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چکیده
ضرورت سرمایهگذاری هرچهبیشتر فکری/اطالعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی
زندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخدهی به مطالبات زندگی
تحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینههای رفتاری چندگانه در شکلدهی به نیمرخ شناختی ،انگیزشی و
رفتاری یادگیرندگان ،ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدلهای رفتاری تسهیلگر و بازدارندة سالمت
تحصیلی را موجب شدهاست .مطالعة حاضر با هدف توسعه پرسشنامة رفتارهای سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور و تعیین ویژگیهای روانسنجی آن در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد .این تحقیق
در دو مرحله انجام شد .در مرحله نخست ،محقق کوشید تا با استناد به ظرفیت فکری نظریههای معاصر انگیزش
پیشرفت تحصیلی متعارفترین مدلهای رفتاری منتخب فراگیران را شناسایی کند .سپس ،در همین مرحله
محقق با همفکری دو عضو متخصص در حوزة روانشناسی تربیتی و روانسنجی ،نسخه اولیة بانک سواالت
مشتمل بر اشکال مختلف مدلهای رفتاری را تشکیل داد .در ادامه ،محقق با اخذ رویکردی استقرایی و به
کمک فنون تحلیل جزءنگر ،از میان بانک اولیه سواالت ،مناسبترین مادههای مربوط به هر مدل رفتاری را
 .5مقاله حاضر از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی
ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی :چشماندازی بر نظریههای معاصر انگیزش پیشرفت» استخراج شدهاست.
 .3کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایرانoshokri@yahoo.com .
 .4دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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برگزید .در مرحله دوم تحقیق ،محقق با اخذ رویکردی قیاسی ضمن تحلیل ساختار عاملی ابزار توسعه
دادهشده ،به شواهدی در دفاع از ویژگیهای فنی روایی و پایایی ابزار دست یافت.نتایج تحلیل عاملی تاییدی
بر پایة نرمافزار  AMOSنشان داد که ساختار چندبُعدی رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی و همچنین،
ساختار چندبُعدی رفتارهای بازدارندة سالمت تحصیلی با دادهها برازش مطلوبی نشان دادند .عالوه بر این،
نتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین اشکال چندگانة رفتارهای تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی با
هیجانهای پیشرفت تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراکشده نشان داد که پرسشنامة
سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور از روایی سازه برخوردار است ..در مجموع ،نتایج این تحقیق از یک
سوی ،شواهدی در دفاع از منطق نظری زیربنایی پرسشنامة سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور فراهم کرد
و از دیگر سوی ،نشان داد که این ابزار برای اندازهگیری مفهوم رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در بین
دانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا تلقی میشود.

واژگان کلیدی :انگیزش پیشرفت ،روانشناسی سالمت تحصیلی ،سبک زندگی تحصیلی.

مقدمه
امروزه ،با روند رو به رشد پژوهش در حوزه سالمت روان و بهزیستی ،5جنبش روانشناسی
مثبت 3شتاب فزایندهای یافته است (نوریش ،ویلیامز ،اُکانر و رابینسون3252 ،2؛ سلیگمن،
ارنست ،گیلهام ،ریویچ و لینکینز .)3226 ،4در این زمینه سؤالی مهم وجود دارد و آن اینکه
چگونه میتوان دانش مزبور را با هدف ترویج و ارتقا بهزیستی در موقعیتهای دنیای واقعی
بکار بست .پاسخ به این سؤال در حوزه تعلیم و تربیت ،مفهومی تحت عنوان آموزش و
پرورش مثبتنگر 1را شکل داده است (اُدز ،رابینسون ،گرین و اسپنس.)3255 ،9
آموزش و پرورش مثبتنگر با کاربرد اصول روانشناسی مثبت (اُدز و دیگران)3255 ،
درصدد ترویج و توسعه مطلوب بالندگی فرد در موقعیتهای پیشرفت است .در این راستا،
اهتمام متخصصین تربیتی به مطالعه آموزش و پرورش مثبتنگر در محیطهای پیشرفت و
1. Wellbeing
2. Positive psychology
3. Norrish, Williams, O’Conner, & Robinson
4. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkinz
5. Positive education
6. Oades, Robinson, Green, & Spence
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یادگیری ،با تأکید بر اهمیت نقش این رویکرد در پرورش بهزیستی و ایجاد پیوند میان
به زیستی و موفقیت تحصیلی به طور قابل مالحظه رو به افزایش است (نوریش و دیگران،
 .)3252بدینترتیب ،محیط تحصیلی ،بهعنوان یکی از مهمترین زمینههای رشد و توسعه در
زندگی جوانان ،همواره میتواند منبع اصلی کسب مهارتها و شایستگیهایی باشد که
قابلیت افراد را در سازگاری 5با محیط و برخورداری مطلوب از بهزیستی و سالمت روان
پشتیبانی کند.
با این وجود ،موقعیتهای پیچیده و چالشی پیشرفت همواره به عنوان عاملی مهم در بروز
تجارب هیجانی یادگیرندگان شناخته میشوند (ونزل و مایل3259 ،3؛ سون ،لی و کیم،2
3251؛ بوریک ،سوریک و پنِزیک3259 ،4؛ ویگفیلد و کمبریا .)3252 ،1در این موقعیتها
از یادگیرندگان انتظار میرود تا در فعالیتهای تحصیلی درگیر شوند ،به استانداردهای
تعیینشده نائل آیند ،قوانین تحصیلی را تمکین کنند ،با همکالسیها و معلمان ود روابط
جدید برقرار کنند و به عنوان عضوی از اجتماع محیط تحصیلی خویش در فعالیتها
مشارکت نمایند (ونزل و مایل .)3259 ،مطالبهگریهایی از این دست ،به عنوان وجه
جداییناپذیر موقعیتهای یادگیری و آموزش ،منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب
هیجانی فراگیران شناخته میشوند (سون و دیگران3251 ،؛ بوریک و دیگران3259 ،؛
ویگفیلد و کمبریا.)3252 ،
در این راستا ،مهمترین چالش فراروی محققان تربیتی عالقهمند به قلمرو مطالعاتی
انگیزش پیشرفت ،پاسخ به این پرسش کلیدی است که چرا فراگیران پس از حضور در
موقعیت های پیشرفت ،الگوهای متمایز رفتاری ،اعم از ارتقادهنده و بازدارنده سالمت و
بهزیستی تحصیلی را برمیگزینند؟ (سیفرت3224 ،9؛ مارتین3223 ،7؛ ویگفیلد و کمبریا،
)3252؛ چرا برخی فراگیران از سالمت تحصیلی باالیی برخورداراند و برخی دیگر ،به شدت
1. Adjustment
2. Ventzel, & Miele
3. Son, Lee, & Kim
4. Burić, Sorić, & Penezić
5. Wigfield, & Cambria
6. Seifert
7. Martin
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در معرض اضطراب ،افسردگی و ناامیدی قرار دارند و در برخورد با موقعیتهای دشوار و
چالشزا میل به تسلیمشوندگی و برخوردهای انفعالی از خود بروز میدهند؟ اتخاذ
راهبردهای مقابلهای 5سازنده در مقابل راهبردهای تخریبگر ،سازشیافتگی اجتماعی 3در
مقابل سازشنایافتگی اجتماعی ،و سازشیافتگی هیجانی 2در مقابل سازشنایافتگی هیجانی،
ازجمله جهتگیری هایی است که فراگیران به دالیل مختلف و تحت تأثیر علل گوناگون،
آن را برگزیده و دنبال میکنند (بوریک و دیگران3259 ،؛ سیفرت3224 ،؛ مارتین.)3252 ،
در این را ستا ،محققان تربیتی الگوهای رفتاری اتخاذشده از سوی فراگیران را به پشتوانه
نظریههای شناختی معاصر در گستره مطالعاتی انگیزش پیشرفت مورد مطالعه قرار دادهاند
(سیفرت3224 ،؛ مارتین3223 ،؛ ویگفیلد و کمبریا .)3252 ،در معرفی متعارفترین الگوهای
رفتاری مزبور میتوان به جهتگیری هدف تسلطمحور 4در برابر عملکردی ،1درماندگی
آموختهشده 9در برابر خوشبینی آموختهشده ،7تابآوری تحصیلی ،8سرزندگی تحصیلی،6
مشغولیت تحصیلی ،52اجتناب از شکست 55به عنوان یک مکانیسم دفاعی در قالب اتخاذ
راهبردهای خودناتوانسازی ،53فریبکاری تحصیلی ،52اهمالکاری تحصیلی ،54و اجتناب از
تالش ،51کمالگرایی غیرانطباقی ،59اجتناب از کمکطلبی ،57و پرخاشگری منفعالنه 58اشاره
نمود (مارتین3252 ،3223 ،؛ سیفرت3224 ،؛ سون و دیگران .)3251 ،بیتردید ،تجویز
1. Coping strategies
2. Social adjustment
3. Emotional adjustment
4. Mastery goal orientation
5. Performance goal orientation
6. Learned helplessness
7. Learned optimism
8. Academic resilience
9. Academic buoyancy
10. Academic engagement
11. Avoidant goal orientation
12. Self-handicapping
13. Academic cheating
14. Academic procrastination
15. Work avoidance
16. Perfectionism
17. Avoidance of help-seeking
18. Passive-aggressive behavior
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هرگونه نسخه مناسب برای ایجاد یا تقویت یک رفتار سازنده و تسهیلگر و یا اصالح یک
رفتار سازشنایافته و مخرب ،در وهله نخست نیازمند درک دقیق و واقعنگرانه آن رفتار است.
در این زمینه ،تأکید بر تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی ،اهمیت
اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب در پاسخدهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تبعات
انتخاب گزینههای رفتاری چندگانه در شکلدهی به نیمرخ شناختی ،انگیزشی و رفتاری
یادگیرندگان ،ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدلهای رفتاری تسهیلگر و یا
بازدارندة سالمت تحصیلی را در یک گستره مفهومی کالن تحت عنوان «سبک زندگی
تحصیلی سالمتمحور» موجب شده است.
نقطه کانونی درک رفتارهای یادگیرندگان در مفهومی تحت عنوان انگیزش 5نهفته است
که به مجموعهای از خواستهها ،اهداف ،نیازها ،ارزشها و هیجانات اطالق میشود و شروع،
جهت ،شدت ،استمرار و کیفیت رفتار را توضیح میدهد (ونزل و مایل3259 ،؛ شانک و
مالن .)3252 ،3محققان با اتک ا به توان تفسیری رویکردهای نظری معاصر در حوزه انگیزش
پیشرفت ،الگوهای رفتاری فراگیران را تبیین نمودهاند .در معرفی برجستهترین و روزآمدترین
صورتبندیهای مفهومی شناختمحور در حوزه انگیزش پیشرفت ،میتوان به نظریههای
کنترل-ارزش ،2انتظار-ارزش ،4خودکارآمدی ،1هدف پیشرفت ،9خودارزشمندی ،7اسناد،8
خودتعیینگری 6و امید 52استناد نمود (فلدمن 55و اسنایدر3221 ،؛ سیفرت3224 ،؛ مارتین،
.)3223 ،3252

1. Motivation
2. Schunk, & Mullen
3. Control-value
4. Expected-value
5. Self-efficacy
6. Achievement goal
7. Self-worth
8. Attribution
9. Self-determination
10. Hope
11. Feldman, & Snyder
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در نظریه کنترل-ارزش ،کنترل ادراکشده 5به ارزیابی فرد از توانایی اِعمال کنترل بر
امور اطالق میشود و در موقعیتهای پیشرفت به معنی آن است که فراگیر برای خود نقش
قابلمالحظهای در دستیابی به موفقیت یا پیشگیری از شکست متصور باشد (پکران .)3229 ،
کنترل ادراکشده به عنوان عنصر کلیدی در انگیزش پیشرفت ،عامل مؤثری در مشغولیت
تحصیلی و بازدههای یادگیری بهشمار میآید (شانک .)3253 ،عالوه بر این ،ادارکات کنترل
در مقابله بهتر با موقعیتهای استرسزای زندگی تحصیلی همبستگی نشان داده است
(تامپسون )3223 ،3به گونهایکه افراد برخوردار از کنترل ادراکشده در برابر محرکهای
آزارنده تابآوری بیشتری داشته و عملکرد بهتری از خود به نمایش میگذارند (مارتین،
3252؛ شانک.)3253 ،
در رویکرد انتظار-ارزش فرض بر این است که تالشهای فراگیران به انتظار آنها برای
موفقیت و ارزشی که برای آن موفقیت قائلاند ،وابسته است (اسالوین .)3229 ،2رابطه انتظار
و ارزش بهگونهای تعریف شدهاست که فراگیران چه نتیجه و بازده را کماهمیت یا فاقد
اهمیت ارزیابی کنند و چه انتظار دستیابی به آن را غیرممکن بدانند از انگیزه الزم برای تالش
برخوردار نخواهند بود (شانک .)3253 ،بدینترتیب ،ویژگی انگیزشی فراگیران را میتوان
از طریق تعامل میان انتظار احتمال موفقیت و ارزشی که برای آن موفقیت در نظرمیگیرند
پیشبینی نمود (ویگفیلد و اکلز.)3222 ،4
بر اساس دیدگاه خودکارآمدی ،باورهای خودکارآمدی با رفتارهای پیشرفتمدارانه
مانند پردازش شناختی ،انگیزش ،تالش و پشتکار رابطه دارد (سیفرت .)3224 ،شواهد تجربی
حاکی است فراگیران برخوردار از باورهای خودکارآمدی تحصیلی باال با ویژگیهایی چون
خودانگیخته ،خودگردان ،راهبردی و عالقمند به استفاده از فراشناخت توصیف میشوند
(مادوکس .)3223 ،1در حالیکه فراگیران با کارآمدی پایین ،از مواجهه با تکالیف
چالشانگیز یا دشوار اجتناب میکنند و بیشتر متمایل به بهرهگیری از رفتارهای مبتنی بر
1. Perceived control
2. Thompson
3. Slavien
4. Eccles
5. Maddux
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عملکرد میباشند ،فراگیران کارآمد عالقمند به انجام تکالیف چالشانگیز یا دشوار و متمایل
به استفاده از رفتارهای انطباقی و انتخاب هدف تسلطمحور هستند (پاجارس3229 ،5؛ دوک،3
5689؛ بندورا5667 ،2؛ پکران .)3229 ،عالوه بر این ،فراگیران برخوردار از باورهای
کارآمدی ،به دلیل استفاده از روشهای مقابله انطباقی در مواجهه با موقعیتهای تنیدگیزا
در موقعیتهای پیشرفت ،هیجانهای منفی کمتری تجربه میکنند ،از نقصان انگیزش 4کمتر
رنج میبرند و سطح باالتری از شاخصهای بهزیستی را نشان میدهند (آرتینو و جونز،1
3253؛ گوئتز ،نت ،مارتینی ،هال ،پکران ،دیتمرس و تراتوین3253 ،9؛ لیننبرینک 7و پکران،
.)3255
در رویکرد نظری هدف پیشرفت ،به جای تمرکز بر چیستی آنچه فراگیر به دنبال
دستیابی بدان است ،بر چرایی و دلیل فرد در تالش برای دستیابی به پیشرفت تأکید میشود
(اندرمن و اندرمن3226 ،8؛ سنکو .)3259 ،6انگیزش در این دیدگاه به تالشهایی اطالق
میشود که افراد به منظور تحقق اهداف خویش بدان مبادرت میورزند ،لذا انتخاب هر
الگوی رفتاری تحت سلطه اهدافی است که یادگیرندگان درصدد دستیابی بدان تالش
میکنند (سیفرت3224 ،؛ شانک ،میس و پنتریچ3254 ،52؛ دوک5689 ،؛ دوک و لگت،55
5688؛ نیکلز ،کوب ،وود ،یاکل و پاتاشنیک .)5662 ،53اهداف پیشرفت به دو دسته عمده
تسلطی و عملکردی تقسیم می شوند .اهداف تسلطی بر توسعه شایستگی و اهداف عملکردی
بر اثبات شایستگی تمرکز دارند (گیلمن 52و اندرمن3229 ،؛ شانک .)3253 ،بر اساس شواهد
تجربی ،فراگیران تسلطی با انتخاب تکالیف چالشانگیز ،استفاده از راهبردهای پردازش
1. Pajares
2. Dweck
3. Bandura
4. Demotivation
5. Artino, & Jones
6. Goetz, Nett, Martiny, Hall, Pekrun, Dettmers, & Trautwein
7. Linnenbrink
8. Anderman & Anderman
9. Senko
10. Meece, & Pintrich
11. Leggett
12. Nicholls, Cobb, Wood, Yackel, & Patashnick
13. Gilman
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عمیق ،خودگوییهای مثبت ،5عواطف مثبت و احساس مسئولیت در برابر تجارب پیشرفت و
شکست و فراگیران عملکردی با مشغلة ذهنی مفرط دربارة تواناییهای فردی ،ترس از
ارزیابی منفی ،اسناد موفقیت به عوامل غیرقابلکنترل ،خودگوییهای منفی و سطوح باالی
عواطف منفی مانند اضطراب رابطة مثبت نشان دادهاند (کلر3252 ،3؛ اندرمن و اندرمن،
3226؛ گیلمن و اندرمن3229 ،؛ شانک3253 ،؛ سیفرت.)3224 ،
فرض اصلی در دیدگاه خودارزشمندی کاوینگتون ،)5684( 2آن است که موفقیت
ارزشمند است و شکست تلویحاً به معنای ضعف در توانایی فرد است ،به همین سبب افراد با
هدف صیانت از ادراک خودارزشمندی و اجتناب از قضاوت دیگران درباره ناتوانی آنها
تالش می کنند تا به هر طریق ممکن از مواجهه با شکست اجتناب کنند (شانک.)3253 ،
اتخاذ رویکرد اجتناب از شکست که امروزه در محیطهای پیشرفت فزونی یافته است
(فارنیس ،ترامونتانو ،فیدا ،پاسیلو )3255 ،4و با راهبردهایی چون خودناتوانسازی ،اجتناب از
تالش ،اهمالکاری تحصیلی ،فریبکاری تحصیلی ،کمالگرایی و اجتناب از کمکطلبی
ظهور و بروز مییابد با همان هدف صورت میگیرد (شانک3253 ،؛ سیفرت3224 ،؛ مارتین،
.)3223
دیدگاه نظری اِسناد بر عللی متمرکز است که افراد برای وقوع رخدادها بیان میکنند
(واینر .)5681 ،1اسنادها از منظر انگیزشی مهماند زیرا بر باورها ،هیجانها و رفتار افراد تأثیر
میگذارند (شانک .)3253 ،از متعارفترین عناصر اسنادی یادگیرندگان ،میتوان توانایی و
تالش را نام برد که از سه ویژگی درونی-بیرونی ،پایدار-ناپایدار ،و قابلکنترل-
غیرقابلکنترل برخوردارند (کلر .)3252 ،اسنادها بسته به ویژگیشان ،پسایندهای هیجانی
مثبت و منفی چون امید یا ناامیدی ،شرم یا غرور ،تحقیر یا عزت نفس را در پی دارند که
متعاقب آن ،الگوهای رفتاری متمایزی در فرد ظهور و بروز مییابد (شانک و دیگران3254 ،؛
سیفرت .)3224 ،مهمترین عنصر اسنادی یادگیرندگان تسلطمحور ،عنصر اسنادی درونی،
1. Positive self-statements
2. Keller
3. Covington
4. Farnese, Tramontano, Fida, & Paciello
5. Weiner
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ناپایدار و قابلکنترل «تالش» است (سیفرت .)3224 ،این افراد غالباً از اعتمادبهنفس ،انگیزش
باال و محور درونی رضایت برخوردارند و به شدت در قبال تجارب شکست یا موفقیت
خویش احساس مسئولیت نموده و با تعقیب راهبرد یادگیری برای یادگیری ،در برابر تجارب
شکست خویش پاسخگو هستند (کلر .)3252 ،شکست در نظر آنها ،نشانه اشتباه خود در
ارزیابی میزان تالش الزم برای موفقیت در تجربهای خاص است ،لذا آن را نشانهای بر
ضرورت تالش بیشتر ارزیابی میکنند (کاوینگتون5684 ،؛ لوپز ،رُز ،رابینسون ،مارکوز و
پیس روبیرو ،3226 ،5گراهام و تیلور .)5669 ،3از سوی دیگر ،یادگیرندگان عملکردی با
تأکید بر اسناد درونی ،پایدار و غیرقابلکنترل «توانایی» درصدد اثبات خویش به دیگران
هستند (کلر .)3252 ،آنها به شدت نگران قضاوت سایرین نسبت به توانایی خویشاند و
تمام تالش خود را بکار میگیرند تا کودن به نظر نرسند (شانک3253 ،؛ گیلمن ،هیوبنر 2و
فرالنگ .)3226 ،این افراد تجربه شکست را به عنوان تهدیدی علیه توانایی خود ارزیابی
میکنند ،لذا بر اجتناب از تجربه شکست متمرکز میشوند و همین امر نیز آنها را مستعد ابتال
به انواع هیجانات منفی چون اضطراب و افسردگی میکند (شانک3253 ،؛ گیلمن و دیگران،
.)3226
دِسی 4و ریان ( )3222در نظریه خودتعیینگری ،مفهوم خودتعیینگری را ظرفیت
آغازگری و نظمبخشی به فعالیتهای فردی بیان کردهاند .خودتعیینگری نیازمند پذیرش
نقاط قوت و ضعف خود ،آگاهی از تأثیر نیروها بر روی خود ،و انتخابگری است (شانک و
دیگران .)3254 ،در این دیدگاه که به مفهوم انگیزش به شیوهای چندبُعدی نگریسته
شدهاست ،بر انگیزش درونی و خودنظمبخشی بیشتر تأکید میشود (دسی و ریان.)3222 ،
کنترل ادراکشده نیاز به انگیزش درونی را تحت تأثیر قرار میدهد و از آنجا که افراد
مایلاند در اعمال خود احساس مسئولیت نمایند و در انتخاب آزادی عمل داشته باشند انگیزه
درونی افراد در صورت عدم امکان ابراز خودتعیینگری آسیب میبیند (ریو.)3253 ،1
1. Lopez, Rose, Robinson, Marques, & Pais-Ribeiro
2. Graham & Taylor
3. Huebner
4. Deci & Ryan
5. Reeve
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فراگیرانی که اعمال آنها از طریق فشارهای درونی و بیرونی کنترل میشود دارای منبع
کنترل بیرونی هستند و فراگیرانی که اعمال آنها حاصل اراده فردی است از منبع کنترل
درونی برخوردارند .گ روه اخیر ،آزادانه و به دور از هرگونه فشار و صرفاً با هدف کسب
لذت و نه پاداش یا دوری از محدودیت به انجام فعالیت میپردازند ،برخالف گروه نخست
که انگیزه در آنها جنبه ابزاری داشته و رفتار به واسطه نتیجه متعاقب آن انتخاب میشود
(شانک و دیگران.)3254 ،
مفهوم «امید» در دیدگاه نظری امید ،نه به عنوان یک هیجان که به عنوان یک نظام
انگیزشی پویا و فعال در افراد عبارت است از ظرفیت ادراکشده برای تولید مسیرهایی به
سمت هدفهای مطلوب و انگیزه ادراکشده برای حرکت در این مسیرها (اسنایدر ،راند و
سیگمون .)3223 ،5در این تعریف ،سازه روانشناختی «امید» مشتمل بر دو بُعد «توانایی
طراحی مسیرهایی به سوی اهداف مطلوب با وجود موانع» و «توانایی ایجاد انگیزه برای شروع
و تداوم حرکت در این مسیرها» شناخته شدهاست که هر دو بُعد «هدف» و «عاملیت» بر
نقشآفرینی قابلمالحظه امید در زندگی افراد تأکید میکند (اسنایدر ،لوپز ،شوری ،3راند و
فلدمن .)3222 ،تفکر امیدوارانه ،توانمندی ادراکشده یادگیرندگان را در ترسیم مسیرهای
چندگانه دستیابی به اهداف مورد انتظار افزایش داده و انگیزه تعقیب این اهداف را در آنها
تقویت میکند ،ضمن این که ،آنها را قادر میسازد تا در انجام تکالیف ثابتقدم بمانند و
افکار و احساسات منفی مانع حرکت و تالش آنها نشود (اسنایدر و دیگران.)3223 ،
رویکردهای نظری مزبور به سؤاالت محققان مبنی بر چرایی و نحوه بروز رفتارهای
یادگیرندگان در دو بُعد سازشیافتگی نظیر اعتماد به خود در انجام یک رفتار ،توانایی
برداشتن موانع و چالشهای پیشرو ،توانایی بازیابی خویش پس از تجربه شکست تحصیلی،
پایداری و استقامت در مواجهه با فشارهای تحصیلی و سازشنایافتگی نظیر انفعال و
درماندگی ،توسل به رفتارهای فریبکارانه ،بهانهتراشی برای شکست ،دغدغه ارزیابی دیگران
نسبت به خود ،مبادرت به رفتارهای خودآسیبرسان چون پرخاشگری منفعالنه نسبت به معلم
1. Rand, & Sigmon
2. Shorey
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و استاد ،اجتناب از کمکطلبی در مواقع نیاز و مواردی نظیر آن پاسخ دادهاند (بوریک و
دیگران3259 ،؛ ویگفیلد و کمبریا3252 ،؛ سیفرت3224 ،؛ مارتین3223 ،؛ بومن ،فرالنگ،
شوچت ،لیلز 5و جونز3226 ،؛ اسنایدر و دیگران3223 ،؛ فلدمن و اسنایدر.)3221 ،
همانگونه که مالحظه میشود محصول تالش غالب نظریهپردازان و پژوهشگران
عالقهمند به توسعة مدلهای مفهومی تبیینکنندة پدید آیی انواع رفتارهای یادگیرندگان،
دفاع از نقش واسطهای هیجانها و باورها در رابطة بین انواع عوامل پیشایندی شناختی نظیر
باورهای خودکارآمدی ،کنترل ،انتظار ،اسنادهای علّی ،3جهتگیری هدف،2
خودتعیینگری ،امید و خودارزشمندی با الگوهای رفتاری ارجح یادگیرندگان در دو بعد
سازشیافته (هدف تسلطمحور ،خوشبینی تحصیلی ،مشغولیت تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی
و تابآوری تحصیلی) و سازشنایافته (اجتناب از کمکطلبی ،درماندگی آموختهشده،
اجتناب از تالش ،اهمالکاری تحصیلی ،پرخاشگری منفعالنه ،کمالگرایی غیرانطباقی،
خودناتوانسازی و فریبکاری تحصیلی) در موقعیتهای پیشرفت است (استینهارت و دالبیر

4

3228 ،؛ سیفرت.)3224 ،
بدینترتیب ،اتخاذ نگاهی سیستماتیک و کلنگر که به مدد آن امکان بازنمایی تصویری
از مختصات انگیزشی یادگیرندگان در ابعاد مختلف میسر گردد زمینهای مناسب برای طرح
مفهومی کالن تحت عنوان «رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت
تحصیلی» فراهم میسازد .لذا ،زمینهسازی برای ظهور ایدههای جدید در قلمرو مطالعاتی
انگیزش پیشرفت که یکی از جلوههای آن با تأکید بر مواضع فکری جنبش آموزش و پرورش
مثبتنگر تجلی یافته (سلیگمن و دیگران ،)3226 ،ضرورتی است که به اتکای آن ،پدیدآیی
مسئلهای نظیر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی را
مورد تأکید قرار میدهد .ما در تحقیق حاضر تالش نمودیم تا با نگاهی یکپارچه به
رویکردهای نظری معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت و بهرهگیری از توان تبیینی
1. Boman, Furlong, Shochet, Lilles
2. Causal attributions
3. Goal orientation
4. Steinhardt & Dollbier
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آنها ،الگوهای رفتاری متعارف و پربسامد یادگیرندگان در محیطهای پیشرفت را در مدلی
مفهومی با عنوان «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» به گونهای گردهم آوریم .بدین
ترتیب ،میتوان ضمن برقراری ارتباطی ارگانیک و پویا میان آنها ،سبک زندگی تحصیلی
ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی فراگیران را از بُعد عنصر زیربنایی انگیزش پیشرفت،
معنا بخشیده و ترسیم کرد (شکل  )5و به اتکای پشتوانه تئوریک مسئله انتخابی و شواهد
تجربی ،ابزاری جهت سنجش آن توسعه داده و اعتباریابی نمود.
رفتارهای ارتقادهنده سالمت تحصیلی

تاب آوری

هدف

خوشبینی

تقویت رفتارهای

تسلطی

ارتقادهنده سالمت
مشغولیت

تحصیلی تحصیلی

درماندگی

سرزندگی

سبک زندگی تحصیلی

آموخته

کمالگرایی
غیرانطباقی

سالمت محور

شده
اجتناب از
کمک
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پرخاشگری

اجتناب از

منفعالنه

تالش
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خودناتوان

کاری

سازی

رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی
شکل  .1رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی

بیتردید ،ارزش و اعتبار پژوهشهای علمی که با هدف مطالعه ویژگیهای رفتاری و
روانی یادگیرندگان در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت انجام میشود غالباً به مدد ابزارهای
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معتبری است که امکان سنجش و دستیابی به یافتههای قابل اعتماد را فراهم میسازند .در این
زمینه ،ابزارها و مقیاسهای متعدد و گوناگونی توسعه یافته و معرفی شدهاند .ابزارهایی چون
پرسشنامه کنترل هیجانهای پیشرفت ،پرسشنامه نظمبخشی هیجانهای تحصیلی ،5پرسشنامه
هدف پیشرفت ،3مقیاس تابآوری تحصیلی ،مقیاس سرزندگی تحصیلی و دهها ابزار دیگر.
هریک ،سنجش و اندازهگیری سازه یا سازههای روانشناختی مرتبط با رفتار یادگیرندگان در
محیطهای پیشرفت را برای محققان امکانپذیر نمودهاند .با این وجود ،ابزاری که بتوان به
کمک آن سازه مفهومی «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» در قلمرو مطالعاتی انگیزش
پیشرفت را مورد سنجش قرار داد ،تا کنون ساخته نشده است .ابزاری که دامنه سنجش آن،
اجتماع الگوهای رفتاری فراگیران را در قالب مفهومی کلی با نام «سبک زندگی تحصیلی
ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی» دربرگیرد .در مطالعه حاضر ،الگوهای رفتاری
ارجح فراگیران به پشتوانه دیدگاههای نظری معاصر انگیزش پیشرفت در قالب مدلی مفهومی
و نوآورانه با عنوان «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» به عنوان یک کل واحد مورد
بررسی و تبیین دقیق قرار گرفته و پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و
بازدارنده سالمت تحصیلی برای سنجش آن توسعه یافته و اعتبارسنجی شده است.
بدینترتیب ،پژوهشگران در تحقیق حاضر به دنبال دستیابی به پاسخی علمی برای این سؤال
اساسی هستند که چه رفتارهایی ساختار الگوهای تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی
یادگیرندگان را تشکیل میدهند و پرسشنامهای که در همین راستا برای سنجش رفتارهای
سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی طراحی و توسعه یافته است،
از چه مختصات روانسنجی برخوردار است؟

)1. Academic Emotion Regulation Questionnaire (AERQ
)2. Achievement Goal Questionnaire (AGQ
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روششناسی
پژوهش حاضر توصیفی و در رده مطالعات همبستگی 5قرار دارد .روش تحلیل آماری در این
تحقیق تحلیل عاملی 3است .این رویکرد که با فنون کاهش دادهها رابطه نزدیک دارد ،یکی
از بیشترین کاربردها را در توسعه آزمون داشته است (میرز و دیگران .)3252 ،2تحلیل عاملی
به دو دسته کلی تقسیم میشود :اکتشافی 4و تأییدی .1در این تحقیق ،هر یک از دو روش با
کارکرد معین و متناسب با هدف مورد نظر بهکار گرفته شدهاند.
بنا بر ماهیت موضوع ،تحقیق حاضر طی دو مطالعه مقدماتی و اصلی به اجرا درآمد .به
منظور جلوگیری از اثر آزمون و ضرورت مشارکت هر آزمودنی در یک بار اجرای پرسشنامه
الزم بود تا به هر آزمودنی تنها در یک مرحله (مقدماتی یا اصلی) امکان مشارکت داده شود.
با انتخاب دو جامعه آماری متفاوت تحقق این مهم عملی گشت .جامعه آماری در مطالعه
اول ،دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی
 61-69و در مطالعه دوم ،دانشجویان شرکتکننده در ترم تابستان  5269دانشگاه شهید بهشتی
تعیین شد .نمونهگیری در هر دو مطالعه مقدماتی و اصلی به روش غیراحتمالی سهمیهای که
معادلی برای روش طبقهای در نمونهگیری احتمالی است ،انجام شد .نمونهگیری سهمیهای
یک روش نمونهگیری غیرتصادفی است که در آن سعی میشود ویژگیهای جامعه
حتیاالمکان در نمونه وجود داشته باشد (حسنزاده ،5261 ،ص .)532در این نوع
نمونهگیری ،مالکهایی در نظر گرفته میشود .محققان در تحقیق حاضر از دو مالک
جنسیت و رشته تحصیلی استفاده نمودهاند .بدین معنی که با توجه به اهمیت وجود واریانس
الزم در نمونه ،تالش شد تا از زنان و مردان و نیز از رشتههای تحصیلی انسانی ،علوم پایه و
فنیمهندسی به نسبت تقریباً متوازن وجود داشته باشد .در مطالعه مقدماتی با هدف انتخاب
مادههای 9نسخه نهایی پرسشنامه و تعیین این که آیا سازه مورد سنجش بهوسیله این پرسشنامه
1. Correlation
2. Factor analysis
3. Meyers, Gamst, & Guarino
4. Exploratory
5. Confirmatory
6. Items
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را میتوان بهوسیله زیرمقیاسهای منطقی و ماندنی به بهترین وجه اندازهگیری کرد یا نه،
پاسخ شرکتکنندگان به تعداد نسبتاً زیادی از مادههای آزمون مورد تحلیل قرار گرفت.
(میرز و دیگران .)3252 ،در این مرحله ،با استناد به ظرفیت فکری نظریههای معاصر انگیزش
پیشرفت تحصیلی و پیشینه تجربی موجود ،متعارفترین مدلهای رفتاری منتخب فراگیران
شناسایی شد .سپس با هماندیشی دو متخصص در حوزة روانشناسی تربیتی و روانسنجی،
نسخه اولیة بانک سؤاالت مشتمل بر  348ماده در قالب اشکال سیزدهگانه مدلهای رفتاری با
روایی صوری و محتوایی تهیه شد و با توزیع متوازن آن در سه پرسشنامه ،بر روی سه گروه
نمونه مجزا جمعاً به تعداد  5212دانشجوی کارشناسی دختر و پسر به اجرا درآمد .در این
مرحله ،پس از پاالیش و جداکردن پرسشنامههای غیرقابلتحلیل 882 ،پرسشنامه با اخذ
رویکردی استقرایی و به کمک فنون تحلیل جزءنگر (تحلیل عاملی اکتشافی) با استفاده از
تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش متعامد عاملها از نوع واریماکس در نرمافزار SPSS

مورد تحلیل قرار گرفت و به اینترتیب ،مناسبترین مادههای هر مدل رفتاری از میان بانک
اولیه سؤاالت انتخاب شد .در مطالعه دوم ،با اخذ رویکردی قیاسی ضمن تحلیل ساختار
عاملی ابزار توسعه یافته ،شواهدی در دفاع از ویژگیهای فنی روایی و پایایی ابزار بدست
آمد .در این مرحله 534 ،ماده منتخب حاصل از مطالعه مقدماتی ،به همراه پرسشنامه
هیجانات پیشرفت به عنوان ابزار مالک بر روی یک گروه نمونه به تعداد  912دانشجوی
کارشناسی دختر و پسر به اجرا درآمد .در تحلیل عاملی مطالعه دوم ،دادهها با استفاده از
تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرمافزار  AMOSپردازش شد و ساختار عاملی مدل مفروض
(روایی عاملی) به همراه روایی سازه (همگرا و واگرا) و پایایی ابزار مورد سنجش قرار گرفت.
ابزارهای سنجش پژوهش حاضر از قرار زیر است:
 پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی :اینپرسشنامه به عنوان یک پرسشنامه خودگزارشدهی با قابلیت اجرای فردی و گروهی توسعه
یافته است .در توسعه این ابزار ،به رویکردهای نظری معاصر انگیزش پیشرفت شامل انتظار-
ارزش ،کنترل-ارزش ،خودکارآمدی ،هدف پیشرفت ،خودتعیینگری ،اسناد،
خودارزشمندی ،و امید استناد شده است .با تکیه بر نشانگرهای هر یک از نظریههای مزبور
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و پیشینه تجربی موجود ،بانک اولیه آیتمها تشکیل شد و روایی صوری و محتوایی آن مبتنی
بر دیدگاه خبرگان حوزه روانشناسی تربیتی و روانسنجی مورد بررسی ،اصالح و تأیید قرار
گرفت .ابتدا سه پرسشنامه مقدماتی جمعاً به تعداد  348ماده بر روی سه گروه نمونه مجزا به
اجرا درآمد .پس از اجرای مقدماتی ،دادهها به شیوه تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس تحلیل
مؤلفه های اصلی و محاسبه آلفای کرونباخ (همسانی درونی) ،تأثیر هر سؤال بر همسانی
درونی و بررسی همبستگی هر سؤال با کل نمره الگوی رفتاری تجزیه و تحلیل شد .آیتمهای
مربوط به هر مدل رفتاری با شناسایی اولین عامل ذیل هر سازه زیربنایی و آیتمهای دارای
بیشترین بار عاملی با آن عامل به عنوان مادههای اصلی مربوط به هر یک از سازههای زیربنایی
انتخاب شدند .بدین ترتیب ،پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ،مشتمل بر  534آیتم
به تفکیک  52الگوی رفتاریِ شناساییشده ،برای اجرا بر روی افراد نمونه طراحی و تدوین
شد .در این پرسشنامه 48 ،ماده مربوط به رفتارهای ارتقادهنده سالمت تحصیلی و  79ماده
مربوط به رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی معین گردید .پاسخدهندگان باید به هر ماده
بر روی طیف  1درجهای لیکرت از کامالً موافقم ( )1تا کامالً مخالفم ( )5پاسخ دهند.
بدیننحو که گزینه کامالً موافقم نمره  ،1نسبتاً موافقم نمره  ،4نظری ندارم نمره  ،2نسبتاً
مخالفم نمره  3و کامالً مخالفم نمره  5را به خود اختصاص میدهد .سازههای زیربنایی و
تعداد آیتمهای هر یک در بُعد رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی عبارت از خوشبینی
تحصیلی ( ،)52مشغولیت تحصیلی ( ،)8جهتگیری هدف تسلطی ( ،)52سرزندگی تحصیلی
( ،)52تابآوری تحصیلی ( )52و در بُعد بازدارندگی سالمت تحصیلی شامل درماندگی
آموختهشده ( ،)52اجتناب از کمکطلبی ( ،)6پرخاشگری منفعالنه ( ،)52اهمالکاری
تحصیلی ( ،)6خودناتوانسازی ( ،)7اجتناب از تالش ( ،)55فریبکاری تحصیلی ( ،)52و
کمالگرایی غیرانطباقی ( )52میباشند .در مطالعه دوم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی،
روایی عاملی پرسشنامه از ساختار عاملی با مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای تسهیلگر و
بازدارنده سالمت تحصیلی دفاع نمود .مدل عاملی مزبور با دادهها برازش قابل قبولی را نشان
داد .در مطالعه حاضر ،ضرایب همسانی درونی ابعاد چندگانة تسهیلگرهای سالمت تحصیلی
شامل خوشبینی تحصیلی  ،2/86مشغولیت تحصیلی  ،2/81جهتگیری هدف تسلطی ،2/62
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سرزندگی تحصیلی  ،2/62تابآوری تحصیلی  ،2/62و در هر یک از سازههای زیربنایی بُعد
بازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموخته شده  ،2/63اجتناب از کمکطلبی
 ،2/64پرخاشگری منفعالنه  ،2/64اهمالکاری تحصیلی  ،2/62خودناتوانسازی ،2/62
اجتناب از تالش  ،2/61فریبکاری تحصیلی  ،2/69کمالگرایی غیرانطباقی  2/61محاسبه شده
است.
 نسخه کوتاه پرسشنامه هیجانهای پیشرفت :)AEQ-R( 5پکران ،گوئتز و پری)3221( 3پرسشنامه هیجانهای پیشرفت را به مثابه یک ابزار خود-گزارشی چندبُعدی با هدف
اندازهگیری هیجانهای پیشرفت توسعه دادند .این پرسشنامه هشت نوع هیجان متفاوت را در
سه موقعیت پیشرفت تحصیلی کالس درس ،مطالعه و امتحان میسنجد .بدینترتیب،
پرسشنامه هیجانهای پیشرفت شامل سه مقیاس هیجانهای مربوط به کالس ،2هیجانهای
مربوط به یادگیری 4و هیجانهای مربوط به امتحان 1است .مشارکتکنندگان به هر ماده بر
اساس طیف پنج درجهای لیکرت از  =5کامالً مخالف تا  =1کامالً موافق پاسخ میدهند .در
مطالعه پکران ،فرنزل ،9گوئتز و پری ( )3227ضرایب همسانی درونی زیرمقیاسهای لذت،
امیدواری ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی در مقیاس هیجانهای مربوط به
کالس به ترتیب برابر با  2/62 ،2/86 ،2/89 ،2/89 ،2/83 ،2/76 ،2/81و  ،2/62در مقیاس
هیجانهای مربوط به یادگیری به ترتیب برابر با ،2/89 ،2/84 ،2/89 ،2/71 ،2/77 ،2/78
 2/62و  2/63و در نهایت در مقیاس هیجانهای مربوط به امتحان به ترتیب برابر با ،2/78
 2/87 ،2/63 ،2/89 ،2/77 ،2/89 ،2/82و  2/63گزارش شد .آزادعبدهللپور ،درتاج و و احدی
( )5262ساختار عاملی این پرسشنامه را در دانشجویان ایرانی ارزیابی نمودهاند .در مطالعه
آنها ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی نسخه فارسی پرسشنامه نشان داد که ساختار عاملی مرتبه
باالتر پرسشنامه برای اندازهگیری هیجانهای لذت ،امیدواری ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم،
)1. The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ-R
2. Perry
3. Class-related emotions
4. Learning-related emotions
5. Test-related emotions
6. Frenzel
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ناامیدی و خستگی در موقعیتهای تحصیلی مختلف شامل کالس درس ،یادگیری و امتحان
به طور تجربی از روایی درونی آن حمایت کرد .در مطالعه حاضر ،ضرایب همسانی درونی
هیجانهای پیشرفت منفی شامل اضطراب ،خشم ،ناامیدی ،خستگی و شرم به ترتیب برابر با
 2/79 ،2/81 ،2/82 ،2/83و  2/77و ضرایب همسانی درونی هیجانهای پیشرفت مثبت شامل
لذت ،امید و غرور به ترتیب برابر با  2/82 ،2/88و  2/82بدست آمد.

یافتهها
با هدف شناسایی مناسبترین مدل عاملی برای پرسشنامه سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور و به استناد پشتوانههای نظری ابزار مزبور ،سه مدل عاملی رقیب شامل مدل
عامل منفردِ رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور و مدل عامل منفردِ
رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور ،مدل چندعاملی مرتبه باالتر
رفتارهای تسهیلگر و بازدارنده سبک زندگی تحصیلی و در نهایت ،مدل چندعاملی مرتبه
اول رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی و مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارنده
سالمت تحصیلی آزمون و نتایج آن استفاده شد.
قبل از گزارش نتایج مربوط به روایی عاملی پرسشنامه سبک زندگی تحصیلی سالمت
محور با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی ،همسو با پیشنهاد میرز و دیگران
( )3252مفروضه بهنجاری تکمتغیری 5ـ به کمک برآورد مقادیر چولگی 3و کشیدگی 2ـ
آزمون و تأیید شد .به طور کلی ،از آنجا که مقادیر عددی آمارههای چولگی و کشیدگی
برای هر یک از پنج مدل رفتاری تسهیلگر سالمت تحصیلی شامل خوشبینی تحصیلی،
مشغولیت تحصیلی ،جهتگیری هدف تسلطمحور ،سرزندگی تحصیلی و تابآوری
تحصیلی و هشت مدل رفتاری بازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموختهشده،
اجتناب از کمکطلبی ،پرخاشگری منفعالنه ،اهمالکاری ،خودناتوانسازی ،اجتناب از
تالش ،فریبکاری تحصیلی و کمالگرایی غیرانطباقی در بازة  +5تا  -5قرار داشتند و همچنین،
1. Univariate normality
2. Skewness
3. Kurtosis
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مقادیر خطای معیار متناظر با هر یک از آمارهها از دو برابر آمارههای چولگی و کشیدگی
بیشتر نبود ،مفروضه بهنجاری تکمتغیری در سطح نمره کلی هر یک از مدلهای رفتاری
رعایت شد .عالوه بر این ،به منظور آزمون مفروضه خطی بودن ،از روش دیداری پراکنش-
نگار استفاده شد .روند تغییر نقاط دادهای در نمودارهای مختلف نشان داد که مدل تغییر در
مقادیر عددی هر مدل رفتاری به ازای تغییر در مقادیر عددی منتسب به مدل دیگر ،به صورت
یک تابع خطی بود .بنابراین ،مفروضه خطی بودن نیز رعایت شد .در نهایت ،به منظور آزمون
مفروضه عدم همخطی چندگانه 5از چند طرح تحلیل رگرسیون چندگانه در مطالعه حاضر
استفاده شد .مقادیر عددی آمارههای تحمل و عامل تورم واریانس در هر معادله رگرسیونی
که در آن هر یک از مدلهای رفتاری تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور به
عنوان یک متغیر برآمد ،از طریق دیگر تسهیلگرهای سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
پیشبینی شد و همچنین ،پیشبینی هر یک از بازدارندههای سبک زندگی تحصیلی سالمت-
محور به کمک دیگر مدلهای رفتاری بازدارنده نشان داد که مفروضه عدم همخطی
چندگانه بین مدل های مختلف برقرار بود .عالوه بر این ،در مطالعه حاضر برای مدیریت
دادههای گمشده از روش بیشینه انتظار 3استفاده شد.
با هدف تعیین روایی عاملی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
در دانشجویان با اخذ رویکردی قیاسی و با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی،
برازندگی مدلهای مفروض با دادهها ،به کمک سه مدل عاملی مفروض شامل مدل عامل
منفردِ رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور و مدل عامل منفرد رفتارهای
بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور ،مدل چندعاملی مرتبه باالتر رفتارهای
تسهیلگر و بازدارنده سبک زندگی تحصیلی و در نهایت ،مدل چندعاملی مرتبه اول
رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی و مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارنده سالمت
تحصیلی آزمون و نتایج آن گزارش شد (جدول .)5

1. Multicollinearity
2. Expectation maximization
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جدول  .1شاخصهای نیکویی برازش و مقادیر بارهای عاملی مدلهای عاملی رقیب رفتارهای
تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی
مدلهای

χ

3

رقیب

df

3
loadings RMSEA CFI AGFI GFI χ /df

رفتارهای
تسهیلگر
سالمت
مدل عاملی

تحصیلی

منفرد

رفتارهای
بازدارنده
سالمت

52/33 5282 55242/31

3774 32319/97

8/28

2/22

2/22

2/32

2/31

2/21

2/29

2/52

2/53

 2/31تا 2/96

 2/39تا 2/73

تحصیلی
رفتارهای
مدل عاملی

تسهیلگر/

چندبُعدی

بازدارنده

مرتبه باالتر

سالمت

852/79

94

53/97

2/77

2/97

2/75

2/51

2/54تا 2/85

تحصیلی
مدل

قبل از اصالح

2514/55

5275

3/61

2/89

2/84

2/89

2/29

 2/47تا 2/84

چندعاملی
مرتبه اول
رفتارهای

بعد از اصالح

5734/32

5245

5/91

2/64

2/63

2/69

2/223

 2/47تا 2/81

تسهیلگر
مدل

قبل از اصالح

9971/23

3748

3/42

2/84

2/83

2/89

2/212

 2/91تا 2/86

چندعاملی
مرتبه اول
رفتارهای

بعد از اصالح

4959/29

3722

5/75

2/63

2/62

2/64

2/227

 2/97تا 2/62

بازدارنده

طبق دیدگاه میرز و دیگران ( )3252نتایج مربوط به اندازههای نیکویی برازشِ مدل
عاملی منتخب شامل شاخص مجذور خی ( ،)3χشاخص مجذور خی بر درجه آزادی (/df

 ،)3χشاخص برازش مقایسهای ،(CFI) 5شاخص نیکویی برازش ،(GFI) 3شاخص نیکویی

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Goodness of Fit Index (GFI

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی 11 / ...

برازش انطباقی (AGFI) 5و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (RMSEA) 3نشان داد که
برای هیچ یک از رفتارهای تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی مدل عاملی منفرد و مدل
عاملی چندبُعدی مرتبه باالتر با دادهها برازش نداشت (جدول  .)5بر اساس دیدگاه میرز و
دیگران ( )3252مقدار باالتر از  2برای شاخص  ،3χ /dfمقادیر کمتر از  2/62برای
شاخصهای  AGFI ،GFI ،CFIو در نهایت ،مقدار بیشتر از  2/28برای  RMSEAنشان
داد که مدلهای مفروض با دادهها برازش ضعیفی دارند.
نتایج مربوط به اندازههای نیکویی برازشِ مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای تسهیلگر
و مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور شامل
شاخصهای  AGFI ،GFI ،CFI ،3χ /df ،3χو  RMSEAنشان داد که مدل عاملی مزبور
با دادهها برازش قابل قبولی داشت (جدول  .)5بنابراین ،در این بخش با استناد به منطقی
مستدل و قانع کننده ،به منظور بهبود برازندگی مدل مفروض با دادهها از گام اصالح مدل،2
استفاده شد .طبق دیدگاه میرز و دیگران ( )3252یکی از متعارفترین دالیل توجیهکنندة
کواریانس بین باقیماندههای خطا ،مشابهت در عبارتپردازی گویهها ذیل یک واحد مفهومی
مش خص است .در این مطالعه نیز محقق پس از مرور پیشنهادهای اصالحی نرمافزار برای
بهبود برازش مدل مفروض با دادهها ،دریافت که غالب مسیرهای کواریانسی پیشنهاد شده
برای باقیماندههای خطا ،ذیل مدلهای رفتاری مختلف ،متمرکز بر مادههایی هستند که
ویژگی متمایزکنندة آنها ،مشابهت در واژهپردازی ساقة آن گویهها بود .بنابراین ،طبق دیدگاه
میرز و دیگران ( )3252در چنین شرایطی استفاده از گام اصالح مدل اگر چه استدالل مبتنی
بر منطق استقرایی را مقدم بر استدالل مبتنی بر منطق قیاسی میکند ،اما استفاده از آن
توجیهپذیر است.
همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور با
محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تشکیل ماتریس همبستگی این رفتارها در جدول 3
نمایش دادهشدهاست.
)1. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
3. Model modification
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جدول  .2ماتریس همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور

مقیاس 5

-5خوشبینی

-3مشغولیت

-2هدف

-4سرزندگی

-1تابآوری

تحصیلی

تحصیلی

تسلطی

تحصیلی

تحصیلی

5

**.2/126

**2/419

**2/331

**2/258

5

**2/148

2/315

**2/567

5

2/325

**2/584

5

**2/123

مقیاس 3
مقیاس 2
مقیاس 4

5

مقیاس 1

P<0/01

همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تشکیل ماتریس همبستگی این رفتارها در جدول 2
نمایش دادهشدهاست.
جدل  .3ماتریس همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای بادزارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
-5درماندگی -3اجتناب از -2پرخاشگری -4اهمالکاری
آموختهشده کمکطلبی
5

مقیاس 5
مقیاس 3

**2/428
5

مقیاس 2

منفعالنه

تحصیلی

ناتوانسازی از تالش

تحصیلی

غیرانطباقی

**2/332

**2/174

**2/129

**2/462

**2/317

**2/277

**

**

2/366

**

2/237

**

2/375

**

2/333

**

2/422

**

2/314

**

2/431

**

2/262

**

2/371

**

2/222

**

2/912

**

2/912

**

2/255

**

2/328

**

2/998

**

2/272

**

2/316

2/391
5

مقیاس 4

5

مقیاس 1

-1خود

5

مقیاس 9

-9اجتناب -7فریبکاری -8کمالگرایی

5

مقیاس 7
مقیاس 8

**2/422

**2/323

5

**2/322
5
P<0/01

جدول  4نتایج مربوط به مقادیر وزنهای رگرسیونی (بارهای عاملی) ،همبستگی هر گویه
با نمرة کلی هر عامل ،مقدار ضریب همسانی درونی با فرض حذف هر گویه و همچنین،
ضرایب همسانی درونی رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور را نشان
میدهد.
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جدول  .4اندازههای بارهای عاملی ،همبستگی هر گویه با نمره کل و مقدار آلفا با فرض حذف گویه
برای مدل چندعاملی مرتبة اول رفتارهای تسهیلگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
بارهای

گویهها

همبستگی هر گویه مقدار آلفا با فرض

عاملی

با نمره کل

حذف گویه

عامل اول :خوشبینی تحصیلی α=2/86
 . 5به طور کلی تا االن خود را در انجام تکالیف تحصیلی فردی موفق
ارزیابی میکنم.
 .3درباره انجام تکالیف درســـی و دیگر مســـئولیتهایم به عنوان یک
فراگیر ،کمتر احساس نامیدی میکنم.
 .2فکر میکنم به طور کلی ،از نظر تحصــیلی شــرایطم هر روز بهتر از
گذشته میشود.
 .4بـه طور کلی ،از رویـارویی بـا چـالشهای زندگی تحصـــیلی لذت
میبرم.
 ..1غـالبـاً در زنـدگی تحصـــیلی خود بـه وقوع رخـدادهای مثبت فکر
میکنم.
 .9به طور کلی ،درباره شیوه زندگی خود به عنوان یک فراگیر احساس
خرسندی میکنم.
 .7تالش می کنم بـه عنوان یـک فراگیر هر کاری را پس از شـــروع تا
انجام موفقیتآمیز آن ،دنبال کنم.
 .8در دســتیابی به هدفهای تحصــیلیام ،خود را فردی موفق ارزیابی
میکنم.
 .6در انجام تکالیف تحصیلی خود از تجربه شکست نمیهراسم.

2/724

2/943

2/879

2/992

2/957

2/877

2/967

2/946

2/871

2/979

2/942

2/871

2/935

2/186

2/876

2/746

2/728

2/872

2/924

2/181

2/876

2/776

2/739

2/896

2/497

2/448

2/862

 . 52در فرایند انجام وظایف و تکلیف زندگی تحصـیلی ،خود را بیشتر

در معرض هیجانات مثبت تحصـــیلی ارزیابی میکنم تا هیجانات منفی 2/976

2/919

2/874

تحصیلی.

عامل دوم :مشغولیت تحصیلی α=2/81
 .5آنقـدر غرق در مطـالعه درسهایم میشـــوم که گذشـــت زمان را
نمیفهمم.
 .3وقتی در دانشگاه مشغول انجام تکالیفم هستم ،هر موضوع دیگری را
در اطرافم فراموش میکنم.
 .2حتی مواقعی که امتحان هم ندارم ،درسهایم را به طور دقیق و مستمر
مطالعه میکنم.
 .4وقتی مشـغول مطالعه هستم ،میتوانم زمان خیلی زیادی را به مطالعه
کردن اختصاص دهم.

2/978

2/958

2/823

2/977

2/956

2/823

2/914

2/185

2/829

2/959

2/197

2/828
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بارهای

گویهها
 .1موضـــوعات درســـی آنقدر برایم جذاباند که بیرون از کالس هم
ذهنم به آنها مشغول است.
 .9در دانشـــگاه اغلب انجام تکالیف چالشانگیز را بر تکالیف ســـاده
ترجیح میدهم.
 .7انجـام تکـالیف درســـی بـه من کمـک میکنـد کـه بتوانم کارها و
مسئولیتهای خارج از دانشگاه را بهتر انجام دهم.
 .8در محیط بیرون دانشگاه با اطرافیان خود دربارة آنچه در دانشگاه یاد
گرفتهام ،صحبت میکنم.

همبستگی هر گویه مقدار آلفا با فرض

عاملی

با نمره کل

حذف گویه

2/722

2/972

2/831

2/922

2/111

2/842

2/943

2/161

2/821

2/184

2/128

2/843

عامل سوم :جهتگیری هدفی تسلطمحور α=2/62
 .5هدفم آن اســت تا مطالب ارائهشــده در کالسهای درس را به طور

2/827

2/739

2/632

2/822

2/748

2/656

 .2هدفم آن است تا محتوای درسهای مختلف را به طور کامل بفهمم2/769 .

2/756

2/632

2/859

2/744

2/656

2/711

2/726

2/656

 .9برایم مهم است که تکالیف درسی را به طور کامل و دقیق بفهمم.

2/717

2/746

2/658

 .7تکالیف درسی را انجام میدهم چون به آنها عالقمند هستم.

2/733

2/727

2/656

2/723

2/712

2/658

2/995

2/973

2/632

2/911

2/913

2/634

کامل یاد بگیرم.
 .3هدفم آن است که تا حد امکان در کالسهای مختلف ،مطالب را به
طور دقیق یاد بگیرم.

 .4هدفم در کالس آن است که تا جایی که میتوانم بیاموزم.
 .1تکالیف درســی را به این دلیل انجام میدهم که مطلب درســی را
خوب بفهمم.

 .8عمدتاً تکالیف درســی را به این دلیل انجام میدهم که از یادگیری
موضوعات جدید لذت میبرم.
 .6هنگام مطالعه و انجام تکالیف درســی غالباً از منابع تکمیلی اســتفاده
میکنم تا آن مبحث را خوب یاد بگیرم.
 . 52هدفم آن اسـت که مطالب درسی را طوری به خوبی یاد بگیرم که
بتوانم آنها را برای همکالسیهایم توضیح دهم.

عامل چهارم :سرزندگی تحصیلی α=2/62
 .5اگر نمره بدی بگیرم ،اوقات شــادی را که با دوســتانم در دانشــگاه
دارم همچنان حفظ میکنم.
 .3اگر در درسی نمره کمی بگیرم به راحتی میتوانم به حالت نشاط و
سرزندگی اولیه خود بازگردم.
 .2اگر وقت کافی برای درس خواندن نداشــته باشــم ،باز هم ســعی
میکنم اعتماد به نفسم را حفظ کنم.

2/721

2/752

2/637

2/822

2/796

2/634

2/748

2/757

2/637
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بارهای

گویهها
 .4حتی روزهایی که برای امتحان آمادگی کافی ندارم ،ســعی میکنم
در کنار همکالسیهایم اوقات خوشی داشته باشم.
 .1فکر میکنم اگر در یک درس نمره بدی بگیرم ،همچنان از اعتماد
به نفس باالیی برخوردار خواهم بود.
 .9با وجود اســترس ناشــی از درس خواندن ،همچنان حالت نشــاط و
سرزندگی خود را حفظ میکنم.
 .7اگر روزی در دانشــگاه نمره بدی بگیرم ،میدانم که نباید آن روز
خود را به خاطر نمره بد خراب کنم.

همبستگی هر گویه مقدار آلفا با فرض

عاملی

با نمره کل

حذف گویه

2/741

2/735

2/639

2/827

2/773

2/634

2/764

2/772

2/634

2/789

2/798

2/634

 .8اگر حجم مطاالب درسها زیاد باشــد و من وقت کافی برای انجام

آنها نداشــته باشــم ،میدانم در این شــرایط چطور باید عمل کنم تا از 2/757

2/962

2/638

اوقات خود لذت ببرم.
 .6اگر اســـتـادم پس از اعالم نمرات ،به من بگوید عملکرد ضـــعیفی
داشتهام ،سعی میکنم که اعصابم خرد نشود و روزم نیز خراب نگردد.
 .52اگر اســتاد از من (درس) بپرســد و نتوانم جواب دهم ،خونســردی
خود را حفظ میکنم و بعد از کالس هم خوشاخالقم.

2/748

2/738

2/639

2/752

2/963

2/638

عامل پنجم :تابآوری تحصیلی α=2/62
 .5اجازه نمیدهم که اسـترس ناشــی از مواجهه با این شـرایط از ســطح
تحمل من بیشتر شود.
 .3فکر می کنم از نظر روانی آنقدر قوی هستم که تسلیم چنین شرایطی
نشوم.
 .2اجازه نمیدهم که اســـترس ناشـــی از تجربه چنین موقعیتهایی بر
اعتماد به نفس من اثر بگذارد.
 .4فکر می کنم به خوبی می توانم با فشـــارهای ناشـــی از تجربه چنین
رخدادهایی کنار بیایم.
 .1تالش میکنم به جای اندیشـــیدن صـــرف به ابعاد منفی آنچه اتفاق
افتاده است ،به موضوعات بهتر دیگر فکر کنم.
 .9فکر میکنم پس از رویـارویی بـا چنین تجـاربی به راحتی میتوانم
حالت نشاط و سرزندگی اولیه خود را بدست آورم.
 .7در مواجهه با چنین تجارب پراسترسی میتوانم آرامش خود را حفظ
کنم.
 .8تالش می کنم تا هر طور شــده اســت از آن موقعیت شــکســت برای
خود فرصتی خلق کنم.

2/754

2/978

2/632

2/839

2/793

2/635

2/822

2/774

2/632

2/826

2/772

2/635

2/776

2/792

2/635

2/791

2/728

2/632

2/859

2/788

2/656

2/984

2/725

2/631
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گویهها
 .6تالش میکنم به جنبههای مثبت آن موقعیت منفی نیز فکر کنم.
 .52می توانم بدون آســـیب رســـاندن به خود یا دیگران ،برای حل آن
موقعیت به دنبال یک راهحل باشم.

همبستگی هر گویه مقدار آلفا با فرض

عاملی

با نمره کل

حذف گویه

2/721

2/758

2/634

2/982

2/975

2/639

جدول  1نتایج مربوط به مقادیر وزنهای رگرسیونی (بارهای عاملی) ،همبستگی هر گویه
با نمرة کلی هر عامل ،مقدار ضریب همسانی درونی با فرض حذف هر گویه و همچنین،
ضرایب همسانی درونی رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور را نشان
میدهد.
جدول  .5اندازههای بارهای عاملی ،همبستگی هر گویه با نمره کل و مقدار آلفا با فرض حدف گویه
برای مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمت محور
گویهها

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

عامل اول :درماندگی آموخته شده α=2/63
 .5مهم نیســـت که چقدر برای انجام یک تکلیف درســـی انرژی صـــرف

2/728

2/977

2/628

2/715

2/752

2/629

2/745

2/752

2/627

 .4اغلب خود را در انجام تکالیف درسی ناتوان احساس میکنم.

2/785

2/747

2/621

 .1احساس میکنم بر نتایج تالشهایم کنترل کمی دارم.

2/713

2/731

2/621

2/777

2/711

2/624

2/967

2/975

2/626

2/927

2/959

2/653

 .6تجربهام نشان میدهد که قادر نیستم اهداف تحصیلی خود را محقق سازم2/968 .

2/977

2/628

2/998

2/922

2/653

میکنم ،اغلب احساس میکنم هیچ کنترلی بر نتیجه کارم ندارم.
 .3به طور کلی در انجام بیشــتر تکالیف ،خود را دانشــجویی ناموفق ارزیابی
میکنم.
 .2معتقـدم هرچـه قـدر هم کـه تالش کنم بـاز هم نمیتوانم از پس درسها
بربیایم.

 .9مهم نیسـت که برای انجام تکالیف تحصـیلی چقدر سخت تالش کنم ،به
نظر میرسد هیچ چیز به روشی که من میخواهم به نتیجه نمیرسد.
 .7هرچه تالش میکنم نمیتوانم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.
 .8احســاس میکنم موفقیتهایم در انجام تکالیف درســی شــانســی اســت و
ربطی به توانایی من ندارند.

 .52اغلـب احســـاس میکنم همکالســـیهـایم در مقایســـه با من ،تکالیف
تحصیلی خود را بهتر انجام میدهند.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی 11 / ...

گویهها

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

عامل دوم :اجتناب از کمکطلبی α=2/64
 .5چنانچه در کالس ،درخواســت کمک کنم ،دیگران فکر میکنند که من
فرد کُندذهنی هستم.
 .3بـه نظر من ،درخواســـت کمک به منزله آن اســـت که به اندازه دیگر
دانشجویان کالس ،باهوش و زرنگ نیستم.
 .2معتقدم کمک خواستن از دیگران در کالس باعث سرشکستگی است.
 .4معتقـدم کمک گرفتن در کالس به منزله آن خواهد بود که من برای
انجام تکالیف به تنهایی ،باهوش و زرنگ نیستم.
 .1مایل نیستم کسی پی ببرد که در کالس به کمک نیاز دارم.
 .9معتقدم کمکخواســتن از دیگران باعث میشـــود در نظر آنها کوچک
شوم.
 .7معتقـدم چنانچه در کالس برای حل تمرین نیاز به کمک باشـــد ،نباید
درخواست کمک کرد.
 .8چنانچه در کالس چیزی را متوجه نشــوم ،به جای آنکه از کســی کمک
بخواهم ،حدس خواهم زد.
 .6معتقدم حتی در صــورتیکه انجام تکلیفی بســیار ســخت و دشــوار باشــد،
نباید در کالس از کسی درخواست کمک کرد.

2/712

2/759

2/624

2/892

2/832

2/638

2/888

2/848

2/639

2/895

2/851

2/638

2/855

2/763

2/622

2/822

2/777

2/622

2/783

2/773

2/625

2/963

2/985

2/629

2/723

2/984

2/621

عامل سوم :پرخاشگری منفعالنه α=2/64
 .5گاهی برای اذیت کردن اســاتید از انجام تکالیف درســی آنها خودداری
میکنم.
 .3گاهی برای انتقام گرفتن از اســـاتید ،در کالس درس عمداً به آنچه آنها
تدریس میکنند بیتوجه هستم.
 .2غالب اوقات به منظور بیان احساس ناخرسندی خود از برخی اساتید دیرتر
از آنها در کالس حاضر میشوم.
 .4گاهی برای بیان خشـم و احسـاس نارضـایتی خود نسـبت به برخی اساتید
بیش از حد مجاز از حضور در کالس غیبت میکنم.
 . 1گاهی فقط به دلیل انتقام گرفتن از اساتید برای انجام تکالیف درسی آنها
هیچ تالشی نمیکنم.
 .9غالب اوقات به دلیل اذیت کردن برخی از اســاتید ضــمن تدریس آنها به
دفعات از کالس خارج میشوم.
 .7گاهی برای عصـبانی کردن اسـاتید سعی می کنم تا حواس دوستانم را از
درس پرت کنم.

2/963

2/998

2/625

2/761

2/779

2/639

2/739

2/737

2/638

2/981

2/973

2/625

2/849

2/852

2/634

2/825

2/764

2/631

2/785

2/724

2/636
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گویهها
 .8غالب اوقات برای برهم زدن جو کالس و اذیت کردن برخی از اســـاتید
ضمن تدریس آنها با دوستان کناری خود حرف میزنم.
 . 6غالب اوقات برای انتقام گرفتن از برخی اســاتید و تحت فشــار قرار دادن
آنها در کالس درس از گوشی همراه خود استفاده میکنم.
 .52گاهی برای بیان خشم خود نسبت به برخی اساتید در طول تدریس آنها

عمداً خودم را به کار دیگری مشغول میکنم.

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

2/763

2/747

2/637

2/828

2/785

2/631

2/748

2/734

2/636

عامل چهارم :اهمالکاری α=2/62
 .5بـا مشـــغول شـــدن به کارهای کم اهمیت ،کارهای مهم خود را به تعویق
میاندازم.
 .3در حال حاضـــر ،وقت و زمانم را هدر میدهم و به نظر میرســـد که
نمیتوانم کاری برای بهبود آن انجام دهم.
 .2موکول کردن یا به تعویق انداختن زمان انجام تکالیفم برای فردا ،شــیوه
ارجح من در انجام وظایف تحصیلیام است.
 .4حتی با وجود آگاهی از اهمیت شـــروع یک تکلیف درســـی ،خود را
خالص کرده و اهمیتی به انجام آن نمیدهم.
 .1به معنای واقعی کلمه زمان و وقتم را هدر میدهم و نمیتوانم خودم را
تغییر دهم.

2/778

2/745

2/635

2/776

2/719

2/632

2/822

2/823

2/657

2/825

2/769

2/658

2/852

2/783

2/658

 . 9با وجود آن که گاهی به دلیل عدم انجام به موقع یک تکلیف به شدت از

فقدان احساس خودارزشمندی در رنج هستم ،اما این موضوع باعث نمیشود 2/788

2/716

2/632

که انجام تکالیف خود را به تعویق نیندازم.
 .7اغلب به خود قول میدهم که در یک زمان مشــخص ،بخشــی از تکالیفم
را انجام دهم اما بعد ایندست و آندست میکنم.
 .8معتقدم وقتی انجام تکلیفی برایم دشـوار اسـت ،باید تالش برای انجام آن
را به تعویق (تأخیر) انداخت.
 . 6معموالً برای انجام تکالیف تحصـــیلی خود برنامه مشـــخصـــی ندارم که
بخواهم دنبال کنم.

2/783

2/792

2/632

2/937

2/923

2/636

2/971

2/912

2/639

عامل پنجم :خودناتوانسازی α=2/62
 .5عمداً خود را درگیر فعالیتهای مختلفی میکنم تا اگر تکالیف دانشــگاه

را به خوبی انجام ندهم بگویم به دلیل درگیری در فعالیتهای دیگر بوده 2/711
است.

2/757

2/884
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گویهها

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

 .3عمداً به دنبال دالیلی برای درس نخواندن خود هســتم ( مانند حس خوبی

نداشــتن ،کمک کردن به والدین ،نگهداری از خواهر یا برادر ،و  )...تا اگر 2/767

2/716

2/876

نتوانم در انجام تکالیف درسی خوب عمل کنم بگویم به این دلیل است.
 .2عمداً برای انجام تکالیف درســـی خیلی تالش نمیکنم ،بنابراین اگر در

دانشـگاه عملکرد موفقیتآمیزی نداشته باشم میتوانم بگویم به دلیل تالش 2/794

2/752

2/889

نکردن است.
 .4اغلب انجام تکالیف دانشگاه را تا لحظه آخر عقب میاندازم و اگر نتوانم
آن تکالیف را با موفقیت انجام دهم ،دلیلتراشی میکنم.

2/858

2/716

2/876

 .1اغلب در کالس با فکر کردن به موضـــوعات مختلف حواســـم را پرت

میکنم بنابراین ،اگر آن طور که دیگران (مانند دوســـتان و اســـاتید) انتظار 2/787

2/747

2/885

دارند عمل نکنم میگویم به این دلیل است.
 .9اغلب در شب امتحان به تفریح و سرگرمی میپردازم و وقت خود را تلف

میکنم ،بنـابراین اگر در امتحان موفق نشـــوم میگویم به دلیل تفریح و 2/995

2/959

2/861

وقتگذرانی بوده است.
 .7اغلب وقتی در انجام تکالیفم اشـتباه میکنم اولین واکنشـم مقصر دانستن
شرایط است.

2/997

2/926

2/862

عامل ششم :اجتناب از تالش α=2/61

2/753

2/721

2/643

2/652

2/839

2/627

2/712

2/796

2/642

2/634

2/823

2/627

2/939

2/993

2/642

2/737

2/796

2/642

 .7معتقدم برای مطالعه ،تالش زیاد و کار سخت الزم نیست.

2/187

2/929

2/644

 .8اغلب در حدی که فقط بتوانم درسی را پاس کنم ،مطالعه میکنم.

2/628

2/838

2/627

2/811

2/762

2/626

 .5اغلب برای درس خواندن و انجام تکالیف درسی خیلی کم تالش کنم.
 .3اغلــب فقط بــه انـدازه ای درس میخوانم کـه بتوانم در یـک درس نمره
قبولی بگیرم.
 .2ســـعی میکنم تا آنجا که ممکن اســـت زمان زیادی را به مطالعه درسها
اختصاص ندهم.
 .4اغلب در حدی درس میخوانم که بتوانم فقط نمره قبولی بگیرم.
 .1معتقدم به راحتی می توان در انجام تکالیف درسـی به پاسـخهای درســت
دست یافت و نیازی به تالش نیست.
 .9سـعی میکنم درباره تکالیف تحصیلی از انجام کار و تالش زیاد اجتناب
کنم.

 .6در کالس فقط هــدفم این اســـت کـه از گرفتن نمره مردودی جلوگیری
کنم.
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گویهها
 .52هـدفم این اســـت کـه در کالس برای انجـام تکالیف تا حد امکان ،کم
تالش کنم.
 .55مایل نیستم در کالس و برای انجام تکالیف درسی ،سخت کار کنم.

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

2/757

2/719

2/642

2/754

2/716

2/642

عامل هفتم :فریبکاری تحصیلی α=2/69
 . 5پیش آمده اسـت که اگر مجبور شوم در جلسات امتحان به برگه امتحانی

2/863

2/814

2/648

 .3گاهی در جلسات امتحان تالش میکنم از همکالسیهایم کمک بگیرم.

2/622

2/896

2/647

 .2از ترس افتادن ،گاهی میتوان در انجام تکالیف کالسی تقلب کرد.

2/823

2/855

2/612

2/816

2/845

2/648

2/776

2/794

2/613

2/717

2/712

2/613

2/892

2/825

2/646

بغلدستی نگاه کنم.

 .4معتقدم اشکالی ندارد در جلسات امتحان شفاهی از برخی شیوههای تقلب
استفاده کرد.
 .1پیش آمده که در جلسات امتحان با ایما و اشاره به همکالسیهایم کمک
کنم.
 .9به نظرم در جلســات امتحان ،گاهی رســاندن پاســخ درســت به دوســتان
صمیمی اشکالی ندارد.
 .7در صورتیکه مطالعه نکردهباشم ،پیش آمدهاست که در جلسات امتحان،
جوابها را از روی دست بقیه رونویسی کنم.
 .8معتقدم در صــورتیکه اســتاد منصــفانه نمره ندهد ،تقلبکردن اِشــکالی
ندارد.
 . 6به نظرم اگر به جای یک امتحان ،درس دیگری اشتباهاً مطالعه شده باشد،
چارهای جز تقلب وجود ندارد.
 .52وقتی تکالیف کالســـیام را انجام میدهم ،گاهی جوابها را از روی
دست بقیه مینویسم.

2/857

2/851

2/612

2/741

2/745

2/612

2/775

2/713

2/613

عامل هشتم :کمالگرایی غیرانطباقی α=2/61
 .5اگر در انجام تکالیف درسی خود اشتباه کنم احساس بدبختی میکنم.
 .3وقتی در انجام تکالیف درسـی خود شکست میخورم ،به شدت احساس
ناکامی میکنم.
 .2اگر تکالیفم را کامل و بدون اشـتباه انجام ندهم ،نشان میدهد که توانایی
من کمتر از متوسط است.
 .4اگر در انجام کارهای درسـی خود اشـتباه کنم خود را به شـدت سرزنش
میکنم.

2/779

2/794

2/642

2/763

2/762

2/643

2/755

2/725

2/649

2/823

2/786

2/643
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گویهها
 .1اغلب فکر میکنم که اگر در انجام تکالیف درســی خود اشــتباه کنم ،در
نظر دیگران کوچک خواهم شد.
 .9وقتی در انجام تکالیف درســی اشــتباه بزرگی از من ســر میزند احس ـاس
میکنم که آدم بهدردنخوری هستم.
 .7به نظر من اشتباه کردن در کالس درس نشانه حماقت است.
 .8فکر میکنم اشــتباه کردن در تکلیف درســی هیچ معنایی جز شــکســت
خوردن ندارد.
 .6اگر در انجام تکالیف درسی خود مرتکب اشتباه شوم ،احساس شرمساری
و شرمندگی میکنم.
 .52وقتی نمیتوانم در انجام تکالیف درسی خود عالی و کامل باشم ،مدت
زیادی احساس ناراحتی میکنم.

بارهای

همبستگی هر

مقدار آلفا با فرض

عاملی

گویه با نمره کل

حذف گویه

2/823

2/822

2/643

2/879

2/844

2/642

2/782

2/743

2/644

2/831

2/769

2/643

2/814

2/838

2/642

2/772

2/712

2/644

در بررسی روایی سازه در بعد رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی ،همبستگی مثبت و
معنادار این رفتارها با هیجانهای پیشرفت مثبت ،و همبستگی منفی و معنادار با هیجانهای
پیشرفت منفی دیده شد که در جدول  9نمایش داده شده است.
جدول  .6ماتریس همبستگی رفتارهای تسهیلگر سالمت تحصیلی با هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی
هیجانات مثبت

ر فتارهای
تسهیلگر
خوشبینی
تحصیلی
مشغولیت
تحصیلی
هدف
تسلطمحور
سرزندگی
تحصیلی
تابآوری
تحصیلی

لذت

امید

هیجانات منفی
غرور

اضطراب

خشم

ناامیدی

خستگی

شرم

**-2/219** -2/219** -2/424** -2/253** -2/382** 2/285** 2/155** 2/473
**-2/326** -2/422** -2/376** -2/386** -2/521** 2/279** 2/497** 2/152
**2/447** 2/178** 2/185
2/289

**2/573

2/213

-2/275

**-2/546** -2/274** -2/315** -2/343

**-2/369** -2/514** -2/355** -2/588** -2/253

**-2/393** -2/582** -2/584** -2/514** -2/391** 2/396** 2/239** 2/258
**P<1/11

 / 02فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة  ،03زمستان 1096

در بررسی روایی سازه در بعد رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی ،همبستگی منفی و
معنادار رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی با هیجانهای پیشرفت مثبت و همبستگی مثبت
و معنادار این رفتارها با هیجانهای پیشرفت منفی وجود داشت که در جدول  7نمایش داده
شده است.
جدول  .7ماتریس همبستگی رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی با هیجانهای پیشرفت مثبت و منفی
هیجانات مثبت

ر فتارهای
بازدارنده
درماندگی
آموختهشده
اجتناب از
کمکطلبی
پرخاشگری
منفعالنه
اهمالکاری
تحصیلی
خودناتوان
سازی
اجتناب از
تالش
فریبکاری
تحصیلی
کمالگرایی
انطباقی

لذت

امید

هیجانات منفی
غرور

اضطراب

خشم

ناامیدی

خستگی

شرم

**2/151** 2/416** 2/922** 2/493** 2/422** -2/336** -2/241** -2/232
**2/474** 2/222** 2/425** 2/242** 2/242** -2/523** -2/546** -2/582
**2/331** 2/251** 2/258** 2/292** 2/325** -2/579** -2/554** -2/586
**2/435** 2/495** 2/412** 2/433** 2/386** -2/311** -2/276** -2/259
**2/412** 2/138** 2/121** 2/128** 2/295** -2/577** -2/254** -2/379
**2/261** 2/173** 2/461** 2/465** 2/368** -2/343** -2/249** -2/226
**2/584** 2/216** 2/327** 2/367** 2/591** -2/577** -2/512** -2/571
**2/921** 2/364** 2/129** 2/458** 2/127** -2/592** -2/594** -2/556
**P<1/11

اندازه های توصیفی مربوط به کمینه و بیشینه ،میانگین و انحراف استاندارد هر یک از
الگوی رفتاری تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی در جدول  8نمایش داده شده است.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی 90 / ...

جدول  .8اندازههای توصیفی رفتارهای تسهیلگر و بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور
رفتارهای تسهیلگر و بازدارنده سالمت تحصیلی

کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف استاندارد

خوشبینی تحصیلی

55

12

21/78

7/94

مشغولیت تحصیلی

8

42

32/47

9/88

هدف تسلطی

52

12

27/32

8/47

سرزندگی تحصیلی

52

12

22/51

6/91

تابآوری تحصیلی

52

12

23/69

6/31

درماندگی آموختهشده

52

49

32/87

8/49

اجتناب از کمکطلبی

6

44

57/92

8/57

پرخاشگری منفعالنه

52

12

57/22

8/92

اهمالکاری تحصیلی

6

41

31/25

6/31

خودناتوانسازی

7

21

59/59

9/88

اجتناب از تالش

52

12

34/12

52/42

فریبکاری تحصیلی

52

12

22/48

55/65

کمالگرایی غیرانطباقی

52

12

32/26

52/25

بحث و نتیجهگیری
تأکید محققان بر ضعف و کاستی رویکرد کمیتمحور در نظامهای آموزش و پرورش و
اثبات ناتوانی این رویکرد در پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع ،محققان تربیتی
را به اتخاذ رویکرد کیفیتمدار که با ظهور جنبش آموزش و پرورش مثبتنگر ،معنا و مفهوم
واضحتر یافته ،رهنمون ساخته است (اُدز و دیگران .)3255 ،این جنبش که وامدار جهانبینی
گستردهتری تحت عنوان روانشناسی مثبت است ،با اتکا به اصول و قواعد برآمده از آن
جهانبینی ،در تالش است تا با تأکید بر ترویج و توسعه مطلوب بالندگی فرد در موقعیتهای
پیشرفت ،عالوه بر حفظ و تحقق کارکردهای سنتی آموزش و پرورش ،با ارتقای سطح
بهزیستی و سالمت روان افراد ،پاسخگوی مطالبات کیفیتمحور جدی جوامع از نظامهای
آموزش و پرورش باشد (سلیگمن و دیگران .)3226 ،به نظر میرسد هرگونه تالش در جهت
پاسخگویی به دغدغه محققان تربیتی مبنی بر درک ناکارآمدی رویکردهای کمیتمدار در
نظامهای آموزش و پرورش و جایگزینی آن با رویکرد کیفیتمدار ،بستری مناسب برای
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طرح مفهومی کالن تحت عنوان «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» فراهم میآورد تا
همراستا با دغدغههای بهحق محققان ،در مرز دانش این حوزه مطالعاتی حرکت کرد و با
اتکا به بستر فراهمشده ،ضرورت و اهمیت پدیدآیی مسئلهای نظیر «رفتارهای سبک زندگی
تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی» را همسو با منطق زیربنایی این انتخاب
آشکار نمود.
موقعیتهای پیشرفت و یادگیری که افراد بخش قابلتوجهی از اوقات کودکی ،نوجوانی
و جوانی خود را در آن سپری میکنند ،به عنوان یکی از مهمترین زمینههای رشد و بالندگی
فرد ،منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب هیجانی گوناگون است .یادگیرندگان در زندگی
تحصیلی خود با گستره وسیعی از هیجانهای پیشرفت (اعم از مثبت و منفی) مواجهاند،
هیجانهایی که در تبیین تغییرپذیری کمیتهای منتسب به نشانگرهای کمی(عینی) و کیفی
(ذهنی) یادگیرندگان از نقش تفسیری قابلمالحظهای برخوردارند (گوئتز و دیگران3253 ،؛
پکران و دیگران .)3227 ،با مطالعه موقعیتهای پیشرفت و یادگیری ،گسترهای از الگوهای
رفتاری یادگیرندگان شناسایی میشوند که به عنوان شیوه ارجح فراگیران در چنین
موقعیتهایی ظهور و بروز یافته اند .محققان ،با اتکا به رویکردهای نظری معاصر در قلمرو
مطالعاتی انگیزش پیشرفت ،به مطالعه و بررسی این الگوهای رفتاری در موقعیتهای پیشرفت
پرداختهاند (به عنوان مثال ،سون و دیگران3251 ،؛ سیفرت3224 ،؛ مارتین.)3252،3223 ،
هریک از این الگوهای رفتاری ارجح بسته به ماهیت و پیامدهایشان ،سالمت تحصیلی
یادگیرندگان را تسهیل نموده و یا آن را به مخاطره میاندازند .تشخیص و تجویز هرگونه
دستورالعمل مناسب برای ایجاد یا تقویت رفتارهای سازنده و اصالح رفتارهای سازشنایافته،
در گام نخست نیازمند درک درست و سنجش دقیق این رفتارها مبتنی بر ابزاری معتبر است.
در تحقیق حاضر ،با اتخاذ رویکردی کلنگر ،این الگوهای رفتاری به شیوهای نوآورانه و
خالقانه در مدلی مفهومی تحت عنوان «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» گردهم آمده
و برای سنجش آن در گروهی از دانشجویان ایرانی ،ابزاری با عنوان «پرسشنامه رفتارهای
سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی» ساخته و اعتباریابی
شدهاست.
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روش آماری ارجح در ساخت و توسعه ابزارها تحلیل عاملی است که با توجه به ماهیت
این تحقیق ،در دو شکل اکتشافی و تأییدی استفاده گردید .تحقیق حاضر در دو مطالعه مجزا
اما متوالی انجام شد .دادههای حاصل از مطالعه اول با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
و به کمک فنون تحلیل جزءنگر (استقرایی) بررسی شد و همبستگی بین آیتمهای هر یک
از  52الگوی رفتاری خوشبینی تحصیلی ،مشغولیت تحصیلی ،جهتگیری تسلط محور،
سرزندگی تحصیلی ،تابآوری تحصیلی ،درماندگی آموختهشده ،اجتناب از کمکطلبی،
پرخاشگری منفعالنه ،اهمالکاری تحصیلی ،خودناتوانسازی ،اجتناب از تالش ،فریبکاری
تحصیلی و کمال گرایی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت .همسانی درونی هر دسته متغیر
متعلق به یک الگوی رفتاری که به کمک ضریب آلفای کرانباخ بدست آمد از انتخاب و
طراحی نسبتاً دقیق آیتمهای مربوط به هر الگوی رفتاری حکایت میکند .این میزان همسانی
درونی آیتمهای مربوط به هر الگوی رفتاری ،گویای انتخاب صحیح مبانی نظری این رفتارها
و استخراج دقیق نشانگرهای هر یک به منظور تشکیل بانک اولیه آیتمهاست .با توجه به
هدف تعیینشده در مطالعه اول 5و به منظور پیشگیری از پیچیدگی ساختار عاملی هر مدل
رفتاری ،با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی که طبق مفروضه اصلی آن ،بیشترین متغیرها
ذیل نخستین عامل بار میگیرند (میرز و دیگران ،)3252 ،برجستهترین وجه خصیصه برای
معرفی هر سازه زیربنایی انتخاب شد .بدینترتیب ،در مرحله تحلیل عاملی اکتشافی از بین
گویههای بارگرفته ذیل عامل نخست هر سازه زیربنایی ،مادههایی برای تدوین پرسشنامه
نهایی انتخاب شد .متغیرهای حاصل از تحلیل مطالعه اول به عنوان آیتمهای پرسشنامه اصلی،
در مطالعه دوم مورد سنجش قرار گرفتند و دادههای حاصل از آن با اتخاذ رویکردی قیاسی
و به کمک تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد .رفتارهای تسهیلکننده سالمت تحصیلی و
رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی به تفکیک ،از هر دو وجه ساختار تکبعدی و ساختار
چندبعدی به کمک تحلیل عاملی تأییدی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل

 .1هدف مطالعه اول ،شناسایی آیتمهای برجستهتر بانک آیتمها جهت درج در پرسشنامه اصلی رفتارهای سبک
زندگی تحصیلی سالمتمحور در نظر گرفتهشد.
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عاملی ،ساختار چندبعدی رفتارهای تسهیلکننده شامل خوشبینی تحصیلی ،مشغولیت
تحصیلی ،جهتگیری تسلطمحور ،سرزندگی تحصیلی و تابآوری تحصیلی و رفتارهای
بازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموختهشده ،اجتناب از کمکطلبی،
پرخاشگری منفعالنه ،اهمالکاری تحصیلی ،خودناتوانسازی ،اجتناب از تالش ،فریبکاری
تحصیلی و کمالگرایی را به عنوان دو بعد سازه مفهومی «سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور» تأیید نمود.
در سایه یافتههای تحقیق حاضر همسو با نتایج تحقیقات پیشین ،انتخاب الگوهای رفتاری
مزبور به عنوان دو بعد تسهیل گر و بازدارنده سالمت تحصیلی در سبک زندگی تحصیلی
یادگیرندگان مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد هر یک از رفتارهای
تسهیلکننده سالمت تحصیلی با هیجانهای مثبت ،رابطه مثبت و با هیجانهای منفی رابطه
منفی دارند .نتایج تحقیقات پیشین از این یافته حمایت میکنند (بوریک و دیگران3259 ،؛
مارتین3223 ،؛ سون و دیگران3251 ،؛ استینهارت و دالبیر3228 ،؛ چراغیخواه و دیگران،
 .)5264یادگیرندگانی که به آینده و نتایج فعالیتهای خویش خوشبین هستند و کامالً در
فعالیتها و تکالیف تحصیلی درگیر شده و عمیق میشوند (کارور 5و اسچرر3223 ،؛
گریفیتس ،3شارکی و فرالنگ )3226 ،به احتمال بیشتر در محیطها و موقعیتهای تحصیلی،
هیجانهای مثبت را تجربه میکنند .یادگیرندگان سرزنده و تابآور ،چه در مواجهه با
مشکالت عادی و متداول و چه هنگام بروز شرایط دشوار و سخت ،در موقعیتهای پیشرفت
به احتمال کمتر هیجانهای منفی را تجربه میکنند (مارتین3252 ،؛ میلر ،2کانلی و میگر،
3252؛ مارتین ،گینز ،4براکت ،مالمبرگ ،و هال .)3252 ،آنها قادرند خیلی زود بر اوضاع
کنترل یابند و از چالشهای سخت برای خود فرصتهایی جهت رشد و بالندگی خلق نمایند.
یادگیرندگان تسلطی به احتمال بیشتر هیجانهای مثبت را تجربه میکنند و از احساس

1. Carver & Scheier
2. Griffiths, Shrkey, Furlong
3. Miller, Connolly, Maguire
4. Ginns, Brackett, Malmberg, & Hall
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خودکارآمدی باال برخوردارند .این دسته از یادگیرندگان با شناخت نقش خود در کنترل
امور ،تنیدگی تحصیلی کمتری را گزارش کردند (ویگفیلد و کمبریا.)3252 ،
در بعد دیگر سبک زندگی تحصیلی یعنی رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی ،نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب هریک از الگوهای رفتاری بازدارنده با هیجانهای
پیشرفت مثبت و منفی رابطه دارد .این الگوهای رفتاری با هیجانهای مثبت رابطه منفی و با
هیجانهای منفی رابطه مثبت نشان دادهاند و یافتههای تحقیق چانگ ،5لی ،باین و لی ()3251
و جدیدی ،محمدخانی و زاهدی تجریشی ( )3255نیز آن را تأیید کرده است .یادگیرندگانی
که الگوهای رفتاری سازشنایافته را ترجیح میدهند ،به احتمال بیشتر از کارآمدی تحصیلی
ادراکشده پایین در رنج هستند و تنیدگی تحصیلی بیشتری را در موقعیتهای پیشرفت
گزارش میکنند (به عنوان مثال ،هیوبنر ،سالدو 3و والویز .)3221 ،یادگیرندگانی که با تجربه
شکستهای پیدرپی در موقعیتهای پیشرفت احساس درماندگی نموده و اوضاع را از
کنترل خود خارج میبییند ،هیجانهای مثبت کمتر و هیجانهای منفی بیشتری را گزارش
کردند (مارتین .)3223 ،فراگیرانی که در مواقع نیاز ،از جستجو برای دریافت کمک اجتناب
میکنند تنیدگی ادراکشده بیشتری را گزارش نمودهاند (ریان ،پنتریچ و میگلی.)3225 ،2
به همین ترتیب یادگیرندگانی که الگوهای رفتاری اهمالکاری تحصیلی ،فریبکاری
تحصیلی و خودناتوانسازی را به عنوان شیوه ارجح خود در موقعیتهای پیشرفت دنبال
میکنند هیجانهای منفی بیشتر ،کارآمدی کمتر و استرس تحصیلی بیشتری را گزارش
کردند (کالسن ،4کراوچک و راجانی3228 ،؛ حسین 1و سلطان3252 ،؛ فارنیس و دیگران،
.)3255
اگرچه تحقیق حاضر بر روی نمونه ایرانی انجام شد اما همخوانی و انطباق یافتههای آن
با نتایج تحقیقات پیشین از ظرفیت تفسیری پشتوانه تئوریک ایده پیشنهادی در پیشبینی
رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی حکایت دارد.
1. Chang & Byeon
2. Suldo & Valois
3. Midgley
4. Klassen, Krawchuk, & Rajani
5. Hussain & Sultan
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آنچه این همخوانی و انطباق را منطقی و مستدل میسازد ،کارکرد فرابافتاری پشتوانه تئوریک
منتخب در تبیین و تفسیر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت
تحصیلی در محیطهای پیشرفت است که سبب گشته تا شناسایی الگوهای رفتاری تسهیلگر
و بازدارنده سالمت تحصیلی ،مستقل از بافت و زمینه ،به نتایج و یافتههایی منطبق و همسو با
نتایج تحقیقات گذشته نائل آید.
عالوه بر این ،ابزار معرفی شده در تحقیق حاضر تحت عنوان «پرسشنامه رفتارهای سبک
زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی» که با تأکید بر غنای فکری ایده
رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور توسعه یافته و اعتبارسنجی شدهاست ،جنبه
مهم کاربرد عملی دانش نظری تبیین شده در این تحقیق را بیش از پیش روشن میسازد .با
توجه به اهمیت توانمندسازی یادگیرندگان در محیطهای پیشرفت از طریق غنیسازی خزانه
مهارتهای مقابلهای آنها در رویارویی سازشیافته با مطالبات فراروی ،ظرفیت عملی
استفاده از دانش نظری از طریق این پرسشنامه محقق میشود .به دنبال تحقق بعد عملی
پژوهش ،زمینه الزم برای فرایند عملیاتیسازی ایده نوظهور رفتارهای سبک زندگی تحصیلی
سالمتمحور با استفاده از ظرفیت بهسازی و توانمندسازی برنامههای آموزشی نظیر برنامه
توانمندسازی خودنظمبخشی (کلیری ،1والردی و چنیدمن ،)3257 ،برنامة آموزش
تابآوری (شکری ،شهیدی ،مظاهری ،فتحآبادی ،رحیمینژاد و خانجانی ،)5262 ،برنامة
تاب آوری پنسیلوانیا (منصوری ،شکری ،پورشهریار ،پوراعتماد و رحیمی نژاد )5262 ،و
برنامة بازآموزی اسنادی (شکری ،گشتاسبی ،شریفی و فتحآبادی5261 ،؛ گشتاسبی ،شکری،
فتحآبادی و شریفی )5269 ،فراهم میشود ،برنامههایی که به طور مشخص با هدف تأمین
مصونیت روانی فراگیران و تقویت سرمایة روانشناختی آنها طراحی و مورد استفاده قرار
گرفتهاند.
بدینترتیب ،در پژوهش تحلیلی حاضر با نگاهی یکپارچه به رویکردهای نظری معاصر
در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت ،الگوهای رفتاری ارجح فراگیران در محیطهای
1. Cleary, Velardi, & Schnaidman
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پیشرفت شناسایی و در مدلی مفهومی با عنوان «سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور»
بازآفرینی شدهاند و بر اساس آن ،ابزاری با ویژگیهای روانسنجی مطلوب برای سنجش مدل
مزبور توسعه یافته است .توسعه ابزاری با روایی و قابلیت اطمینان الزم برای سنجش
«رفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور» عالوه بر این که به مربیان و مشاوران
تحصیلی کمک میکند تا مختصات انگیزشی یادگیرندگان را به طور دقیق شناسایی نموده
و با برنامهریزی مناسب در این زمینه اقدام نمایند ،این امکان را برای یادگیرندگان فراهم
خواهد ساخت تا تصویری واضح و دقیق از مختصات انگیزشی خویش بدست آورده و برای
انجام اقدامات مؤثر در این زمینه با مربیان و مشاوران همکاری الزم را داشته باشند .لذا ،مدل
پیشنهادی ،چهارچوبی عینی و قابلفهم فراهم میسازد تا دستاندرکاران عرصه تعلیم و
تربیت اعم از نظام آموزش و پرورش ،نظام آموزش عالی و نیز روانشناسان و مشاوران فعال
در حوزه پیشگیری و درمان به اتکای آن در جهت ارتقای سالمت و بهزیستی تحصیلی
فراگیران در محیطهای پیشرفت گامهای مؤثر و مطلوبی بردارند.
در پایان باید خاطرنشان ساخت ،علیرغم ماهیت مبتکرانه ایده پیشنهادی و تالش در
جهت توسعه مرزهای مفهومی آن ،در شرایط فعلی با توجه به اهمیت مفهوم انگیزش پیشرفت
و مجموعه رفتارهای توضیحدهنده آن ،محققان تربیتی میکوشند به منظور تصریح نیمرخ
سبک زندگی تحصیلی یادگیرندگان ،در کنار تأکید بر نقش تعیینکننده رویآوردهای
نظری اصلی مبتنی بر آنچه در مدل پیشنهادی مطالعه حاضر به عنوان پشتوانه نظری معرفی
شده است ،بر توان تفسیری عوامل بافتاری و اجتماعی نیز در پیشبینی مختصات انگیزشی
فراگیران تأکید نمایند .برای مثال در بین محققان عالقهمند به این قلمرو مطالعاتی بر نقش
عواملی مانند انگیزش معلم (فایوز 5و بوویل ،)3259 ،مدلهای رفتاری در رابطه بینفردی
معلم-دانشآموز (پاتریک 3و ریان3221 ،؛ ونزل ،2بیکر و راسل ،)3226 ،رابطه با همساالن

1. Fives & Buehl
2. Patrick
3. Wentzel, Baker & Russell
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(پاتریک و ریان3221 ،؛ ونزل ،بیکر و راسل3226 ،؛ یوونن 5و نایسند ،)3259 ،جنسیت

3

(وات ،)3259 ،2محیط یادگیری (پاتریک و ریان3221 ،؛ کاپالن 4و پاتریک )3259 ،و
فرهنگ (کینگ 1و مکاینرنی )3259 ،در تصریح وضعیت انگیزشی فراگیران تأکید شده
است .لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی پیرامون نقش عوامل بافتاری و اجتماعی در
سبک زندگی تحصیلی سالمتمحور مطالعاتی از این دست انجام شود.
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