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ABSTRACT

Article Type
Research Article

Purpose: The present study seeks to model happiness based
on intelligence, academic self-efficacy mediated by the
teacher-student relationship.
Materials and Methods: The research method was
descriptive and the research design was correlational and
structural equations. Clusters were selected. Data were
collected from the Oxford (1994) Happiness Questionnaire,
Gardner (1983) Multiple Intelligence Questionnaire, Morgan
and Jink (1998) Academic Self-Efficacy Questionnaire, the
teacher-knowledge interaction of Wobels, Creighton (1993).
The results of. The results of path analysis according to the
main model of the study indicated that happiness is directly
related to intelligence and academic self-efficacy, and with the
presence of teacher-learner relationship as a mediating
variable, happiness is significantly increased, as well as
multiple dimensions of intelligence ( Interpersonal
intelligence) and academic self-efficacy (talent) and teacherstudent relationship (understanding) had the greatest effect on
happiness.
Findings: In addition, the results of the structural model
obtained from the goodness-of-fit indices for all endogenous
latent variables are 0.077 and are acceptable, and other indices
are equal to or higher than the critical value of 0.90, so the
research model of good fit Enjoys. That is, the teacher-student
relationship as a mediator in the relationship between the two
variables of intelligence, academic self-efficacy has a good fit.
Conclusion: Overall, the teacher-student relationship has
played a mediating role in relation to intelligence and
academic self-efficacy, and confirms the fact that effective
and constructive support from the teacher to strengthen
students' positive beliefs and also encourage their abilities. It
is effective in increasing happiness.
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مدل یابی شادکامی براساس هوش،خودکارآمدی
تحصیلی با میانجیﮔﺮی رابطه معلم-دانش آموز
سیدحسین ساداتی ،1
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم انسانی و
روانشناسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
سیدابوالقاسم مهری نژاد،*2
دانشیارگروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
الزهراء تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
رسول روشن چسلی ،3
استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
شاهد تهران ،تهران ،ایران.
4

ابوالقاسم عیسی مراد
دانشیارگروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
عالمه طباطبایی تهران،ا یران.
چکیده
هدف :پژوهش حاضر درصدد مدل یابی شادکامی براساس هوش،
خودکارآمدی تحصیلی با میانجی گری رابطه معلم -دانش آموز است.
مواد و روش ها :روش اجرای پژوهش توصیفی وطرح پژوهش،
همبستگی و از نوع معادالت ساختاری بود.مشارکت کنندگان
شامل 319نفرازدانش آموزان پسرپایه چهارم و پنجم ابتدایی
ناحیه2شهر ساری که درسال 99-400شاغل به تحصیل بودند.که
براساس روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ی خوشه ای انتخاب
شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شادکامی آکسفورد،هوش
چندگانه گاردنرخودکارآمدی تحصیلی مورگان وجینک و تعامل
معلم-دانش ووبلز،کریتون .استفاده شد.نتایج تحلیل مسیر با توجه به
مدل اصلی پژوهش حاکی از آن بود که شادکامی به طور مستقیم با
هوش وخودکارآمدی تحصیلی رابطه دارد ،وبا حضور رابطه معلم
ودانش آموزبه عنوان متغیرواسطه ای شادکامی بصورت چشمگیری
افزایش یافته،وهمچنین از میان ابعاد هوش چندگانه(هوش بین فردی)
وخودکارآمدی تحصیلی(استعداد) و رابطه معلم-دانش آموز(درک
کردن) بیشترین میزان اثر را بر شادکامی داشته اند.
یافته ها :عالوه برآن نتایج مدل ساختاری حاصل از شاخص های
نیکویی برازش برای تمامی متغیرهای پنهان درونزای به مقدار،0/077
بوده و مقدار قابل قبولی است ،وسایر شاخص¬ها برابر یا باالتر از
مقدار بحرانی 0/90هستند بنابراین مدل پژوهش از برازندگی مناسبی
برخوردار است .یعنی رابطه معلم-دانش آموز به عنوان نقش میانجی
در ارتباط بادو متغیر هوش،خودکارآمدی تحصیلی برشادکامی از
برازندگی مناسبی برخوردار است.
نتیجه گیری :در مجموع ،رابطه معلم-دانش آموز در ارتباط با هوش
و خودکارآمدی تحصیلی نقش واسطه ای داشته است،و مؤید این
واقعیت است که حمایت های مؤثر و سازنده از جانب معلم جهت
تقویت باورهایی مثبت دانش آموزان و همچنین ترغیب توانایی های
آنان برای باال بردن شادکامی مؤثر می باشد.
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مقدمه
موضوع پرورش کودکان شاد و خالق یکی از دغدغه های هر نظام
آموزشی است.وشادی کودکان یعنی شادی نسل های آینده وپرورش
نسلی پر انرژی و پویا که آینده میهن مان در دستان آنان است.لذا
رسالت جامعه ما فرهنگ سازی در جهت داشتن کودکانی سرشار از
عشق و امید به آینده ای روشن و فراهم نمودن بستر الزم برای رشد
وشکوفایی این منبع عظیم و سرشارمی باشد.بطوری که شادی در ارتباط
با دانش آموزان به عنوان جمعیت پر جنب جوش جامعه تعلیم و
تربیت مطرح می شود اهمیت آن را دو چندان می کند.)1(.
شادکامی1نوعی ارزشیابی فرد ازخود و زندگی اش است ودر برگیرنده
مفاهیمی ازقبیل رضایت از زندگی،عواطف مثبت،نداشتن نشانگان
افسردگی واضطراب است( .)2در واقع شادکامی یک حالت عاطفی
مثبت است که با خشنودی،لذت و خرسندی مشخص می شود وبا خود
صفات و عال ئمی از جمله داشتن باورهای مثبت دربارۀ زندگی،
هیجانات مثبت ونبود هیجانات منفی ،قدردانی،احساس شادی
درونی،احساس رضایت و عالقه به خود به همراه .درهمین راستا عامل
دیگری که بر شادکامی اثرمی گذارد،هوش 2است.هوش به طور وسیع
از تأثیری گذارترین عوامل بر شکل گیری تجارب شناختی کودکان
به شمار می رود.استانسیو،اوربان وبوکاز.)3(3به عبارت دیگرهوش
توانایی حل مسائل یا انجام دادن اعمال روزمره که پیامد زندگی در
یک مجموعه فرهنگی یاجامعه خاص است.این هوش چند گانه است
که انسان را قادرمی سازد نقشهای مختلفی رابه عنوان فیزیکدان،
کشاورز،کشیش و ...بپذیر.
از منظر دیگر یکی ازتعیین کننده های فردی مرتبط با شادکامی
خودکارآمدی تحصیلی،4است.که با احساس توانایی فرد در مدیریت
فعالیت های یادگیری ،تسلط بر موضوعات درسی و برآوردهکردن
انتظارات تحصیلی مرتبط است .همچنین خودکارآمدی تحصیلی
بهمنزلة اطمینان فرد از توانایی در انجام موفقیتآمیز رفتارهای
خودنظم دهی تحصیلی می باشد .)4 ،و به عنوان یک متغیر انگیزشی
فعال ساز ،هدایت بخش و برانگیزاننده رفتار به سوی هدف تعریف
شده است (.)5ازسوی دیگرمهمترین مؤلفه های اثرگذار برشادکامی
دانش آموزان،روابط معلم-دانش آموز 5است.ارتباط مثبت وسازنده
معلم بادانش آموز،یعنی آنان قادر باشند خودشان را از دریچة دید دانش
آموزان ببینند ( .)6به همین لحاظ،در مطالعة تعامل معلم-دانش آموز
رویکردهای مختلفی وجود دارندکه با بافتی که تدریس درآن رخ می
دهد،مرتبط است(.)7درسال های اخیر برخی پژوهش ها برشناخت
رابطه معلم-دانش آموزبه عنوان موضوعی بافتی متمرکزشده
اند.رافلدروهمکاران.)8(6در بافت فرهنگی شش جزء اساسی وجود
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دارد که شامل قدرت ،ثئویت،زایش،دلسوزی ،هویت و اتحاد می شود.
این تبیین اختصاصاً در بافتی حاصل می شود که هویت ارتباط ها متأثر
از شاکلة تربیتی پیش از آن است.شناسایی عوامل ومتغیرهای موثر در
تقویت وایجاد شادکامی دانش آموزان جهت رضایت اززندگی تحصیلی
و حل مسایل و چالش های پیش روی زندگی مدرسه ای امری ضروری
است.پژوهش های()11 ،10 ،9؛ نشان دادند که از نظر آماری اختالفات
قابل توجیهی درچندین زیرهوش معناداروجود داشت،و بین هوش های
چندگانه و شادی وبین هوش های چندگانه با شادکامی و رضایت از
زندگی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.بوریس نیکوالیوا،
جنیفر جورگنسن ،1هوش کالمی وشادی نسبی،باضریب هوشی به
طورمثبت ومعناداری با شادکامی رابطه دارد.می توان این اثر را به
عنوان تأثیر کلی (مستقیم وغیرمستقیم)ضریب هوشی برروی خوش
بختی درنظر گرفت.برخی از پژوهش ها نشــان داده انـد کــه امید
وخودکار آمدی تحصیلی می توانند به طور معناداری سرزندگی
تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنندوشادکامی نقش میانجی گر در
رابطه امید و خودکارآمدی با سرزندگی تحصیلی دارد (.)14 ،13 ،12
و نمرات خودکارآمدی باالتری برای پیش بینی رضایت بیشتراز زندگی
و شادکامی وجود دارد.
پنگ )15(2در بررسی خوش بینی و حمایت اجتماعی رابطه غیر
مستقیم بین خودکارآمدی وشادکامی از طریق سالمت روان در افراد
نشان دادند به نظر می رسد که وقتی حمایت اجتماعی وخوش بینی
متوسط تا زیاد باشد ،بهزیستی ذهنی وی بهتر می شود و به شادی بیشتری
تبدیل می شود .و همچنین برخی پژوهش ها نشان دادند رفتارهای
حمایت گرایانه ی معلم بر شادی،بیـان می کننـدصالحیت های معلم
درآموزش با شادی وبهزیستی دانـش آمـوزان در رابطه مـی باشدوقتی

معلم درس را با وضوح و روشنی تدریس مـی نمایـد،عواطـف مثبـت
دانـش آموزان بیشتربروزمی کند.وضوح و روشنی درتدریس ،یادگیری
راتسریع می بخشدو از آنجا که دانش آموزان اهداف یادگیری رادرک
می کنند،درفرایند یادگیری احساس بهزیستی به آنهادست می
دهد.هیوزوچن.3درپژوهشی نشان داد«رابطه مثبت معلم با دانش
آموزان و همچنین دانش آموزان با هم ،بر رابطه عاطفی و اجتماعی
کالس ،ایجاد انگیزه یادگیری ،دلبستگی به مدرسه،همکاری
درفعالیتهای کالسی،تالش بسیاردرمواجه بامشکالت رابطه مثبت دارد.
در پژوهش حاضررابطه معلم-دانش آموز به عنوان متغیر میانجی در
نظر گرفته شده است که اثرات دیگر متغیرهـا را بـر متغیر وابسته
می تواند تحت تأثیرخود قرار دهد.بامرور برادبیات نگاشته شده
مشاهده می شود تعدادی ازپـژوهش هـارابطـة میان متغیرهای
موردنظر پژوهش را بررسـی کـرده انـد و برخـی دیگـراز منظر
شـناختی -اجتماعی بر رابطة میان شادکامی وهوش،خودکارآمدی
تحصیلی ،و تعامل معلم-دانش آموزتأکیـدداشته اند.ومدلهای بسیاری
در زمینة شادکامی دیـده شـده،امـا مـدل علّی که بتواند تأثیر شادکامی
را براساس هوش ،خودکارآمدی تحصیلی،با میانجگیری رابطه معلم-
دانش آموز را بسنجد،وجود نداشته است.وبه دلیل اهمیت موضوع
شادکامی وهوش،خودکارآمدی تحصیلی ورابطه معلم-دانش آموز پی
خواهیم برد که این پژوهش ها تاچه اندازه برافزایش نشاط وشادی
کودکان موثرمی باشدوبه چه میزان در زندگی تحصیلی وایجاد شرایط
مفرح وشاد در مدرسه ضرورت دارد،بررسی خواهد شد.و همچنین با
اجرای پرسشنامه های حاضرگامی جدید درجهت ایجاد ایده های نو
برای محققان و پژوهشگران بعدی اعم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی
در داخل کشور می توان برداشت.

شکل .1مـدل مفهـومی پـژوهـش
مواد و روش ها
با توجه به ماهیت موضوع و هدف پژوهش ،روش اجرای این پژوهش
توصیفی وطرح پژوهش همبستگی مبتنی بر الگویابی معادالت
ساختاری) SEM(4است.جامعه آماری این پژوهش عبارت از کلیه
دانش آموزان چهارم -پنجم ابتدایی ناحیه 2شهر ساری که در سال
 1399-400مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری براساس فرمول
حجم نمونه گیری کوکران  319نفر دانش آموزان به روش نمونه
گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.به این صورت
ابتدا شهرستان ساری که به 2ناحیه تقسیم شده،بعد ناحیه 2شهرساری

را انتخاب وازمجموع 35مدرسه دولتی،به صورت به صورت تصادفی
انتخاب شدند.سپس ازمیان مدارس 8،مدرسه تعیین واز هرمدرسه
دوکالس(چهارم وپنجم) و همه ی دانش آموزان آن کالس برای
تکمیـل پرسشـنامه هـای پـژوهش انتخاب شد.بعد از کسب مجوزهای
الزم از آموزش و پرورش ناحیه 2شهر ساری با رعایت مالحظات
اخالقی وهماهنگی بامدارس وضمن توضیح اهداف پژوهش بافراهم
سازی ابزارهای مورد نیاز،باحضورپژوهشگردرمدارس کالسهای
منتخب ،ازدانش آموزان حا ضردرکالسها دعوت به همکاری
شدوضمن ارائة توضیح مختصردربارۀ هدف پژوهش ونحوۀ تکمیل
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پرسشــنامه هاوضــرورت همکاری صادقانه از آزمودنی هاخواسته
شد که بدون ذکر نام ونام خانوادگی پرسشنامه های موردنظر را که
با چیدمان تصادفی تنظیم شده بود ،تکمیل کنند.همچنین ،به آنها گفته
شد که در صورت تمایل ندا شتن به همکاری می توانند جلسه را ترک
نمایند .با وجود این،در عمل چنین وضعیتی پیش نیامدوهمة دانش
آموزان بارضایت و عالقه با پژوهشگر همکاری کردند .برای تکمیل
پر سشنامه ها محدودیت زمانی وجود نداشت.
پس از اجرا ،پرسشنامه هاجمع آوری وبرای تحلیل آماری آماده
شدند.دامنه سنی  10-12سال بود.
ابزار های پژوهش عبارتند از:
)1پرسشنامه اکسفورد نسخه بهبودیافته فهرست شادکامی29سوالی
توسط هیلز و آرگیل با مرور منابع پژوهشی درسال ،تهیه شد فرم
نهایی پرسشنامه 29مـاده داردکه میزان شادکامی افراد را اندازه گیری
می کند،دارای 5خرده مقیاس براساس مقیاس لیکرت طیف چهار
گزینه ای می باشد .و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه آکسفورد
درایران با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های برون گرایی و
نوروزگرایی  EPQبه ترتیب برابر با 0/43، -0/49و -0/31بود که
روایی هم گرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید
کرد.وهمچنین بررسی همسانی درونی آلفای کرونباخ در پژوهش
قربانی،بنی جمالی عامری،خسروی ودهشیری(0/91)16محاسبه شده
وپایایی بازآزمایی آن %87گزارش شده است.در این پژوهش ضرایب
پایایی و روایی به تربیت زیر مقیاس ها به روش آلفای کرونباخ برای
مولفه های،رضایت از زندگی،0/96رضایت خاطر،0/87حرمت
نفس،0/92خلق مثبت ،0/87انرژی مثبت0/78ومقادیر پایایی ترکیبی
باالتر از0/7گزارش شده است وروایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی
انجام شده واز روایی مناسبی برخوردار است.کـه نشـان از پایا بـودن
مقیاس در پژوهش حاضر است.
)2پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر یک پرسشنامه  80ماده ای است
که آزمودنی میزان توافق را با هر یک از گزاره ها بر مبنای مقیاس
لیکرت از خیل کم 1تا خیلی زیاد 5مشخص می نماید .این پرسشنامه
دارای هشت خرده مقیاس است که هر یک از خررده مقیاس ها دارای
10سوال است.حداقل نمره آزمودنی
هر یک از زیر مقیاسها 10و حداکثر نمره احتمالی وی  50می باشد.
اعتبار این مقیاس را براساس شاخث آلفاکرونباخ 0/78ذکر کرده اند.
در پژوهشی در ایران هاشمی ،بهرامی و کریمی()16شاخص
آلفاکرونباخ را برای هر یک از مولفه های هشت گانه محاسبه کرده
است که بیشتری آن مربوط به مولفه دیداری-فضایی  0/84و کمتری
مقدار آن به هوش بدنی-جنبشی 0/71می باشد شاخص آ لفا کرونباخ
برای کل مقیاس برابر با 0/81می باشد وهمچنین کلهر،نداوقدسی احقر
پایایی هوش های چندگانه گاردنر را0/85محاسبه نموده اند.دراین
پژوهش ازپنج خرده مقیاس استفاده شد وضرایب پایایی زیر مقیاسها به
روش آلفای کرونباخ برای مؤلفه ها،هوش کالمی ،0/95هوش
فضایی-تصویری،0/94هوش ریاضی،0/95هوش درون فردی
0/94وهوش بین فردی 0/96و مقادیر پایایی ترکیبی
باالتراز0/7گزارش شده است وروایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی
انجام شده واز روایی مناسبی برخوردار است.
Volume 5, Winter 2021

 )3پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان وجینک استفاده شده
است.این پرسشنامه توسط مورگان وجینک طراحی شد که
دارای30سوال وسه خرده مقیاس استعداد ،بافت و کوشش است .فرم
نهایی آن  30گویه دارد.به منظورسنجش گویه های این مقیاس با
استفاده از مقیاس لیکرت به صورت پاسخهای چهارگزینه ای می
باشند..پایایی همسانی درونی مقیاس را با استفاده ازآلفای
کرونباخ0/82،اعالم کرده است.در ایران جمالی وهمکاران نیزبـه
منظـوربـه دسـت آوردن پایـایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده
شدکه ضرایب پایایی برای خودکارآمدی کلی0/76خرده مقیاسهای
استعداد 0/79 ،بافـت 0/62وتالش 0/59به دست آوردند .روایی این
مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده واز روایی مناسبی برخوردار
است.در این پژوهش ضرایب پایایی و روایی به تربیت زیرمقیاس ها به
روش آلفای کرونباخ برای مؤلفه های ،استعداد ،0/96بافت،0/98
تالش 0/78وبطورکلی مقادیر پایایی ترکیبی باالتراز 0/7گزارش شده
است و روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده واز روایی
مناسبی برخوردار است.کـه نشـان از پایا بـودن تمامی مقیاس هادر
پژوهش حاضر است.
)4پرسشنامة تعامل معلم-دانش آموز ،نسخه استرالیایی استانداردشده
)48(QHIگویه ای که توسط ووبلزکریتون،لوی وهویمایرز تنظیم
شـده استفاده شده،این پرسشنامه در قالب دو فرم،از اطالعات
دموگرافیک که به فارسی برگردانده شده،تشکیل شده است ازگویه1تا
 24به ترتیب براساس رفتاررهبری ،ادراکی،نامطمئن سرزنش
کننده،ازگویه25تا 48به ترتیب براساس رفتار دوستانه ،مبتنی
برآزادی ،ناراضی وجدی نوشته شده .به عبارات دیگرو رفتارهای
ارتباطی معلم-دانش آموز را در قالب هشت بعد اندازه می گیرد .برای
هر بعد نیز شش گویه اختصاص یافته است ( .)17پاسخ به گویه های
پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده است .پایایی
و روایی پرسشنامه را در یک دورۀ بیست ساله رضایت بخش دانسته
است.درمطالعة قربانی )1395(،ضرایب همسانی درونی زیر مقیاسهای
رهبری ،کمک کردن ،درک کردن ،مسئولیت /آزادی فراگیر،نامطمئن
بودن،ناراضی بودن،تنبیه کردن وسختگیربودن به ترتیب برابر
با 0/57، 0/60، 0/64، 0/77 ،0/65 ،0/53 ،0/50،0/70بدست
آمد..دراین پژوهش ضرایب پایایی وروایی به تربیت زیر مقیاس ها به
روش آلفای کرونباخ برای مولفه های ،رهبری ،0/93رفتارکمک
کننده/دوستانه ،0/92درک کردن ،0/91مسئولیت پذیری/آزادی
 ،0/92نامطمئن بودن ،0/94ناراضی بودن ،0/92تنبیه کردن،0/95
سختگیربودن 0/92ومقادیر پایایی ترکیبی باالتراز 0/7به دست آمد و
روایی این مقیاس به روش تحلیل عاملی انجام شده و از روایی مناسبی
برخوردار است.کـه نشـان از پایا بـودن مقیاس درپژوهش حاضراست.
یافته ها
برای ارائه تصویری واضح تر از وضعیت متغیرهای بررسی شده دراین
پژوهش ،ابتدا میانگین و انحراف معیار محاسبه شد.سپس برای نرمال
بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف -اسمیرنف استفاده شده
که بشرح ذیل می باشد.
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف
مینیمم ماکزیمم
میانگین
ابعاد
معیار
شادکامی

43.692

4.882

31.00

58.00

هوش

174.351

23.622

119.00

234.00

82.075

7.039

61.00

103.00

162.053

19.613

127.00

221.00

خودکارآمدی
تحصیلی
رابطه معلم-
دانش آموز

جدول  .2نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن
کشیدگی
چولگی
ابعاد
-0.062
0.413
شادکامی
-0.716
0.375
هوش
0.104
-0.133
خودکارآمدی تحصیلی
0.812
0.132
رابطه معلم -دانش آموز
2
هرگاه چولگی 1و کشیدگی داده ها بین  2و  -2باشد ،توزیع نرمال
میباشد .در این پژوهش همانطور که در جدول باال مشاهده می شود،
چولگی و کشیدگی داده ها بین  2و  -2میباشد بنابراین ،دلیلی برای
رد فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن داده ها وجود ندارد و کلیه مولفه
های پژوهش نرمال میباشند.

با توجه به جدول  ،4-3میانگین هوش برابر با174.351با انحراف
معیار 622 .23می باشد که نتیجه میدهد ،از دید پاسخگویان میزان
هوش درحد باالیی قرار دارد .میانگین رابطه معلم -دانش آموز برابر
با  162.053با انحراف معیار 7.752میباشد ،که در رده دوم قرار
گرفته است .میانگین خودکارآمدی تحصیلی برابر با  82.075با
انحراف معیار  7.039میباشد.میانگین جو عاطفی خانواده برابربا
 63.670با انحراف معیار 7.752میباشدودرنهایت میانگین شادکامی
برابربا 43.692باانحراف معیار  4.882می باشد.
به همین ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز داده شده برای این متغیر برابر
با  31و 234است.
بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از اینکه آزمونهای مورد نظر جهت تحلیل داده ها را استفاده
کنیم ،الزم است نرمال بودن داده مورد بررسی قرار گیرد .برای بررسی
نرمال بودن دادهها روشهای متعددی وجود دارد ،در پژوهش حاضر
از آزمون کشیدگی و چولگی استفاده شده است .این آزمون از روش-
های آماری معتبر است .مقدار آماره چولگی کمتر از  1و نزدیک به
صفر میباشد و مقادیر آماره کشیدگی کمتر از  1.5بوده که نشان
میدهد توزیع دادههای پژوهش نرمال میباشد.
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنندH0 : .
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنندH1 : .
نتایح آزمون سنجش نرمالیتی در جدول  .2ارائه شده است.

_________________________________
-Skewness
فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

1

نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش
جدول  .3نتایج آزمون همبستگی میان متغیرهای پژوهش
ضریب
سطح
سطح
متغیرمستقل متغیروابسته
خطا معناداری همبستگی
0.409
0.000 0.01
شادکامی
هوش
خوکارآمدی
0.529
0.000 0.01
شادکامی
تحصیلی
رابطه معلم -
0.447
0.000 0.01
شادکامی
دانش آموز
رابطه معلم
0.527
0.000 0.01
هوش
دانش آموزخوکارآمدی رابطه معلم
0.541
0.000 0.01
دانش آموزتحصیلی
*
در سطح  0/95معنی دار شد
*در سطح  0/99معنی دار شد.
همچنان که در جدول مشاهده می شود سطح معناداری تمام متغیرها
از سطح  0/05کمتر است .در نتیجه با سطح اطمینان  0/99میتوان
گفت در تمامی روابط ،بین متغیر مستقل و وابسته ارتباط وجود دارد.
و از آنجا که عالمت ضریب همبستگی مثبت و مقدار آن ها به مقدار
یک نزدیک است میتوان گفت همبستگی الزم بین متغیرها وجود
دارد .به طوری که ایجاد تغیر در هر یک از متغیرها باعث ایجاد تغییر
در متغیر دیگر خواهد شد.

-kurtosis
دوره  ،5زمستان 1400

2

مدل یابی شادکامی براساس هوش،خودکارآمدی98 ...

متغیرها

شادکامی

هوش چندگانه

خودکارآمدی تحصیلی

رابطه معلم-دانش آموز

جدول  .4نتایج حاصل از یافته های تحلیل عاملی تاییدی متغیرها ومولفه های
معنیداری
بار عاملی استاندارد
مولفه
11.05
0.73
رضایت از زندگی
7.54
0.52
رضایت خاطر
10.08
0.69
حرمت خود
7.83
0.53
خلق مثبت
7.32
0.52
انرژی مثبت
11.52
0.71
کالمی
6.34
0.63
فضایی
6.71
0.68
ریاضی
9.82
0.62
درون فردی
12.54
0.79
بین فردی
9.59
0.73
بافت
5.69
0.77
استعداد
6.96
0.52
کوشش
5/61
0.63
رهبری
10/24
0.62
رفتار کمک کننده/دوستانه
5/37
0.72
درک کردن
3/20
0.63
مسئولیت پذیری/آزادی
8/87
0.61
نامطمئن بودن
4/33
0.61
ناراضی بودن
8/24
0.62
تنبیه کردن
6/55
0.64
سختگیر بودن

نتایج حاصل از بارعاملی نشان میدهد تمامی مولفهها درحالت
استاندارد بیشتر از  0/4و در حالت معناداری نیز بیشتر از  1/96قرار
گرفته اند ،در نتیجه روایی مولفههای در نظر گرفته شده مورد تایید
قرار گرفته و یا به عبارت دیگر این مولفهها به خوبی توانسته اند
متغیر یا ابعاد پنهان را مورد سنجش قرار دهند.
آزمون برازش مدل
مدل به گونه ساده یک گزاره آماری درباره روابط میان متغیرهاست.
تحلیل مسیر مثال خوبی برای مدل ،و تدوین مدل ،تمرینی برای بیان
رسمی یک مدل است.این مدل از طریق نمایش متغیرهای مستقل
و وابسته به ترسیم نمودارمسیر کمک می کند.متغیرهای مستقل اغلب
متغیر برونزا خوانده می شود ،یعنی علل آنها خارج از مدل تعیین می
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نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید
تایید

گردد .متغیرهای وابسته اغلب متغیرهای درونزا خوانده می شود ،زیرا
فرض می شود که علت آنها از درون مدل تعیین می شود .تدوین مدل
شامل فرمول بندی گزاره هایی درباره پارامترها نیز می باشد .پارامتر
ضریب عددی است که رابطه بین سازه ها را توصیف می کند .برای رد
یا تایید فرضیه های پژوهش حاضر از مدل معادالت ساختاری با
استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.در پژوهش حاضر
خروجی نرم افزار لیزرل درحالت استاندارد و معنی داری در شکل .1
مشاهده می شود.
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شکل  . 1مدلسازی معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)
شکل شماره .1مدل پژوهش را درحالت معنیداری نشان میدهد .باید
بار عاملی بین متغیر مستقل و وابسته خارج از بازه ( 1/96و -1/96
) قرار گیرد ،تا فرضیه تایید شود .همانطور که در شکل قابل مشاهده
می شود تمامی مقادیر معناداری بیشتر از  1/96میباشد پس فرضیههای
این پژوهش تایید شده است.

بررسی فرضیه میانجی
در بررسی رابطه دو متغیر باید تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
بر روی هم محاسبه شود و برای بررسی اثرات غیرمستقیم از روش
ضرب اثرات مستقیم از مستقل بر میانجی و از میانجی بر وابسته،و
برای بررسی معنی داری آنها از آزمون سوبل استفاده شد.

شکل  .2مدلسازی معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت
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جدول .5نتایج ضرایب اثر مستقیم،غیرمستقیم ،واثرکل
ضریب استادارد
اثر غیر مستقیم
اثر مستقیم

تغیرها
به روی رابطه معلم-دانش آموز از:
هوش

0.35

خوکارآمدی تحصیلی

0.79

به روی شادکامی از:
رابطه معلم-دانش آموز

0.73

)(** p < 0.01

= 0.54*0.73
**
0.394
= 0.46*0.73
**
0.335
-

**

**

**

**

0.744
1.125
0.73

شاخص
مقداربه دست آمده

GFI
0/91

AGFI
0/94

بیشتر از0/90

بیشتر از0/80

RMR
0/13
مقدارکوچک

**

نتیجه

قابل قبول

شاخص های برازش تطبیقی

شاخص

CFI

NFI

IFI

مقداربه دست آمده

0/93

0/96

0/93

بیشتر از0/90

بیشتر از0/90

بیشتر از0/90

درحد قابل پذیریش

**

در نتیجه می توان بیان داشت که اثر کل از اثرمستقیم و غیرمستقیم
بیشتر بوده و بنابراین فرضیه میانجی
مورد تایید قرار گرفته شده است.برای بررسی برازش الگوی آزمون
شده ازسه دسته شاخص های برازش
مطلق،1تطبیقی 2و مختصر 3استفاده شد.در جدول شماره  6این شاخص
ها بعد از اصالح مدل به تفکیک
گزارش شده است.

همانطوری که در جدول( :)5مشاهده میشود اثر مستقیم هوش (0.35
=،) βخودکارآمدی تحصیلی ( )β=0.79باشادکامی درسطح
( )P<0/01مثبت و معنادار است اثرغیرمستقیم هوش(،)β=0.54
خودکارآمدی تحصیلی(،)β=0.46با رابطه معلم -دانش درسطح(0/01
<)Pمثبت ومعناداراست .همچنین اثرکل بدست آمده برای
هوش( )β=0.744خودکارآمدی تحصیلی( )β=1.125بدست آمده
است.
جدول  .6شاخص های نیکویی برازش مدل نهایی آزمون شده پژوهش
شاخص های برازش مطلق

درحد قابل پذیریش

اثرکل

قابل قبول

شاخص های برازش تعدیل یافنه

شاخص

Χ2/df

PCFI

RMSEA

مقداربه دست آمده

2/227

0/69

0/077

درحد قابل پذیریش

کمتراز 3

بیشتر از0/60

کمتراز 0/08

قابل قبول

باتوجه به معیارهای کالین 4نشان می دهد مدل پژوهش از برازش
مناسبی برخوردار می باشد.

پیشینه تحقیق ذکرشده است.می توان یافته های مربوط به فرضیه
پژوهش را به صورت زیر تفسیر کرد:
یافته های پژوهش درارتباط با فرضیه ی اول نشان داد بین هوش
چندگانه با شادکامی کودکان و اثر مثبت ورابطه ی معناداری وجود
دارد یعنی موجب بهبودفرایند یادگیری ولذت بردن از خواندن و
نوشتن ،روابط مثبت بادیگران،درک روشن از انگیزهها و احساسات
خودمی شود( .)18این نتایج با پژوهش های اخیر همخوان است،اما این

1

3

نتیجه گیری
پژوهش حاضربا هدف مدلیابی شادکامی براساس هوش،خودکارآمدی
تحصیلی با میانجی گری رابطه معلم-دانش آموز بود.با توجه به یافته
های حاصل از پژوهش و مقایسه با پژوهش های انجام شده که در
_________________________________
- Absolute
2
- Comparative
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- Parsimonious
4
- Kline
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نتایج باگزارش های سرپیل آیتاک ،نازان بیلگل ناهمخوان می باشد.
بوریس نیکوالیوا،جنیفر جورگنسن.درپژوهشی باعنوان هوش کالمی
وشادی نسبی ،اشاره نمود که نشان داده اند.که ضریب هوشی به طور
مثبت و معناداری با شادکامی رابطه دارد.و درتبیین یافته هامی توان
گفت،ازآنجاییکه هوش صرفاً به فرایند ذهنی فرضی یا مجموعه
رفتارها ی هوشمندانه اطالق می شود و نظریه های هوش عمالً نظریه
های مربوط به رفتار هوشمندانه است.چنین رفتاری شامل توانایی های
مختلف و دیگر متغیرهای شخصیتی است که از فردی به فرد دیگر
تفاوت می کند.ازطرف دیگرنظریه ی هوش های چندگانه نیز تأکید
دارد که هر فرد حداقل دریک حیطه ی توانایی ،قدرتمند
است.بنابراین،الزم است تا حیطه های قدرتمند هوش ها کودکان
شناسایی و دایم تقویت شود ،چون برخی کودکان در بعضی از حیطه
ها ضعیف اند،باید به این حیطه ها اهمیت داده شود و رشد آنها با ارایه
ی تمرین ها و فرصت های متنوع تسهیل شود.
یافته های پژوهش درارتباط بافرضیه ی دوم نشان دادبین خودکارآمدی
تحصیلی با شادکامی کودکان اثرمثبت ورابطه ی معناداری وجود دارد
وسبب تقویت احساس شایستگی وکارایی فردی و ایجاد انتظارات
واقع بینانه و تفکرات مثبت در مورد خود و رویدادهای زندگی می
شود این نتایج با پژوهش های صالحی وقمصری()9اناری
وپاکدامن()19همخوان است،اما این نتایج با گزارش های ناهمخوان
است)15(.درپژوهشی نشان داد اشخاص دارای کارآمدی شخصی
تصوری باال،کوشاتر،موفقتر،دارای عملکرد بهتری هستند و در
امورتحصیلی انگیزش بیشتری را از خود نشان می دهند .در واقع
اطمینان افراد به تواناییهای خود تحت تأثیر باورهای خودکارآمدی
آنها است.این باورها به طور زیادی انگیزۀ درونی آنها را در ابراز شادی
تحت تأثیر قرار می دهد.درتبیین این یافته می توان گفت باورهای
خودکارآمدی تحصیلی،یکی از راه ایجاد انگیزش و باور کودکان
درباره قابلیت هایشان برای انجام تکالیف مدرسه وتقویت حس
مسئولیت پذیری است.وفقدان اطمینان نسبت به توانایی های خود
باعث بروز عواطف منفی می شوند.این گونه افراد به دلیل ناتوانی
درکنترل تهدیدها،اضطراب باالیی را تجربه می کنندوعدم کارآمدی
خودرا گسترش می دهد وبسیاری ازجنبه های محیطی راپرخطر
وتهدید زامی بیند که این امر باعث کاهش شادکامی آنان می شود.
یافته های پژوهش براساس فرضیه سوم در ارتباط با الگوی پیشنهادی
پژوهش با داده های گـردآوری شـده ازدانش آمـوزان بـرازش قوی
دارد و رابطه معلم-دانش آموز به عنوان میانجی با شادکامی،هوش
چندگانه وخودکارآمدی تحصیلی بود.ویافته های مدل نشان می دهد
میان متغیرهای شادکامی وهوش چندگانه و خودکارآمدی تحصیلی،با
معلم-دانش آموز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.می توان ابراز
داشت از آنجا که شادکامی با حاالت روانی و رضایت از زندگی
ورضایت خاطر،خلق ومثبت مرتبط می باشد خشنودی ازفرایند موجود
بطوردقیق شادکامی راتسهیل می کند.وقتی حمایت اجتماعی و خوش
بینی کودکان درحد مطلوب باشد،سالمت روانی آنان بهتر می شودوبه
شادی بیشتری تبدیل می شود .اعتقاد به روابط مثبت معلم با دانش آموز
به عنوان بازیگر و عامل اصلی ومسئول درارتباط با کالس و مدرسه
نقش اساسی در دیدگاه کودکان دارد()20می تواند به عنوان میانجی
رابطة میان شادکامی هوش وخودکارآمدی تحصیلی قرار
فصلنامه علمی-پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت

گیرد.پتروتا()11درپژوهش خودنشان دادکه استفاده از نظریه گاردنر
برای معلمان ودانش آموزان و شیوه های یاددهی می تواند به ساختار
یادگیری دانش آموزان ،برنامه درسی کمک کند وهمچنین روردا
وهمکاران ( )21نیز در پژوهشی نشان دادند که کیفیت تعامل بین
معلمان ودانش آموزان در عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش کلیدی
دارد و سطح باالی حمایت معلم منجر به عالیق
تحصیلی،درگیری،خودکارآمدی،سرزندگی و امیدتحصیلی بیشتر دانش
آموزان می شود ودلیری درپژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه معلم-
شاگرد باخودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه
رودخانه نشان داد بین خودکارآمدی تحصیلی و رابطه معلم-
شاگردرابطه معناداری وجود داشته رابطه معلم-شاگرد قادر به پیش
بینی خودکارآمدی تحصیلی دختران وپسران می باشد.
درتبیین دیگری بـرای یافتـه تحقیـق مـی تـوان گفـت معلمانی که
حمایت علمی و اجتماعی ارائه می دهند،شادگران احساس تعلق شدید
می کنند زومبرون و همکاران برهمین اساس نقش کنونی معلمان که
در گذشته صرفاً در قدرت وشایستگی آنها و در میزان دارایی دانشی
آنها خالصه شده بود ،تغییرکرده و وارد یک فرآیند پیچیده درروابط
بین فردی وحتی مشاوره ای شده است .لذا ،شناسایی و بررسی رفتار
معلمان در کالس های درسی وبرداشت دانش آموزان از نحوه رفتار
معلمان یکی از ضرورت های نظامهای آموزشی است.
در مجموع نتایج پژوهش حاضردرباره ی اثرمـستقیم وغیرمـستقیم
شادکامی بر هوش وخودکارآمدی
تحصیلی کودکان برنقش میانجی رابطه معلـم -دانش آموز تاکید می
کند .توجه بـه جنبـه های کاربردی
پژوهش حاضر نیز از اهمیت قابل تـوجهی برخـوردار اسـت .در ایـن
راسـتا معلمان می توانند با تعامل مثبت با کودکان رفتار توام با محبت،
همدلی،همراهی و پاسخگویی بـه نظرات آنان ،زمینه ی افزایش شادی
و نشاط را برایشان به وجود آورند.از طرف دیگر درک این نکته که
کودکان دارای استعدادهای هستند و به موجب این استعدادها در
مدرسه و جامعه دارای ارزش و احترام هستند سبب تقویت احساس
مثبت در آنان خواهد شد.
با توجه به نتایج مهم این پژوهش که قابل استنباط است ولی خالی از
محدودیت نمی باشد.جامعه آماری پژوهش پژوهش حاضررا دانش
آموزان پایه چهارم وپنجم ابتدایی را تشکیل می دادند امکان تعمیم
نتایج به سایر دوره ها تا حدودی دشوار است و همچنین از پرسشنامه
های خود اظهاری استفاده شده در اعتبار یافته ها ممکن است به طور
ناخواسته خدشه وارد نماید جهت تعمیم دهی جانب احتیاط حفظ
شود.نظر به اینکه ارتباط شادکامی با مدرسه بخشی از فرایندهای
پیچیده ای است که به طور کامل در پژوهش جاری طراحی نشـده
اسـت ،پیشـنهاد می شـود در پژوهش های آینده به دیگر عوامل
پیشـایند از جمله به شرایط مدرسه و تأثیر سایر عوامل دیگر نیز
پرداخته شود.در نهایت برای باال بردن شادکامی کودکان می توان
پیشنهاد نمود حمایت های اجتماعی که باعث افزایش شادکامی و
باورهای خودکار آمدی می شود را باال برد تا دانش آموزان با اعتماد
به شایستگی های خود،انگیزش باالتری در زمینة رضایت از زندگی
تحصیلی داشته و بتوانند به رشد و توسعة خود و جامعه کمک نمایند.
تشکر و قدردانی
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