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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of the present study was to design a 

model of academic vitality based on meaning and life 

expectancy with the mediation of happiness in female 

secondary school students in Hamedan city. 

Materials and Methods: The research method was 

correlation and structural equations. The statistical population 

included all the female students of the second secondary 

school in Hamedan city, and the statistical sample was selected 

based on the number of items used in the questionnaires in the 

amount of 370 people using the multi-stage cluster sampling 

method. Oxford scales of academic vitality, life expectancy, 

meaning of life and happiness were used to collect data. For 

data analysis, structural equation test was used in Amos 22 

software environment. 

Findings: The results showed that the meaning and hope of 

life have a direct and positive effect on the happiness and 

academic vitality of students (p<0.01). Also, happiness has a 

direct and significant effect on academic vitality (p<0.01). 

According to the results, the indirect effect of meaning and life 

expectancy on academic vitality through happiness was also 

significant (p<0.05). 

Conclusion: According to the results, it can be said that hope 

and the meaning of life create motivation and a positive mental 

state and are effective in increasing happiness, and on the other 

hand, happiness plays an important role in increasing the 

freshness and vitality of the academic environment, which has 

the effect of increasing academic vitality. 
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 به امید و معنا اساس بر تحصیلی سرزندگی مدل طراحی

 دوره دختر آموزاندانش در شادکامی میانجیگری با زندگی

 همدان شهر متوسطه

 1شادکام حسن
 آزاد دانشگاه اراک، واحد ،شناسی روان گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران اراک، اسالمی،

 
 *2یعقوبی ابوالقاسم

 گاهدانش اجتماعی، و اقتصادی علوم دانشکده شناسی، روان گروه استاد
 (.مسئول نویسنده) ایران همدان، سینا، بوعلی

 
 3مطلق زنگنه فیروزه

 اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد شناسی، روان گروه استادیار،
 .ایران اراک،

 
 4پیرانی ذبیح

 ، اسالمی آزاد دانشگاه اراک، واحد شناسی، روان گروه استادیار،
 .ایران اراک،

 
 5محققی حسین
 واجتماعی، اقتصادی علوم دانشکده شناسی، روان گروه دانشیار
 .ایران همدان، ، سینا بوعلی دانشگاه

 
 دهیچک

 بر تحصیلی سرزندگی مدل طراحی حاضر پژوهش هدف: هدف
-دانش در شادکامی گریمیانجی با زندگی به امید و معنا اساس

 .بود همدان شهر متوسطه دوره دختر آموزان
 ساختاری معادالت نوع از و همبستگی تحقیق روش: ها روش  و مواد
 دوم متوسطه دوره دختر آموزاندانش کلیه شامل آماری جامعه. بود

 مورد هایگویه تعداد اساس بر آماری نمونه که بود همدان شهر
خوشه گیرینمونه روش با نفر 370 حجم به هاپرسشنامه در استفاده

 هایمقیاس از هاداده گردآوری برای. شد انتخاب ایچندمرحله ای
 شادکامی و زندگی معنای زندگی، به امید تحصیلی، سرزندگی
 معادالت آزمون از هاداده تحلیل برای. شد استفاده آکسفورد
 .شد استفاده Amos 22 افزار نرم محیط در ساختاری

 و شادکامی بر زندگی به امید و معنا داد نشان نتایج :هایافته
 دارند مثبت  و مستقیم اثر آموزاندانش تحصیلی سرزندگی

(01/0p<). سرزندگی بر معناداری و مستقیم اثر شادکامی همچنین 
 میدا و معنا غیرمستقیم اثر نتایج اساس بر  .(>01/0p) دارد تحصیلی

 بود معنادار نیز شادکامی طریق از تحصیلی سرزندگی بر زندگی به
(05/0p< .) 

 معنای و امید که گفت توانمی نتایج به توجه با :گیری نتیجه
 ایشافز در و شده مثبت روانی وضعیت و انگیزه ایجاد باعث زندگی

 و طراوت افزایش در شادکامی طرفی از و هستند موثر شادکامی
 افزایش آن تاثیر که دارد مهمی نقش تحصیلی محیط شادابی

  .دارد دنبال به را تحصیلی سرزندگی
 

_________________________________  
1. Academic buoyancy 

 زندگی، به امید شادکامی، تحصیلی، سرزندگی :کلیدی هایواژه
 زندگی معنای

 
 20/07/1401: افتیدر خیتار
 05/10/1401:  رشیپذ خیتار
 ده مسئول: نویسنyaghoobi@basu.ac.ir 

 مقدمه
زندگی هر فرد، دوران تحصیلی او است  هایترین دورانهمکی از می

فرد خود با مسائل های منحصربهآموز با ویژگیکه در آن هر دانش
شود و نحوه برخورد ت در حیطه تحصیلی مواجه میالو مشک

آموز و ارتقاء عملکرد ها موجب سازگاری دانشمناسب با آن
هدف  (.1)تحصیلی و در نهایت موفقیت نظام آموزشی خواهد شد. 

، سیاستگذاران، والدین و عموم مردم عادی پژوهشگرانزگاران، آمو
آموزان در زندگی تحصیلی، شخصی و اجتماعی که دانش استآن 

آموزان انگیزه و توانایی خواهند که دانشها میخود موفق شوند. آن
ن برقرار الان و بزرگساالپیشرفت داشته باشند، روابط مثبتی با همس

ن، االی پیچیده رشد سازگار شوند، در گروه همسهاکنند، با خواسته
خانواده، مدرسه و جامعه خود مشارکت کنند، تصمیماتی اتخاذ 

ها را ارتقاء بخشد و از رفتارهای آن جسمی وروانی متیالکنند که س
توانایی که موجب ارتقا سازگاری  (2)آمیز جلوگیری کند مخاطره

ها، مشکالت و استرس زا، نامالیمیآموزان در شرایط آسیبدانش
-سرزندگی تحصیلی، را می  (.3) است 1شود، سرزندگی تحصیلیمی

توان در چارچوب روانشناسی مثبت ارائه کرد، سرزندگی تحصیلی 
به صورت توانایی موفقیت افراد در برخورد با موانع و چالش های 

(. همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ 4تحصیلی تعریف شده است )
ها و موانعی که در عرصه نده و انطباقی به انواع چالشمثبت، ساز

 (. 6، 5شوند اشاره دارد )مداوم و جاری تحصیلی تجربه می
مختلفی  عوامل دهد که،( نشان می6، 5شده ) انجام مطالعات بررسی

-بر سرزندگی تحصیلی موثر هستند؛ از جمله عواملی که به نظر می

ن مرتبط باشد معنا و امید به رسد با سرزندگی  تحصیلی دانش آموزا
-ویژگی از یکی زندگی هدف و درباره معنا زندگی است. نگرانی

 است. انسان کاوشگر و متفکر موجود یک به عنوان بشر های

 داشته خود دنیای اطراف و خود درک برای قوی میل یک همواره

 شناختی و رفتاری هایفعالیت میل، این از حمایت به منظور و

(. معنا در زندگی یک عنصر 7انجام داده است ) متنوعی و متعدد
حیاتی در علوم مختلف چون علوم دینی، روانشناسی، فلسفه و 

خواهند به معنایی در زندگی و شناسی است، تمام افراد میجامعه
اند های پژوهشی متعددی نشان دادهتجارب خود دست یابند. یافته

که وجود معنا در زندگی، عنصری اساسی در بهزیستی روانی عاطفی 
 یروانبا ابعاد گوناگون شخصیت، سالمت دار معنیاست و به طور 

، مذهب و  شرایط ها و انطباق بااسترسبا و جسمی، سازگاری 
(. هنگامی که 8های مذهبی و اختالالت رفتاری ارتباط دارد )فعالیت

بحران دچار معنایی در زندگی خود نیستند  افراد قادر به یافتن
میان وجود و نیاز  کشمکشها شوند. زندگی آنوجودی خویش می

ند. شومعنایی میهای نامناسب قربانی بیاست، برای همین در موقعیت
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  189...به امید و معنا اساس بر تحصیلی سرزندگی مدل طراحی  

 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

برند. زندگی رنج می مزمن و فقدان هدف گینیها از مالل و غمآن
بینند. سیب میکنند و آخطر می مدامهدف است و ها بیآن

ها را پر نمی کند. در نتیجه در دستاوردهای مادی، خالء درونی آن
در زندگی هستند تا شاید از  جوییجستجوی هیجان و ماجرا

ها در یک برخی از آن  ( 9) خارج شوند. و روزمرگی یکنواختی
آورند و یک ساز و کار خود درمانگرانه به مواد یا الکل روی می

کنند. برخی دیگر هم آزرده تازه را تجربه میهیجان زدگی روان
 تفاوتی و یا بدگمانی را ازگرایی ، بیممکن است افسرده شده و پوچ

؛ در واقع دانش آموزانی که از فقدان معنا در زندگی خود نشان دهند
  (. 10دهند )رنج می برند سطوح باالتر افسردگی از خود بروز می

در زندگی تاکید دارد. او معتقد است جویی افراد بر معنا 1فرانکل 
و نه  گریتحلیلگرایی نظریه روانها نه بر پایه لذتکه رفتار انسان

ا و ها به دنبال معنبر پایه نظریه قدرت طلبی آدلر است. بلکه انسان
معنا درمانی  (12فرانکل ) (. 11باشند )مفهومی برای زندگی خود می

اهمیت زندگی یک فرد تاکید را به عنوان یک مدل نظری که بر 
 اوشود، توسعه داد. داشته و باعث بهبود وضعیت روانی افراد می

ها که احساس قرار و آنمعتقد بود که افراد ناامید، افسرده و بی
.  معنایی و پوچی زندگی شکایت دارندکنند، غالباً از بیتنهایی می

 و انگیزه دانش آموزان نیز برای برخورداری از سرزندگی تحصیلی
تحصیلی قوی و همچنین تالش برای کسب موفقیت، باید نسبت به 
معنای زندگی خود آگاهی داشته باشند و تلقی مثبتی به زندگی کسب 

ای امید را که سازه (.13) کنند و همچنین به آینده خود امیدوار باشند
ای ( به عنوان سازه2000)2بینی است، اسنایدربسیار نزدیک به خوش

. توانایی طراحی گذرگاه 1دو مولفه مفهوم سازی کرده است:  شامل
. کارگزار 2های مطلوب به رغم موانع موجود و هایی به سوی هدف

انگیزش برای استفاده  از این گذرگاه ها، امید مجموع این دو مولفه 
-است. طبق این مفهوم سازی، امید هنگامی نیرومند است که هدف

انگیز ولی گیرد و با داشتن موانع چالشهای ارزشمندی را دربر می
ها در میان مدت وجود نه برطرف نشدنی، احتمال دستیابی به آن

ها اطمینان داریم، امید داشته باشد جایی که ما به رسیدن به هدف
غیرضروری است جایی که مطمئن هستیم به هدف نخواهیم رسید، 

های هیجانسازی، شویم. طبق این مفهومدر این صورت نومید می
مثبت و منفی محصول جنبی تفکر هدفمند امید و نا امیدی هستند. 

ها مانند پاسخ امید با سالمت روانی و جسمی که با انواع مقیاس
مثبت به مداخله پزشکی، سالمت ذهنی، خلق مثبت، پرهیز از 
رویدادهای پرفشار زندگی، نشاط و شادکامی در امور زندگی و 

ها را پیش بینی کند. ثبت دارد و آنگشایی همبستگی ممساله
شادکامی ناشی از قضاوت و داوری انسان درباره چگونگی گذران 

ه شود، بلکزندگی است، این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی
پذیرد. بر این های مثبت تاثیر میحالتی درونی است که از هیجان

التی و بر ح اساس شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است
های های هیجانداللت دارد که مطبوع و دلپذیر است و از تجربه

 نیز شادکامی عالوه، به گیرد.مثبت و خشنودی از زندگی نشات می

 تواندمی گذاردمی جای بر افراد روان سالمت بر که مثبتی نتایج با

_________________________________  
1. Frankl 

در نظر  نوجوانان سرزندگی افزایش در مؤثر عامل  یک به عنوان
 نقش دارای شادکامی رودمی انتظار رواین از (.14) شودگرفته 

باشد.  تحصیلی و سرزندگی معنای زندگی میان رابطه در ایواسطه
های هیجانی به حوادث و از سویی شادکامی ارزیابی فرد از واکنش

های شناختی در مورد رضایت و به سرانجام رساندن دیگر قضاوت
 تواند به عنوانمی شادکامی رسدمی نظر به .دگیروظیفه را در برمی

در ارتباط  تحصیلی سرزندگی با مهم در محیط تحصیلی متغیر یک
 روبرو جریان نشاط، در از برخوردار افراد از این جهت که .باشد

داشت که در افزایش  خواهند تریخوشبینانه نگاه با مسائل شدن
سرزندگی در شادکامی موثر است و داشتن روحیه شاد در شادابی و 

  محیط تحصیلی اثر مثبت دارد.
نتایج پژوهش های مختلف نیز اثرات پیشایندهای مختلف در 

شادکامی، معنا و امید به زندگی و ارتباط بین  ،سرزندگی تحصیلی
اند که به اختصار به برخی از این این متغیرها را بررسی کرده

 (15حصیلی )شود: امید به زندگی و سرزندگی تها اشاره میپژوهش
تحصیلی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی و  معنای زندگی ؛ 

کامی و رفتارهای مثبت در حوزه تحصیلی؛ دشا سرزندگی تحصیلی.
-همان .ارتباط معنا و شادکامیشادکامی، معنا و روانشناسی مثبت؛ 

برخورداری از سرزندگی تحصیلی دهند ها نشان میگونه که پژوهش
کسب موفقیت، نیاز به داشتن روحیه شاد و  و همچنین تالش برای

هدف و معنا نسبت به زندگی دارد، که نشان از اهمیت متغیرهای 
با توجه به اهمیت سرزندگی . پژوهش حاضر در حوزه تحصیل دارد

تحصیلی برای دانش آموزان و همچنین شادکامی و معنا و امید به 
و  ل دستیابیزندگی و ارتباط بین این متغیرها،این پژوهش بدنبا

طراحی مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس معنا و امید به زندگی با 
ا آیای شادکامی است. سوال اصلی تحقیق این است که نقش واسطه

ا بمعنا و امید به زندگی با سرزندگی تحصیلی  روابط بین مدل
 گری شادکامی از برازش مناسبی برخوردار است؟ میانجی

 
 مواد و روش ها

همبستگی با است. روش تحقیق  از نظر هدف کاربردی این پژوهش
معنای  امید و که روابط استمعادالت ساختاری یابی طرح مدل

-سرزندگی تحصیلی با میانجیگری شادکامی را در دانش با زندگی

آموزان دانشجامعه آماری آموزان مورد بررسی قرار داده است. 
نفر بود که  9986دختر دوره متوسطه دوم شهر همدان به تعداد 

ای با رعایت نسبت گیری خوشهنفر به روش نمونه 370تعداد 
ترکیب مدارس مناطق مختلف شهری، به عنوان نمونه آماری انتخاب 

و حداقل  حجم نمونه آماری با توجه به نوع روش تحقیقاند. شده
-های پرسشهای پژوهش در روش کیو، پنج برابر گویهتعداد گویه

 ته شده است. نامه در نظر گرف
ها از ابزارهای زیر استفاده در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده

 شد.

2. Snyder 
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-این مقیاس توسط حسین  (:ABQ)1پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی  (16زاده )چاری و دهقانی
است. نمره گذاری گویه  9 ، ساخته شده و دارایمارتین و مارش
( تا 1ای لیکرت، از کامال مخالف )درجه 5طیف  مقیاس بر اساس

 حسین ( اختصاص یافته است. پایایی مقیاس توسط5کامال موافق )
و  80/0بررسی و ضرایب آلفای کرونباخ زاده  چاری و دهقانی

بدست آمده که بیانگر برخورداری آزمون   73/0ضریب باز آزمایی 
نی مقیاس نشان بررسی روایی درو همچنیناز پایایی مناسب است. 

بدست  68/0تا 51/0دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین  داد
به منظور بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( پرسشنامه از  .آمد

عاملی  ها بارکه نتایج نشان داد گویه تحلیل مولفه اصلی استفاده شد
درصد واریانس سازه سرزندگی  37گویه  9داشته و در کل  4/0باالی 

تببین کردند. در پژوهش حاضر همسانی درونی به روش آلفای  را
 به دست آمد. 86/0کرونباخ برای مقیاس 

استگر، : این مقیاس توسط (MLQ) 2معنای زندگی پرسشنامه
-هفت درجه گویه در طیف 10ساخته شده و ،  3فریزر، ایشی و کالر

مقیاس  .دارد( 7( تا کامالً درست )1نادرست) ای لیکرت از کامالً 
ها نشان پژوهشدارای دو مولفه وجود معنا و جستجوی معناست. 

)با  های پرسشنامه و روایی همگرادهنده اعتبار و ثبات نمره
ی، )افسردگ و افتراقی مقیاسهای رضایت از زندگی و عاطفه مثبت(

یب ضرابا استفاده از مقیاس  همسانی درونیآن هستند.  عاطفه منفی(
است و در فاصله  بدست آمده 87/0تا  82/0بین  ی کرونباخآلفا

برای زیرمقیاس  70/0زمانی یک ماهه اعتبار بازآزمایی مناسب )
 مصر برای زیرمقیاس جستجو( بدست آمده است. 73/0حضور و 

 تحلیل از استفاده خود با پژوهش جعفریان در و استوار آبادی،

 قیاسم این برای را قبولی قابل های برازششاخص تاییدی، عامل

به  درونی همسانی ضریب حاضر نیز پژوهش کردند. در گزارش
 .آمد دست به 76/0روش آلفای کرونباخ 

: این ابزار توسط آرگایل، (OHQ) 4پرسشنامه شادکامی آکسفورد
ها سوال است که پاسخ 29شامل ساخته شده و   5مارتین و کروسلند

گذاری ، نمره)زیاد( 3ای از صفر )اصالً( تا درجه 4در یک مقیاس 
روایی  دهد.، نمره کل را تشکیل میگویه  29شوند و جمع نمرات می

و پایایی پرسشنامه مورد تایید پژوهشگران مختلف قرار گرفته است. 
و ضریب همبستگی  93/0از جمله عابدی و همکاران، ضریب آلفای 

با تحقیق  همکارانیل و گاآر اند.گزارش کرده 64/0بازآزمایی را 
را به دست آوردند. همچنین  %90آزمودنی ، ضریب آلفای  347روی 

در یک بررسی میان فرهنگی در کشورهای انگلیس  6فرانسیس
،  90/0، 89/0کانادا به ترتیب ضریب آلفای  -استرالیا -آمریکا

برای بررسی روایی این پرسشنامه . را گزارش کرد 89/0، 89/0
جویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس از دانش و همکاران یلگاآر

یک مقیاس ده درجه ای از شادکامی درجه بندی کنند که همبستگی 
 فرخی .بود %43میان درجه بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد، 

 94/0را  پرسشنامه این اعتبار ضریب خود در پژوهش نیز  سبزی و
کردند که نتایج عاملی تاییدی بررسی  تحلیل روش به را آن و روایی

 همسانی ضریب حاضر نیز پژوهش روایی سازه را تایید کرد. در

 .آمد دست به 94/0به روش آلفای کرونباخ  درونی
( 17نامه توسط حالجیان )نامه امید به زندگی: این پرسشپرسش

ماده در  33نامه امید به زندگی مشتمل بر تهیه شده است. پرسش
و حداکثر نمره در  33حداقل نمره ای لیکرت است. طیف سه درجه

است، هر چه فرد نمره باالتری کسب کند نشان دهنده  99این مقیاس 
 گذاری پرسشنامه بدین صورتامید به زندگی بیشتر است. شیوه نمره

تعلق  1، کامالً نمره 2، تقریباً نمره 3است که به گزینه هرگز نمره 
کل  آلفای کرونباخ برایپایایی مقیاس با استفاده از ضریب  گیرد.می

، 89/0های پسر به ترتیب های دختر و آزمودنینمونه، آزمودنی
بدست آمده و  92/0پایایی به روش بازآزمایی  بود. 92/0، 94/0

در پژوهش  (.17روایی محتوایی به تایید متخصصان رسیده است )
به  70/0حاضر همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای مقیاس 

 آمد.دست 
 

 هایافته
آموزان دختر دوره نفر از دانش 370کنندگان پژوهش حاضر شرکت

 71/2متوسطه دوم شهر همدان با میانگین و انحراف استاندارد سنی )
ها از تحلیل معادالت ساختاری ( بودند. برای تحلیل داده±38/16

استفاده شد. ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرها بررسی شد. جهت 
بررسی نرمال بودن توزیع نیز از آماره کجی و کشیدگی استفاده شد 

 1که نتایج آن همراه میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول 
 شده است.ارائه 

 
 . نتایج میانگین، انحراف معیار و کجی و کشیدگی1جدول 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین هاشاخص
 06/0 39/0 63/6 36/31 امید

 25/0 -90/0 98/7 84/55 معنای زندگی
 -39/0 03/0 41/16 87/50 شادکامی

 04/0 -90/0 97/6 78/32 سرزندگی تحصیلی

_________________________________  
1. Academic buoyancy questionnaire  
2. Meaning of life questionnaire  

1. Steger, Frazier, Oishi & Kaler 

4. Oxford happiness questionnaire  
5. Argyl, Martin & Crossland  
4. Feransis 
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دامنه  1در بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها بر اساس نتایج جدول 
قرار دارد که نشان  -1+ و 1کجی و کشیدگی بین متغیرها در بازه 

دهد متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند. در ادامه می

 2همبستگی بین متغیرها محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره 
 شده است.ارائه 

 
 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 4 3 2 1 متغیر

    - امید به زندگی -1
   - 32/0** معنا -2

  - 45/0** 42/0** شادکامی -3
 - 58/0** 34/0** 37/0** سرزندگی تحصیلی -4

01/0 **P<،05/0 *P< 
ا دهد. بنتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می 2 جدول

همه متغیرها همبستگی مثبت و معناداری وجود  توجه به نتایج بین
 -(. برای بررسی استقالل خطاها از آزمون دوربین>01/0Pدارد )

واتسون استفاده شد که نتایج نشان از عدم همبستگی بین خطاها دارد 
(94/1D.W= برای بررسی قابل 5/2تا  5/1، دامنه بین .)قبول است

بین از عامل تورم واریانس هم خطی چندگانه بین متغیرهای پیش
(VIF( و تحمل )Tolerance  استفاده شد که نتایج نشان داد )

و  3کمتر از  VIFعدم هم خطی بین متغیرها برقرار است )دامنه 
ازش در این پژوهش جهت پردمناسب است(.  1/0تحمل باالتر از 

مدل مفهومی استفاده شد.  مدل معادالت ساختاریها از روش داده
ی معنای زاپیشنهادی این پژوهش بدین ترتیب بود که متغیرهای برون

طور شادکامی به  طور مستقیم و از طریق میانجیزندگی و امید به
تغیرها روابط م غیرمستقیم نیز بر سرزندگی تحصیلی اثرگذار است.

 ررسی شده و در نمودارها ارائه شده است. در قالب مدل ب

 
 رابطه معنای زندگی و امید با سرزندگی تحصیلی با نقش میانجی شادکامی در حالت استانداردمدل  .1نمودار 

های مدل از معیارهای برای بررسی مناسب بودن برازش شاخص
 آمده است. 3مختلفی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 

 
 
 
 

 های نیکویی برازندگی مدل برازش یافته )تبیین سرزندگی تحصیلی بر اساس معنا و امید به زندگی با میانجیگری شادکامی(. مشخصه3 جدول
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CMIN/df(/df2x) (GFI) (CFI) (NFI) (TLI) (RMSEA) 
42/2 94/0 92/0 95/0 94/0 0054/0 

 
نسبت مجذورخی به درجه آزادی فاقد معیاری ثابت برای مدل قابل 
قبول است. شاخص نکویی برازش، شاخص برازش تطبیقی و شاخص 

 هایی که برازندگیلوییز برای مدل-برازش استاندارد و شاخص تاکر
است. همچنین مقدار ریشه  9/0مساوی یا بزرگتر از خوبی دارند 

هایی که برازندگی خوبی ها برای مدلمیانگین مجذورات پسمانده
 08/0تا  05/0است و مقادیر باالی  05/0دارند، مساوی یا کمتر از 

-دهد. با توجه به مشخصهنیز خطای معقول در جامعه را نشان می

، برازش مدل 3ول شماره های نکویی برازندگی گزارش شده در جد

های در سطح خوبی قرار دارد. در کل  روابط مفهومی پژوهش با داده
نشان  1تجربی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مدل در نمودار 

سرزندگی تحصیلی بر اساس معنا و امید به زندگی با دهد مدل می
 مناسبی برخوردار است.  از برازشمیانجیگری شادکامی 

مه ضرایب مستقیم و غیرمستقیم در مدل مورد بررسی در ادامه ه
 ارائه شده است. 4قرار گرفته و همراه سطح معناداری در جدول 

 
 . ضرایب استاندارد و سطوح معناداری روابط بین متغیرهای پژوهش4جدول 

 t (C.R)مقدار  (βضریب استاندارد ) (S.Eخطا ) ضرایب مستقیم
 79/8** 48/0 032/0 اثر معنا بر شادکامی

 64/3** 20/0 041/0 اثر معنا بر سرزندگی تحصیلی
 83/6** 37/0 118/0 اثر امید بر شادکامی

 46/5** 29/0 144/0 اثر امید بر سرزندگی تحصیلی
 03/7** 38/0 061/0 اثر شادکامی بر سرزندگی تحصیلی

 t (C.R)مقدار  (βاستاندارد )ضریب  (S.Eخطا ) ضرایب غیر مستقیم

 23/3** 18/0 052/0 سرزندگی تحصیلی ←شادکامی  ←معنا
 52/2* 14/0 209/0 سرزندگی تحصیلی ←شادکامی  ←امید

  2R38/0, P< 01/0  = میزان واریانس تبیین شده شادکامی بر اساس معنا و امید

میزان واریانس تبیین شده سرزندگی تحصیلی بر اساس 
 معنا و امید شادکامی،

 

=  2R46/0,   P<01/0 
 

،  * >05/0pمعنادار هستند ) 96/1( باالی C.R) tمقادیر 
01/0p< **) 

نشان  4های حاصل از ضرایب استاندارد مدل در جدول و تحلیل داده
( = p< 48/0β ,01/0دهد که اثر معنای زندگی بر شادکامی )می

( نیز مثبت و معنادار = p< 20/0β ,01/0تحصیلی ) و سرزندگی
( و = p< 37/0β ,01/0است. اثر امید به زندگی بر شادکامی )

( مثبت و معنادار است. = p< 29/0β ,01/0سرزندگی تحصیلی )
 >p ,01/0دهد اثر شادکامی بر سرزندگی تحصیلی )نتایج نشان می

38/0  β =دهد که اثر ی( معنادار است. همچنین نتایج نشان م
غیرمستقیم متغیر معنا به زندگی بر سرزندگی تحصیلی از طریق 

(  و اثر غیرمستقیم امید بر = p< 18/0  β ,05/0شادکامی )
(   = p< 14/0  β ,01/0سرزندگی تحصیلی از طریق شادکامی )

 نیز معنادار است.
 

 نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل سرزندگی تحصیلی بر اساس 
معنا و امید به زندگی با میانجی گری شادکامی دردانش آموزان دختر 
دوره متوسطه شهر همدان  بوده است. نتایج بررسی مدل نشان داد که 

طه دانش آموزان راب سرزندگی تحصیلی بین معنا و امید به زندگی با 

ن متغیرها توان پیش بینی سرزندگی تحصیلی مثبت وجود دارد و ای
دانش آموزان را دارند. همچنین معنا و امید به زندگی دانش آموزان 
با همدیگر رابطه مثبت دارند و توان پیش بینی شادکامی دانش 
آموزان را دارند. شادکامی توان پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش 

ا و امید به زندگی با آموزان را دارد. شادکامی بر رابطه بین معن
 سرزندگی تحصیلی اثر میانجی گری دارد.

 معنای زندگی با میانجی گرییافته اول پژوهش مبنی بر این است که 
شادکامی، سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم 

، همکاران و کوک. این یافته ها با نتایج متوسطه را پیش بینی می کند
در تبیین این همخوانی دارد.  ، (19) مدی،سمیعی و عزیز مح(؛ 18)

سرزندگی تحصیلی و شادکامی از جمله  نتایج می توان گفت:
متغیرهای مرتبط با هم هستند. سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی 

های یادگیرندگان برای موفقیت در برخورد با موانع  و چالش
شده   شناختهتحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار دارند 

ها و موانعی که و به پاسخ مثبت، سازنده و انطباقی به انواع چالش
شوند، اشاره دارند. بی در عرصه مداوم و جاری تحصیل تجربه می

عالقگی، خستگی و فرسودگی تحصیلی در  نقطه مقابل سرزندگی 
ی شناختتحصیلی قرار دارند. در واقع سرزندگی بازتاب سالمت روان

، از طرفی هم شادکامی به عنوان یک هیجان شناخته و جسمی است
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 1401 زمستان، 4، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شود و هیجان نوعی برانگیختگی است که فرد با ارزیابی ذهنی می
دهد، به عبارتی شادکامی عبارت است خود به آن عنوان خاصی می

اش، این ارزیابی از های شناختی و هیجانی فرد از زندگیاز ارزیابی
از سوی دیگر قضاوت های  سویی واکنش های هیجانی به حوادث و

-شناختی در مورد رضایت و به سرانجام رساندن وظیفه را در برمی

های شناختی از معنای زندگی تاثیر می پذیرد، افرادی گیرد. ارزیابی
که برای زندگی خود معنایی قابل قبول پیدا کرده و دارند، به جنبه 

و های مثبت زندگی توجه بیشتری دارند و احساس ارزشمندی 
هدفمندی داشته و با دلخوش بودن به اهداف و تعبیرهای زیبای 
متصور شده در ذهن خود با دنیای اطراف و دیگران سازگاری دارند 
و دچار ناامیدی و پوچی نمی شود، توجه به معنای زندگی باعث می 
شود تا با استرس های پیش روی زندگی عالمانه و معقوالنه برخورد 

لذت برده و احساس شادی و نشاط داشته کنند و از زندگی خود 
باشند، شادی و نشاط و به طور کلی شادکامی که متاثر از معنای 
زندگی فردی است موجب می شود تا فرد، احساس سرزندگی داشته 
باشد و با انرژی و هیجان با دیگران برخورد کند. دانش آموزان نیز 

و  کرده باشندوقتی برای زندگی و آینده خود اهداف مشخصی تعیین 
به زندگی خود معنا بخشیده باشند. در مسیر آن اهداف فعالیت می 
کنند و احساس شادکامی دارند. شادکامی نیز در سرزندگی تحصیلی 
و فعالیت و کوشش آنها در مسیر تحقق اهداف تحصیلی به آنها 

 کند.کمک می
 یامید به زندگی با میانجی گرکند که: یافته دیگر پژوهش بیان می

شادکامی، سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم 
همکاران  و یاوری این یافته ها با نتایج متوسطه را پیش بینی می کند.

ه و افراد نا امید، افسرد در تبیین این یافته ها می توان گفت:همخوانی دارد.  (3)
ی معنایی و پوچی زندگها که احساس تنهایی می کنند، غالباً از بی بی قرار و آن

شکایت دارند. امید سازه ای بسیار نزدیک به خوش بینی است؛ وقتی دانش 
های ارزشمندی برای زندگی خود به ویژه زندگی تحصیلی خود در آموز هدف

های خود و شرایط باور به تحقق آن اهداف دارد، نظر دارد و با شناخت توانایی
انرژی و انگیزش باال برای پیمودن مسیر به نوعی به آینده امیدوار است و با 

کند. امید موجب می شود تا دچار نگرانی و افسردگی نشود و احساس تالش می
شود تا دانش آموز با هیجان و شادکامی داشته باشد. شادکامی هم موجب می

قدرت در زمینه تحصیل تالش کند و احساس خستگی و تنبلی نداشته باشد و 
تحصیلی متاثر از شادکامی او خواهد بود، در مقابل دانش به این شکل سرزندگی 

آموزانی که امیدی به آینده تحصیلی خود ندارند و آینده روشنی برای خود 
ائل شوند و در زمینه مستوانند تصور کنند دچار سرخوردگی و افسردگی مینمی

کند و از سرزندگی تحصیلی الزم تحصیلی با بی میلی و دلسردانه رفتار می
 برخوردار نخواهند بود.

معنای زندگی، سرزندگی تحصیلی دانش آموزان  یافته دیگر پژوهش بیان کرد
سمیعی و ( و 20) منبری و عبداللهیاین یافته ها با نتایج  را پیش بینی  می کند.

در تبیین این نتایج می توان گفت:وقتی دانش (، همخوانی دارد. 19) عزیزمحمدی
نا و مفهومی ارزشمند در نظر داشته باشد متناسب با آموز برای زندگی خود مع

آن معانی فعالیت و تالش می کند و برای دستیابی به اهداف زندگی خود با شور 
و هیجان تالش می کند ، دانش آموزی که آینده ی مثبتی برای تحصیل خود در 
نظر دارد و می داند چرا تحصیل می کند و در سرانجام تحصیل خود، چه 

هایی در انتظارش است، با انگیزش و عالقه تکالیف مربوط به تحصیل  موقعیت

خود را انجام می دهد ، در پی مطالعه و کسب دانش و مهارت است و به طور 
کلی در مسائل درسی، سرزندگی و شادی و نشاط و انرژی دارد. بنابراین معنای 

ن کند. ا تبییزندگی می تواند تا حدود زیادی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان ر
امید به زندگی، سرزندگی تحصیلی دانش های پژوهش اشاره دارد در ادامه یافته

 خوانیتحقیقات گذشته هماین یافته ها با نتایج  آموزان را پیش بینی می کند.
دارد. همانطور که در تبیین فرضیه های دیگر پژوهش بیان شد تصویری که 
دانش آموز از آینده تحصیلی خود دارد و اهدافی که از تحصیل خود در نظر 
گرفته است، عوامل اصلی انگیزش و حرکت او در مسیر تحصیل است. وقتی 

حصیل دانش آموز دید مثبتی به آینده خود دارد و امید دارد که پس از ت
های شغلی مناسبی برای او فراهم شود و جایگاه بهتری نسبت به افرادی موقعیت

اند، بدست خواهد آورد، با شور و هیجان و عالقمندی که تحصیل نکرده
شود، به ها حاضر میدهد با عالقه در کالسوظایف تحصیلی خود را انجام می

ده متصور شده برای دنبال یادگیری و کسب علم و مهارت است. توجه به آین
دانش آموز و مثبت اندیشی در تحقق اهداف موجب افزایش سرزندگی و 
پرنشاط بودن دانش آموز در مسائل تحصیلی می گردد. بنابراین با توجه به امید 
به زندگی دانش آموزان متوسطه ، تا حدود زیادی سرزندگی تحصیلی آنان  را 

 معنای زندگی، شادکامی دانشن داد نتایج نشا همچنین می توان پیش بینی کرد.
 (21و همکاران )داتو  این یافته ها با نتایج کند.بینی میآموزان را پیش

توان گفت: معنا بخشی به زندگی موجب ها میهمخوانی دارد. در تبیین این یافته
آموزی که برای زندگی خود به گردد، دانشافزایش تالش و انگیزه در افراد می

خود، معنا و اهداف مطلوبی در نظر دارد، با انگیزه و پرانرژی ویژه تحصیل 
تالش می کند و لحظه لحظه با پیمودن مسیر تحصیل احساس خرسندی و 

آموزان کمتر دچار خستگی، ناامیدی و نگرانی موفقیت خواهد داشت. این دانش
شوند و برجستگی معنا و اهداف مانع از احساس ضعف و تنبلی و خستگی می

 آموزانشود. بنابراین معنای زندگی موجب افزایش شادکامی دانشنان میدر آ
ینی بآموزان را پیشتوان شادکامی دانششود با توجه به معنای زندگی میمی

 کرد. 
را  آموزانامید به زندگی، شادکامی دانشکند همچنین نتایج پژوهش بیان می

ن این یافته ها در تبییهمخوانی دارد.  قبلی . این یافته ها با نتایجکند.بینی میپیش
توان گفت: امید به آینده نوعی نگرش مثبت و خوش بینی به شرایط حال و می

آینده است. دانش آموزی که به موفقیت تحصیلی خود و بهبود شرایط کار 
امیدوار است، برای رسیدن به آن شرایط با انگیزه و امید تالش می کند، فکر 

لوب و رهایی از برخی مشکالت فعلی موجب رسیدن به وضعیت مط
خوشحالی و شادکامی دانش آموز می گردد. در مقابل ناامیدی و یاس موجب 
ناراحتی و افسردگی دانش آموز خواهد بود. بنابراین امید به زندگی تا حد زیادی 

  و در درنهایت توانایی پیش بینی شادکامی دانش آموزان دوره متوسطه را دارد.
افته ها با این یسرزندگی تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی می کند. شادکامی،

و  توان گفت: شادکامیدر تبیین این یافته ها میییشین همخوانی دارد. نتایج 
سرزندگی از متغیرهای مرتبط و نزدیک به هم هستند، افرادی که شادکام و 

الش انگیزه ت های مختلف کاری و تحصیلی با انرژی وخرسند هستند، در زمینه
االیی آموزانی که شادکامی بشوند، دانشکنند و کمتر دچار سستی و تنبلی میمی

دارند، این شادکامی تا حدود زیادی متاثر از رضایت تحصیلی آنان است، 
رضایت تحصیلی هم موجب تالش بیشتر و عالقمندی برای انجام تکالیف 

ی متغیرهای موثر بر سرزندگ تواند ازگردد. بنابراین شادکامی میتحصیلی می
 تحصیلی باشد.
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های پژوهش عدم امکان دسترسی حضوری به برخی از از جمله محدودیت
ه کرونا بود. همچنین از دیگر نافراد نمونه آماری با توجه به شرایط قرنطی

بافت خانواده بر وضعیت روانی ها عدم امکان کنترل متغیرهای محدودیت
-های فردی موثر مانند هوش دانشهمچنین عدم کنترل ویژگی آموزان و دانش

آموزان بر متغیرهای وابسته پژوهش بود. با توجه به نتایج و تاثیر شادکامی بر 
گردد مسئولین و دست اندرکاران مدرسه در می سرزندگی تحصیلی یپیشنهاد

ه و دهای تحصیلی زمانی را هم به برگزاری فعالیتهای سرگرم کننکنار فعالیت
ردد با گپیشنهاد می آموزان در نظر بگیرند.مفرح  جهت افزایش شادکامی دانش

موزان آهای انگیزشی، برای دانشگنجاندن محتوای آموزشی و برگزاری کارگاه
با توجه به  گذاری زندگی به آنان آموزش داده شود.معنایابی و هدف

 ایی برون مدرسههای پژوهش مبنی بر عدم امکان کنترل متغیرهامحدودیت
هش گردد در تکرار پژوموثر بر سرزندگی تحصیلی و شادکامی، پیشنهاد می

حاضر متغیرهای سرمایه اجتماعی و فرهنگی خانواده به عنوان متغیرهای موثر 
 با سرزندگی مورد تحقیق قرار گیرد.
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