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 چکيده

س ضر برر سطه یهدف پژوهش حا  ،یی)فردگرا یفرهنگ یهاارزش نيدر رابطة ب یخودکارآمد یگرنقش وا

کنندگان بود. مشارکت رازيدانشگاه ش یدوره کارشناس انیاز دانشجو یدر گروه ی( و نشاط ذهنییگراجمع

شججدند و  نتخابا یاچندمرحله یاخوشججه یتصججادف یريگبودند که  به روش نمونه انینفر از دانشجججو 448

شاط ذهن اسيمق سش ک،یو فردر انیر ین سخه کوتاه مق  سیمور یخودکارآمد نامهپر و  ییفردگرا اسيو ن

پژوهش  یهانامهپرسججش ییایو پا ییکردند. روا ليو همکاران را تکم واداسيسجج یو عمود یافق ییگراجمع

 یقرار گرفت. برا دیيو تا یبررس ردکرونباخ مو یآلفا بیو ضر یدیيتا یعامل ليبا استفاده از روش تحل زين

آزمون  یو برا SPSSافزار پژوهش از نرم یرهايمتغ نيب یهمبسجججتگ سیو ماتر یفيتوصججج یهاداده ليتحل

ض شد.  AMOSافزار و مدل پژوهش از نرم هاهيفر ستفاده  شان دادند که مدل پژوهش با داده هاافتهیا  یهان

و  ییگراجمع یهاارزش مينشججان دادند که ا ر مسججتق هاافتهی نيدارد. همچن یشججده برازش مطلوب یآورجمع

شاط ذهن ییفردگرا ستق داریمثبت و معن یبر ن ست. ا ر م مثبت  زين یبر خودکارآمد ییفردگرا یهاارزش ميا

کند، اما ا ر  ینيبشيرا پ یتوانست نشاط ذهن یخودکارآمد یگربا واسطه ییفردگرا نيبود. همچن داریو معن

سطه شاط ذهن ییگراجمع نيدر رابطة ب یخودکارآمد یاوا پژوهش  یهاافتهی یطور کلنبود. به داریمعن یو ن

 نیا یهاافتهی. بر اسججاس دهندینشججان م ینشججاط ذهن نييرا در تب یو  خودکارآمد یفرهنگ یهانقش ارزش

شاط ذهن یگرفت که به منظور ارتقا جهينت توانیپژوهش م شجو یسطح ن  یفرهنگ یهاارزش هب دیبا انیدان

 آنها توجه شود. یخودکارآمد شیافزا زيو ن

 ینشاط ذهن، خودکارآمدیی، فرهنگ یهاارزش :کليدي هايواژه
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 مقدمه
ی، الزم جهت تجربه کردن حس شوق و سرزندگ یو بدن یذهن یداشتن انرژ به معنی 1ینشاط ذهن

مفهومی است که ابعاد جسمانی، روانی، تعامالت و هوشياری افراد  و به تبع آن سالمت و بهزیستی 

دیگر نشاط ذهنی به عنوان  (. به عبارت2008، 2دهد )کپ، هاردر و ویورآنها را تحت تا ير قرار می

ت أنش یدرون زشيو انگ یتقالل، احساس خودکنترلاس ،یچون آزاد یمثبت از احساسات تيوضع یک

با شناختی مثبت است که روان حالتبنابراین نشاط ذهنی یک (. 2008 ،3یو دس انی)ر گيردمی

 همراه است شودیشناختی مروان یاساس یازهايکه موجب ارضا ن یطیها و شرابافت ،هاتيفعال

 (. 2018، 4)بنيامين و بندرج ایالن

نشاط ذهنی به عنوان یک حس مثبت سرزندگی و انرژی چيزی ورای صرف فعاليت، از آنجایی که 

و ا رات  نشاط ذهنی رابطه بادر عميق دانش  برانگيختگی و یا حتی ذخيره انرژی است؛ از این رو،

نشاط  یباال حسط یرا؛ زشودیممحسوب ضرورت  یک، بر ایجاد و تقویت آن مؤ رعوامل آن و 

موجب ایجاد زندگی اجتماعی پربار و کاهش اختالالت روانی ، ی سرشارو انرژ یسرزندگ ذهنی،

وقتی که نشاط ذهنی افراد باالست  .(2016، 5کمپ و اندراسایتيتپوپل، ونبرگ، وندنون) شودیم

ها را به نحو احسن خلقشان در حالت مناسبی قرار دارد و انرژی الزم جهت انجام وظایف و فعاليت

این افراد سرشار از انرژی ذهنی مثبت بوده، شاداب و بشّاش هستند و نسبت به در اختيار دارند. 

(. بر 2011محيط خود هوشياری باالیی داشته و مملو از حس زندگی هستند )خلخالی و گلستانه، 

؛ پالمر، دانکوسکی، اسميت، 2014، 6گادوت-اساس شواهد پژوهشی )باروچ، گریملند و ویگودا

وری و ( نشاط ذهنی در محيط کار نيز موجب افزایش رضایت، بهره2011، 7بروتکيویز و باگدیویک

. این نتایج خود کسب موفقيت و رسيدن به شودیمهای مربوط به کار درگيری بيشتر در فعاليت

افرادی که در محيط کار خود شاداب و بانشاط هستند از توان جسمی  .کندیماهداف شغلی را تسریع 

ی و شناختی بيشتری نيز برخوردارند، رغبت و تمایل بيشتری به کار داشته و باالتر، انرژی هيجان

و در نهایت رضایت بيشتری از کار و زندگی خود دارند )پورات، اسپریتزر،  کنندیماحساس کاميابی 

(. عالوه بر این، 2011، 10شيروم؛ 2009، 9؛ پيترسون، پارک، هال و سليگمن2011، 8گيبسون و گارنت

های سازمانی و تعهد سازمانی، ایجاد خالقيت و نوآوری و چاالکی از ت، کسب ارزشاحساس امني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Subjective vitality 
2. Koppe, Harder, & Væver 
3. Ryan & Deci 
4. Binyamin & Brender-Ilan 
5. Van den Berg, van Poppel, van Kamp, & Audrusaityte 
6. Baruch, Grimland, & Vigoda-Gadot 
7. Palmer, Dankoski, Smith, Brutkiewicz, & Bogdewic 
8. Porath, Spreitzer, Gibson, & Garnett 
9. Peterson, Park, Hall, & Seligman 
10. Shirom 
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وی، دال، ؛ دیج2012، 1)درایز، وانتيلبورک و پپرمنز استمزایای نشاط و سرزندگی در محيط کار 

با توجه به اینکه نشاط ذهنی نقطه  بنابراین(. 2009، 3؛ کارک و کارملی2010، 2واندنبرگ و ویلسون

رود، ایجاد، تقویت و نگهداری این ویژگی نقش شناختی به شمار میمتی و بهزیستی رواناوج سال

(. از سوی دیگر پایين بودن 2009فينی، رمضانی و کاووسيان، مو ری در زندگی افراد دارد )شيخی

سطح نشاط در افراد جامعه از جمله جوانان و سالمندان، زنان و مردان و حتی نژادهای مختلف 

ضمن آنکه  ،(2010، 4ومير بيشتر شود )آولندموجب کاهش عملکرد، ایجاد ناتوانی و مرگ اندتویم

پذیری شده و توان افراد را جهت عملکرد مطلوب باعث افزایش خستگی، فرسودگی و تحریک

(. این مطلب به خوبی ضرورت پرداختن به نشاط و شادابی 1997، 5)ریان و فریدریک دهدیمکاهش 

عنوان عاملی پيشگيرانه در کاهش اختالالت روانی و تربيت افراد بانشاط و سرزنده به  افراد را به

 (. 2011)خلخالی و گلستانه،  سازدیممنظور رشد و پيشرفت جوامع را روشن 

مورد توجه پژوهشگران و  يشکم و ب نشاط ذهنیمؤ ر بر  در این راستا باید گفت که عوامل

وجود  نشاط ذهنیدر ارتباط با  یادیها و مسائل زناشناخته حال،ینا متخصصان قرار گرفته است. با

 سازه است. ینمهم ا سازهایينهعلل و زم ییشناسا نشاط ذهنی مورداز مسائل مهم در  یکیدارد. 

علل و نحوه وقوع  يرامونصورت گرفته پ هاییکه بررس دهدینشان م يشينپ هایمرور پژوهش

 نشاط ذهنی سازينهو عوامل زم يشایندهاپ کهیطور. بهسجام نيستمتراکم و دارای ان نشاط ذهنی

 شناختیروان تجربه ینعوامل در وقوع ا ینا یو تعامل یسهم نسب یاند، ولشده یصورت مجزا بررسبه

به  یکه عوامل اصل است ینپژوهش حاضر ا یمحور سؤالاساس،  ین. بر استنظر قرار نگرفته ا مدّ

در روانی  -ا رگذار بر بهزیستی ذهنی مقوله یکعنوان به شناختیروان تجربه ینوجود آورنده ا

  چه هستند؟ یاندانشجو يلیافراد، بخصوص در دوران تحص یزندگ يزانگچالش هایموقعيت
بينی کننده عنوان دو پيش به یو فرد يطینقش عوامل مح نشاط ذهنی، يرامونپ پردازییهدر نظر

(. با توجه به 2018، 6کا و آنتونيوونانی، ماتساست ) فتهار گرمورد توجه قر نشاط ذهنی یاساس

های ارزش( 2012، 8؛ ميتز، اینگرام و سيگل2013، 7اتاوا، گاردنر، کندلر و هتما) يشينپ هاییبررس

و  یهای شخصکه در بروز مهارت هستند سازیينهو عوامل زم يشایندهااز پفرهنگی جامعه 

شان مثبت اتاز تأ ير یکید که نداشته باش یمنف یامثبت  اتتأ ير توانندیم های فردی افرادقابليت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Dries, Vantilborgh, & Pepermans 
2. DeJoy, Della, Vandenberg, & Wilson 
3. Kark & Carmeli 
4. Avlund 
5. Ryan & Frederick 
6. Nani, Matsouka, & Antoniou 
7. Otowa, Gardner, Kendler, & Hettema 
8. Meites, Ingram, & Siegle 
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( نشاط 2018) 1پژوهشگرانی چون کوریتا، اکيزاوا و فوکوهارا .نشاط ذهنی آنان استبر  یا رگذار

ی هاارزشکه حاصل  اندکردهذهنی را به عنوان برداشتی ذهنی از شادمانی تجربه شده افراد توصيف 

به نشاط ذهنی بيشتر منجر شود. به اعتقاد  تواندیم هاارزشاعی آنهاست. توازن این فردی و اجتم

فرهنگی با ایجاد یک زندگی مطلوب و شاد ارتباط دارد  هایارزش (2018) 2اسکات، راو و پوالک

تواند ارتقا دهنده نشاط باشد. به عبارت دیگر، الگوهای فردگرایی و های صحيح میو اتخاذ ارزش

و چگونگی تعبير و تفسير رویدادها بر رفتار، شناخت،  هاارزش، هانگرشرایی با تأ ير بر گجمع

با بستری که برای تعامالت  دنتوانیمهای فرهنگی هيجان و تجارب انسانی ا رگذار هستند. ارزش

، 3و سيگریست نکوفيب ،کتيف بگذارند )تاف، تأ يربر نشاط ذهنی افراد  دنکنیماجتماعی فراهم 

و از  هایگدیدبيآسبرخی از مسائل مثل  گراجمعبه عنوان مثال؛ در یک فرهنگ  (.2017

طور نشاط ذهنی افراد را به تواندیم، شودیمکه باعث محدودیت ارتباط اجتماعی افراد  هایکارافتادگ

ان (. حمایت اجتماعی از سوی خانواده و دوست2017ی کاهش دهد )تاف و همکاران، امالحظهقابل 

( فرایند دیگری است 2014، 4)ایسالم و مانتيماکی یابی به نشاط ذهنیبه عنوان مسيری جهت دست

های فردگرایی دهد. به عبارت دیگر، ارزشمی تحت تأ ير قرار که فرهنگ از طریق آن نشاط ذهنی را

و اطمينان  موجب ایجاد حس اعتماد دنتوانیمگرایی با تأ ير بر حمایت اجتماعی ادارک شده و جمع

دهد ی پيشين نشان میهاپژوهشآورند. مرور  در فرد شده و شرایط شادابی و نشاط را در او فراهم

 های فرهنگی در فرهنگ ایرانی صورت گرفته است.معدود پژوهشی در راستای شفافيت ارزش

هایی هسازبر  های فرهنگیارزشمتفاوت  اتتأ ير ی اندک انجام شده در این حوزه نيز،هاپژوهش

 مختلف عاداب رسدیاست که به نظر م یدر حال یناند. انظر قرار نداده را مدّ مانند نشاط ذهنی

های فرهنگی ارزش ،ینبر ا افزونداشته باشند.  نشاط ذهنیبر  یمتفاوت اتتأ ير های فرهنگی،ارزش

از تجارب و احساسات مثبت  یبرخ رسدیو به نظر م يستندن نشاط ذهنیتجربة  گريينتنها تع جامعه

)کاپرارا،  بپذیرندتأ ير  يزن یها و عوامل فرداز تفاوت يطیاز عوامل مح پذیریعالوه بر تأ ير

بر نشاط  مؤ ریکی از عوامل فردی در این راستا، (. 2010، 5گيونتا، پانرای و ایزنبرگالساندری، دی

 و بهزیستی افراد دارد 6تحقق بشرینقش مو ری در  که است« خود»های مربوط به قابليت ذهنی

های قابليت . از جمله(2013 ،8کاپرارا، وکيون، باربارانلی و الساندری؛ 2001، 7)کاپرارا و گربينو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kurita, Akizawa &Fukuhara 
2. Scott, Rowe, & Pollock 
3. Tough, Fekete, Brinkhof, & Siegrist 
4. Islam & Mäntymäki 
5. Caprara, Alessandri, Di Giunta, Panerai, & Eisenberg 
6. human accomplishment 
7. Caprara & Gerbino 
8. Caprara, Vecchione, Barbaranelli, & Alessandri 
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خودکارآمدی به معنی باور  .است خودکارآمدی، ه است( مطرح شد1982)  1بندوراتوسط  که« خود»

 .(1994، بندورا) بهبود شرایط موجود استشرایط خاص با تغيير، سازماندهی و به موفقيت در 

ی هاتيموقعی مو ری در برخورد با امقابلهافرادی که خودکارآمدی باالیی دارند از راهبردهای 

کنند. از سوی دیگر افراد با سطح خودکارآمدی پایين، ممکن است که در راه ناخوشایند استفاده می

در برخورد با  هاآنی کنند و یا موقعيت را رها کنند، رسيدن به اهداف از زیر بار مسئوليت شانه خال

و دچار استرس و  ی موجود برای حل مشکالت را به کار نگرفتههاحلانگيز همه راهشرایط چالش

ميالم، کوهن، ( و 2018) 2مسارادو، ویدل و مستریدر این راستا، (. 2006)بندورا،  شوندیمافسردگی 

های خود نشان دادند، بطور کلی افراد خودکارآمد عواطف منفی ( در پژوهش2018) 3موالر و سالز

شناختی باالتری نيز کمتری مانند اضطراب، خشم و افسردگی تجربه کرده و از سطح بهزیستی روان

 برخوردارند.
دو و مسارا؛ 2017، 5؛ کارتر، برین، یاروس و بيلبی2018، 4)بندر و اینگرام یدجد پژوهشگران 

 آیندهایيشو پ يامدهاآن پ یبراپرداخته و  ة خودکارآمدیبه بررسی سازنيز ( 2018همکاران، 

است که  ینا شودیرابطه به ذهن متبادر م ینکه در ا یامسئله رو نیا از اند.کرده رحرا مط یمتفاوت

ارتباط پژوهشگران  در نظر گرفته شود؟ نشاط ذهنی يشایندعنوان پبه تواندیمخودکارآمدی  یاآ

نشاط و  یستیبهز یهاها و مشکالت را با سازهمتفاوت در مقابله با چالش یراهبردها يریکارگبه

ميزان تأ يرگذاری درک  رسدیمبه نظر  (.2014، 6)برای مثال دکارولی و ساگون اندکرده یبررس ذهنی

 نشاط ذهنی افراد را تعيين کند. تواندیم ،شده افراد بر محيط که حاصل ميزان رشد شخصی است

، هولفورت این امر به این معنا است که احساس ا رگذاری بر محيط با نشاط ذهنی رابطه دارد )ليکس،

 8پژوهشی شولز، گوتيرز دوزا، سود و شوارزر از سوی دیگر، در (.2016، 7ميلوسکایا، هوپ و کوستنر

مرتبط باشد. به این صورت که  تواندیم( به این نتيجه رسيدند که خودکارآمدی با فرهنگ 2002)

گرا جمع هایفرهنگفردگرا )مانند کشورهای اروپایی( بيش از  هایفرهنگميزان خودکارآمدی در 

فرهنگ به یک به عبارت دیگر فردگرایی خودکارآمدی باالتری را در اعضای )مانند ژاپن( است. 

 آورد.وجود می

 مرتبط باگفتة  پيش ندک پژوهشگران به عواملتوجه ابررسی ادبيات پژوهشی حاکی از  در مجموع،

بين متغيرها با نشاط ذهنی از  هم که به این موضوع توجه شده رابطه نشاط ذهنی است. در مواردی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Bandura 
2. Mesurado, Vidal, & Mestre 
3. Milam, Cohen, Mueller, & Salles 
4. Bender & Ingram 
5. Carter, Breen, Yaruss, & Beilby 
6. De Caroli & Sagone 
7. Lekes, Houlfort, Milyavskaya, Hope, & Koestner 
8. Scholz, Gutiérrez Doza, Sud, & Schwarzer 
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گردید، به نظر مبانی نظری و پيشينة پژوهشی که مرور با توجه به حالی که  ساده است. درنوع 

ی هاارزشواسطه نيست، بلکه ذهنی یک ارتباط بیی فرهنگی و نشاط هاارزشارتباط بين  رسدیم

، نشاط ذهنی کنندیماز طریق احساس ا ربخشی یا عدم ا ربخشی که در افراد ایجاد  توانندیمفرهنگی 

از  ،است قرار نگرفته یواکاومورد مدل جامع،  یکدر  قرار دهند. از آنجا که این مهم تأ يررا تحت 

در یک مدل انتخاب شده  يرهایمتغرابطة بين  یکه بررس ایندر پژوهش حاضر با فرض  ،رو ينهم

شود، نقش عوامل فرهنگی و فردی در یمنشاط ذهنی نگر به سازه تر و کلجامع یدموجب د علّی

 های فرهنگی به عنوان متغيرتبيين نشاط ذهنی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، متغير ارزش

ای مدل علّی تبيين نشاط ذهنی در نظر گرفته عنوان متغير واسطه زاد و متغير خودکارآمدی بهبرون

 (. 1شدند )شکل 

 
 

 ند از:ای پژوهش عبارتهاهيفرضبا توجه به مدل مفهومی پژوهش 

 مستقيم دارد. تأ يری فرهنگی بر نشاط ذهنی هاارزش -1

 مستقيم دارد. تأ يری فرهنگی بر خودکارآمدی هاارزش -2

 دارد. ذهنی نشاط با فرهنگی هایارزش بين رابطه در یاواسطه نقش خودکارآمدی -3

 روش پژوهش
ستفاده از  ست که در آن رابطه بين متغيرهای پژوهش با ا ستگی ا ضر از نوع همب طرح پژوهش حا

 یابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.روش مدل
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 پژوهش کنندگانشرکت
آماری این پژوهش همة دانشجویان کارشناسی دانشگاه شيراز هستند که در سال تحصيلی  جامعة

پسر(  174دختر و  274نفر ) 448کنندگان در پژوهش مشغول به تحصيل بودند. شرکت 98-1397

ای گيری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه ( و2016) 1اساس نظر کالین بودند که بر

ی دانشگاه شيراز تعداد چهار هادانشکده بين از ابتداکه این صورت  بهب شدند. ای انتخاچندمرحله

دانشکده به طور تصادفی انتخاب شده و از هر دانشکده سه بخش و از هر بخش دو کالس به طور 

ابزارهای پژوهش را تکميل کردند.  ها،همه دانشجویان حاضر در کالس و تصادفی انتخاب

 آمده است. 1گروه نمونه در جدول  ی جمعيت شناختیهایژگیو
 ي جمعيت شناختی گروه نمونههایژگيو -1جدول 

 درصد تعداد گروه متغير

2/61 274 زن   

8/38 174 مرد جنسيت  

 100 448 کل 

سال 18-25   439 98 

سال 35-26 سن  9 2 

 100 100 کل 

3/47 212 اول   

7/23 106 دوم   

6/17 79 سوم سال تحصيلی  

4/11 51 چهارم   

 100 448 کل 

 

 پژوهش يابزارها

 در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مربوط به متغيرها از این ابزارها استفاده شد:

شاط ذهنی:  شاط ذهنیريگاندازهبرای مقياس ن شاط ذهنی از مقياس ن  کیفردرحالتی ریان و  2ی ن

شد. این مقياس دارای 1997) ستفاده  ستگویه  7( ا  5ی از ادرجه 5مقياس ليکرت  صورت بهو  ا

سيار موافقم( تا  سيار مخالفم(  1)ب سکایا و شودیمی ريگاندازه)ب ( پایایی 2011) 3نرتساک. ميلياوا

گزارش کردند و روایی سججازه آن را به  94/0مقياس نشججاط ذهنی را با اسججتفاده از آلفای کرونباخ، 

( در 1394االسجججالمی و دفترچی )نيز، شجججي  وسجججيله تحليل عاملی مورد تأیيد قرار دادند. در ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kline 
2. subjective vitality scale 
3. Milyavskaya & Koestner 
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اند و از طریق گزارش کرده 89/0پژوهشجججی با اسجججتفاده از آلفای کرونباخ، پایایی این مقياس را 

سی روایی آن پرداخته و دامنه  شاط ذهنی به برر ستگی هر گویه با نمره کل مقياس ن سبه همب محا

ضربه 86/0تا  57/0ضرایب را از  ست آوردند که همه  سطح د دار بودند. معنی p < 001/0ایب در 

برای  88/0( نيز با اسججتفاده از آلفای کرونباخ ضججریب 1394) روشججندر پژوهش فوالدچنگ و آب

ستگی هر گویه با نمره کل مقياس  دست بهپایایی این مقياس  آمد. همچنين برای تعيين روایی، همب

ضرایب از  شد و دامنه  سبه  سطح  بود که همه 86/0تا  60/0محا دار معنی p < 01/0ضرایب در 

شد و  .اندبوده ستفاده  سبه روایی، از روش تحليل عامل تأیيدی ا ضر نيز جهت محا در پژوهش حا

شان ریپذتأیيدقابليت  ستور کار قرار گرفت. نتایج ن شاط ذهنی در د ساختار تک عاملی مقياس ن ی 

و دامنه بار  شججدندعامل مربوطه بار  به خوبی بر نامهپرسججشهای مربوط به این داد که تمامی گویه

سان بود. 88/0تا  50/0ها بين عاملی گویه شاخص در نو شده افزون بر این،  های برازندگی مدل یاد
(14/2 =df/2X ،92/0=GFI ،84/0=AGFI ،94/0=NFI ،92/0=TLI ،94/0=CFI ،05/0=RMSEA ،14/0=PCLOSE) 

ها بود. در پژوهش حاضججر به نشججاط ذهنی با داده نامهپرسججشبيانگر برازش مطلوب مدل تأیيدی 

منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار این ضریب برای 

 است. نامهپرسشاست که بيانگر پایایی مطلوب  89/0 نامهپرسشکل 

سش سشخودکارآمدي:  نامهپر سط موریس 1خودکارآمدی نامهپر سی  (2001) 2تو به منظور برر

گویه اسججت و سججه حوزه  24نوجوانان فراهم گردید. این ابزار شججامل کودکان و خودکارآمدی در 

ها بر . پاس استگویه  8سنجد که هر بعد شامل خودکارآمدی تحصيلی، اجتماعی و هيجانی را می

شجججوند. می ارزیابی)خيلی زیاد(  5)خيلی کم( تا  1از از نوع ليکرت  یاجهدر 5اسجججاس مقياس 

دارای سه خرده مقياس و یک نمره کلی  نامهپرسشنشان داد که  (2001های پژوهش موریس )یافته

ست و ضریب پایایی کل  در پژوهشی به دست آمد.  88/0به روش آلفای کرونباخ نيز  نامهپرسشا

سيان و اناری شد  (1388) که در ایران توسط طهما  نامهرسشپ مؤلفهسه تحليل عاملی نتایج انجام 

ضریب تأیيدرا  ست آمد. 87/0برای کل مقياس نيز آلفای کرونباخ  کرد و  نيکنام و در پژوهش  به د

روش نيز و  عاملبا نمره کل آن  عاملهای هر همبسججتگی گویه( نيز روایی از طریق 1394جوکار )

عاملی  يل  ید. همچنينتحل مدی تحصجججيلی، احراز گرد کارآ باخ برای خود فای کرون یب آل  ضجججرا

، 68/0، 78/0خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی هيجانی و خودکارآمدی کل به ترتيب برابر با 

(. در پژوهش حاضجججر به منظور احراز روایی از روش 1394د )نيکنام و جوکار، بودن 80/0و  74/0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. self-efficacy questionnaire   
2. Muris 
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ست. نتایج این شده ا ستفاده  سبه پایایی از روش آلفای کرونباخ ا  تحليل عاملی تأیيدی و برای محا

شان داد که گویه  سشاین  22تحليل ن ست و بر روی عامل  30/0دارای بار عاملی کمتر از  نامهپر ا

ست. با این حال،  ساختار عاملی مورد نظر هماهنگ ني شان داد و بنابراین با  ضعيفی را ن مربوطه بار 

مجموع،  کنند. درخودکارآمدی را تأیيد می نامهپرسججشعاملی  3ها به خوبی، سججاختار سججایر گویه

ای مطلوبی خودکارآمدی از روایی سججازه نامهپرسججشنتایج تحليل عامل تأیيدی بيانگر آن اسججت که 

گيرد. افزون بر این، مورد تأیيد قرار می نامهپرسججشعاملی یادشججده  3برخوردار اسججت و سججاختار 

، df/2X ،91/0=GFI ،89/0=AGFI ،92/0=NFI ،94/0=TLI= 31/2)های برازندگی مدل یادشجججده شجججاخص

90/0=CFI ،07/0=RMSEA ،11/0=PCLOSE ) داللت بر برازش مطلوب مدل تأیيدی مقياس خودکارآمدی

ها دارد. در پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج با داده

ضریب برای کل گویه ها ) شان داد که مقدار این  ص مؤلفه، برای 85/0گویه(  24ن ، برای 74 یليتح

 است. نامهپرسشاست که بيانگر پایایی مطلوب  79/0هيجانی  مؤلفهو برای  79/0اجتماعی  مؤلفه

های گيری ارزشبه منظور اندازهگرايی افقی و عمودي: نسخه کوتاه مقياس فردگرايی و جمع

، 2)سيواداس، بروولد و نلسون 1گرایی افقی و عمودیفرهنگی از نسخه کوتاه مقياس فردگرایی و جمع

گویه و خرده  9گرایی با های جمعگویه این مقياس، خرده مقياس 16( استفاده شد. از تعداد 2008

به منظور  (1390) انيفيلطنيا و کورش دهندگویه را به خود اختصاص می 7های فردگرایی مقياس

های اصلی و همسانی شيوه مؤلفه بررسی روایی این مقياس از دو روش تحليل عاملی اکتشافی به

درونی و به منظور بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند. در مورد روایی آن بر 

اساس نتایج تحليل عامل اکتشافی، ساختار عاملی مورد تأیيد قرار گرفت و از محتوای این مقياس 

این، نشان داده شد که این مقياس از همسانی  گرایی و فردگرایی استخراج شد. عالوه بردو عامل جمع

گرایی و فردگرایی های جمعدرونی برخوردار است. در رابطه با پایایی این ابزار، برای خرده مقياس

به دست آمد. ضریب پایایی بازآزمایی برای  81/0و  78/0به ترتيب ضرایب آلفای کرونباخ برابر با 

در پژوهش حاضر به منظور احراز روایی از روش  بود. 74/0و  79/0ها به ترتيت این خرده مقياس

تحليل عاملی تأیيدی و برای محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحليل 

)در خرده مقياس  16و  3های ها به جز گویهنشان داد که همه گویه نامهپرسشعامل تأیيدی 

کنند. به طور کلی، دامنه بار عاملی را تأیيد می نامهپرسشملی عا 2گرایی( به خوبی، ساختار جمع

قرار دارد. در مجموع، نتایج  69/0تا  32/0بين  16و  3های های این مقياس با حذف گویهگویهبرای 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. the horizontal and vertical individualism and collectivism scale 
2. Sivadas, Bruvold, & Nelson 
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ای مطلوبی ی فرهنگی از روایی سازههاارزش نامهپرسشتحليل عامل تأیيدی بيانگر آن است که 

های گيرد. افزون بر این، شاخصعاملی یاد شده مورد تأیيد قرار می 2برخوردار است و ساختار 

، df/2X ،90/0=GFI ،87/0=AGFI ،94/0=NFI ،94/0=TLI ،93/0=CFI= 98/2)برازندگی مدل یادشده 

07/0=RMSEA ،11/0=PCLOSE )ها دارد. در با داده نامهپرسشیيدی داللت بر برازش مطلوب مدل تأ

پژوهش حاضر به منظور بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار 

 مؤلفه، برای 71/0گرایی ی جمعهاارزش مؤلفه، برای 80/0گویه(  16ها )این ضریب برای کل گویه

 است. نامهپرسشی مطلوب است، که بيانگر پایای 74/0ی فردگرایی هاارزش

روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از کسب مجوز از دانشگاه، پژوهشگر اول به 

ها و ضرورت نامهپرسشدرباره اهداف کلی پژوهش، نحوه تکميل ی منتخب مراجعه کرده و هاکالس

مالحظات اخالقی توضيحات مختصری ارائه کرد. عالوه بر این،  سؤاالتهای صادقانه به ارائه پاس 

کنندگان جهت شرکت یا شرکت نکردن در پژوهش، اطمينان از قبيل دادن حق انتخاب به شرکت

ها در داشتن تمام اطالعات، خودداری از درج  نام آندادن به ایشان درخصوص محرمانه نگه

به منظور که  هانامهپرسشسپس ش، رعایت گردید. های مربوط به پژوهها و گزارشنامهپرسش

در بين  کنندگان به صورت تصادفی مرتب شده بودندهای شرکتکنترل احتمال تا ير ترتيب بر پاس 

 سؤاالتهای منتخب توزیع گردید و پژوهشگر با قدم زدن در بين دانشجویان به دانشجویان کالس

 احتمالی آنان پاس  داده شد.

 هاتحليل دادهروش تجزيه و 

اطالعات توصيفی متغيرها مانند ميانگين، انحراف معيار و ماتریس همبستگی مرتبه صفر با استفاده 

آزمون مدل جهت ( محاسبه گردید. سپس 24)نسخه  SPSSهای آمار توصيفی و برنامه از شاخص

 AMOSافزار یابی معادالت ساختاری در نرماز روش مدل روابط مفروض آن یو بررس یشنهاديپ

 روشاز  یانجيم یرهايمتغ یگرمنظور نشان دادن ا ر واسطهبههمچنين ( استفاده شد. 24)نسخه 

 استراپ استفاده شد.بوت

 هايافته
و انحراف معيار و ماتریس همبستگی متغيرهای پژوهش و  ميانگين   یبررسدر این بخش ابتدا به 

قبل از ورود به آزمون مدل مفهومی در انتها به ارزیابی مدل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. 

ی از دست رفته، موارد دورافتاده )پرت( و نرمال بودن توزیع متغيرها هادادهپژوهش، مواردی همچون 

اگرچه در پژوهش حاضر تالش شد تا  ي از دست رفته:هادهدامورد بررسی قرار گرفت. الف: 
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ی از دست هادادهبرخی  هادادهی گردد، با این حال در فایل آورجمعی کاملی از گروه نمونه هاداده

 ی مفقود با ميانگين مقادیر متغيرها جایگزین شد.هادادهرفته وجود داشت. در پژوهش حاضر 

 SPSSدر برنامه  Exploreرت در پژوهش حاضر از دستور برای بررسی موارد پ موارد پرت: 

استفاده شد؛ نتایج بررسی موارد پرت در متغيرهای پژوهش حاضر نشان داد که در هيچ یک از 

یابی متغيرهای پژوهش موارد پرت وجود ندارد. بنابراین، از این جهت مشکلی برای تحليل مدل

 معادالت ساختاری وجود ندارد.

برای بررسی نرمال بودن توزیع متغيرهای  :شدهبررسی نرمال بودن توزيع متغيرهاي مشاهده  

و  1در پژوهش حاضر از دو شاخص رایج برای بررسی نرمال بودن، شامل کجی شدهمشاهده

که قدر مطلق ضریب کجی و کشيدگی برای  دهدیمنشان  2استفاده شد. نتایج جدول  2کشيدگی

بود؛ بنابراین، توزیع تمامی متغيرهای پژوهش  10و کمتر از  3رتيب کمتر از متغيرهای پژوهش به ت

که تمامی  دهدیمکلی، نتایج ارائه شده در این بخش نشان  طوربه(. 2001، 3نرمال است )بيرن

یابی معادالت ساختاری برقرار است و بنابراین برای این تحليل ی اساسی تحليل مدلهامفروضه

 .مانعی وجود ندارد
 پژوهش ي نرمال بودن متغيرهايهاشاخصميانگين، انحراف استاندارد و  -2جدول 

    کجی کشيدگی

انحراف 

 استاندارد
 آماره

انحراف 

 استاندارد
 آماره

 انحراف

 استاندارد
 متغيرهای پژوهش ميانگين

 گرایی فرهنگیجمع 18/26 91/4 -52/0 11/0 06/1 23/0

 فردگرایی فرهنگی 65/24 88/4 -64/0 11/0 64/0 23/0

 خودکارآمدی 92/84 89/12 -70/0 11/0 02/3 23/0

 نشاط ذهنی 33/22 8/5 -24/0 11/0 -68/0 23/0

سون  جینتا 3در جدول  ستگی پير صورت ماتریس همب سی روابط بين متغيرها  به  صل از برر حا

سياری از موارد بين متغيرهای  ست که در ب ست. نتایج حاکی از آن ا شده ا صفر متغيرها ارائه  مرتبه 

 های بعدی بود.دار وجود دارد که این امر به معنای مجوزی جهت انجام تحليلپژوهش رابطه معنی

 متغيرهاي مورد پژوهشمبستگی ماتريس ه -3جدول 
 4 3 2 1 متغيرها

    1 گرایی فرهنگیجمع -1

   1 51/0** فردگرایی فرهنگی -2

  1 16/0** 06/0 خودکارآمدی -3

 1 23/0** 34/0** 27/0** نشاط ذهنی -4

   01/0 > p ** 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. skewness 
2. kurtosis 
3. Byrne 
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با  ساختارییابی معادالت روش مدلدر مرحله بعد، برای ارزیابی مدل پيشنهادی پژوهش از 

ا رات مستقيم، غيرمستقيم، کل و درصد واریانس تبيين استفاده شد.  AMOSافزار کارگيری نرمبه

 نشان داده شده است.  4شده در جدول 
 ي خودکارآمديگرواسطهبر نشاط ذهنی با  فرهنگی هاياثرات ارزش -4جدول 

 ا ر کل ا ر غيرمستقيم ا ر مستقيم مسير

    به نشاط ذهنی:

 *0/14 --- *0/14 از جمع گرایی

 **0/28 **0/03 **0/25 از فردگرایی

 **0/18 --- **0/18 از خودکارآمدی

    به خودکارآمدی:

-03/0 از جمع گرایی  --- -0/03 

 **0/18 --- **0/18 از فردگرایی

   > 0/01p > 0/05   ** p*  

 

 ( و فردگراییp ،14/0=β < 05/0گرایی )ی جمعهاارزشدهد نشان می 4همانطور که جدول 

(01/0 > p ،25/0=βپيش )دار نشاط ذهنی هستند. همچنين، از بين بينی کننده مثبت و معنی

ی فردگرایی است که ا ر مستقيم مثبت هاارزشی فردگرایی، تنها هاارزشگرایی و های جمعارزش

بينی کننده مثبت و ارد. خودکارآمدی پيش( دp ،18/0=β < 01/0) داری بر خودکارآمدیو معنی

( است. به این معنا که با افزایش خودکارآمدی، نشاط p ،18/0=β < 01/0دار نشاط ذهنی )معنی

 شود.ذهنی بيشتر می

ی فردگرایی هاارزشگری جزیی( واسججطه) ميرمسججتقيغنتایج آزمون بوت اسججتراپ نشججان داد ا ر 

 01/0( از طریق خودکارآمدی بر نشاط ذهنی در سطح 05/0تا  001/0ای از ( )دامنه03/0فرهنگی )

p<شان داد که مدل مذکور معنی ست. در مجموع نتایج ن شاط ذهنی را  18دار ا درصد از واریانس ن

ندیمتبيين  به ک تایج مربوط  ، df/2X ،94/0=GFI ،92/0=GFIA= 22/2ی برازش )هاشجججاخص. ن

92/0=NFI ،91/0=TLI ،93/0=CFI ،051/0=RMSEA ،15/0=PCLOSEدهنده برازش ( نيز نشججان

 مکفی مدل نهایی بود.

آمده است. در این نمودار، ضرائب مسيرها )ضریب استاندارد  2مدل نهایی پژوهش در شکل 

سيون( سير غير معنی رگر ست. م شده ا شان داده  شان ن صورت خط چين ن شده دار مدل نيز به  داده 

 است.
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 مدل نهايی پژوهش -2شکل  

 

گيريبحث و نتيجه  

 یانقش واسطهی با توجه به نشاط ذهن و یفرهنگ یهاارزش ةرابطهدف از پژوهش حاضر بررسی 

آوری شجججده را ی جمعهادادهنتایج تحليل، برازندگی الگوی علی پيشجججنهادی با  بود. خودکارآمدی

شدند. در  18نمود. در مجموع  تأیيد سط متغيرهای مدل تبيين  شاط ذهنی تو صد از واریانس ن در

 گرایی وی جمعهاارزشنتایج نشجججان داد که  ی فرهنگی بر نشجججاط ذهنیهاارزش تأ يربررسجججی 

 داری بر نشاط ذهنی دارند و فرضيه اول پژوهش مورد تأیيد قرار گرفت.فردگرایی، ا ر مستقيم معنی

(، و تاف و 2018کوریتا و همکاران )، (2016های اسجججکات و همکاران )ه با نتایج پژوهشاین یافت

های فرهنگ گفت ازجمله ویژگی توانیم( همسجججو اسجججت. در تبيين این یافته 2017همکاران )

سججوی  به. افراد در جوامع فردگرا کندیمفردگرایی آن اسججت که بر اسججتقالل و آزادی فردی تأکيد 

شخصی هدایت میخودپيروی و گز شتر از آنینش اهداف  که اهداف و شوند. در چنين جوامعی بي

شججود. بنابراین ها مطرح باشججد بر خودکفایی و رشججد شججخصججی تأکيد میهای دیگران و گروهارزش

گيرد و افراد و تشججویق قرار می تأیيدهای فردگرا مورد شججدت در فرهنگاسججتقالل و خودپيروی به

ستقالنه تنظيم می شيوه زندگی خود را در سيدن به زندگی م (. از 1999، 1کنند )تریاندیسجهت ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Triandis 
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ضا نياز خودپيروی موجب می شرایط الزم جهت ار شود تا افراد به این رو، محيط با فراهم نمودن 

 روعنوان افرادی بااراده که قادر به تعيين سججرنوشججت زندگی خود هسججتند بنگرند. از این  بهخود 

توانند سجججهمی نياز خودپيروی افراد می تأیيدو جوامع با پرورش و  هافرهنگتوان نتيجه گرفت می

شند. در رابطه با ارتباط جمع شته با شاط ذهنی افراد دا شاط ذهنی تأ يرگذار در افزایش ن گرایی با ن

؛ راتر و 2002، 2اکرسجججلی و دیر؛ 2001، 1توان گفت به اعتقاد برخی پژوهشجججگران )اکرسجججلیمی

سميت صی در جوامع و فرهنگ( 1995، 3ا شخ تواند گرا میهای جمعتأکيد بر اهداف جمعی و غير

باعث شججود افراد از فردگرایی فاصججله گرفته و درنتيجه تعامالت مثبت اجتماعی به ميزان باالتری از 

توان گفت ترجيح منافع می گرید عبارت(. به 2010، 4رلنشاط و شادابی دست پيدا کنند )ماس و بوت

صی در جوامع جمعجمعی بر من شخ گرا و تالش در جهت ارتقا اهداف اجتماعی و معنا یافتن افع 

ثار نقش غيرقابل کاری و ای انکاری در بهبود روابط جمعی و گسجججترش روحيه مفاهيمی چون فدا

رسججد برگزیدن به نظر می روگذشججت و کاهش خودمحوری و خودرییی در ميان افراد دارد. از این 

با هنجارهای جامعه باشد با توسعه روابط فردی و بهبود تعامالت اجتماعی  اهداف جمعی که مطابق

 بدیلی در ارتقا نشاط و شادابی جامعه داراست.و ایجاد شایستگی، نقش بی

مدیهاارزش تأ يردر بررسجججی  کارآ تایج نشجججان داد از بين  ی فرهنگی بر خود ی هاارزشن

داری بر خودکارآمدی فردگرایی ا ر مسجججتقيم معنیی هاارزشی فردگرایی، هاارزشگرایی و جمع

های پيشججين )بندورا، دارد و فرضججيه دوم پژوهش مورد تأیيد قرار گرفت. این یافته با نتایج پژوهش

( همسجججو اسجججت. در تبيين این رابطه 2016ليکس و همکاران،  ؛2002شجججولز و همکاران، ؛ 1982

صورت که ميزان خودکارآمدی مرت تواندیمتوان گفت خودکارآمدی با فرهنگ می شد. به این  بط با

گرا )مانند ژاپن( اسججت جمع هایفرهنگفردگرا )مانند کشججورهای اروپایی( بيش از  هایفرهنگدر 

 متأ رها و رفتار افراد را ها، شجججناخت، ارزیابیبر ارزش تأ ير( فرهنگ با 2002)شجججولز و همکاران، 

شوارتز سازدیم شناخت تأ ير( فرهنگ با 1999(. بنا بر دیدگاه تریاندیس )1999، 5) هایی چون بر 

ی فردگرا بر خودشخصی هافرهنگعنوان مثال در است. به مؤ رخودشخصی و خودجمعی بر افراد 

شده و شودیمتأکيد فراوانی  سوق داده  سندگی  سمت خودپيروی و خودب  به و اعضای فرهنگ به 

. تحقق شججوندیمبرابر اعمال خود و تعيين جهت زندگی خود هدایت پذیری در سججوی مسججئوليت

های فردگرا است در افراد خودکارآمد های فرهنگفردی و رسيدن به موفقيت نيز که از جمله آرمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Eckersley  

2. Eckersley & Dear 

3. Rutter & Smith 
4. Mauss & Butler 
5. Schwartz 



 1398 بهار و  تابستان، اول شمارة ، یازدهم ةدور مطالعات آموزش و یادگیری، ةمجل  122  

باور دارند. این موفقيت شجججودیمدیده  نایی خود جهت موفقيت  به توا که افراد خودکارآمد  . چرا

ندیم نابراین انواع ی چون اجتماع، تحصجججيل و تنظيم هيجانهای مختلفدر حوزه توا باشجججد. ب ها 

های در بهبود هيجان تواندیمخودکارآمدی شجججامل خودکارآمدی هيجانی، اجتماعی و تحصجججيلی 

شایسته در محيط آموزشی  باشد  مؤ رمنفی، برقراری روابط مطلوب با دیگران و عملکرد تحصيلی 

(. زیرا افراد خودکارآمد با سازمان 2014، 1تبرگ و سيلکلها، موریس، کریس، ایوک؛ 1982)بندورا، 

بر فرایندهای  تأ ير هایشجججان خود را در جهت رسجججيدن به موفقيت بادادن و سجججاختاربندی فعاليت

ی پژوهش هاافته(. از دیگر ی2016)ليکس و همکاران،  کنندیمشناختی، انگيزشی و هيجانی هدایت 

ی هافرهنگکه در داری با خودکارآمدی نداشت. ازآنجاییه معنیگرایی رابطحاضر این بود که جمع

نافع گرا ارزشجمع تأکيد و توجه اسجججت و افراد در جهت ترجيح م های جمعی و گروهی مورد 

نافع فردی خود مورد تشجججویق و  يدجمعی بر م نابراین در چنين رنديگیمقرار  تأی یی هافرهنگ، ب

. شودیمت توسعه و رشد اجتماعی و رفاه بشریت تعریف صورصورت فردی بلکه بهموفقيت نه به

که خودکارآمدی یک متغير فردی و مربوط به موفقيت شجججخصجججی اسجججت به نظر بنابراین ازآنجایی

 بينی است.گرایی با خودکارآمدی یک امر قابل پيشعدم رابطه جمع رسدیم

یافته با  این دارد. یبر نشاط ذهن یداریمعن ميا ر مستق یخودکارآمد ندنشان دادهمچنين  جینتا

؛ 2018مسارادو و همکاران،  ؛2013کاپرارا و همکاران، ؛ 2001های )کاپرارا و گربينو، نتایج پژوهش

( همسو است. شاید یکی از مهمترین عوامل برای تجربه نشاط ذهنی بستری 2018ميالم و همکاران، 

ی که اگونه. بهشودیمزندگی حاصل است که به وسيله احساس خودکارآمدی و ا ربخشی در 

سازد  متأ رنشاط ذهنی را  تواندیم، کندیمخودکارآمدی از طریق احساس کنترلی که به فرد منتقل 

تواتد به این ، این امر میکندیم(. وقتی فرد احساس کارگزاری و کنترل 2017، 2)سيمو و گرجيو

این امر  تاًینها. استمستقيم رفتارش  تأ يراز اقدامات او و  متأ ر اشیزندگنتيجه منجر شود که 

 به نشاط ذهنی منجر شود. تواندیم

نتایج  ذهنی، نشاط با فرهنگی هایارزش بين رابطه در ی خودکارآمدیاواسطهدر بررسی نقش 

دار ی فردگرایی فرهنگی از طریق خودکارآمدی بر نشاط ذهنی معنیهاارزشنشان داد ا ر غيرمستقيم 

گفت  توانیممورد تأیيد قرار گرفت. در تبيين این یافته  پژوهش سوم هيفرض اساساست. بر این 

 یفرهنگ یهاو ارزش رديگیشکل م یرفتار-یجانيو ه یمهارت ،یطيمح ندیفرا کیدر  ینشاط ذهن

در  زا،بيخشکِ آس یهافرد را منعطف و متأ ر کند. ارزش یاگونهبه تواندیو خودکارآمدی م

 یجهت تجربه نشاط ذهن یو به تبع آن مانع ندینمایم جادیخودکارآمدی خلل ا یباورها یريگشکل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cui, Morris, Criss, Houltberg, & Silk 
2. Symeou & Georgiou 
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ی هاارزشگيری کرد که نتيجه توانیمبا نگاهی به چگونگی ارتباط بين متغيرهای پژوهش  .شودمی

 متأ ربه طور همزمان خودکارآمدی و نشاط ذهنی را  توانندیمفرهنگی فردگرا از طریق تمرکز بر فرد 

های فردگرا با تاکيد بر خودبسندگی و خودکفایی، افراد در جهت موفقيت فردی سازند. در فرهنگ

گيرند. بنابراین تقویت حس خودکارآمدی و احساس کارآمدی سوق داده شده و مورد تشویق قرار می

گرا با های جمعنشاط و سرزندگی مرتبط باشد. فرهنگ تواند با احساسهای فردگرا میدر فرهنگ

نشاط ذهنی را رشد دهند، اما تأ يرشان بر  توانندیمتمرکز بر اهميت نيازهای جمعی، گرچه 

هایی فرد باید نيازها و اهداف شخصی خودکارآمدی اندک است. به عبارت دیگر در این چنين فرهنگ

ا و اهداف گروه و اجتماع کند. بنابراین عمل کردن مطابق خود را جهت انطباق با جامعه فدای نيازه

های جمع گرا مانند همنوایی و ترحيج منافع جمعی بر منافع هنجارهای فرهنگی از جمله فرهنگ

شخصی اگرچه بر خودکارآمدی تا ير مثبتی ندارد اما در عين حال موجب نشاط و بهزیستی افراد 

 شود.می

گذاری بر خودکارآمدی و نشاط  تأ يری فرهنگی در هاارزشت نتایج این پژوهش بيانگر اهمي

از نظر کاربردی و نظری مورد توجه قرار گيرد. نتایج این پژوهش  تواندیمذهنی دانشجویان بود که 

ی فرهنگی و نشاط ذهنی در جامعه ما هاارزشبه پر کردن خالءهای پژوهشی در زمينه  تواندیم

عالی و  آموزش، مرکز هاخانوادهعات مفيدی برای دانشجویان، کمک کند. این پژوهش حامل اطال

گذاری آموزشی دخيل هستند. نتایج این همه دست اندرکاران آموزشی است که در امر سياست

ی فردگرایی بيشتری تاکيد کنيم دانشجویان احساس هاارزشکه هر چه بر  دهدیمپژوهش نشان 

 منجر به افزایش نشاط ذهنی شود.  تواندیمر خودکارآمدی بيشتری خواهند کرد که این ام

های دیگر را با محدودیت مواجه این پژوهش به علت انجام آن در دانشجویان، تعميم نتایج به گروه

 آموزان اجرا شود.ی دیگر جامعه مثل دانشهاگروهدر  تواندیمسازد. از این رو، این مطالعه می
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Relationship between Cultural Values and Subjective Vitality: 

 The Mediating Role of Self-Efficacy 
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Introduction 

Subjective vitality refers to the state of having the mental and physical energy 

necessary to experience a sense of enthusiasm and liveliness. It originates from such 

positive emotions as freedom, autonomy, self-control, and intrinsic motivation (Ryan & 

Deci, 2008) and influences the mental and physical aspects of human health as well as 

their interactions and alertness, thereby determining the overall well-being (Koppe, 

Harder, & Væver, 2008). Therefore, because subjective vitality, as a positive 

psychological state, corresponds with a more fruitful social life and fewer psychological 

problems, (Binyamin & Brender-Ilan, 2018), it is quite significant to identify the factors 

that contribute to and reinforce this psychological state.  

In this regard, several researchers have explored the role of individual and social 

factors as the two main predictors of subjective vitality (Nani, Matsouka, & Antoniou, 

2018). Social values are indeed are among the main factors that can have a positive and/or 

negative effect on the development of personal skills and abilities, one of their positive 

effects being their impact on subjective vitality. Hence, researchers such as Kurita, 

Akizawa, & Fukuhara (2018) describe subjective vitality as a mental perception of 

happiness that people experience and that results from individual and social values. 

According to Scott, Rowe, and Pollock (2018), cultural values are also related to a fine 

and happy life, so that adopting correct values can promote vitality. Indeed, it is believed 

that individualist and collectivist cultural values, influenced by perceived social values, 

can create a sense of confidence in the individual and thereby set the scene for the 

promotion of vitality in them. 

Nevertheless, cultural values of the society are not the only determinants of subjective 

vitality experienced by the people; it seems that some positive experiences and emotions, 

in addition to the impact of environmental factors, are influenced by individual 

differences and factors (Kapraara, Alsandri, Diegoeta, Panier, & Isenberg, 2010). Self-

efficacy, for instance, is one of the individual factors that can affect subjective vitality. 

According to Bandura (1982), self-efficay refers to the individual’s beliefe in their 

success in special circumstances by changing and amending the existing situations. In this 

regard, several recent studies (Bandar & Ingram, 2018; Carter, Brin, Yarous, & Bilbi, 

2017; Mersardo et al., 2018) have have investigated this construct and have identified 

different predecessors and outcomes for it, one of which being cultural values. However, 

little research has explored the relationship between self-efficcy and subjective vitality, 

and its interaction with cultural values. 
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Nevertheless, with cultural values being one of the determinants of subjective vitality, 

and the main factors affecting self-efficacy, it is possible that the with a consideration of 

self-efficacy, the impact of cultural values on subjective vitality not be direct and linear, 

as some studies suggest. In other words, although cultural values do affect subjective 

vitality, their impact might be mediated by individual self-efficacy, or the individual’s 

perception of the influence they can have on their circumstances (Lekes, Houlfort, 

Milyavskaya, Hope, & Koestner). 

In sum, due to the causes and antecedents of subjective vitality and the role played by 

each of these causes, the present study aimed to investigate the mediating role of self-

efficacy in the relationship between cultural values and subjective vitality. 

Research Hypothesis 

1. Cultural values are directly related to subjective vitality. 

2. Cultural values are directly related to self-efficacy 

3. Self-efficacy has a mediating role between cultural values and subjective vitality. 

 

Methods 

A correlational research design was used to test the research hypotheses. Participants 

were 448 students at Shiraz University (174 men and 274 women) who were selected via 

random multi-stage cluster sampling method. The data was collected, administering three 

questionnaires including subjective vitality, task value scale, self-efficacy, and horizontal, 

vertical individualism and collectivism questionnaires. The proposed model was tested 

using structural equation modeling in AMOS software. 

 

Results 

The findings indicated that the proposed model fit the data properly. Better fit and more 

meaningful results were obtained by eliminating one insignificant path. The results 

indicated that the influence of individualist and collectivist values on subjective vitality 

was significantly positive. On the other hand, the effect of individualism on self-efficacy 

was significantly positive. Similarly, the influence of self-efficacy on subjective vitality 

was significantly positive. The results further suggested that individualism, mediating self-

efficacy, indirectly predicted subjective vitality. 

 

Discussion and Conclusion 

Direct hypothesis examination indicated that cultural values could significantly predict 

subjective vitality. In this respect, Ryan and Frederick (1997) argue that subjective vitality 

is affected by environmental factors. In environmental factors domain, cultural values are 

a path that affects individuals' beliefs, values, vitality and liveliness. Based on research 

findings, individualism could significantly predict self-efficacy. Societies with 

individualist norms emphasize self-reliance and self-sufficiency, and such norms influence 

their members’ self-construal and guide their behavior. People from individualist societies 

tend to view the self as unique, bounded, and independent of other people; therefore, 

success and self-efficacy are endorsed and encouraged in individualist cultures. Moreover, 

self-efficacy could significantly predict subjective vitality. According to Bandura, self-

efficacy plays an effective role in human accomplishment and subjective vitality as part of 

well-being. The examination of the indirect hypothesis in the study indicated that 

individualism with the mediation of self-efficacy could predict subjective vitality. The 

results of this research provide insights for students, families, higher education centers, 

and all those involved in educational policy. The results of this study show the importance 

of cultural values in influencing the students' self-efficacy and subjective vitality, which 
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can be considered as a practical and theoretical point of view. The results of this study 

show that, by emphasizing the individualistic values, students will have a stronger sense 

of self-efficacy, which can lead to their increased subjective vitality. 
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