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چکیده
مطالعهی حاضر با هدف بررسی آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی پرسشنامهی بهزیستی
تحصیلی ( )AWBQانجام شد .پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی و پرسشنامهی تنیدگی تحصیلی بر
روی  563دانشآموز دورهی متوسطهی دوم مدارس دولتی شهر پلدختر ( 485پسر و  471دختر) که با
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شده بودند ،اجر شد .بهمنظور تعیین روایی عاملی
 AWBQاز روشهای آماری تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی و بهمنظور بررسی همسانی درونی
 AWBQاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .همچنین بهمنظور مطالعهی روایی واگرای ،AWBQ
ضریب همبستگی بین نمرهی کل بهزیستی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراکشدهی دانشآموزان گزارش
شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که  AWBQاز چهار عامل ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه،
رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه تشکیل شده است .شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی
بر پایهی نرمافزار  ،AMOSوجود عوامل چهارگانه را تأیید کرد .همبستگی معنادار بین نمرهی ابعاد
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگگاه شگهید چمگران اهگواز ،اهگواز ،ایگران
(نویسنده مسئول) m-moradi@phdstu.scu.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .0کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات فارس ،شیراز ،فارس ،ایران
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ،مرکز یزد ،یزد ،ایران
 .9کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،فارس ،ایران
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بهزیستی تحصیلی با نمرهی کلی تنیدگی تحصیلی ،روایی  AWBQرا تأیید کرد .همچنین همسانی درونی
مقیاس ها معنادار برآورد گردید .با توجّه به برازش مدل و اعتبار باالی پرسشنامه ،از آن میتوان جهت
مطالعه و سنجش بهزیستی تحصیلی دانشآموزان ایرانی استفاده کرد.

واژگان کلیدی :بهزیستی تحصیلی ،ساختار عاملی ،همسانی درونی

مقدمه
برای سالیان متوالی اعتقاد بر این بود که حضگور عواطگ

در فراینگد تحصگیل مختگلکننگده

است .بر این اساس ،تحوالت آموزشیای هم که در نظامهای آموزشی پگیریگزی مگیشگد،
اغلب یکجانبه و تنها در حوزهی تحصیلی صرف رخ میداد؛ بهطوریکه بگر کارکردهگای
تحصیلی فراگیران تأثیر نامطلوب میگذاشت و با کاهش عالقهی تحصیلی ،کندی پیشرفت
تحصیلی و افزایش استرسها همراه میشد (رودول  ،المبرت ،کالرک و کارالکووسگی،4
2334؛ ویگفیلد ،ایکلز ،اسچیفل ،روزِر و داویسکین.)2331 ،2
وجود این نقیصه ،به آسیب در رابطهی فراگیرنده -مدرسه انجامیده بود و باید برای
ترمیم آن چارهای اندیشیده میشد .بر این اساس ،بهسازی رابطهی فراگیرنده (فرد) -مدرسه
(بافت) مورد توجّه جدی متخصصان آموزشوپرورش قرار گرفت و اعالم شد بازسازی و
پیونددهی عمیق کارکردهای تحصیلی و عاطفی ،قلب این رابطه است.
اگرچه پژوهشهای انجامشده ،مفاهیم متعددی ازجمله حرمت خود ،0نشانگان
افسردگی 1یا بهزیستی روانشناختی 9را بهعنوان شاخصهای موفق رابطهی فرد-بافت
معرفی کرده بودند ،امّا این مفاهیم انعکاسدهندهی بهزیستی کلیاند و از شاخصهای
بهزیستی مرتبط با بافت مدرسه و تحصیل چیزی به دست نمیدهند (تومینین-سوینی،
سالمیال-آرو و نیمیویرتا .)2342 ،1مثالً در مدل بهزیستی روانشناختی ری ،4585( 4
1. Rudolph, lambert, clark, & kurlakowsky
2. Wigfield, eccles, schiefele, roeser, & davis-kean
3. self-esteem
4. depression syndroms
5. psychological well-being
6. Tuominen-soini, salmela-aro & niemivirta
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 ،)4559ادراک فرد از وضعیت روانشناختیاش در ارتباط با رشد شخصی و پذیرش
خویشتن ،دیگران و محیط سنجیده میشود .یا در مدلهای سنجش حرمت خود و
خودپنداره ،2این دو مفهوم غالباً بهعنوان میانجی بین بافتهای اجتماعی و روانشناختی با
وضعیت تحصیلی مورداستفاده قرار میگیرند (آربانتزازو ،استیبالیز ،آرانتزا ،ایدرو آلفردو،0
 .)2341نقطهضع

مدلهای مذکور این است که در آن ارتباط فرد با بافت تحصیلیاش

موردبررسی قرار نمیگیرد .در مدلی نزدیکتر که در آن ارتباط فرد با محیط تحصیلیاش
موردبررسی قرارگرفته ،الگوی بهزیستی مدرسه است .در مدل بهزیستی مدرسه سعی بر آن
است که ابعاد مختل

بهزیستی در محیطهای آموزشگاهی موردبررسی قرار بگیرد

(سامدل4558 ،1؛ اپدناکر و وندامی .)2333 ،9مثالً طبق الگوی بهزیستی مدرسه،
دانشآموزان حضور در مدرسه را به بسیاری از فعالیتهای دیگر ترجیح میدهند
(کاوسیان ،کدیور و فرزاد .)4054 ،اگرچه کاهش فاصلهی بین فراگیران و مدرسه ،عاملی
تأثیرگذار بر سازگاری و بهزیستی دانشآموزان محسوب میشود (تومینین-سوینی و
همکاران ،)2342 ،ولی بهسازی رابطهی فراگیرنده-مدرسه ،سازگاری کارکردهای
عاطفی-تحصیلی و رسیدن به بهزیستی واقعی ،نیازمند تغییرات موازی هم در فرد و هم در
بافت تحصیلی است (ایکلز و روزر .)2331 ،کارکردی که در مدل بهزیستی مدرسه دیده
نمیشود؛ بنابراین وجود مطالعات و مفاهیم نوینی که کارکردهای تحصیلی-عاطفی و
رابطهی فراگیرنده -مدرسه و همچنین تغییرات مثبت موازی هم در فراگیرنده و هم در
مدرسه را بهصورت مرتبط با هم و در پیوند با یکدیگر معرفی کند ،ضروری است .بر این
اساس مفهوم «بهزیستی تحصیلی »1با هدف پیوند کارکردهای عاطفی و تحصیلی ،بهسازی
رابطهی فراگیرنده -مدرسه و ایجاد تغییرات موازی پیشرونده در فرد و مدرسه ،توسط
تومینین-سوینی و همکاران ( )2342در جامعهی دانشآموزان دبیرستانی توسعه یافت .این
1. Ryff
2. Self-concept
3. Arantzazu, Estibaliz, Arantza, Eider & Alfredo
4. Samdal
5. Opdenakker & Van Damme
6. academic well-being
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محققان اظهار داشتند با توجه به نقش مرکزی مدرسه در زندگی نوجوانان و اهمیت
پیشرفت تحصیلی در کارکردهای اجتماعی -عاطفی 4نوجوانان ،بهزیستی این گروه سنی
در ارتباط با بافت مدرسه و شرایط آموزشی قابلتعری

است (ایکلز و روزر .)2335 ،به

همین دلیل سازهی بهزیستی تحصیلی از چهار بعد مرتبط با مدرسه تشکیل شده است.
بعد نخست ارزش مدرسه 2است .ارزش مدرسه منعکسکنندهی میزان ارج و قداستی
است که دانشآموز برای مدرسه قائل است .ویگفیلد و ایکلز ( )4552و ایکلز و ویگفیلد
( )4559ارزش مدرسه را بهعنوان معنای ادراکشده از فرایند رفتن به مدرسه در حالت
کلی تعری

کردهاند .معنای ادراکشده دربردارندهی تفکر دانشآموز از جذابیت ،اهمیت

و قابلاستفاده بودن نتایج درس خواندن و رفتن به مدرسه است (نیمیویرتا .)2331 ،همچنین
در نظری مشابه ،نیمیویرتا ( ،)2331ارزش مدرسه را عبارت از میزان عالقهی فراگیر به
مطالعهی دروس و اشتیاق در رفتن به مدرسه میداند.
بعد دوم که بهعنوان خستگی از پاسخگویی به انتظارات مدرسه ،نگرش بدبینانه و
گسلیده به مدرسه و احساس بیکفایتی از آموختن تعری

میشود ،فرسودگی نسبت به

مدرسه 0نامیده میشود (سالمال -آرو ،کییورو ،لسکینین و نورمی .)2335 ،1در این مفهوم
خستگی و بدبینی هیجانی 9پیشبینی کنندههای اولیهی عدمکفایت تحصیلی هستند (پارکر

1

و سالمیال -آرو.)2344 ،
در بعد دیگر عامل رضایتمندی تحصیلی 7در نظر گرفته شده است که بر احساس
رضایت شخصی از انتخاب مسیر و گزینهی تحصیلی برای دستیابی به اهداف شخصی
داللت دارد (تومینین-سوینی و همکاران)2342 ،؛ و درنهایت در بعد چهارم درآمیزی با
کار مدرسه یا مشارکت در امور مدرسه 8قرار دارد که بهعنوان حالت مثبت و متمرکز ذهن
1. socio-emotional functioning
2. school value
3. school burnout
4. kiuru, leskinen & nurmi
5. emotional exhaustion and cynicism
6. Parker
7. satisfaction with educational choice
8. schoolwork engagement
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که با ویژگیهای انرژی گذاری ،پایداری توجّه و دریافت مطالب همراه است ،تعری
میشود (سالمیال -آرو و آپادیایا.)2342 ،4
درمجموع بهزیستی تحصیلی بیانگر نقش عوامل بهزیستهساز در رابطه با بافت مدرسه
است (تومینین-سوینی و همکاران )2342 ،و بر نقش فعال دانشآموز و توانشهای وی در
ایجاد محیط سرزندهی تحصیلی تأکید ویژه دارد (مییرا و داستین2340 ،2؛ تمناییفر و
مقیدفرد2341 ،؛ ووگال ،میونگ-جین و میمی .)2341 ،0لذا مطالعهی آن در فرایند
تحصیل و بافت مدرسه از اهمیت حیاتی برخوردار است (ایکلز و روزر2335 ،؛ تومینین -
سوینی و همکاران .)2342 ،بر این اساس ،تومینین-سوینی و همکاران ( ،)2342پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری و تجمیع کارهای محققان قبلی توسعه دادند .در مطالعهی
این محققان ،روایی ابزار مورد تأیید قرار گرفت .محققان مذکور ،مقدار آلفای کرونباخ
برای ابعاد چهارگانهی ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و
درآمیزی با کار مدرسه را به ترتیب  3/54 ،3/77 ،3/11و  3/51محاسبه کردند؛ بنابراین،
نتایج مربوط به ساختار عاملی و ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی،
اولین بار توسط تومینین-سوینی و همکاران ( )2342گزارش شد .این پرسشنامه بر اساس
مفاهیم چهارگانهی سازهی بهزیستی تحصیلی ،از چهار بعد ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت
به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه تشکیل شده است.
این پرسشنامه در کشورهای مختل

مانند فنالند و آمریکا استفاده شده است .امّا آنچه

مهم است دستیابی به ابزارهایی با پایایی و روایی باال در سنجش ویژگیهای تعاملی
تحصیلی-عاطفی است که بتواند زمینهساز بسیاری از تحقیقات روانشناختی در محیطهای
تربیتی ،مراکز مشاوره و حتی درمانی باشد .بر این اساس ،در این پژوهش به دو دلیل از
 AWBQاستفاده شد :اول با توجّه به نفوذ روزافزون روانشناسی مثبتنگر در حوزهی
تحصیل و اهمیت یافتن بهزیستی تحصیلی دانشآموزان در بافت مدرسه ،دسترسی به
1. Upadyaya
2. Meera & dustin
3. Woogul, myung-jin & mimi
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ابزارهای پایا و روا بهمنظور اندازهگیری این سازه ،ضرورتی اجتنابناپذیر است .دوم،
همسویی نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعهی تومینین-سوینی و همکاران ()2342
دربارهی ساختار عاملی  ،AWBQاطالعات ارزشمندی دربارهی مقیاسهای
تشکیلدهندهی  AWBQدر نمونهی ایرانی و در رابطه با تشابهی الگوی نظری زیربنایی
بهزیستی تحصیلی ،در بافتهای فرهنگی مختل

فراهم میآورد .ازاینرو پژوهش حاضر

در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر است.
 -4آیا پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی ،برای سنجش بهزیستی تحصیلی دانشآموزان ایرانگی
روایی 4دارد؟
 -2آیا پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی ،برای سنجش بهزیستی تحصیلی دانشآموزان ایرانگی
پایایی 2دارد؟
 -0پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی در جامعهی دانگشآمگوزی ایگران از چنگد عامگل تشگکیل
شده است؟
 -1آیا میان دانشآموزان دختر و پسر جامعهی موردمطالعه ازنظگر ابعگاد احتمگالی بهزیسگتی
تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

روش
روش ایگگن پگگژوهش توصگگیفی از نگگوع همبسگگتگی اسگگت .جامعگگهی آمگگاری پگگژوهش شگگامل
دانشآموزان پسر و دختگر دورهی متوسگطهی دوم مگدارس دولتگی شگهر پگلدختگر در سگال
تحصیلی  4052-50است .مطابق جدول کرجسی و مورگان ،)4573( 0حجم نمونهی الزم با
توجه به جامعهی آماری ،تعداد  014نفر لحاظ شد .لیکن برای کفایت بهتر نمونه و اجتنگاب
از افت احتمالی ،نمونهای به حجم  133نفر به روش نمونهبگرداری تصگادفی خوشگهای 1و بگه
کمک سه واحد نمونهبرداری مدرسه ،رشته و کالس درس انتخاب شگد .درنهایگت ،پگس از
1. validity
2. reliability
3. Krejcie & morgan
4. cluster random sampling
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حذف  09فرم مخدوش ،نمونهای به حجم  019نفر شامل  485پسر (میانگین سگنی  41/47و
انحراف استاندارد  )3/85و  471دختر (میانگین سنی  41/53و انحراف اسگتاندارد  )3/81بگه
دست آمد.
پس از اخذ مجوزهای الزم از مدیریت آموزشوپرورش شهرستان پلدختر،
پرسشنامههای از قبل تهیهشده در مدارس متوسطهای که به شکل تصادفی انتخاب شده
بودند ،توزیع گردید .پرسشنامهها ضمن پرسش از ویژگیهای جمعیت شناختی
دانشآموزان (مثل سن ،رشته ،جنسیت و  ،)...بینام بود و بر محرمانه بودن نتایج ،به
مشارکتکنندگان اطمینان الزم داده شد .هر پرسشنامه توسط یک فرد و به شکل
خوداظهاری تکمیل گردید .پرسشنامهها شامل پرسشنامهی چندبعدی بهزیستی تحصیلی و
پرسشنامهی تنیدگی تحصیلی ادراکشده 4بود که جهت سنجش روایی پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی به کار گرفته شد .الزم به ذکر است که برای اجرای مقدماتی و رفع
نقیصهها ،این پرسشنامهها بر روی گروهی از دانشآموزان دورهی متوسطهی دوم شهر
پلدختر (شامل  13پسر و  13دختر) اجرا شد .نتیجهی این اجرا نشان داد مادّههای پرسشنامه
دارای حداقل مشکل است و بهجز مادّههای  43و  20که در نسخهی اصلی مورد بازنویسی
قرار گرفتند ،نقیصهی دیگری مشاهده نشد.
در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر بهره گرفته شد:
 -1پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی :تومینین-سوینی و همکاران ( ،)2342پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی را با الگوگیری از شاخصههای روانشناسی بهزیستی مرتبط با بافت
مدرسه گسترش دادند .این پرسشنامه از نوع خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم
موافقت پاسخدهنده را با سیویک گویه که دربارهی عقاید وی هستند ،در طی

لیکرت

مورد سؤال قرار میدهد .پرسشنامهی مذکور شامل ابعاد ارزش مدرسه ( 5گویه ،پاسخ بر
اساس طی

هفتدرجهای از «اصالً درست نیست» ( )4تا «کامالً درست» ( ،))7فرسودگی

نسبت به مدرسه ( 5گویه ،پاسخ بر اساس طی

هفتدرجهای از «کامالً مخالفم» ( )4تا

1. perceived academic stress questionnaire
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«کامالً موافقم» ( ،))7رضایتمندی تحصیلی ( 1گویه ،پاسخ بر اساس طی

پنجدرجهای از

«بههیچوجه» ( )4تا «خیلی زیاد» ( ))9و درآمیزی با کار مدرسه ( 5گویه ،پاسخ بر اساس
طی

هفتدرجهای از «هرگز» ( )4تا «روزانه» ( ))7است .تومینین-سوینی و همکاران

( )2342روایی مقیاس را مطلوب ارزیابی کردند .این محققان مقدار آلفای کرونباخ برای
ابعاد چهارگانه ی ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و
درآمیزی با کار مدرسه را به ترتیب  3/54 ،3/77 ،3/11و  3/51محاسبه کردند.
بهمنظور آمادهسازی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی در نمونهی ایرانی ،این پرسشنامه
ابتدا به فارسی ترجمه شد و به دنبال آن از دو متخصص زبان انگلیسی درخواست شد که
آن را به انگلیسی برگردانند .تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی ارزیابی شد و از طریق
«فرایند مرور مکرر »4این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اساس ،ترادف
معنایی دو نسخهی فارسی و انگلیسی بهدقت موردبررسی قرار گرفت .به دنبال آن چند نفر
از اعضای هیأت علمی دانشگاه ،روایی محتوا و تطابق فرهنگی این پرسشنامه را تأیید
کردند.
 -2پرسشنامهی تنیدگی تحصیلی ادراکشده :زاژاکووا ،لینچ و اسپنشگاد )2339( 2نسگخهی
جدید پرسشنامهی تنیدگی تحصیلی را توسعه دادند .در این مقیاس مفهوم تنیدگی تحصگیلی
از طریق  27تکلی

مربگوط بگه مدرسه/دانشگگاه انگدازهگیگری مگیشگود .در ایگن مقیگاس از

مشارکتکنندگان خواسته میشود تا میزان استرسزایی هر یگک از  27تکلیگ
طی

را بگر روی

لیکگرت  44درجگهای از «بگههگیچوجگه تنیگدگی زا نیسگت» ( )3تگا «کگامالً تنیگدگی زا

است»( )43گزارش کنند .در مطالعهی شکری ،نوری ،فراهانی و مگرادی ( ،)4085روایگی و
پایایی پرسشنامه مطلگوب گگزارش شگد .همچنگین همبسگتگی منفگی و معنگادار نمگرهی کلگی
تنیگدگی تحصگگیلی و نمگرهی کلگگی خودکارآمگدی تحصگگیلی ،روایگی واگگگرای پرسشگگنامهی
تنیگگدگی تحصگگیلی را تأیی گد کگگرد ( .)r=-3/15 ،P>3/34درمجمگگوع ابگگزار از خصوصگگیات
روانسنجی مناسبی در نمونهی ایرانی برخوردار بود (شکری و همکاران.)4085 ،
1. iterative review process
2. Zzajacova, lynch & espenshade
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یافتهها
جهت وارسی سؤال اوّل پژوهش ،ضرایب همبستگی مادّههای سیویک گانهی پرسشنامهی
 AWBبا نمرهی کل موردسنجش قرار گرفت .دامنهی ضرایب بهدستآمده در نمونهی
کل از  3/14تا  ،3/81در نمونهی پسران از  3/98تا  3/82و در گروه دختران از  3/12تا
 3/87متغیر و در سطح  3/3334معنادار بود .این یافته بیانگر این است که مادّههای پرسشنامه
از همبستگی درونی خوبی برخوردارند و یک سازه را بیان میکنند .همچنین بهمنظور
بررسی روایی واگرای  ،AWBQهمبستگی بین نمرهی  AWBQو عاملهای
استخراجشدهی آن با نمرهی کلی تنیدگی تحصیلی محاسبه شد که نشان از روایی
 AWBQداشت (جدول .)4
جدول  .1میانگین و ضریب همبستگی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی و عاملهای استخراجشدهی آن با
نمرهی کلی تنیدگی تحصیلی
نمرهی کلی AWBQ

عامل دوم

عامل اول

عامل چهارم

عامل سوم

گروهها

پسران

میانگینها

442/3249

تنیدگی تحصیلی

-3/27

دختران
431/7293
-3/04

کل
443/1281
-3/02

پسران
00/94
-3/21

دختران
04/49
-3/00

کل
00/43
-3/28

پسران
20/21
3/02

دختران

3/01

-3/08

-3/01

-3/01

-3/03

21/72

21/25

49/93

41/55

49/09

05/77

02/81
-3/01

3/07

کل

پسران

دختران

کل

پسران

دختران

کل
07/73
-3/21

P>3/334

در جدول  2ضرایب پایایی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی و عوامل استخراجشدهی آن
به تفکیک جنس با استفاده از آلفای کرونباخ آمده است .همانگونه مشاهده میشود
تمامی ضرایب پایایی در سطح مطلوبی قرار دارند و بنابراین پاسخ سؤال دوم پژوهش نیز
مشخص میشود
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جدول  .2ضرایب پایایی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی و عاملهای استخراجشدهی آن با
روش آلفای کرونباخ در کل نمونه و به تفکیک جنسیت
نمرهی کلی AWBQ

عامل دوم

عامل اول

عامل چهارم

عامل سوم

3/81

3/85

ضرایب آلفای کرونباخ

پسران

دختران

کل

3/89

3/54

3/88

3/71

3/78

3/70

3/74

3/71

3/70

3/70

3/75

3/87

پسران

دختران

کل

پسران

دختران

کل

پسران

دختران

کل

پسران

دختران

کل
3/79

در پاسخ به پرسش سوم پژوهش مبنی بر یک یا چندعاملی بودن پرسشنامه ،نخست
قابلیت تحلیل عاملی از طریق مقیاسهای کایزر-مایر-اولکین 4و کرویت بارتلت 2بررسی
شد .مقدار  KMOبرابر با  3/54و میزان  BTSمعادل با  2084/91در سطح معناداری
 3/3334محاسبه شد که نشان میدهد نمونه و ماتریس همبستگی برای انجام تحلیل عاملی
مناسب میباشند و لذا عاملیابی قابل توجیه است .ازآنجاکه روششناسان و روان سنجان،
انجام هر دو تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی را ،روی یک نمونه نادرست میدانند ،نمونهی
موردمطالعه ،بهطور تصادفی به دو زیر نمونه تقسیم شد .بر اساس زیر نمونهی اوّل (233
نفر) ،ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی موردمطالعه قرار گرفت و
سپس ساختار عاملی استخراجشده ،با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در زیر نمونهی دوم
( 419نفر) آزمون شد.
جهت استخراج ساختار عاملی پرسشنامه ،همسو با مطالعهی تومینین-سوینی و همکاران
( )2342مبنی بر همبسته بودن عاملها ،از روش چرخش اوبلیمین استفاده شد ،یعنی تحلیل
مؤلفههای اصلی با روش اوبلیمین بر روی  04مادّهی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی انجام
شد .بهعبارتدیگر ،برای تعیین مناسبترین عاملها ،با در نظر گرفتن نمودار شیب دامنهی
کتل ،0ارزشهای ویژه 1و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل ،عاملهای ذکرشده با
)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
)2. Barttlet Test of Sphericity (BTS
3. scree plot
4. eigen value
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روش مؤلفههای اصلی و چرخش اوبلیمین استخراج شدند .بر اساس نتایج بهدستآمده،
چهار عامل اولیهی دارای ارزش ویژهی باالتر از یک شناسایی شد که در جدول شمارهی 0
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که منطق استخراج عوامل بر اساس مفروضه
برگرفته از مطالعات نظری و تجربی تومینین-سوینی و همکاران ( )2342که معتقد به
ساختار چهار عاملیاند ،است.
جدول  .3شاخصههای آماری چهار عامل پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی بعد از چرخش اوبلیمین به
روش تحلیل مؤلفههای اصلی
شاخصها

ارزش ویژه

درصد تبیینکنندگی واریانس

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

عامل اوّل

2/83

04/95

04/95

عامل دوّم

2/43

1/77

08/01

عامل سوّم

4/84

9/89

11/24

عامل چهارم

4/21

1/73

18/54

عامل پنجم

3/59

0/39

94/51

عوامل استخراجی

درمجموع این چهار عامل  18/54درصد واریانس بهزیستی تحصیلی را تبیین میکنند.
در ادامه ،بارهای عاملی هر مادّه به همراه عوامل استخراجی که بعد از چرخش
بهدستآمده ،در جدول شمارهی  1نشان داده شده است .مطابق نتایج جدول ،مادّههای ،1
 0 ،7 ،1 ،5 ،8 ،9و  2در عامل اوّل ،مادّههای  4 ،20 ،42 ،43 ،48 ،49 ،44 ،40 ،41و  41در
عامل دوّم ،مادّههای  23 ،22 ،45و  24در عامل سوم و مادّههای ،21 ،25 ،27 ،21 ،03 ،04
 47 ،28و  29در عامل چهارم ،بار عاملی باالیی دارند .با توجّه به مبانی نظری پژوهش،
عامل اوّل به نام ارزش مدرسه ،عامل دوّم به نام فرسودگی نسبت به مدرسه ،عامل سوم به
نام رضایتمندی تحصیلی و عامل چهارم به نام درآمیزی با کار مدرسه نامگذاری شدند.
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جدول  .4ماتریس ساختار عاملی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی
عاملها

ارزش
مدرسه

مادّهها
 .1به نظر من ،مطالبی که در مدرسه میخوانم ،مهم هستند.

فرسودگی
نسبت به
مدرسه

رضایتمندی
تحصیلی

درآمیزی
با کار
مدرسه

0/66

-0/53

0/35

0/66

0/63

-0/53

0/30

0/66

0/66

-0/65

0/36

0/36

0/65

-0/66

0/35

0/35

0/56

-0/56

0/65

0/60

0/63

-0/53

0/60

0/60

 .0فکر میکنم رفتن به مدرسه ،اتالف وقت است.

-0/35

0/65

-0/56

-0/55

 .2احساس میکنم که رفتن به مدرسه کار غیرمفیدی است.

-0/35

0/63

-0/65

-0/53

-0/65

0/56

-0/66

-0/35

-0/53

0/66

-0/56

-0/56

-0/36

0/66

-0/63

-0/65

-0/53

0/63

-0/55

-0/56

-0/50

0/60

-0/55

-0/56

-0/65

0/36

-0/53

-0/65

-0/55

0/66

-0/53

-0/55

 .20در مدرسه پیوسته عصبی هستم.

-0/56

0/63

-0/53

-0/53

 .4به نظر من ،مطالعه کاری خستهکننده است.

-0/56

0/53

-0/53

-0/55

 . 9من اعتقاد دارم بیشتر موضوعاتی که در مدرسه مطالعه می-
کنم ،در آینده به دردم خواهند خورد.
 .8به عقیدهی من ،چیزهایی را که در مدرسه یاد میگیرم،
جالب هستند.
 .5بیشتر موضوعاتی را که در مدرسه مطالعه میکنم ،دوست
دارم.
 .1به عقیدهی من ،چیزهایی که در مدرسه میآموزم ،مفیدند.
 .7من فکر میکنم مدیریت مطالبی که در مدرسه میخوانم،
مهم است.

 .41احساس میکنم در حال از دست دادن عالقهام نسبت به
محیط مدرسه هستم.
 . 40من اغلب به خاطر موضوعات مرتبط با محیط مدرسه ،در
شب دچار بدخوابی میشوم.
 .44نسبت به انجام تکالی

مدرسه بیانگیزهام و اغلب به این

فکر میکنم که باید مدرسه را ترک کنم.
 .49من همیشه از خودم میپرسم آیا تکالی

مدرسهام دارای

هیچ معنا و منظوری هستند؟
 .48فشار ناشی از انجام تکالی

مدرسهام باعث مشکالتی در

رابطهی نزدیکم با دیگران میشود.
 .43احساس میکنم گرفتار محیط مدرسه شدهام.
 .42اغلب احساس میکنم شایستگی الزم برای انجام تکالی
مدرسه را ندارم.
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 .41به مقدار زیاد در اوقات فراغت ،نسبت به موضوعات

0/36

0/53

0/35

0/36

 .45آیا شما از روند تحصیلی خود راضی هستید؟

0/63

-0/53

0/63

0/53

 .22چقدر از عملکرد خود در کالس فعلیتان لذّت میبرید؟

0/56

-0/50

0/56

0/56

0/63

-0/53

0/53

0/55

0/36

-0/53

0/50

0/63

0/33

-0/53

0/63

0/55

0/65

-0/53

0/56

0/55

0/53

-0/63

0/56

0/53

0/66

-0/55

0/63

0/50

0/50

-0/50

0/56

0/66

0/33

-0/63

0/66

0/66

0/33

-0/55

0/56

0/35

0/50

-0/36

0/35

0/53

0/33

-0/03

0/03

0/56

مرتبط با تکالی

مدرسهام به فکر فرو میروم.

 .23آیا شما احساس میکنید که انتخاب مسیر تحصیل ،یک
انتخاب موفقیتآمیز بوده است؟
 .24آیا شما به گسترش موضوعاتی که در کالس فعلیتان
آموزش داده میشود ،عالقهمند هستید؟
 .04وقتی در مدرسه به شکل گسترده مشغول کار هستم،
احساس خوشحالی میکنم.
 .03صبح که از خواب بیدار میشوم ،دوست دارم به مدرسه
بروم.
 . 21زمانی که مشغول مطالعه هستم احساس قوّت و نیرومندی
میکنم.
 .27نسبت به مطالعه کردن اشتیاق زیادی دارم.
 .25انجام تکالی

مدرسه آرزوی من است.

 .21من دریافتم که تکالی

مدرسه پر از معنا و منظور است.

 . 28زمانی که در مدرسه هستم ،هر چیز دیگری که اطرافم
است را فراموش میکنم.
 .47من در انجام تکالی

از خودم توقع بیشتری دارم.

 .29زمانی که در حال مطالعه هستم زمان بهسرعت میگذرد.

بهمنظور تأیید ساختار عاملی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی نسخهی دانشآموزی ،مدل
تحلیل عامل تأییدی (شکل  )4با استفاده از نرمافزار ( AMOSویراست  )24با روش
حداکثر احتمال بر اساس ماتریس واریانس-کواریانس به کار رفت .پیشفرض اساسی
محقق این است که هر عاملی با زیرمجموعهی خاصی از متغیرها ارتباط دارد و محقق در
تعداد عاملهای مدل ،قبل از انجام تحقیق ،فرض معینی داشته است .الزم به ذکر است که
در اجرای تحلیل عامل تأییدی ،مفروضههای استفاده از آن رعایت شده است .نتایج

 / 431فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،دوره هفتم ،شمارة  ،26زمستان 3195

بهدستآمده در جدول  9گزارش شده است .همچنین ضرایب پایایی مرکب 4برای نمرهی
کل و ابعاد ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با
کار مدرسه به ترتیب  3/52 ،3/87 ،3/85 ،3/52و  3/53محاسبه شد که مناسب ارزیابی
میشود.
جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی و میزان مطلوبیت آنها
شاخصهای برازش
و میزان آنها

χ2

AGFI GFI CFI χ2/df df

51 474/81

4/51

3/50 3/57

3/53

NFI

RMSEA

3/54

3/31

مجذور خی ( ،)χ2شاخص درجهی آزادی ( ،)dfشاخص مجذور خی بر درجهی
آزادی ( ،)χ2/dfشاخص برازش تطبیقی ،)CFI( 2شاخص نیکویی برازش،)GFI( 0
شاخص نیکویی برازش انطباقی ،)AGFI( 1شاخص هنجار شدهی برازندگی )NFI( 9و
خطای ریشهی مجذور میانگین تقریب.)RMSEA( 1
همانطور که بیان شد جدول  9نشاندهندهی نتایج تحلیل عامل تأییدی پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی است .این شاخصها دربارهی اینکه مدلهای برازش یافته تا چه حد به
برازندگی کامل نزدیک است ،اطالعات مناسبی را فراهم میآورند (هومن.)4088 ،
پژوهشگران شاخص  χ2/dfکمتر از ( 0کالین ،)2343 ،7شاخص  AGFI،GFI ،CFIو
 NFIبزرگتر یا مساوی ( 3/53براون )2334 ،8و شاخص  RMSEAکمتر از ( 3/38هو و
بنتلر )4555 ،5را از نشانههای برازش مناسب و از شاخصهای مطلوب برای ارزیابی مدل
میدانند .بر این اساس ،پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی از برازش مطلوبی برخوردار است.
)1. Composite Reliability (CR
2. comparative fit index
3. goodness of fit index
4. adjusted goodness of fit index
5. normed fit index
6. root mean square error of approximation
7. Kline
8. Browne
9. Hu & Bentler
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شکل  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی

در وارسی سؤال چهارم پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنادار در میانگین ابعاد
چهارگانهی بهزیستی تحصیلی در بین پسران و دختران ،از آزمون تحلیل واریانس چند
متغیره ( )MANOVAاستفاده شد .قبل از استفاده از آزمون ،با توجّه به لزوم رعایت
پیشفرضهای آن ،از آزمون لوین جهت سنجش همگنی واریانسها استفاده شد .نتایج
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نشان داد با توجّه به عدم معنیداری آن برای همهی متغیرها ،شرط همسانی واریانسهای
بینگروهی رعایت شده است؛ بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره قابلاجرا
است .نخست نتیجهی آزمون ام .باکس 4که فرض برابری ماتریسهای کوواریانس
مشاهدهشدهی متغیرهای وابسته را در بین گروههای مختل

مورد آزمون قرار میدهد،

نشان داد میزان  F=2/247در سطح  3/34معنادار است که به معنی رد فرض صفر مذکور
است .بهعبارتدیگر شاهد نابرابری ماتریسهای کوواریانس مشاهدهشدهی متغیرهای
وابسته در بین دانشآموزان پسر و دختر هستیم.
نتایج آزمون اثر هتلینگ 2نشان داد در متغیرهای فرسودگی نسبت به مدرسه و
درآمیزی با کار مدرسه ،بین دو گروه دانشآموزان پسر و دختر تفاوت معناداری وجود
دارد ( 894(=0192/841 ،P=3/334و  .)H =0192/841 ،F)1نتایج آزمونهای تک متغیری در
جدول  1آمده است .همانطور که در جدول  1مالحظه میشود ،در متغیرهای فرسودگی
نسبت به مدرسه و درآمیزی با کار مدرسه در سطح خطای کوچکتر از  3/39بین دختران
و پسران دانشآموز تفاوت معنادار وجود دارد .بر اساس میانگینهای ارائهشده در جدول
 ،4میتوان دریافت که باور به فرسودگی مدرسه و درآمیزی با کار مدرسه پسران بهطور
معناداری بیش از دختران است.
جدول  .6نتایج تحلیل واریانس برای مقایسهی دو جنس در متغیرهای پژوهش
منبع تغییرات

جنس

خطا

متغیرهای وابسته

SS

df

MS

F

ارزش مدرسه

430/984

4

430/984

4/890

فرسودگی نسبت به مدرسه

183/711

4

183/711

*8/910

رضایتمندی تحصیلی

41/150

4

41/150

4/454

درآمیزی با کار مدرسه

2172/004

4

2172/004

*41/925

ارزش مدرسه

41791/178

211

فرسودگی نسبت به مدرسه

23587/914

211

رضایتمندی تحصیلی

0297/188

211

درآمیزی با کار مدرسه

18998/331

211
1. Box’s M
2. Hoteling’s test
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی ،سنجش همسانی درونی و سایر خصوصگیات
روانسنجی پرسشنامهی بهزیسگتی تحصگیلی انجگام شگد .یافتگههگا نشگان داد کگه در نمونگهی
دانشآموزان ایرانی ،بهزیستی تحصیلی از چهگار بعگد ارزش مدرسگه ،فرسگودگی نسگبت بگه
مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه تشگکیل شگده اسگت .شگاخصهگای
برازش تحلیل عاملی تأییدی ،وجود ابعاد چهارگانه را تأیید کگرد .همچنگین ضگرایب آلفگای
کرونباخ ،همسانی درونی ابعاد چهارگانهی  AWBQرا مطلوب نشان داد.
یافتههای بهدستآمده دربارهی ساختار عاملی پرسشنامهی بهزیستی تحصیلی در نمونه-
ی دانشآموزی ایران با نتایج پژوهش تومینین-سوینی و همکاران ( )2342که دربارهی
ساختار عاملی نسخهی مادر این پرسشنامه در جامعهی دانشآموزی فنالند به دست آمد،
همسو است .در نسخهی مذکور ،بهزیستی تحصیلی دانشآموزان متشکل از چهار عامل
ارزش مدرسه ،فرسودگی نسبت به مدرسه ،رضایتمندی تحصیلی و درآمیزی با کار مدرسه
تشخیص داده شد که در پژوهش حاضر نیز مورد تأیید قرار گرفت .البته نتایج پژوهش
فعلی با نتایج پژوهش تومینین-سوینی و همکاران ( )2342دارای دو تفاوت قابل توجّه هم
است .نخست؛ در مطالعهی محققان مذکور ،متغیر درآمیزی با کار مدرسه دارای باالترین
میزان پایایی ( )3/51محاسبه گردید ،درحالیکه در پژوهش حاضر متغیر ارزش مدرسه
حاوی باالترین میزان پایایی ( )3/88تشخیص داده شد .دوم؛ بین دو پژوهش ازنظر
قرارگیری مادّهها در زیرمجموعهی برخی از ابعاد بهزیستی تحصیلی ،اختالفنظر مشاهده
شد .مثالً در پژوهش تومینین-سوینی و همکاران ( )2342مادّههای  4الی  5در عامل ارزش
مدرسه ،مادّههای  43الی  48در عامل فرسودگی نسبت به مدرسه و مادّههای  20الی  04در
عامل درآمیزی با کار مدرسه جای گرفت ولی در مطالعهی حاضر ،مادّههای ،1 ،5 ،8 ،9 ،1
 0 ،7و  2در عامل ارزش مدرسه ،مادّههای  4 ،20 ،42 ،43 ،48 ،49 ،44 ،40 ،41و  41در
عامل فرسودگی نسبت به مدرسه و مادّههای  47 ،28 ،21 ،25 ،27 ،21 ،03 ،04و  29در
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عامل درآمیزی با کار مدرسه ،بار عاملی باالیی داشتند .الزم به ذکر است که هر دو
پژوهش دربارهی مادّههای تشکیلدهندهی عامل رضایتمندی تحصیلی همنظر میباشند.
همبستگی منفی و معنادار بین نمرهی کل بهزیستی تحصیلی و ابعاد آن با نمرهی کلی
تنیدگی تحصیلی ادراکشده ،حمایت تجربی مناسبی برای روایی  AWBQفراهم کرد که
در این زمینه چند تبیین قابلارائه است .نخست ،مدارس و دیگر محیطهای آموزشی با
سؤاالت ،موانع ،فشارها و چالشهایی در زمینهی تحصیلی مواجهاند (از قبیل نمرات پایین،
دروس سخت و پیچیده ،معلّمان ضعی

و انعطافناپذیر ،استرسهای مدرسه ،محیط سرد و

غیر همدالنهی کالس) که واقعیت پایدار زندگی تحصیلی را تشکیل میدهند (کترال،4
4558؛ مارتین و مارش 2331 ،2و  .)2338وجود این چالشها همراه با تغییرات شناختی و
اجتماعی سریعی که در این دوره اتفاق میافتد (اسپیر ،)2333 ،وضعیتی دشوار را برای
دانشآموزان نوجوان به وجود می آورد که حتی ممکن است به شکست یا انصراف آنان از
تحصیل منجر شود .محققان مختل

مطمئنترین راه پیشگیری از تأثیرات منفی چالشهای

تحصیلی و مقابله با آنها را در توانمندسازی دانشآموزان و تکیه بر فعالیتها و توانشهای
فراگیران میدانند (بندورا4550 ،؛ مییرا و داستین2340 ،؛ ووگال و همکاران .)2341 ،در
این میان بهزیستی تحصیلی که بر عوامل بهزیستهساز در رابطه با بافت مدرسه تأکید دارد
(تومینین-سوینی و همکاران ،)2342 ،نقش دانشآموز و عاملیت فردی وی را در ایجاد
محیط سرزندهی تحصیلی ،بهزیستهمحور و مقابله با چالشها میپذیرد .بر این اساس
میتوان گفت دانشآموزان فعال ،سرزنده ،خود-عامل و بهزیست منش ،آگاهانه به مقابله
با چالشهای تحصیلی میپردازند و شرایط دشوار را چالشی میدانند که باید بر آن مسلط
شوند ،نه آسیبی که از آن دوری کنند (بندورا.)4550 ،
در تبیین دوم میتوان گفت ،ازنظر محققان یکی از دالیل افزایش استرسها در
محیطهای یادگیری ،تفکیک کارکردهای عاطفی از کارکردهای تحصیلی است (آندرمن
و آندرمن4555 ،؛ ایساکسون و جارویس4555 ،؛ رودول

و همکاران2334 ،؛ ویگفیلد و
1. Catterall
2. Martin & marsh
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همکاران .)2331 ،دانشآموزان برخوردار از بهزیستی تحصیلی به دلیل برخورداری از
تعادل کارکردهای عاطفی و تحصیلی در غلبه بر نامالیمات و تنیدگیهای تحصیلی موفقتر
از همساالنشان عمل میکنند (اکلز و روزر.)2335 ،
در تبیین سوم میتوان بر رابطهی فراگیرنده-مدرسه تکیه کرد .رابطهای که اگر غیر
رضایتبخش باشد و فراگیرنده برای مدرسه ارزشی قائل نباشد ،منجر به چالشهایی در
رابطهی وی با مدرسه خواهد شد و اگر این رابطه بر مبنای تعادل و بهسازی باشد ،با نتایج
سازگارانه برای فراگیرنده همراه خواهد بود .مثالً پژوهشهای انجامگرفته نشان دادهاند
رابطهی متعادل دانشآموز – آموزشگاه ،ضمن کمک به سازگاری تحصیلی دانشآموزان،
باعث دلبستگی آنان به مدرسه و فضای آموزشی میشود (ایکلز و روزر2335 ،؛ تومینین -
سوینی و همکاران .)2342 ،دانشآموزان دارای بهزیستی به دلیل ارزشی که برای مدرسهی
خود قائلاند و همچنین از انتخاب مسیر تحصیل برای پیگیری اهداف فردی خود
خشنودند ،کمتر از سایر دانشآموزان در محیط تحصیلی دچار استرس و تنیدگی میشوند
و کمتر به چالشهای تحصیلی نیز مبتال میگردند.
درنهایت ،دانشآموزان دارای بهزیستی در تدوین برنامهی زندگی تحصیلی خود ،بر
اهداف تسلطی تمرکز دارند (میگلی2332 ،4؛ گونیا ،ووالال و کیوسوگال.)2335 ،2
هدفگزینی تسلطی این دانشآموزان با نتایج متنوعی از سازگاری و عاطفهی مثبت همراه
است .برای مثال اهداف تسلطی با بروز عواط

لذتبخش (از قبیل لذّت از یادگیری،

احساس غرور و خود-تحسینی) همراه است و کمتر احتمال دارد با هیجانات ناتوانکننده
(از قبیل خستگی ،خشم و انواع استرس) ارتباط داشته باشد (تورنر ،تورپ و میر4558 ،0؛
کاپالن و ماهر4555 ،1؛ روزر ،استروبل ،کویهیوس2332 ،9؛ لینینبرینک2339 ،1؛ پکرون،

1. Midgley
2. Gonida, voulala & kiosseoglou
3. Turner, thorpe & meyer
4. Kaplan & maehr
5. Roeser, strobel & quihuis
6. Linnenbrink
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الیوت و مایر2331 ،4؛ دانیال ،هاینز ،استوپینیسکی ،پرری ،ناوال و پکرون .)2338 ،2بر این
اساس میتوان اظهار کرد که دانشآموزان برخوردار از بهزیستی تحصیلی هم به دلیل
تعادل عاطفی-شناختی و هم به دلیل نوع گزینش اهدافی که دارند ،ضمن خلق عواط
مثبت ،بر چالشهای تحصیلی نیز فائق میآیند.
همچنین نتایج تحلیل نشان داد بین دختران و پسران در برخی از ابعاد بهزیستی تحصیلی
تفاوت معناداری وجود دارد .بهعبارتدیگر ،بین دانشآموزان پسر و دختر در دو بعد
فرسودگی نسبت به مدرسه و درآمیزی با کار مدرسه تفاوت وجود دارد و این تفاوت به
سود دانشآموزان پسر است؛ یعنی پسران دانشآموز نسبت به دختران محصل ،در این دو
متغیر نمرهی باالتری را اخذ کردهاند که یافتهای متناقض محسوب میشود .به این صورت
که پسران هم در مدرسه احساس فرسودگی بیشتری را گزارش میکنند و هم نسبت به
انجام فعالیتهای مدرسه ،مشارکت بیشتری از خود نشان میدهند .این یافته با پژوهشهای
برندت و میلر )4553( 0و میکائیلی ،رجبی ،عباسی و زمانلو ( )4050همسو ولی با نتایج
مطالعاتی سالمال و آپادیا ( ،)2342پومِرنتز ،آلترمت و ساکسون )2332( 1وگی ،لورنز،
کونگر ،الدرو سیمونز )4551( 9ناهماهنگ است .مثالً طبق مطالعهی گی و همکاران
( )4551و پومِرنتز و همکاران ( )2332دختران دبیرستانی نسبت به تجربهی سطوح باالتر
استرس و درونیسازی عالئم حاصل از آن تمایل بیشتری دارند ولی طبق پژوهش برندت و
میلر ( )45553و میکائیلی و همکاران ( )4050پسران نسبت به دختران فرسودگی بیشتری را
در محیطهای تحصیلی نشان میدهند .توجیه یافتهی متناقض بهدستآمده ،دشوار است امّا
میتوان آن را بر اساس انگیزههای تحصیلی متفاوت دو جنس تبیین کرد .پسران با توجّه به
اهمیت داشتن شغل با حساسیت زیادتری به نتیجهی برآمده از انتخاب مسیر تحصیل می-
نگرند و از بیکاری و عدم اشتغال بعد از تحصیل ،بهمراتب بیشتر متأثر میشوند (کو ،هو و
1. Pekrun, elliot & maier
2. Daniels, haynes, stupnisky, perry, newall, & pekrun
3. Berndt & Miller
4. Pomerantz, Altermatt, & Saxon
5. Ge, Lorenz, Conger, Elder & Simons
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وسپیر .)2333 ،4چنانچه پسرها به این باور برسند که میتوانند از راه تحصیل به اهداف
شغلی خود برسند ضریب درآمیزی آنان در امور مدرسه افزایش خواهد یافت ،ولی چنانچه
در جمعبندی خود به این نتیجه نرسند ،حضورشان در مدرسه با فرسودگی بارز همراه خود
بود و این مهم بر رابطهی دانشآموز -مدرسه تأثیر منفی میگذارد و پیوند بیشتر
کارکردهای تحصیلی و عاطفی را که ضامن احساس بهزیستی تحصیلی است ،دچار اختالل
میسازد.
درمجموع نتایج پژوهش حاضر همسو با یافتههای مطالعات تومینین-سوینی و همکاران
( ،)2342ضمن تأیید روایی و اعتبار پرسشنامه ،حمایت الزم از ساختار عاملی پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی را در دانشآموزان ایرانی فراهم میآورد .عالوه بر این ،تشابه یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج تومینین-سوینی و همکاران ( ،)2342دربارهی ساختار پرسشنامهی
بهزیستی تحصیلی ،بیانگر آن است که مؤلفههای تشکیلدهندهی الگوی زیربنایی بهزیستی
تحصیلی دانشآموزان ،در بافتهای فرهنگی مختل

از الگوی متشابهی پیروی میکند.

بهبیاندیگر ،نتایج پژوهش حاضر نشاندهندهی آن است که ساختار زیربنایی اصلی و
سازوکارهای علّی-نظری تجربهی بهزیستی تحصیلی از اصول کلی تبعیت میکند.
یافتههای پژوهش حاضر باید در بافت محدودیتهای آن تفسیر و تعمیمپذیری آن نیز
بااحتیاط همراه شود .اوّل ،نتایج مطالعهی حاضر به دلیل استفاده از ابزارهای خود گزارشی
بهجای مطالعهی رفتار واقعی ممکن است مشارکتکنندگان را به استفاده از شیوههای مبتنی
بر کسب تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط به عدمکفایت فردی ترغیب کند .دوّم،
سن و پایهی آزمودنیها (دانشآموزان دبیرستانی) و روششناختی پژوهش (همبستگی)
محدودیتهایی را در زمینهی گسترشیافتهها و تفسیرها پدید میآورد که باید در نظر
گرفته شود؛ و سوم عدم وجود یک مقیاس بهزیستی تحصیلی دیگر که پیشازاین پایایی و
روایی آن برای استفاده در ایران احراز شده باشد تا بدان وسیله به مطالعهی همبستگی دو
ابزار پرداخته شود .باوجود محدودیتهای فوق ،نتایج پژوهش حاضر از ویژگیهای
1. Kuh, Hu & Vesper
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روانسنجی  AWBQدر نمونهی ایرانی حمایت الزم را به عمل آورد .چنین ابزاری به
محققان این اجازه را میدهد که یافتههای خود را به درون ادبیات موجود بهزیستی
تحصیلی ،سازمان دهند.

سپاسگزاری
از مسئولین ادارهی آموزشوپرورش شهرستان پلدختر و همچنین دانشآمگوزان دبیرسگتانی
این شهر در همکاری مناسب با پژوهشگر ،صمیمانه قدردانی میشود.
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