع

  اند.ردهگزارش ک 11/2

 ی( پرسش نامه سرزندگ02چاری) نیزاده و حسیدهقان

 یلیتحص یسرزندگ اسیاز مق رییرا با الگوگ یلیتحص

( توسعه دادند. 09)(Marsh) و مارش (Martin) نیمارت

به آن بر اساس  یدهپاسخکه  است هیگو 1ابزار دارای  نیا

موافق  کامالًمخالف تا  کامالًاز  کرتیلای پنج درجه فیط

دامنه نمره محتمل برای  بیترت نیبد گردد.می ینمره گذار

 نیحاصل از اجرای ا جیخواهد بود. نتا 02تا  1 نیهر فرد ب

مه پرسشنا نیآلفای کرونباخ ا بیکه ضر پژوهش نشان داد

است.  19/2برابر با  ییبازآزما بیو ضر 12/2برابر 

 29/2 نیکل بی با نمره هاهیگو یهمبستگی دامنه نیهمچن

( 02زاده و همکاران) یپژوهش دهقان در. است 61/2تا 

با استفاده از روش آلفای  اسیمق نیا ییایپا بیضر

 یآن با توجه به همبستگ ییو روا 11/2کرونباخ برابر با 

بوده  60/2تا  20/2 نیبای کل دامنهی با نمره هیهر گو

 است. 

و  (Diener)نرید یشکفتگ اسیاز مق یسنجش شکفتگ یبرا

 1شد که شامل  ( استفاده00)(Biswas-Diener)نردیسوازیب

هفت  کرتیل فیط به آن براساس یدهپاسخاست که  هیگو

( انجام خواهد 1موافقم ) کامالً( تا 9مخالفم ) کامالًاز ای نهیگز

است و  26و  1 بیبه ترت اسیشد. حداقل و حداکثر نمره مق

(. به منظور 90باالتر است) یشکفتگ زانین مینمره باالتر مب

( با استفاده 90و همکاران) یمراد اس،یمق نیا ییایمطالعه پا

و  10/2کرونباخ یآلفا بیضر یدرون یهمسان یهااز روش

 را به دست آوردند.  12/2 فیبه روش تنص ییایپا بیضر

 کیتوسط پاتر یلیتحص یامه خودکارآمدنپرسش 

(Patrick(و همکاران )ساخته شده است، ا09 )اسیمق نی 

پنج  کرتیآن از نوع ل یهاو ماده است ماده 2 یدارا

 یآلفا موافقم( است. کامالًمخالفم تا  کامالً)ای درجه

و  (Midgley) یگلیتوسط م اسیمق نیکرونباخ ا

گزارش شده است. در پژوهش  11/2( با 00)همکاران

 یبرا فیکرونباخ و تنص یالفا بی( ضرا02)یخچالی یحاج

به  66/2و  19/2 بیبه ترت یلیتحص یخودکارآمد اسیمق

 نیمطلوب و قابل قبول ا ییایاز پا یدست آمد که حاک

 بود. اسیمق

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل معادالت  هاداده

 (SPSS-22افزار از طریق برنامه نرم یساختار

Inc.,Chicago,Illinois,USA))  و Amos-22 لیتحل 

مدنظر قرار  الزم یمطالعه مالحظات اخالق نیا یدر اجرا شدند.

از موضوع و  های، آزمودنهاپرسشنامه عیاز توز شیپ ؛گرفت

 یکامل برا یآزادکنندگان هدف مطالعه مطلع شدند، شرکت

اده د نانیعدم شرکت در مطالعه را داشتند، به آنها اطم ایشرکت 

محافظت  نیداوطلب یو شخص یشد که از اطالعات خصوص

 خواهد شد.
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 نتايج

 4/3، 31/02پسر سن دانشجویان  میانگین و انحراف معیار

، 7/03و میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان دختر 

  بود. 1/0

در روش معـادالت سـاختاری، بهنجاری چند متغیری یکی 

ی مهم است که بایـد مورد توجه قرار گیرد. هااز مفروضه

ی متـداول در بررسـی مفروضه بهنجار هایکی از مـالک

. قـدر است شـیدکیی چـولگی و کهابودن محاسبه آماره

و ضـریب کشیدگی  1مطلـق ضـریب چـولگی کمتـر از 

که نتایج  مـالک بهنجـار بـودن متغیرهـا اسـت 32کمتـر از 

نشان داد چـون همـه متغیرهـای پژوهش دارای قـدر 

دارای قدر مطلق و  1مطلـق ضـریب چـولگی کوچـک تـر از 

ین تخطی ، بنابرابودند 32ضریب کشـیدگی کوچـک تـر از 

همچنین  ت.قابـل مشـاهده نیسـ هااز بهنجار بودن داده

 – برای بررسـی اسـتقالل خطاهـا از آزمـون دوربـین

شد که نتایج نشان  هاستفاد(Watson-Durbin)  واتسون

ل برقرار است و مقادیر مشاهده شده الاستق داد مفروضه

که نشان از مستقل  قرار داشت 5/0تا  5/3بین حد مجاز 

 .است بودن خطاها

 منظور بررسـی ارتبـاط متغیرهای پیش بین بـا به 

بـی عالقگـی تحصـیلی دانشـجویان، از آزمون همبستگی 

نتایج به دست آمده در جــدول  .پیرسون استفاده شد

 تحصیلی خودکارآمدینشــان داد کــه بــین  9شــماره 

(20/2r=؛ سرزندگی) تحصیلی (01/2r=؛ شکفتگی) 

(09/2r=؛ هویت) موفق تحصیلی (91/2r=و هویت ) 

تحصیلی  عملکردبـا ( =21/2rدنباله رو) تحصیلی

. همچنین بین وجود دارد دارمعنا مثبتدانشجویان رابطه 

 تحصیلی ( و هویت=r-92/2) سردرگم تحصیلی هویت

تحصیلی دانشجویان رابطه  عملکردبـا  (=r-20/2) دیررس

  .وجود دارد منفی

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشو  ی توصیفیهاشاخص: 9جدول 
میانگین و انحراف  ی پژوهشهامتغیر

 معیار

9 0 9 0 6 1 1 1 

        9 96/96 ± 21/9 عملکرد تحصیلی

       9 **20/2 99/91 ± 09/0 تحصیلی خودکارآمدی

      9 **60/2 **01/2 91/90 ± 90/1 تحصیلی سرزندگی

     9 **02/2 **96/2 **09/2 06/99 ± 20/90 شکفتگی

    9 **09/2 **60/2 **02/2 **91/2 6/96 ± 29/1 موفق تحصیلی هویت

   9 **90/2 -21/2 -22/2 -92/2 21/2 11/96 ± 11/2 دنباله رو تحصیلی هویت

-22/2 -92/2 -20/2 -26/2 -92/2 00/92 ± 26/6 سردرگم تحصیلی هویت

** 

02/2** 9  

-92/2 -21/2 -92/2 -21/2 -20/2 61/01 ± 91/99 دیررس تحصیلی هویت

** 

02/2** 96/2** 9 

29/2** P< 

 

اثر مستقیم نشان داد که  هانتایج تجزیه و تحلیل داده

(؛ هویت 90/2) (؛ شکفتگی09/2) سرزندگی تحصیلی

تحصیلی  عملکرد در برآورد(؛ 99/2) موفقتحصیلی 

تمام ، 0براساس نتایج جدول  .دار بودمعنادانشـجویان 

ی مربوط به هویت هابه جز مسیر مسیرهای مستقیم مـدل

)که در مدل نهایی  تحصیلی دنباله رو؛ سردرگم و دیررس

اثـر غیـر . معنـادار هستند 29/2در سـطح  حذف شدند(

نشـان داده  0وابسته در جدول  مستقیم متغیر مستقل بر

تـوان مشـاهده کـرد، اثـر می که طورهمانشـده است. 

گری خودکارآمدی همه متغیرها با میانجیغیـر مسـتقیم 
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 .دار بودمعنا 29/2از  ترکمدر سطح خطـای  به لحاظ آماری عملکرد تحصیلی دانشجویانبــر تحصیلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شکفتگی، خودکارآمدی تحصیلی عملکرد تحصیلی براساس هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، علی ضرایب استاندارد مدل :9نمودار

 

 برآورد ضرایب اثر مستقیم و غیر مستقیم: 2جدول 

 متغیر
 اثر مستقیم

 اثر غیر مستقیم

 با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی

 سطح معناداری بتای استاندارد سطح معناداری بتای استاندارد

 221/2 99/2 229/2 90/2 شکفتگی

 229/2 00/2 229/2 09/2 سرزندگی تحصیلی

 229/2 91/2 229/2 99/2 هویت تحصیلی موفق

 - 229/2 20/2 خودکارآمدی تحصیلی

 

به منظور ارزیابی میزان برازش مدل پیشنهادی، از 

ارائه  9و نتایج آن در جدول  استفاده شد Amos افزار نرم

ر د خودکارآمدی تحصیلی نتایج نشان داد که متغیر گردید.

شکفتگی، سرزندگی نقش میانجی بین  استمدل، قادر 

ا تحصیلی ایف عملکردبا  تحصیلی و ابعاد هویت تحصیلی

شاخص  ،(GFI) زیرا مقادیر شاخص برازندگی ،کند

 شاخص برازش افزایشی ،(AGFI) برازندگی تعدیل شده

(IFI) و شاخص برازش تطبیقی (CFI )از  در مدل بیشتر

مناسب، شاخص نسبت کای  یهابود. همچنین در مدل 1/2

 9الی  9باید در دامنه  (df2x/) اسکوئر به درجه آزادی

قرار  9الی  9در دامنه شاخص مذکور که در این مدل  ،باشد

گرفته است. ضمناً شاخص ریشه میانگین مربع خطای 

باشد که در این  21/2باید کوچکتر از  (RMSEA) برآورد

دهنده اعتبار مطلوب این  دست آمد که نشانبه  26/2مدل 

 .مدل است

 

 براساس شاخص برازندگی هابرازش الگوی پیشنهادی با داده :8جدول

 شاخص برازندگی الگو
کای 

 اسکوئر
 درجه آزادی

نسبت کای 

اسکوئر به 

شاخص 

 برازندگی

شاخص 

برازندگی 

شاخص 

برازش 

شاخص 

برازش 

شاخص ریشه 

میانگین مربع 

 عملکرد تحصیلی
 شکفتگی

 سرزندگی تحصیلی

20/2 

خودکارآمد

 90/2 ی تحصیلی

06/

02/2 

 هویت تحصیلی موفق

09/

99/2 

90/2 
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 خطای برآورد تطبیقی افزایشی )تعدیل شده درجه آزادی

 26/2 11/2 12/2 19/2 11/2 09/2 2 90/01 الگوی پیشنهادی

 

 بحث

در این تحقیق با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری، اثرهـای 

تحصیلی و ابعاد شکفتگی، سرزندگی مستقیم متغیرهای 

شکفتگی، سرزندگی و اثـر غیرمسـتقیم  هویت تحصیلی

گـری میـانجیبا  تحصیلی و ابعاد هویت تحصیلی

تحصیلی در دانشجویان  عملکردبـر  خودکارآمدی تحصیلی

 که اثر مستقیم دادنتایج به دسـت آمده نشان . بررسی شد

دار معنا ( بر عملکرد تحصیلی دانشجویان90/2) شکفتگی

عملکرد  شکفتگی،دیگر با افزایش میزان  به عبارتت. اس

ته با این یاف .خواهـد یافـت بهبودتحصیلی در بین دانشجویان 

شمی زاده و ها (،06)(Datu) ی داتوهایافته پژوهش

 سوهم( 90(، مرادی و همکاران)92بیرانوند) (،01مهدیان)

توان گفت دانشجویانی که از می در تبیین این یافته .است

برای انجام تکالیف معنا و شکفتگی باال برخوردار هستند، 

توجه ی دارند، تربیشی شخصی هامهارت ،یابندمی هدفی

کنند و نسبت به می خود را به انجام تکلیف متمرکز

 تربیشس درس و اتمام تکالیف الدر ک استادی هاخواسته

 را دنبال هاری این خواستهالتمتعهد هستند و با انگیزه با

 قهالو عکنند می ، خالقیت را در مجرای مناسب هدایتکنندمی

رای ی بتربیشی برای ادامه تحصیلی و متعاقباً امید تربیش

 (.90)التحصیلی شدن و یافتن شغل مناسب دارند فارغ

 دهد که اثر مستقیممی نتایج به دسـت آمده نشانهمچنین، 

 ( بر عملکرد تحصیلی دانشجویان09/2) سرزندگی تحصیلی

سرزندگی دیگر با افزایش میزان  به عبارت دار است.معنا

واهـد خ بهبودتحصیلی در بین دانشجویان عملکرد  تحصیلی،

 (Tarbetsky) ی تاربتسکیهااین یافته با یافته پژوهش .یافـت

( 01(، یاراحمدی و همکاران)99(، مارتین)01و همکاران)

در دوران ، ،مارشو  مارتینرمبنای نظریه ب. است سوهم

ی تحصیلی زیادی وجود دارد که نیازمند هاتحصیل چالش

حقیقت پایدار زندگی  هاتوجه و تفکر است و این چالش

زان دارای سرزندگی آمودانشزان است. آمودانشتحصیلی 

ی تربیشاز خود مقاومت  هاتحصیلی برای حل این چالش

ی دارند و تربیشدهند، در حل آنها توجه و تأمل می نشان

تر هستند که این عوامل باعث بهبود عملکرد موفقالً احتما

 (.09)شودمی تحصیلی آنها

 نشانپژوهش حاضر نتایج به دسـت آمده از عالوه بر این، 

( بر عملکرد 99/2هویت تحصیلی موفق) دهد که اثر مستقیممی

 عبارت دیگره ب است.دار معنا تحصیلی دانشجویان

برخورداری از هویت تحصیلی موفق منجر به بهبود عملکرد 

( Was) ی وازهاگردد. این یافته با یافته پژوهشمی تحصیلی

 (،2احمدی) ،(Kuk()0) برزونسکی و کاک (،9و همکاران)

 در تبیین این یافته .است سوهم( 92گزیدری و همکاران)

موفق از طریق یک  تحصیلی افراد دارای هویتتوان گفت می

 ،هااز ارزشای انتخاب خود گردان و یکپارچه به مجموعه

دارای یک هویت  ،اهداف تحصیلی تعهد دارند و هانقش

 ،تحت تاثیر افراد دیگر قرار دارند ترکمخودساخته هستند و 

و به علت هدفمندی و  است میزان خود نظارتی در آنها باال

 .شونددچار مشکالت تحصیلی می ترکمخودنظارتی باال 

ی هویت تحصیلی موفق پیش از ادار فراگیرانهمچنین 

گیری با مجموعه متنوعی از اهداف بالقوه روبرو تصمیم

ن فوریت یا بلند مدت بود ،هستند که بر اساس میزان مطلوبیت

 افراد این عمل . درمرحلهزنندمی آن اهداف دست به انتخاب

و احتماالت  هاگزینه مقایسه و هافرصت بررسی به دیگر

بلکه با تمام نیرو بر روی تحقق  ،پردازندنمی موجود و مختلف

عملکرد تحصیلی  در نتیجهکنند و اهداف انتخابی تمرکز می

 (.92)بهتری خواهند داشت

نقش عالوه بر این، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

میـزان  تغییر، در خودکارآمدی تحصیلیای واسطه

شکفتگی، سرزندگی تحصیلی و هویت تحصیلی همبسـتگی 

ا . این یافته بدار بوده استمعناتحصیلی  عملکردبـا موفق 

 پکرانو ( Stephens) استفن یهایافته پژوهش

(Pekrun()91فلدمن ،) (Feldmanو کوباتا ) 
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(Kubota()99(موسی نیای مداح و همکاران ،)90،)  پرمه و

توان می . در تبیین این یافتهاست سوهم (99علی صوفی)

 الکه دارای باورهای خودکارآمدی باجویانی دانشگفت 

دهای رباز راه تربیشتحصیلی  التهستند در مقابله با مشک

ریزی امهبرنکنند و برای پیشرفت می ت استفادهبمثای مقابله

دقیق تری دارند. بدین معنا که در رسیدن به هدفهای 

پایداری نموده، یادگیری خود را هدایت و تحصیلی خود 

به  عرو شدن با موان روبه تکنند و در صورمی کنترل

شوند و نمی ی خود دلسردهال کردن هدفباسادگی از دن

را از پیش رو برداشته،  عکنند تا با روش مؤثر موانمی شالت

 (. 99)در مسیر موفقیت گام بردارند

توان به محدود می ی پژوهش حاضرهااز جمله محدودیت

 دانشـجویان علـوم پزشـکی بهنمونـه مورد مطالعه  بودن

)شرایط و عدم کنترل برخی متغیرهای ناخواسته تحقیق

 که در این راستا،اشاره کرد،  مالی، کیفیت روابط خانوادگی(

نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به دانشـجویان علـوم 

ایج آن به تعمیم نت ،و در صورت نیازبوده  پزشـکی

با احتیاط و دانش کافی  هادانشگاهسایر دانشجویان 

 . صورت بگیرد

 

 گيرينتيجه

هویت  یهاکه متغیر پژوهش حاضر نشان دادنتایج 

عامل در ت شکفتگی تحصیلی موفق، سرزندگی تحصیلی و

 ردعملکدر تبیین خودکارآمدی تحصیلی ای با نقش واسطه

لذا ضروری است که  اثر دارند.تحصیلی دانشجویان 

با توجه به عملکرد تحصیلی  و مراکز مشاوره هادانشگاه

ی هادانشجویان و آگاهی از عوامل موثر بر آن، برنامه

خاص، مدون را تدوین نمایند تا با ایجاد زمینه مناسب برای 

ی بالقوه دانشجویان، زمینه هابه فعلیت رساندن استعداد

 فراهم گردد. اهآن تربیشهر چه  ییرشد و شکوفا

 

 قدرداني

بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه که در این تحقیق ما را یاری کردند، کمال 

د با ک طرح پژوهشیاین مقاله برگرفته از  تشکر را داریم.

 .است IR. PNU. REC. 1397. 072اخالق 
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The Model of Academic Performance based on Academic Identity, 

Academic Vitality and Flourishing of Students, and Academic Self-

efficacy 

 

Ali Abdi1, Arash Zandipayam2 
 

Abstract 

 
Introduction: Success and failure in studying is one of the important concerns of educational systems. This 

study aimed at designing a model of academic performance based on the academic identity, academic vitality 

and flourishing in medical students by examining the intermediate role of academic self-efficacy. 

Methods: This correlation study was done via structural equation modeling. Population include 400 medical 

students of Kermanshah in first semester of the academic years 2018-2019 that have been selected by the 

cluster sampling method. To collect data, academic identity, academic vitality, flourishing, and academic self-

efficacy questionnaire were used. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient.  

Results: The results indicated that successful academic identity, academic vitality, and flourishing are 

interacting with the intermediate role of academic self-efficacy in explaining the students' academic 

performance are effective. The direct effect of successful academic identity (0.31), academic vitality (0.41) 

and flourishing (0.34) were significant in estimating students' academic performance. Likewise, the results of 

path analysis indicated the intermediate role of academic self-efficacy in the relationship between successful 

academic identity, academic vitality, and flourishing with academic performance of students 

Conclusion: Regarding the indirect effect of academic self-efficacy on the academic performance, it seems 

that academic self-efficacy modulates the relationship between successful academic identity, academic vitality, 

and flourishing with academic performance. 

 

Keywords: Academic Performance, Successful Academic Identity, Academic Vitality, Flourishing and 

Academic Self-Efficacy 
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