تاریخ دریافت79/4/12 :
تاریخ پذیرش79/6/12 :

تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه دانشآموزان
با میانجیگری مقابله مسئلهمدار و پذیرش خود
دکتر محسن حاجی تبار فیروزجایی ،دکتر علی شیخ االسالمی ، دکتر مریم طالبی و
دکتر عیسی برقی



چکیده
این پژوهش ،تأثیر معنای زندگی را بر سازگاری مدرسه دانشآموزان باا میاانگییری مباب ا
مسئ همدار و پذیرش خود بررسیمیکند .جهت دستیابی به این هدف ،از روش پژوهش توصیفی از
نوع همبستیی با رویکرد تح یل مسیر استفادهشادهاسات .جامعا آمااری پاژوهش شاامل ک یاه
دانش آموزان دختر دورۀ دوّم متوسط شهر بابل در سال تحصی ی  6971-79بودند که از میان آنها
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای  802نفر به عنوان نموناه انتاااش شادند .بارای
گردآوری دادهها از پرسشنام معنای زندگی (اساتییر و همکااران ،)8001 ،پرسشانام ساازگاری
مدرسه (کیم ،)8008 ،پرسشانام راهبارد مباب اه ای (الزارروس و فاوککمن )6721 ،و پرسشانام
پذیرش خود (چمبرکین و هاگا )8006،استفاده شدهاست .دادهها باا آزماونهاای آمااری یاری
همبستیی پیرسون و تح یل مسیر در نرمافزارهای  SPSSو  AMOSتگزیهوتح یل شدند .یافتهها
نشان میدهند که معنای زندگی رابط مثبتی با مباب مسئ همدار ،پذیرش خود و سازگااری مدرس
 ا ستادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده اجتماعی و علوم انسانی ،دانشگاه مازندران.

(نویسنده مسئول)

hajitabar62@gmail.com

 دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.

 دکتری روانشناسی و عضو هیات علمی موسسه غیرانتفاعی راه دانش بابل .بابل ،مازندران.


استادیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
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دانش آموزان دارد .سازگاری مدرسه نیز با مباب مسئ ه مدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد.
معنای زندگی تأثیر مثبتی بر سازگاری مدرسه دارد و مباب مسئ ه مدار نبش میانگیگری معناداری
در رابط بین معنای زندگی و سازگاری با مدرسه دارد اما پذیرش خود نبش میانگیگری معناداری
بین معنای زندگی و سازگاری مدرسه ندارد .در کل نتایج این پژوهش نشان میدهد که داشتن معنا
و هدف در زندگی میتواند سازگاری مدرس دانشآموزان را تضمین کند؛ همچنین سبک انتزاعای
و درونی مانند پذیرش خود برای حل مسائل مؤثر نیست اما یک استراتژی رفتاری مساتبیم مانناد
مباب ه مسئ همدار کارآمد میباشد.

واژگان کلیدی :معنای زندگی ،سازگاری مدرسه ،مباب مسئ همدار ،پذیرش خود.
مقدمه

محیط مدرسه یکی از تأثیرگذارترین بافتهای اجتماعیشادن در زنادگی نوجواناان
ت بی میشود (کاتاالنو ،هاگرتی ،اوسترل ،ف مینگ و هوکینز .)8002 ،6پژوهشها در چناد
ده اخیر نشان داده است که تگربه یک دانشآماوز در مدرساه و ساازگاری باا مدرساه
میتواند تأثیرات مثبت و منفیای بر رشاد آنهاا داشاته باشاد و ایان تاأثیرات فراتار از
رفتارهای مدرسه محور (برای مثال ،عم کرد تحصی ی و حضور در مدرسه) است و عموماً
رشد اجتماعگرایانه یا اجتماعستیزان آنها را هم در برمی گیرد (هناری ،اساتن ی ،ادواردز،
هارکابوس و چپین .)8007،8الزاروس )6779( 9سازگاری را به صورت فرایندی توصای
کرد که در آن افراد خود را با محیط معینی وفق میدهند .همچنین سازگاری فرآیندی است
که در آن افراد سعی در تغییر محیط خود داشته تا نیازهایشان را بارآورده نمایناد .ازن ار
پری وواینشتاین )6770( 2سازگاری با مدرسه به عنوان یک تک ی

چندوجهی مفهومسازی

میشود که شامل سازگاری با خواستههای عبالنی ،اجتماعی -هیگانی و رفتاری کالس
1

. Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming& Hawkins
. Henry, StanleyEdwards, Harkabus& Chapin
3
. Lazarus
4
. Perry& Weinstein
2
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میشود و در توسع مهارتهای خاص در این حوزهها منعکس میگردد .با توجه باه
اینکه نوجوانان در مرح رشد اجتماعی قارار دارناد و در ای آن تاالش آنهاا بارای
هماهنیی با محیط به چاکش کشیده میشود ،شناسایی عوامل پایشبینایکنناده ساازگاری
موفبیتآمیز در مدرسه از اهمیت باالیی برخوردار است.
هوکینز ،گوئو ،هیل ،باتین پیرسون و ابوت )8006( 6معتبدند میزانی که دانشآموز از
مدرسه کذت میبرد یا دوست دارد و به مع مان وابسته است ،یکی از ابعااد ساازگاری در
مدرسه میباشد؛ که اغ

از آن تحت عنوان پیوند با مدرسه یاد میشود (سیمونز-مورتون

و کرامپ)8009 ،8؛ چراکه مدل رشد اجتماعی (کاتااالنو ،هااگرتی ،اوساترل ،ف میناگ و
هاوکینس )8002 ،9و ن ری گروه همساالن (اوتینگ و بوویز )6729 ،2بهویوح به اهمیات
پیوند با همساالن اشاره میکند و اظهار میدارد که پیوند با همساالن با نیرشهای موافاق
اجتماع-که شامل نیاه به مدرسه هم میشود ،حامی و پشتیبان رفتارهاای اجتمااعگرایاناه
است .درنهایت ،سوء رفتار مرتبط با مدرسه یا رفتار مال ،ساازهای اسات کاه باهمن اور
مفهومسازی سطح ک ی سازگاری با مدرسه به کار گرفتهشاده اسات (رایاان و پاتریاک،1
.)8006
یکی از عوامل پیشبینی کنندۀ سازگاری در مدرسه و شاخصهای ساالمت ،معناای
زندگی 1است؛ معنای زندگی معموالً به احساسی از یکپارچیی وجودی اشاره دارد که باه
دنبال پاسخ دادن به چیستی زندگی ،پیبردن به هدف زنادگی و دساتیاافتن باه اهاداف
ارزنده و درنتیگه رسیدن به حس تکمیل بودن و مفیاد باودن اسات (یاههاو ،چیوناگ و
چیونگ .)8060 ،9استاییر و فرایزر )8001( 2معنای زندگی را در احساس ساازنده باودن
انسان ،مؤثر میدانند و حتی ادعا میکنند که ماهیت انسان و وجود او منوط به دارا بودن
1

. Hawkins, Guo, Hill, Battin-Pearson& Abbott
. Simons-Morton & Crump
3
. Catalano, Haggerty, Oesterle, Fleming & Hawkins
4
.Oetting& Beauvais
5
. Ryan & Patrick
6
. meaning in life
7
.Yee Ho, Cheung, & Cheung
8
.Steger& Frazier
2
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چنین مفهومی است .معنای زندگی را میتوان در دامنهای از بافتها از قبیل وحدت و
یکپارچیی حیات (باتیستا و اکموند ،)6799 ،6اهمیت درونی یا فردی در زنادگی (کونثاال،
دیفنباخ و کونثال )6778 ،8و تالش برای یافتن معانی مثبت در رویادادهای دلخاراش یاا
آسی زا (تامپسون )6721 ،9تعری
کش

کرد .یافتههای مطاکعات فراوانی پیشنهاد میکنناد کاه

معنا در زندگی به سازگاری روانی افراد کمک مینماید و موجبات رشاد فاردی را

فراهم میسازد (پارک و فوککمن .)6779 ،2نتایج پژوهش گارسیا -آالندت ،کوزانو ،نوهااکز
و مارتینز )8069( 1حاکی از آن بود که معنی در زندگی پیشبینیکننده قابلتاوجهی بارای
سالمت روان افراد است .احمدی ،حیدری ،باقریان و کشافی ( )6971در پاژوهش خاود
نشان دادند که خانواده ،ارتبا ات اجتماعی و کار و تحصیل از مهام تارین مناابم معناای
زندگی در دوره نوجوانی هستند.
برخی از مؤکفان با توجه به یافتههای موجود ،ادعا نمودهاند که وجود و احساس معنا
در زندگی مانند ک یدی است که میتواند قفل و گره مشاکلهاای زنادگی را بازنمایاد و
باعث شود تا افراد کنشهای مثبتی انگام دهند (فرانکل ،6719 ،ترجمه صاکحیان و میالنی،
 .)6978همچنین یافتههای پژوهشی متعددی نشاان دادهاناد کاه وجاود معناا در زنادگی
عنصری اساسی در بهزیستی روانی -عا فی است و بهصورت ن امدار با ابعاد گوناگون از
شاصیت ،سازگاری و انطباق با استرسها ،سالمت جسمی و ذهنی و اختاللهای رفتااری
ارتباط دارد (اسنکل و بکر ،8001،به نبل از احیاء کننده و شیخاالسالمی.)6979،
یکی از سؤاالت پژوهشی مهمی که بیپاسخمانده است مربوط به فرآیند یا مکاانیزمی
میشود که معنا در زندگی باعث سازگاری در مدرساه مایشاود .باهعباارتدییار ،چاه
متغیرهایی میتواند واسطه تأثیر مثبت معنا در زندگی بر سازگاری در مدرسه باشند؟ چنین
1

. Battista & Almond
.Leventhal, Diefenbach, &Leventhal
3
. Thompson
4
. Park &Folkman
5
. Garcia Alandete, Lozano, NohaLes& Martinez
2
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چیزی از آن جهت اهمیت دارد که شناسایی یک میانگی مهم مایتواناد بار تواناایی
پرداختن مشاور به یک انتااش خوش تأثیر بیاذارد؛ در پاساخ باه ایان ساؤال ،یکای از
میانگیهای خوش راهبرد مباب ه مایباشاد .ازن ار الزاروس ،فاوککمن )6722( 6راهبارد
مباب های مگموعهای از تالشهای شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر
و اصالح یک ویعیت تنشزا بهکار میرود و منگر به کاهش رنج ناشای از آن مایگاردد
(حنیفی و امینی .)6971 ،الزاروس و فوککمن ( )6722راهبردهاای مباب اه را باه دودساته
هیگانمدار و مسئ همدار تبسیم کردهاند .مباب ههای هیگانمدار به انسان کمک مایکناد تاا
احساس و هیگانی را که در اثر مواجهه با استرس ایگادشده است بر رف کند .مباب ههاای
مسئ همدار به فرد کمک می کند تا برای مباب ه با استرسی که در آن قرارگرفته ،راهحلهایی
بیندیشید .در این نوع مباب هها ،هدف آن است که فعاکیتی انگام شود تا استرس حذفشاده
یا کاهش یابد .چو ،کی ،کی ،بی و جونگ )8069( 8معتبدند که مباب مسائ همحاور نباش
مهمی در ایگاد آسایش روانی بازی میکند؛ چراکه همبستیی مثبتی با ساالمت روانای از
قبیل جستگو برای حمایت اجتماعی (شاییر و کاارور )6721 ،9و داشاتن ساطوح پاایین
افسردگی دارد (بن زور)8001 ،2؛ بنابراین ،افرادی که معنای ماورد ن ار خاود را محباق
مییابند ،با حفظ نیرش مثبت به زندگی (دیبتس ،دروست و هنسن )6771 ،1و اساتفاده از
مهارتهای شناختی مانند حل مسئ ه ،تصمیمسازی ،گردآوری ا العات و هدفگذاری باه
مباب ه با استرس میپردازند (کیم .)6729 ،1همچنین ،نوجوانانی که درگیر در مباب ه مسئ ه-
محور هستند بهتر با مدرسه تطابق مییابند (بائه .)8002 ،9وینیو ،آگاکو آیری )8069( 2در
پژوهش خود نشان دادند که همبستیی مثبت و معناداری بین سبک مباب مسئ همدار و
1

. Lazarus &Folkman
. Chu, Lee, Lee, Bi & Jong
3
.Scheier& Carver
4
. Ben-Zur
5
.Debats,Drost, & Hansen
6
. Kim
7
.Bae
8
.Winga, Agak and Ayere
2
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سازگاری مدرسه در بین دانشآموزان وجود دارد .چنین چیزی اشاره به این امار دارد
که مباب مسئ همحور ممکن است میانگیگر فرآیندی باشد کاه ای آن معناا در زنادگی
منگر به سازگاری بهتر با زندگی فرد میشود.
در سالهای اخیر سبکهای مباب ه با استرس و آثار آن بر کارکردهای اجتماعی افراد
مانند فعاکیتهای تحصی ی و شغ ی موردتوجه محببان قرارگرفته است .یافتههای برخای از
پژوهشها نشان داده است که دانشآموزان برای مباب ه با اساترس از شایوههاای مات ا
استفاده می کنند و یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصی ی در دبیرستان تدبیری است کاه
فرد برای رویارویی با استرس اتااذ میکند .عالوه بر این ،شاواهد تحبیبااتی نشاانیر آن
است که راهبرد مسئ ه محور در مبایسه با سبک اجتناش از رویارویی ،از قدرت پیشبینای
کنندگی بیشتری بارای پیشارفت تحصای ی برخاوردار اسات (یایغمی و پوربهااکادینی
زرندی .)6970،حنیفی و امینی ( )6971در پژوهش خود نشان دادند بین سابک مباب اهای
مسئ ه مدار و هیگاان مادار و پیشارفت تحصای ی رابطا معکاوس وجاود دارد و سابک
هیگانمدار بیشترین سهم را در تبیین پیشرفت تحصی ی دارا میباشد.
از میانگیگرهای باکبوه دییر پذیرش خود 6میباشد که به معنی پذیرش تمامی ابعااد
خود است (راجرز و کارمیکال .)6728 ،8به عبارتی پذیرش خود یعنی تمامی نباط قوت و
یع

خود را قبول کنیم .نباط قوت را تبویت و نباط یاع

را بهباودی بباشایم؛ و از

ویعیت فع ی خود احساس خگاکت و شرم نداشته باشیم و خود را به خا ر نباط یاع
و خطاها سرزنش نکنیم (اکیس و مک الرن ،8001 ،ترجمه فیروزباات)6921 ،؛ بناابراین،
پذیرش خود یک مکانیزم روانی است که افراد را قادر میسازد که خود را در موقعیتهای
منفی ،با تشایص و پذیرش ویژگیهای مثبت و منفی درباره خود حتی در موقعیتهای

. Self-acceptance
. Rogers & Carmichael

1
2
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منفی ،تحمل نموده و تسکین دهند (کیم .)8002 ،6چنین ویژگیهایی که باا پاذیرش
خود پیوند دارند ،میتواند رابطه میان معناا در زنادگی و ساازگاری بازنادگی را تحکایم
بباشند.
با عنایت به مطاک

ارائهشده و با توجه به اینکه تاکنون هیچ پژوهشی در ایاران باه

بررسی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرساه داناشآماوزان باا میاانگیگاری مباب ا
مسئ همدار و پذیرش خود نپرداخته است ،پژوهش حایر به دنبال پاسایویی به این سؤال
میباشد که آیا معنا در زندگی بهصورت مستبیم و از ریق مباب مسائ همادار و پاذیرش
خود بر سازگاری مدرسه دانشآموزان تأثیر دارد؟
روششناسی پژوهش

این پژوهش به صورت توصیفی از نوع همبستیی با رویکارد تح یال مسایر (بررسای
روابط چندگانه بین چند متغیر) صورت گرفتهاست .جامع آماری پاژوهش حایار شاامل
تمام دانش آموزان دختر دوره دوّم متوسطه شهر بابل در سال تحصای ی  6971-79بودناد.
نمونه تحبیق حایر بهصورت تصادفی خوشهای دومرح ه ای انتااش شد .ابتدا از مگماوع
مدارس دخترانه دوره دوّم متوسطه شهر بابل  2مدرسه بهصورت تصادفی انتاااش شادند،
سپس از هر مدرسه دو کالس به صورت تصادفی انتااش شدند و پرسشنامهها روی آنهاا
اجرا شد .از  899پرسشنامه اجراشده 81 ،پرسشنامه به دکیل باال باودن ساؤالهاای بادون
پاسخ حذف شدند .نمونه نهایی متشکل از  802دانشآموز بود .برای جممآوری ا العاات
در این پژوهش از چهار پرسشنامه استفادهشده اسات؛ کاه پرسشانامههاا باه شارح ذیال
میباشند:
 .1پرسشنامۀ معنای زندگی :این پرسشنامه که توسط استییر ،فریزر ،اویشی و کااکر 8در
سال  8001ساخته شد که معنا در زندگی دانشآموزان را میسانگد .ایان ابازار دارای ده
گویه است و دو مؤکفه؛ "وجود معنا" شامل گویههای ( 1 ،1 ،2 ،6و  )7و "جستگوی
. Kim
. Steger, Frazier, Oishi, &Kaler

1
2
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معنا" شامل گویههای ( 2 ،9 ،9 ،8و  )60میباشد .شیوۀ نمرهگذاری بر اساس مبیاس
پنجدرجهای کیکرت با وزنهای ( 6کامالً نادرست) تا ( 1کامالً درست) و دامنه نمرهها از 1
تا  81است .بر اساس گزارش استییر ،فریزر ،اویشی و کااکر ( ،)8001ایان پرسشانامه از
پایایی و روایی باالیی برخوردار است .ساختار دوعام ی این ابازار در مطاکعاات مات ا
مورد تأیید قرارگرفته است و شواهد حاکی از آن است که این سااختار در فرهناگهاای
مشابه میباشد (استییر ،فریزر ،اویشی و کاکر )8001 ،و در کشاور ماا در تحبیاق

مات

احیاء کننده و شیخ االساالمی ( )6979و احمادی و همکااران ( )6972همساانی درونای
(یری

آکفا بین  ./28تا  )./29مورد تأیید قرارگرفته اسات .پایاایی پرسشانامه باا آکفاای

کرونباخ بررسی شد .یری

آکفا  0/91بود که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است.

 .2پرسشنامۀ سازگاری مدرسه :این پرسشنامه که توسط کیم در سال  8008سااخته شاد
دارای بیست گویه و شامل چهار خرده مبیاس رابطه باا مع ماان گویاه( ،)1 -6رابطاه باا
همساالن گویه( ،)60 -1کالسهای مدرسه گویه( )61 -66و مبررات مدرساه گویاه(-61
 )80میباشد .شیوه نمرهگذاری بر اساس مبیاس پنجدرجهای کیکرت با وزنهای ( 6کاامالً
نادرست) تا ( 1کامالً درست) و دامنه نمرهها از  1تا  91مایباشاد .خاواص روانسانگی
توسط کیم ( )8008مناس

گزارششاده اسات .بارای تهیاه نسااه فارسای ،دو متارجم

به صورت مستبل پرسشنامه به فارسی ترجمه کردناد .پاس از تطبیاق دو ترجماه و رفام
ناهماوانیها توسط محبق نساه فارسی پرسشنامه تدوین شد .این نسااه بارای ارزیاابی
روایی صوری و محتوایی باه دو نفار متاصصاان روانشناسای و دو نفار از متاصصاان
روان سنگی ارائه شد .نساه نهایی پس از اعمال دیدگاهها و ن رات متاصصان برای بهبود
روایی پرسشنامه تهیه شد .تح یل عاام ی تأییادی بارای سااختار چهاار عاام ی مبیااس
سااازگاری مدرسااه نشااان داد ایاان پرسشاانامه از روایاای مط ااوش برخااوردار اساات
()SRMR=0/02 ،CFI=0/27 ،TLI=0/70 ،RMSEA=0/029؛ پایایی پرسشنامه با آکفای
کرونباخ بررسی شد .یری

آکفا  0/26بود که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است.
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 .3پرسشنامۀ راهبرد مقابله :این پرسشنامه به وسی ه الزارروس و فوککمن در سال 6721
ساخته شده است .این پرسشنامه دارای  8خرده مبیاس اص ی هیگان محور و مسئ ه محاور
میباشد .راهبرد مسئ ه محور شامل  68گویه و چهار خرده مبیاس جستوجاوی حمایات
اجتماعی ،حل مدبرانه مسئ ه ،مسئوکیتپذیری و ارزیابی مگدد مثبت اسات .شایوه نماره-
گذاری بر اساس مبیاس پنجدرجهای کیکرت با وزنهای ( 6کامالً نادرسات) تاا ( 1کاامالً
درست) میباشد .روایی پرسشنامه در ایران مناس

گزارششده است (م اوم بفروئای و

همکاران .)6978 ،پایایی ابزار در تحبیاق باا اساتفاده از آکفاای کرانبااخ برابار باا 0/97
بهدستآمده (الزروس .)6779،یری

آکفا در پژوهش حایر  0/92بود کاه نشااندهناده

پایایی قابلقبول پرسشنامه است.
 .4پرسشنامۀ پذیرش بیقیدوشرط خود :پرسشنام پذیرش بایقیدوشارط خاود 6توساط
چمبرکین و هاگا 8در سال  8006ساخته شد .این پرسشانامه شاامل  80گویاه و دارای دو
زیرمبیاس پذیرش بیقیدوشرط خود و پذیرش مشروط خود است و برای گاروه سانی 62
سال و باالتر قابلاجرا است .شیوه نمرهگذاری بر اساس مبیاس پانجدرجاهای کیکارت باا
وزنهای ( 6کامالً نادرست) تا ( 1کامالً درست) می باشد .تح یال عاام ی تأییادی بارای
ساختار دوعام ی مبیاس پذیرش بیقیدوشرط خاود نشاان داد ایان پرسشانامه از روایای
مط وش برخاوردار اسات ()SRMR=0/097 ،CFI=0/22 ،TLI=0/22 ،RMSEA=0/029؛
یری

آکفا  0/28بود که نشاندهنده پایایی قابلقبول پرسشنامه است.

یافتههای پژوهش

پیش از آزمون فرییههای تحبیق دادههای پارت باا اساتفاده از آمااره ماهااالنوبیس
شناسایی و حذف شدند .آماره کشیدگی متغیرها بین  0/66تا  0/61قرار داشت .آماره کگی
متغیرها بین  -0/11و  ./99بود .آماره مردیا برای نرمال بودن چندمتغیره  6/68بود.

بیرن9

1

. Unconditional Self-Acceptance Questionnaire
. Chamberlain and Hague
3
.Byrne
2
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( )8060مبادیر کمتر از  1را برای آماره مردیا نشاندهناده برقاراری مفرویاه نرماال
بودن چندمتغیره میداند.
جدول  .6شاخصهای توصیفی و یرای
میانیین

انحراف معیار

همبستیی پیرسون بین متغیرها

6

8

 .6معنای زندگی

9/27

6/62

-

 .8مباب مسئ همدار

6/71

0/22

**

-

 .9پذیرش خود

2/69

6/08

**

 .2سازگاری مدرسه

8/26

0/91

**

0/88
0/62
0/91

9

**

0/62

**

0/88

2

**

0/89

**P<0.01

میانیین ،انحراف معیار و یرای

همبستیی پیرسون بین متغیرهاا در جادول  6آورده

شده است .همان ور که در جدول  6مشاهده میشود ،معنا در زندگی با مباب مسئ همادار
( ،)P>0/01 ،r= 0/88پذیرش خود ( )P>0/01 ، r= 0/62و سازگاری مدرساه (= 0/91
 )P>0/01 ،rرابطه مثبت و معناداری دارد .مباب مسئ همدار با سازگاری تحصای ی (0/88
= )P>0/01 ، rرابط مثبت معناداری دارد که نشان میدهد افزایش مباب مسائ همادار باا
افزایش در سازگاری مدرسه همراه است .پذیرش خود نیز با سازگاری مدرسه رابطه مثبت
و معناداری دارد (.)P>0/01 ، r= 0/89

شکل  .6مدل سازگاری مدرسه در حاکت یرای

استاندارد

17
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فرییه های تحبیق با استفاده از تح یل مسیر و نرمافزار  AMOSآزمون شدند .شکل 6
استاندارد نشان می دهد .آماره کای اساکوئر مادل

نتیگه تح یل مسیر را در حاکت یرای

ازن ر آماری معنادار نیست که در ویعیت مط وش قارار دارد .χ2=8/88 ،df=6 ،p=0/69
شاخص  RMSEA =0/099است .مک کاکوم 6و دییاران ( )6771مباادیر  RMSEAباین
 0/01و  0/60را نشان دهنده برازش خوش ت بی میکنند .شااخص  CFI=0/79اسات ،بار
اساس رهنمود هو و بنت ر )6777( 8مبادیر  CFI≤0/71نشانیر برازش مط وش مدل اسات.
شاخص  TLI=0/29است ،بارای ایان شااخص نبااط بارش متفااوتی از  0/20تاا 0/71
پیشنهادشده است ،هرچند مبدار  TLIمدل از نبطه برش پذیرفتهشده  0/70کمتر است اماا
فاص ه اندکی با آن دارد .کالیان )8001( 9مباادیر کمتار  SRMR>0/6را بارای بارازش
مط وش پیشنهاد کرده است ،شاخص  SRMRمادل ایان پاژوهش  0/09اسات .در انتهاا
شاخص  GFIمدل  0/77است که برازش خوش مدل با دادهها را نشان میدهد.
جدول  .8یرای

مسیر مدل پیشنهادی سازگاری مدرسه

b

β

SE

Z

معنا در زندگی

سازگاری مدرسه

0/67

0/90

0/02

**

معنا در زندگی

مباب مسئ همدار

0/61

0/88

0/02

**

معنا در زندگی

پذیرش خود

0/61

0/62

0/01

**

مباب مسئ همدار

سازگاری مدرسه

0/68

0/62

0/01

*

پذیرش خود

سازگاری مدرسه

0/68

0/61

0/01

*

*P<0.05

**P<0.01

وابسته

مستبل

جدول  8یرای

2/17
9/86
8/19

8/66
8/22

مسیر را به همراه سطح معناداری آنها ارائه میدهد .بررسی یرای

استانداردشده نشان می دهد ،تأثیر مستبیم معنا در زندگی بر سازگاری مدرسه بازر تارین
یری

مسیر مدل است ( ،)P>0/06 ،Z=2/17 ، β=0/90این یری

نشان میدهد هر چه

افراد زندگیشان معنادارتر و هدفمندتر باشد سازگاری مدرسهایشان بیشتر خواهد بود.

1

. McCallum
.Hu&Bentler
3
. Klein
2
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معنا در زندگی تأثیر معناداری روی مباب مسئ همدار و پاذیرش خاود دارد ،ایان دو
متغیر نیز به نوبه خود تأثیر مثبت و معناداری روی سازگاری مدرسه دارناد .بارای آزماون
نبش میانگی ایان دو متغیار از آزماون ساوبل اساتفاده شاد .یاری

تاأثیر غیرمساتبیم

معنادرزندگی با نبش میانگی مباب مسئ همدار  0/067و آماره سوبل  8/08است که ساطح
معناداری آن کمتر از  0/01است که نشان دهنده نبش میانگی مباب ا مسائ همادار اسات..
یری

تأثیر غیرمستبیم معنا در زندگی با نبش میانگی پذیرش خود  0/067و آماره سوبل

 6/72است که سطح معناداری آن بیشتر از  0/01است که نشاندهنده عدم نباش میاانگی
پذیرش خود است .مگموع تأثیر غیرمستبیم استانداردشده  0/017است که سطح معناداری
آن کمتر از  0/06است .تأثیر ک ی استانداردشده معنا در زنادگی روی ساازگاری مدرساه
 0/91است ،مبدار مگذور همبستیی چندگانه مادل در شاکل  6نشاان مایدهاد  %69از
واریانس سازگاری مدرسه توسط مدل تبیین میشود.
بحث و نتیجهگیری

پژوهش حایر به بررسی تأثیر معنای زندگی بر سازگاری مدرسه دانشآموزان دختر
دوره دوّم متوسطه با میانگیگری مباب مسئ ه مدار و پذیرش خودپرداخت .نتایج نشان داد
معنای زندگی رابطه مثبتی با مباب مسئ همدار ،پاذیرش خاود و ساازگاری مدرساه دارد؛
سازگاری مدرسه نیز با مباب مسئ همدار و پذیرش خود رابطه مثبت دارد و معنای زنادگی
تأثیر مثبتی روی سازگاری مدرسه دارد؛ همچنین نتایج آزمون سوبل نشان داد درحاکیکاه
مباب ه مسئ همدار نبش میانگی گری چشمییری در ارتباط با معنا در زندگی و سازگاری باا
مدرسه (سازگاری تحصی ی) دارد اما پذیرش خود نبش میانگی در رابطه معنا در زندگی و
سازگاری مدرسه ندارد .ازاین رو میتوان گفت هرچناد معناای زنادگی موجا

افازایش

پذیرش خود میشود اما این افزایش به افزایش سازگاری تحصی ی نمیانگامد؛ اما افزایش
معنای زندگی منگر به افزایش مباب مسئ همدار و افزایش در مباب مسئ همدار بهنوبه خاود
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منگر به افزایش سازگاری مدرسه دانشآموزان میشود .با توجه به معناداری تأثیر مساتبیم
معنای زندگی روی سازگاری مدرسه ،مباب مسئ همدار یک میانگی پارهای است.
در تح یل این یافته که نتاایج پاژوهش هاایوینیو ،آگااکو آیاری)8069( ،؛ چاو و
همکاران ()8069؛ بائه ()8002؛ دیبتس ،دروست و هنسن ( )6771و کیم ( )6729مؤید آن
میباشد؛ میتوان گفت که در عین استفاده از مباب ه مسئ همدار بهعنوان یک میانگی خاص،
معنا در زندگی عامل پیشبینی کننده مهم سازگاری در مدرسه در میان دانشآموزان دختار
دوره دوّم متوسطه میباشد .این بدان معناست که دانشآموزان دختر دوره دوّم متوسطه باا
محبق ساختن معنا در زندگی برای رسیدن به اهادافی تاالش ماینمایناد کاه باه سامت
ارزشهای درونیشدهشان متمایل است (واالچر و وگنار )6772 ،6و باا توکیاد و تبویات
مهارتهایی از قبیل حل مسئ ه شناختی ،تصمیمگیری ،گاردآوری ا العاات و هدفمنادی
سعی در درگیری در مباب ه مسئ همدار مینمایند.
نتایج پژوهش حایر همچون نتایج پژوهش چو و همکااران ( )8069نشاان داد کاه
مباب مسئ همحور نبش مهمی در ایگاد آسایش روانی بازی مایکناد چراکاه همبساتیی
مثبتی با سالمت روانی از قبیل جستگو برای حمایت اجتمااعی و داشاتن ساطوح پاایین
افسردگی دارد (بن زور)8001 ،؛ بنابراین ،افرادی کاه معناای ماوردن ر خاود را محباق
مییابند ،با حفظ نیرش مثبت به زندگی (دیبتس ،دروست و هنسان )6771 ،و اساتفاده از
مهارتهای شناختی مانند حل مسئ ه ،تصمیمسازی ،گردآوری ا العات و هدفگذاری باه
مباب ه با استرس میپردازند (کایم .)6729 ،همچناین ،نوجواناانی کاه درگیار در مباب اه
مسئ ه محور هستند بهتر با مدرسه تطابق مییابند (بائه .)8002 ،چنین چیزی اشاره باه ایان
امر دارد که مباب ه مسئ ه محور ممکن است میانگیگر فرایندی باشد کاه ای آن معناا در
زندگی منگر به سازگاری بهتر با زندگی فرد میشود.

Wegner

&2.Vallacher
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از سوی دییر ،پذیرش خود بق یافتهها تأثیر میانگییرانه معناداری در رابطاه میاان
معنا در زندگی و سازگاری با مدرسه نداشت .در تح یل این یافتاه نیاز همساو باا نتاایج
پژوهش چو و همکاران ( )8069میتوان گفت که این نتایج شاید نشاندهنده ویژگایهاای
رشدی دانشآموزان میباشد که ی آن به مفهومی یکپارچه از خاود دسات نماییابناد و
بنابراین بسیار محتمل است که ابعاد منفی خود را نپذیرند.
بنابراین در جممبندی از نتایج پژوهش حایر ،با توجه به تأثیر مثبت معنای زنادگی
روی سازگاری مدرسه میتوان گفت ،داشتن معنا و هدف در زندگی میتواناد ساازگاری
مدرسه دانشآموزان را تضمین کند؛ بنابراین دستاندرکاران آموزش میتوانناد باا فاراهم
کردن محیطی مناس
هدفهای مناس

و آموزشهای الزم از سالهای اول ابتدایی به بعد افراد را به اتاااذ

در زندگی سوق دهناد و از ایان ریاق بار ساازگاری مدرساه آنهاا

تأثیرگذار باشند .همچنین مشاوران و مربیان تربیتی میتوانند به دانشآموزان کمک کنند تاا
در برخورد با موقعیتهای استرسزا به جای استفاده از راهبارد پیچیاده و انتزاعای مانناد
پذیرش خود از راهبرد مباب ه مسئ همدار استفاده کنند .به عبارتی سبک انتزاعای و درونای
مانند پذیرش خود برای حل مسائل چندان مؤثر و کارآمد نیست ،اما استفاده از یک راهبرد
رفتاری مستبیم مانند مباب ه مسئ همدار میتواند مؤثر و کارآمد باشد .با توجاه باه محادود
بودن جامعه آماری پژوهش حایر ،در تعمیم نتایج باه نموناههاای دییار بایاد بااحتیااط
برخورد کرد .همچنین برای ارزیاابی اکیاوی پیشانهادی از روش مادلساازی معاادالت
ساختاری استفادهشده است ،چراکه در آن نه تنها رابطه بین متغیرهاای مات ا

باه شاکل

هم زمان بررسی میشود .ب که ،مدلسازی معادالت ساختاری به متغیرهاای واساط اجاازه
میدهد تا در مدلها ایافه گردند؛ بنابراین نتیگهگیری ع ت و مع وکی باید با احتیاط انگام
شود .با توجه به اینکه تحبیبات اندکی در گذشته در این حیطه انگامشاده اسات پیشانهاد
میشود ،تحبیبات بیشتر من جم ه تکرار مطاکعه حایر و پژوهشهای مشابه باا اساتفاده از
همین روش و یا روشهای جاییزین انگام شود.
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