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 مقدمه 
های هر نظام آموزشی دغدغهترین سئله موفقیت در امر تحصیل از مهمم    

در هر جامعه  (Academic Performance)(. بهبود عملکرد تحصیلی1است)

توجه به رفع  یابی وموفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف ینشان دهنده

 یعبارت است از کلیه تحصیلی عملکرد(. 2)های فردی استنیاز

 که یک فرد در جهت گذراندن مقاطع تحصیلی مختلف از خودیی  هافعالیت

های مهمی از زندگی افراد مثل عملکرد تحصیلی بر جنبه .(3دهد)نشان می

تر، رضایت خاطر بیشتر تأثیر بب شغل بهتر، جایگاه اجتماعی مناسکس

یکی از عوامل فردی با ماهیت شناختی اجتماعی موثر بر . (4)گذاردمی

-و عوامل موثر بر آن می تحصیلی فرایند تکاملی هویت  ،وضعیت تحصیلی

 (.5)باشد

عملکرد تحصیلی  یینهمتغیرهویت از جمله ابعاد شخصیتی است که در زم

گیری هویت . یکی از ابعاد مهم هویت، شکل(5) دنقش مهمی دار

است که اشاره به باور هر شخص درباره  (Academic Identity)تحصیلی

درس خواندن و استفاده از راهبردهای مؤثر برای کسب موفقیت در  ینحوه

چهار سبک از  (Isaacson) و ایزاکسون (Was)واز(. 6) این مسیر دارد

اند. ازنظر ایشان سبک هویت تحصیلی را مطرح کرده هویت تحصیلی

به هایی است که سردرگم، اغلب همراه با تعلل در خصوص تصمیم

در سبک هویت تحصیلی زودرس،   (.7)  باشدمیمربوط  های تحصیلی  ارزش

های خود را از افراد مهم زندگی خود بدون تحقیق آموز اهداف و ارزشدانش

در تکاپو برای  انآموزصیلی دیررس، دانشسبک هویت تحدر گرفته است. 

گیری گیری هستند. آخرین سبک شکلسازمان دادن به اطالعات و نتیجه

هویت تحصیلی، سبک هویت تحصیلی موفق است که به تعهد نسبت به 

ای از های تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دورهای از ارزشمجموعه

و   (Berzonsky)  نتایج پژوهش برزونسکی  .(7)  گرفته استکاوشگری شکل

نشان داده است که دانشجویان با سبک هویت موفق، از سطوح  (Kuk)کاک

باالیی از خودمختاری تحصیلی، اهداف تحصیلی روشن برخوردارند. 

دانشجویان دارای سبک هویت زودرس، اهداف تحصیلی روشن و سطح 

ازلحاظ دهند؛ اما می باالتری از تعهد را نسبت به سبک هویت موفق نشان

، از افراد دارای سبک هویت موفق خودمختاری تحصیلی و عاطفی

های آموزان با سبکنشان داد که دانش  نیز  . پژوهش حسین نژاد  (8)ترندپایین

های هویت سردرگم و زودرس از هویت موفق و دیررس نسبت به سبک

 دسترسی آزاد                                                             مقاله پژوهشی اصیل

  دانشجویان  تحصیلی و آموزشی وضعیت بهبود در توجهی شایان کمک تواندمی  آن بر مؤثر عوامل شناسایی و  تحصیلی عملکرد بررسی زمینه و هدف: 

  دانشگاه   دانشجویان  تحصیلی  عملکرد  بینیپیش   در  شکفتگی  و  تحصیلی  سرزندگی  تحصیلی،  هویت  ابعاد  نقش  بررسی  حاضر  پژوهش  از   هدف.  باشد   داشته

 . باشدمی   پزشکی علوم 

 صورتبه که  بودند پزشکی علوم  دانشگاه دانشجویان  از  نفر 200 شامل  پژوهش  این  نمونه. بود همبستگی  -  توصیفی  مطالعه انجام  روش روش بررسی: 

  پژوهش   این  در.  شد  استفاده  شکفتگی  و  تحصیلی  سرزندگی  تحصیلی،  هویت  هاینامهپرسش   از  هاداده  گردآوری  برای.  شدند  انتخاب  ایچندمرحله  تصادفی

 . شدند تحلیل  SPSS افزار21 نسخه از  استفاده با  هاداده. شد  استفاده چندگانه رگرسیون  و متعارف همبستگی از  ها داده تحلیل منظوربه

  شکفتگی  و تحصیلی  سرزندگی تحصیلی،  هویت ابعاد با تحصیلی عملکرد متغیرهای بین که داد نشان  متعارف همبستگی  تحلیل از  حاصل  نتایج  ها: یافته

 متغیر  واریانس  از درصد  36 رگرسیون، تحلیل  نتایج  اساس  بر  همچنین،  (. F =35/73و  λ=644/0 و P<0/ 001)دارد وجود معناداری  رابطه  دانشجویان 

 . است بینیپیش  قابل(  شکفتگی و تحصیلی  سرزندگی  تحصیلی، هویت ابعاد ) بینپیش  متغیرهای کمک  به تحصیلی  عملکرد

 مناسب  زمینه  ایجاد   با   تا   کرد  تدوین  را   دقیق  و   مدون  ایبرنامه   توان می   آن،   بر   مؤثر   عوامل   از   آگاهی  و  دانشجویان  تحصیلی   عملکرد   به   توجه   با  گیری:  نتیجه

 .   گردد فراهم هاآن  بیشتر چه هر   شکوفایی و رشد   زمینه دانشجویان، بالقوه   استعدادهای رساندن  یتالفع به برای 

 شکفتگی  و  تحصیلی سرزندگی تحصیلی، هویت  تحصیلی، عملکرد :واژگان کلیدی

 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی  25 تا 17 صفحات ،98پاییز  ،35شماره ،12 یدوره  و همکاران.عبدی 
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دانشجویان با هر سبک هویتی  .(9)پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردارند

با موانع متعددی از قبیل استرس زیاد، نمرات ضعیف، در طول تحصیلی 

در مقابل  ایفزایش توان مقابلهو برای ا رو هستندکاهش انگیزه و ... روبه

هایی که از توانمندی نیازمند سازگاری تحصیلی هستند،    مشکالت تحصیلی

آموزان به آن توجه شده است، سرزندگی در سازگاری تحصیلی دانش

 (.10)باشدمی (Academic vitality)تحصیلی

های متنوعی که سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و انطباقی به انواع چالش

پیشایندهای سرزندگی (.  11)شود، اشاره داردتحصیلی تجربه می  یدر عرصه

و عوامل خانواده و  ، عوامل مدرسهشناختیتحصیلی شامل عوامل روان

 تاثیر شگرفی بر افزایش توان مقابلهسرزندگی . (12هستند) همساالن

سرزندگی تحصیلی یکی   (.11دارد)در مقابل مشکالت تحصیلی  دانشجویان  

ها و های مهم در یادگیری موفق است که باعث اثبات تواناییاز شاخص

و همکاران در پژوهش خود   (Sarah)(. ساراه13شود )های علمی میپیشرفت

جهی بر بهبود عملکرد نشان دادند که سرزندگی تحصیلی تاثیر قابل تو

 ( Daly)و دالی  (Putwain)  . همچنین پاتواین(10)آموزان داردتحصیلی دانش

تواند ور معناداری مینشان دادند که سرزندگی تحصیلی به ط یدر پژوهش

دانشجویان با سبک  .(14)بینی کندآموزان را پیشیلی دانشعملکرد تحص

یت داشتن وضعهویت موفق و با سرزندگی تحصیلی مناسب با توجه به 

از  از جمله نمرات خوب و غیبت نداشتن مکرر زمینه تحصیلیخوب در 

باالئی برخوردار هستند. در واقع  ( Flourishing)سالمت ذهنی و شکفتگی

توان نقش دارد. بنابراین می  شکفتگی در ایجاد حس مثبت نسبت به تحصیل

نظام   ترین عوامل در رشد و توسعه هعمداز شکفتگی به عنوان یکی از 

 (. 15) نام برد. آموزشی

ای در روانشناسی مثبت است که به نوع زندگی کردن توأم با شکفتگی سازه

 طهای مثبت، رواببا واکنش کفتگیش(. 16)بینی دائمی اشاره دارد خوش

 (.17)ردگی همراه استسیینی از افاپسطح  ران، امید به زندگی و  گمثبت با دی

از پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت  ،تری دارندالی که شکفتگی بادانشجویان

شکفتگی با تمرکز، توجه و تعهد نسبت . (18)ن خود برخوردارندالبه همسا

به طور مثبت  ،های اصلی درگیری تحصیلی هستندبه تکلیف که از ویژگی

نشان داد که شکفتگی به صورت در پژوهشی  (Datu) . داتو(19)رابطه دارد

. (20)رابطه دارد  یمثبت با میزان پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان

نیز در تحقیقی نشان دادند که عملکرد تحصیلی   و همکاران  ( Suldo)  سولدو

  .با شکفتگی داردمستقیم ارتباط مناسب 

عملکرد از طرفی . (19)دانشجویان گردانندگان جامعه فردا خواهند بود

، پیدا کردن شغل مناسبتحصیلی این قشر از جامعه، با توجه به تاثیر آن در  

 (.21)بسیار مهم استرشد خویشتن  ودنیای پیرامون با  ارتباطیادگیری 

های انشجویان یکی از مشکالت مهم نظامکاهش عملکرد تحصیلی د

های جاری، سرخوردگی دانشجویان آموزشی است که با اتالف هزینه

-اده وی، دانشگاه و جامعه وارد میخسارت زیادی را به دانشجو، خانو

 تحصیلی عملکرد متغیر با برخورد در پژوهشگران رسدمی نظر به. (22کند)

  بوده   این  تصور  که  ایگونه  به.  اندداشته  مساله  این  به  بعدی  تک  نگاهی  نوعی

 هر دهی ارتقا و است شرایط به وابسته امری تحصیلی عملکرد که است

 این  اما. کند ترنزدیک آموزشی شده طراحی اهداف به را ما تواندمی کدام

 ما  نظام آموزشی کشور  برای  دارد،  قرار  کجا  معادله  این  در  دانشجو  که  مساله

ب گفته شده در پژوهش با توجه به مطال .است  سردرگم  و  رنگ   کم  همچنان

گردد نقش هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی حاضر سعی می

بدین ترتیب پژوهش بر روی   در عملکرد تحصیلی دانشجویان بررسی گردد.

ها بر یکدیگر، ضمن اینکه متغیرهای یاد شده و تبیین رابطه و تأثیر آن

روانشناسی تربیتی در بین   یهای نظری و تئوریک در حوزهگسترش دیدگاه

ه چراغ راهنما فرا تواند به مثابسازد؛ در عین حال میرا فراهم می  جویاندانش

تحصیلی کشور قرار گیرد. ها، جامعه، مدیران و نظام آموزشی و  روی خانواده

بوده و   جویاناز این رهگذر، شاهد ایجاد رغبت هر چه بیشتر در بین دانش

بکارگیری و انتخاب راهکارهای مؤثر بر کسب عملکرد بهتر و  یزمینه

در واقع در این   .گرددمیسر میو جوانان پیشرفت تحصیلی نوجوانان 

هویت تحصیلی، سرزندگی (  1گیرند.  فرضیه مورد بررسی قرار می  2پژوهش

( 2تحصیلی و شکفتگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنا دار دارد.

هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی پیش بینی کننده عملکرد 

 تحصیلی دانشجویان هستند.

 

 بررسی روش

 آماری یجامعهروش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.     

سال سال اول  نیم  در  کرمانشاهدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی    یکلیه شامل

در  (Stevens) دیدگاه جیمز استیونسبر طبق  .بود 7139-8139تحصیلی 

 استاندارد، مجذورات کمترین معمولی روش با تحلیل رگرسیون چندگانه

حال در  با این، مورد در نظر گرفت 15 بینپیش متغیر هر ازای به باید

بین که به ازای هر متغیر پیشدهد، درصورتیصورتی که شرایط اجازه می

شرکت کننده وجود داشته باشد، محقق توان بهتری برای نمایان  30تقریباّ 

با استفاده از روش   . بدین منظورساختن یک اندازه اثر کوچک خواهد داشت

)الزم به توضیح  دانشجوی پسر 200ای نمونه گیری تصادفی چند مرحله

است که متاسفانه امکان تکمیل پرسش نامه توسط دانشجویان دختر به علت 

صورت  این به انتخاب گردید. مخالفت مسئولین دانشگاه وجود نداشت( 

 یدانشکده 4 های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشکده که از بین 

کالس و  2دانشکده علوم تغذیه و از هر و  دندانپزشکی، بهداشتپزشکی، 

ابتدا لیست  .انتخاب شدند دانشجو به صورت تصادفی 25از هر کالس 
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پس از در آموزش گرفته شد و  ینهای مذکور از مسئولدانشجویان دانشکده

و  ساده و خروج پژوهش، به صورت تصادفی های ورودمالک نظر گرفتن

 جمله از .دیدنمونه مورد نظر انتخاب گربا استفاده از لیست دانشجویان، 

کسب ی دانشگاه علوم پزشکی بودن، دانشجوپژوهش  به ورود هایمالک

عالقه مندی ،  عاتالرضایت آگاهانه از افراد نمونه، محرمانه و بی نام بودن اط

)برای آگاهی  مت روانالبرخورداری نسبی از س برای شرکت در پژوهش و

امه سالمت عمومی حاصل از پرسش ن  یاز سالمت روان دانشجویان، از نمره

 ترین  مهم همچنین از.  بود  ها درج شده بود، استفاده گردید(که در پرونده آن

 معلولیت و بیماری جسمی  روانپزشکی، بیماری یسابقه خروج، هایمالک

زیر  هایبرای جمع آوری داده از پرسش نامه .بود فرد زندگی در تأثیرگذار

 :استفاده شد

  عملکرد تحصیلی

، معدل دو نیمسال گذشته از مسئول آموزش برای سنجش عملکرد تحصیلی

و میانگین حاصل    اخذ گردید و با توجه به معدل دانشجو در این دو نیمسال

  عملکرد تحصیلی وی سنجیده شد.  از آن،

 هویت تحصیلی  پرسش نامه

و  (Was) واز های هویت تحصیلی توسطپرسشنامه وضعیت

گویه است که بر   40ساخته شد. این پرسشنامه دارای      (Isaacson)ایزاکسون

گذاری  نمره. ای از نوع لیکرت تنظیم شده استروی مقیاسی پنج درجه

. با توجه به اینکه هر یک از چهار مستقیم استها به روش تمامی گویه

صیلی در گویه دارد، بنابراین، مجموع نمرات هویت تح10وضعیت هویت، 

 .(7)گیرد قرار می 200تا  40دامنه 

همسانی درونی پرسشنامه را به روش  (Isaacson)و ایزاکسون (Was)واز

رو، دیررس، دنبالههای ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از خرده مقیاس

. (7)اندگزارش کرده 76/0و  76/0، 77/0، 85/0سردرگم و موفق به ترتیب 

از    (Isaacson)و ایزاکسون (Was)وازدر بررسی روایی سازه در پژوهش 

های هویت طریق تحلیل عاملی، ساختاری چهار عاملی برای وضعیت

وضعیت هویت تحصیلی استخراج شد و بارهای عاملی مربوط به هر 

. پایایی (7)اندگزارش شده 70/0تا  30/0تحصیلی، معنادار و در دامنه 

های هویت امانی و واز برای وضعیتدر پژوهش    پرسشنامه در فرهنگ ایرانی

  0/ 79و  51/0، 52/0، 81/0، رو، سردرگم و موفق دیررس، دنبالهبه ترتیب 

    .(23)شده استگزارش 

 تحصیلیپرسش نامه سرزندگی 

 این پرسشنامه را با الگوگیری از مقیاس  چاری حسینو زاده  دهقانی

 

گویه  4که دارای  (Marsh) و مارش (Martin) سرزندگی تحصیلی مارتین

به آن بر  پاسخ دهیکه  است گویه  9است، توسعه دادند. این ابزار دارای 

برای  نمراتدامنه  .شودینمره گذاری مای لیکرت اساس طیف پنج درجه

. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش (24)خواهد بود 45تا  9هر فرد بین 

و ضریب  80/0که ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر  داد نشان 

ی  ها با نمرههمبستگی گویه است. همچنین دامنه  73/0بازآزمایی برابر با 

بیانگر پایایی و روایی مناسب این . این نتایج است 68/0تا  51/0کل بین 

ضریب پایایی این  زاده و همکاران . در پژوهش دهقانی(25) ابزار است

و روایی آن با توجه  77/0مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با 

بوده است. در   64/0تا  54/0ای بین کل دامنه به همبستگی هر گویه با نمره

روایی این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل   پژوهش سبزی و فوالدچنگ 

و ضریب پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ  87/0عاملی برابر با 

بوده است؛ که حکایت از روایی و پایایی مطلوب این ابزار  82/0برابر با 

  .(26)دارد

  پرسشنامه شکفتگی

و   (Diener)شکفتگی دینرآموزان از مقیاس  برای سنجش شکفتگی دانش

 شد.  استفادهگویه است  8که شامل  (Biswas-Dienerدینر)–بیسواز

حداقل   شود.میلیکرت انجام    ایدرجههفتطیف    اساس  بربه آن    دهیپاسخ

تر مبین میزان الاست و نمره با 56و  8و حداکثر نمره مقیاس به ترتیب 

مطالعه پایایی این مقیاس، مرادی و  منظور(.به27)است الترشکفتگی با

همسانی درونی ضریب آلفای  هایروشبا استفاده از  همکاران 

 .را به دست آوردند 80/0و ضریب پایایی به روش تنصیف  82/0کرونباخ

شده در کشورهای ژاپن، نیوزیلند، پرتغال و ترکیه در مورد های انجامپژوهش

نامه را نشان قبول این پرسشپرسشنامه شکفتگی روانی و پایائی قابل

 (.28داد)

های آمار شده از اعضای نمونه با استفاده از شاخصآوریهای جمعداده

توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار، ماتریس همبستگی و رگرسیون در 

 وتحلیل قرار گرفت.مورد تجزیه SPSS-21افزار نرم

 

 هایافته
ها به ترتیب  انحراف معیار سن آزمودنی در این پژوهش میانگین و    

بین و مالک آورده های متغیرهای پیششاخص1بود. در جدول    4/1،  55/20

 شده است.
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 میانگین و انحراف معیار متغیرها :1جدول 

 بیشترین کمترین  میانگین و انحراف معیار تعداد متغیر

 19 12  16/16( 59/1) 200 تحصیلی)معدل(عملکرد 

 50 11  6/36( 03/8) 200 هویت تحصیلی موفق

 51 12  67/28( 18/13) 200 هویت تحصیلی دیررس

 49 10  24/35( 56/6) 200 هویت تحصیلی سردرگم

 48 17  87/36( 88/5) 200 روهویت تحصیلی دنباله 

 45 12  19/32( 12/7) 200 سرزندگی

 53 10  26/31 04/12) 200 شکفتگی

 

 معناداری مدل کامل همبستگی متعارف

معناداری مدل کامل تحلیل همبستگی متعارف در این  هایآزموننتایج 

، شودمیمشاهده  2در جدول  همانطورکهآمده است.  2پژوهش در جدول 

متغیرهای عملکرد تحصیلی با که بین    دهدمینشان    ویلکز  المبدایمعناداری  

رابطه معناداری هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی دانشجویان  

یعنی؛ هویت تحصیلی،  .(=35/73Fو  λ=644/0و  P<001/0) وجود دارد

سرزندگی تحصیلی و شکفتگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار 

 درصد از واریانس 6/35ن پژوهش، در ای آمدهدستبه، مدل همچنیندارد .

بین( پیشدر نقش متغیر )هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی

 کند.مالک( را تبیین میدر نقش متغیر )عملکرد تحصیلی

 

 : آزمون معناداري مدل کامل همبستگی متعارف2جدول

  ضرایب اتا معناداريسطح  خطاdf فرضیهF df مقدار نام آزمون

 56/0 001/0 588 9 256/82 318/0 اثر پیالیی 

 56/0 001/0 576 9 35/73 644/0 المبداي ویلکز

 56/0 001/0 472 9 293/91 104/1 هتلینگ

 56/0 001/0 - - - 256/0 ریشه روي

 دهد. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش را نشان می 3جدول 

 

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش: 3جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهاي پژوهش

       1 عملکرد تحصیلی .1

      1 **62/0 تحصیلی سرزندگی  .2

     1 **46/0 **41/0 شکفتگی .3

    1 **61/0 **45/0 **64/0 موفق تحصیلی  هویت .4

   1 **51/0 11/0 14/0 **28/0 دنباله رو تحصیلی  هویت .5

  1 **-38/0 **-32/0 -04/0 -06/0 **-22/0 سردرگم تحصیلی  . هویت6

 1 **-31/0 **-35/0 **-29/0 -10/0 -09/0 **-24/0 دیررس تحصیلی  . هویت7
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توان گفت رابطه بین هویت تحصیلی موفق با می 3با توجه به نتایج جدول 

رو با عملکرد (؛ هویت تحصیلی دنباله64/0عملکرد تحصیلی)

 ؛(-22/0(؛ هویت تحصیلی سردرگم با عملکرد تحصیلی)28/0تحصیلی)

(؛ سرزندگی با عملکرد -24/0هویت تحصیلی دیررس با عملکرد تحصیلی)

( معنادارمی باشد. 41/0( و شکفتگی با عملکرد تحصیلی)62/0تحصیلی)

بیشترین ضریب همبستگی بین هویت تحصیلی موفق و عملکرد 

 ( است. 64/0تحصیلی)

در جدول   بر اساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود

هویت تحصیلی،  ، ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی4

و   =62/0R برابر باعملکرد تحصیلی با  سرزندگی تحصیلی و شکفتگی

مربوط به همبستگی چندگانه  Fت. اس =𝑅2 36/0ضریب تعیین برابر با 

معنادار است. با   ≥001/0Pکه در سطح 12/66برابر است با  آمدهدستبه

درصد از واریانس متغیر  36، حدود آمدهدستبهتوجه به ضریب تعیین 

هویت تحصیلی،  هایمنزلت) بینپیشبه کمک متغیرهای عملکرد تحصیلی 

 هایمنزلتیعنی؛ بینی است. قابل پیشسرزندگی تحصیلی و شکفتگی( 

بینی کننده  عملکرد هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی پیش

، از میان متغیرهای شودمی مالحظه همانطورکهتحصیلی دانشجویان هستند. 

هویت  ،حالینباشد، بااهر سه متغیر معنادار میشده، بتای  مطالعه بینپیش

 است. بینی را داربیشترین قدرت پیش (β=56/0تحصیلی موفق با )

 

 اساس هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی بینی عملکرد تحصیلی بر: نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه پیش4جدول

 R R2   F β T P بینمتغیرهاي پیش

 001/0 38/8 56/0 42/58 21/0 64/0 تحصیلی موفقهویت 

 001/0 8/3 33/0 28/31 09/0 28/0 رودنباله هویت تحصیلی 

 هویت تحصیلی سردرگم

 دیررسهویت تحصیلی 

22/0- 

24/0- 

04/ 

07/0 
25/16 

41/17 

15/0- 

18/0- 

19/2- 

61/2- 

04/0 

04/0 

 001/0 16/6 51/0 23/51 18/0 62/0 سرزندگی

 001/0 86/4 42/0 62/39 13/0 41/0 شکفتگی

    12/66 36/0 62/0 متغیرها ترکیب خطی 
 

 بحث 
براساس نتایج پژوهش حاضر، بین هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی     

و شکفتگی با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه معنا دار  وجود دارد. 

به کمک متغیرهای عملکرد تحصیلی درصد از واریانس متغیر  36همچنین 

بینی پیشقابل هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی( )بین پیش

 است.

هویت تحصیلی و عملکرد ابعاد با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بین 

همسو با نتایج پژوهش حاضر احمدی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.  

به بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی، هویت  1395در پژوهشی در سال 

آموزان دختر دبیرستانی   وش هیجانی با عملکرد تحصیلی دانشتحصیلی و ه

یز پرداخت. نتایج پژوهش احمدی نشان داد که هویت تحصیلی به شهر تبر

ویژه هویت تحصیلی موفق نقش قابل توجهی در بهبود عملکرد تحصیلی 

 افراد دارای هویتتوان گفت در تبیین این یافته میدانش آموزان دارد. 

جوانان دارای هویت موفق به طور کلی از لحاظ روانی، نو موفق  تحصیلی

ای کنار سازگاری سالم و خوبی دارند و با مسائل به نحو مناسب و شایسته

. این ها کارآمدی شخصی باالیی دارند و اضطرابشان پایین استآیند. آن  می

 ،هاای از ارزشب خود گردان و یکپارچه به مجموعهاز طریق یک انتخا  افراد  

دارای یک هویت خودساخته هستند   ،اهداف تحصیلی تعهد دارندو   هاشنق

و کمتر تحت تاثیر افراد دیگر قرار دارند و به علت هدفمندی و خودنظارتی 

ویژگی تغییرپذیری و انطباق با  .شوندباال کمتر دچار مشکالت تحصیلی می

. گیری هویت تحصیلی موفق استهای کلیدی شکلشرایط جدید از ویژگی

 رای، داخودآگاه،  با عزت نفس باال  ،کوشسخت  ،ها افرادی منسجمآنهمچنین  

ها به این ویژگی توجه با و هستند مسئله حل قدرت و درونی کنترل منبع

و همه  های خود اعتماد دارندتواناییه ب  هستند، امیدوار به آینده نسبت 

 . (29)را در پی خواهند داشت عملکرد تحصیلی مناسب هااین

انجام دادند   2016عالوه براین، گزیدری و همکاران در پژوهشی که در سال  

های خودتنظیمی یادگیری با عملکرد رابطه بین هویت تحصیلی و راهبرد

ها نشان داد که هر را بررسی کردند. نتایج پژوهش آن  تحصیلی دانش آموزان

د که به چهار منزلت هویت تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار دارن

توان اشد. در تبیین این یافته میب وعی با یافته پژوهش حاضر همسو مین
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افرادی سازگار و قابل اعتماد رو  دنبالهدانش آموزان با هویت تحصیلی  گفت  

های جستجوگری کمی دارند، اما به ارزشکاوش و    با این تفاوت که    هستند،  

همین تعهد و ارزش گذاری  پایه گذاری شده دوران کودکی متعهد هستند،

 هاآنشود دارای یک نظم درونی باشند که به توانایی خودتنظیمی باعث می

والدین،  وابستگی سازه هویت به بافت) علت  به . از طرفی کمک کند

معلمان، همساالن و افراد مهم( و ارزش گذاری ارزش های بیرونی بر دانش 

نند برای برآورده کردن انتظارات کها سعی می، آنان با این سبک هویتآموز

عملکرد تحصیلی مناسبی داشته   از نظر دانش آموز  والدین و دیگر افراد مهم

دانش آموزان با هویت اگرچه ، البته ذکر این نکته ضروری است،  باشند

رسند و طبق هنجارها کامالً سازگار و انطباقی به نظر میرو تحصیلی دنباله

برای شکوفایی، خودمختارشدن و ساختن خوِد کنند اما عمل می

فردشان نیاز به تغییر و بازسازی شخصیتشان دارند تا از بند تقلیدها منحصربه

 (.30).های صرف رها شوندو پیروی

همچنین امانی پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین هویت تحصیلی، جهت 

. نتایج ام دادانج  1390گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سال  

های هویت تحصیلی در تبیین عملکرد تحصیلی پژوهش وی نشان داد منزلت

های پژوهش حاضر همسو با یافتهدانش آموزان نقش دارند، که این یافته نیز  

وضعیت  در که آموزانی شدان توان گفت باشد. در تبیین این یافته میمی

تعهدی برای اهداف تحصیلی شان ندارند و به  ،دنهویت دیررس قرار دار

کنند با کمبود می ش و جستجوگری صرفوی کااعلت زمان زیادی که بر

برای انجام تکالیف که  نتیجه آن افزایش اضطراب فرد     شوندزمان مواجه می

لی ضعیف بیشتر در آغاز و پیگیری تکالیف و به تبع عملکرد تحصیو تعلل 

نوجوانان و جوانانی که در سبک هویتی دیررس هستند  در واقع، .باشدمی

باید در معرض اطالعات الزم و صحیح در خصوص خودشان و محیط 

هویت     در نهایت،  .گیری الزم دست یابندشان قرار گیرند تا به نتیجهآموزشی

ناسازگارانه ترین سبک هویت تحصیلی است که  تحصیلی سردرگم

پیامدهای تحصیلی و عاطفی بسیاری دارد که در خصوص این نوجوانان 

الزم است که عوامل انگیزشی و بافتی )خانواده، مدرسه و دوستان( 

موردبررسی مجدد قرار گیرد تا این نوجوانان انگیزه الزم در جهت بررسی 

به علت هویت تحصیلی سردرگم دانش آموزان با   و واکاوی خود را بیابند؛

کنکاش و تعهد نسبت به اهداف تحصیلی تعلل بیشتری در امور عدم 

 آموزان  دانشاین   در واقع .تحصیلی دارند و عملکرد تحصیلی پایینی دارند

معموالً پیش از  ،گیری اجتناب دارنداز پرداختن به مسائل هویت و تصمیم

گیری احساس ترس و اضطراب دارند و در تصمیم گیری از تصمیم

کنند و با دلیل تراشی استفاده می و  راهبردهای نامناسب مثل اجتناب کردن

عملکرد  قصخودپنداره منفی و خودتنظیمی نا ،توجه به عزت نفس پایین

 (.31)تحصیلی مناسبی ندارند

نتایج تحقیق حاضر حاکی از ارتباط معنادار سرزندگی تحصیلی با عملکرد 

 تحصیلی بود. 

و همکاران  ( Tarbetsky)پژوهش تاربتسکیهمسو با نتایج پژوهش حاضر، 

عملکرد تحصیلی تبیین  سرزندگی تحصیلی در     نشان داد که    2017در سال  

(.  همچنین 33دارد)دانش آموزان استرالیایی نقش قابل توجهی 

نشان دادند که  2013در پژوهشی در سال ( Daly)و دالی ( Putwain)پاتواین

سرزندگی تحصیلی به خوبی قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش 

(. عالوه براین یاراحمدی و همکاران نیز در پژوهشی در 14آموزان را دارد)

د تحصیلی دانش اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر عملکر  1396سال  

-وعی با نتایج پژوهش حاضر همسو می( که به ن35آموزان را نشان دادند)

 توان گفت که در زندگی روزانه تحصیلی، دانشدر تبیین این یافته میاشد.  ب 

شارهای ویژه دوران تحصیل روبرو موانع و ف هاچالشآموزان با انواع 

انگیزش و در نتیجه عملکرد نفس،  شوند که تهدیدی برای اعتمادبهیم

، سازنده و انطباقی ها است. سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبتتحصیلی آن

آموزی  اشاره دارد. پس وقتی دانشو موانع تحصیلی  هالشبه انواع چا

تنها احساس خستگی و  دهد، نهصورت خودجوش انجام می تکالیفش را به

کند. داشتن چنین انرژی و نیرو می، بلکه احساس افزایش کندنمیناامیدی 

و پشتکار و در نهایت  تالشتحصیل باعث افزایش  یاحساسی در زمینه

آموزان  دانشهمچنین . شودآموز می سبب افزایش عملکرد تحصیلی دانش

ها از خود مقاومت بیشتری دارای سرزندگی تحصیلی برای حل این چالش

تر یشتری دارند و احتماال موفق ها توجه و تأمل ب دهند، در حل آننشان می

. عالوه بر شودها میهستند که این عوامل باعث بهبود عملکرد تحصیلی آن

اعتقاداتی پیدا کنند  دانش آموزانشود تا سرزندگی تحصیلی باعث میاین، 

های مثبتی که باعث توانایی شخصی شده و از مدرسه و محیط آن ارزیابی

داشته باشند و در نتیجه انتظار نتایج مثبت را خواهند داشت. این امر موجب 

دانشجویانی که در حال و شود. قوی شدن افراد در مقابل شرایط ناگوار می

با دیدن عالئمی که در اطرافشان قرار  کنند،هوای سرزنده و شاد فعالیت می

شان تر از افرادی که وضعیت ناشاد و غمگینی دارند و حواسدارد، آسان

دهند. سرزندگی های خالقانه از خود نشان میشود، فعالیتپرت می

شود تا افراد اعتقاداتی پیدا کنند که باعث توانایی شخصی تحصیلی باعث می

های مثبتی داشته باشند و درنتیجه انتظار بیشده و از محیط آموزشی ارزیا

افراد در مقابل  نتایج مثبت را خواهند داشت. این امر موجب قوی شدن

شود. سرزندگی تحصیلی به شکل صحیح آن سبب پیشرفت شرایط ناگوار می

دهد، زیرا افراد تحصیلی و افزایش خالقیت شده، انسان را به جلو سوق می

بور کرده، به راه صیلی بعد از درک مشکل، از آن عدارای عاطفه مثبت تح

با  بینانه و مثبت طبیعتات نگرش خوششوند، به همین جهحل متمرکز می 

 .(25)  موفقیت همراه است
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همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین شکفتگی و عملکرد تحصیلی 

همسو با نتایج پژوهش حاضر، پژوهش  .رابطه معناداری وجود دارد

نشان داد که شکفتگی با عملکرد تحصیلی دانش  2018در سال  (Datu)داتو

 می را یشکفتگتوان گفت در تبیین این یافته میآموزان فیلیپینی نقش دارد. 

یابی ر انسان همچون خود شکوفایی ارزی سطح باال دهازتوان هم ردیف با نیا

تواند از خود شکوفایی و تحقق خود می  (Maslow) مطالعات مازلوی  کرد. ط

 بین یممثبت و مستق وجود رابطه ینکسب شود. بنابرا یلتحص یق طر

ی افراد با به عبارتتوان توجیه کرد. و عملکرد تحصیلی را می شکفتگی

ی دارند و بالعکس االتر میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی بیشترشکفتگی ب 

. (28)دهندیلی خوب میزان شکفتگی باالتر گزارش میتحص  یتوضعافراد با  

برای انجام تکالیف معنا دانشجویانی که از شکفتگی باال برخوردار هستند، 

توجه خود را به انجام های شخصی بیشتری دارند،  ،  مهارتیابندو هدفی می

س درس و الدر ک استادهای کنند و نسبت به خواستهتکلیف متمرکز می

ها را ری این خواستهالتبا یاتمام تکالیف بیشتر متعهد هستند و با انگیزه

قه بیشتری الو عکنند  قیت را در مجرای مناسب هدایت می، خالکننددنبال می

التحصیلی شدن و یافتن   برای ادامه تحصیلی و متعاقباً امید بیشتری برای فارغ

و مهدیان در سال  همچنین پژوهش هاشمی زاده . (20)شغل مناسب دارند

نشان داد که شکفتگی قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش  1397

ی االدارای سطوح بدانش آموزان با شکفتگی باال؛ . در واقع باشدمیآموزان 

 مثبت های بهزیستی هیجانی هستند، از رویدادهای پیرامون خود ارزیابی

ل الاحساس خودگردانی و استقتری دارند ، تمایل به زندگی هدفمند دارند،  

دارند، دارای قدرت کنترل درونی هستند و دست به انتخاب سرنوشت 

ملکرد ها باعث بهبود عملکرد و به ویژه عکه همه این زنندخودشان می

موجب  شکفتگیبه عبارت دیگــر، . شودتحصیلی این دانش آموزان می

 ، همچنین منجر به گردندت روانی و افزایش انگیزش در فرد میالمبهبود سـ

ش الش، مدت زمان تالبر میــزان ت  شــوند که  پیدایش باورهایی نزد فرد می

و انعطاف پذیری در مواجهه با انجام تکالیف بیفزاید و بدین ترتیب شانس 

(. همچنین بیرانوند نیز در پژوهش خود 36) .موفقیت خود را افزایش دهد

 تحصیلی دانش آموزان اشاره داشت.به اهمیت شکفتگی در بهبود عملکرد 

نه ال، توانایی دوست داشتن، رفتار اجتماعی، مشارکت فعاخودکفاییدر واقع،  

منجر به رضایت بیشتر از در افراد با شکفتگی باال  و دنبال کردن هدف

انتخاب شغل  ، (مثل عملکرد شغلی خوب)تر الزندگی، اهداف اجتماعی با

شود که التحصیلی بیشترو مراقبت بهداشتی بیشتر میاحتمال فارغ مناسب، 

 (.37)در جامعه امروزی بسیار قابل توجه هستند

 

 نتیجه گیری 
های هویت تحصیلی، سرزندگی و زلتمننتایج پژوهش حاضر نشان داد     

فناوری در عصر  شکفتگی رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی دارند.

ی آموزشی به باز اندیشی و بازسازی برنامههای اطالعات و ارتباطات، نظام

یادگیری برای برقراری تعامل  درسی و تجدید حیات و غنی سازی محیط

ها دانشگاهلذا ضروری است که  .  باشندمیان دانشجو و منابع یادگیری ملزم می

اهی از عوامل و مراکز مشاوره با توجه به عملکرد تحصیلی دانشجویان و آگ

های خاص، مدون و دقیق را تدوین نمایند تا با ایجاد برنامهموثر بر آن، 

های بالقوه دانشجویان، زمینه سب برای به فعلیت رساندن استعدادمنا  یزمینه

های از جمله محدودیت. ها فراهم گرددرشد و شکوفائی هر چه بیشتر آن

دانشگاه علوم  پژوهش حاضر انجام پژوهش فقط در دانشجویان پسر 

ها مشابه در دانشجویان سایر دانشگاه در واقع انجام پژوهش    باشدیمپزشکی  

تواند در طراحی شجویان دختر و مقایسه نتایج میو همچنین بر روی دان

ه عالوه بر این محدود بودن تعداد نمون  .های آموزشی خیلی موثر باشدبرنامه

دیگر های پژوهش حاضر بود. از پژوهش نیز یکی دیگر از محدودیت

پرسشنامه و نوع مطالعه ر تکیه بر ابزاهای پژوهش حاضر، محدودیت

های کیفی نظیر مصاحبه توان در تحقیقات آتی از روشبود، که می  همبستگی

 .جهت غنای بیشتر مطالعه بهره برد

 

 تقدیر و تشکر 
پرسنل و دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی  یبدینوسیله از کلیه    

کرمانشاه که در این تحقیق ما را یاری کردند، کمال تشکر را داریم. این مقاله 

 براساسبینی عملکرد تحصیلی پیش «برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان 

هویت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی در دانشجویان علوم 

به ثبت (D/68424/7) یام نور مرکز کرمانشاه با کدکه در دانشگاه پپزشکی«

  IR. PNU. REC. 1397. 072در ضمن طرح مذکور دارای کد   رسیده است.
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