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چکیده

توجه  با  دانش آموزان  تحصیلی  اشتیاق  و  مدرسه  در  زندگی  رابطه کیفیت  پژوهش،  این  هدف 
به نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، 
توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه پنجم 
و ششم دبستان شهرستان ثالث باباجانی )420 نفر( بوده است که با توجه به جدول مورگان و با 
استفاده از روش تصادفی طبقه ای 201 نفر برای نمونه )90 پسر و 111 دختر( انتخاب شدند. 
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق 
تحصیلی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده 
شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که کیفیت زندگی در مدرسه به صورت 
مستقیم بر خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی و به صورت غیرمستقیم از طریق خودپنداره 
اشتیاق  بر  تحصیلی  مستقیم خودپنداره  اثر  دارد. همچنین  تأثیر  تحصیلی  اشتیاق  بر  تحصیلی 
تحصیلی دانش آموزان معنی دار شناخته شد. بنابراین برای افزایش اشتیاق دانش آموزان به تحصیل 

باید به متغیرهای کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی توجه کرد.
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مقدمه

دارد.  بستگی  تحصیل  به  آنها  اشتیاق  میزان  به  تحصیلی،  امور  در  امروزی  دانش آموزان  موفقیت 
از خود  بیشتری  انگیزش  بیشتری دارند و عالقه و  این دانش آموزان در مدرسه و کالس مشارکت 
نشان می دهند )وانگ و اسکیل، 2013(. اشتیاق دانش آموزان به تحصیل، متغیری است که برای 
 .)2008 )زینگیر1،  دانسته اند  یادگیری  در  مهمی  عامل  را  آن  جایی که  تا  است؛  حیاتی  یادگیری 
و  اثربخشی  و  تحصیلی  انجام کارهای  برای  فراگیر  صرف شده  انرژی  میزان  به  تحصیلی  اشتیاق 
کارایی حاصل از آن اطالق می گردد )نعامی و پیریایی،1391 (. نیومن، والگ و المبورن2 )1992( 
و  یادگیری  برای  آنها  مستقیم  تالش  و  دانش آموزان  روانی  سرمایه  عنوان  به  را  تحصیلی  اشتیاق 
کسب مهارت ها و تمایل به ارتقای سطح موفقیت ها تعریف کرده اند که سبب مشارکت مؤثر در 
فعالیت های مدرسه، شرکت در فعالیت های کالسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه، رابطه مناسب با 
معلمان و سایر دانش آموزان می شود )شاری، یوسف، غزالی، اوسمان و داژیر، 2014(. در مدل 
اشتیاق تحصیلی و  با دو مؤلفه  اشتیاق تحصیلی  اشتیاق تحصیلی رومبرگر و الرسون )1998(، 
اشتیاق  مدل،  این  در  می شود.  مشخص  دارند،  نقش  تحصیلی  سازگاری  در  اجتماعی که  اشتیاق 
مرتبط  امور  در  فعال  مشارکت  و  مقررات  قبول  کالس،  در  حضور  چون  رفتارهایی  با  اجتماعی 
توانایی  و  مدرسه  درباره  دانش آموز  نگرش های  نیز  تحصیلی  اشتیاق  و  می شود  تعریف  با کالس 
برآوردن انتظارات عملکرد را شامل می شود. مدل بلومنفیلد و پاریس3 )2004( اشتیاق تحصیلی 
به تکالیف درسی، مشارکت در  را دارای سه بعد می داند: 1. رفتاری )رفتارهای مثبت، پرداختن 
دانش آموز  پیشرفت  و  اجتماعی  روانی  سازگاری  برای  مدرسه که  درسی  برنامه  فوق  فعالیت های 
مفیدند(، 2. عاطفی )احساسات، عالیق، ادراکات و نگرش های دانش آموز به مدرسه( و 3. شناختی 
)نیروگذاری روان شناختی دانش آموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای خودتنظیمی آنهاست(. 

مدارس، کاهش  در  دانش آموزان  تحصیلی  ارتقای  تحصیلی،  پیشرفت  در  تحصیلی  اشتیاق 
رفتارهای پرخطر در مدارس نقش عمده ای دارد )جنیفر، فردریک4، 2015(؛ زیرا تعهد دانش آموز را 
به اهداف آموزشی و درگیری دانش آموز با تکالیف مربوطه را بیشتر می کند )بشرپور، عیسی زادگان، 
تمرکز  و  توجه  باشند،  داشته  تحصیلی  اشتیاق  دانش آموزانی کـه  احمدیان، 1392(.  بابالن،  زاهد 
بیشتری بر مسائل و موضوعات هـدِف یادگیری دارند، به قـوانین و مقـررات مدرسـه تعهـد بیشـتری 
نشـان می دهند، از انجـام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمـون هـا عملکـرد 
استراتژی های  با  تحصیلی  اشتیاق  همچنین   .)  2001 لیتر،  و  اسکافیلی  )مسلش،  دارنـد  بهتـری 
موفقیت دانش آموزان رابطه دارد؛ زیرا باعث افزایش خوش بینی در زمان تحصیل می شود و به عنوان 
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پیش بین قدرتمندی از اشتیاق در فعالیت های مدرسه عمل می کند )سالما آرو، تولوانان و نارمی1، 
در مدرسه،  پیشرفت نکردن  نظیر  منفی جدی  پیامدهای  به مدرسه  بی اشتیاقی  مقابل،  در   .)2009
تمایل به رفتارهای انحرافی و خطر ترک تحصیل را به همراه دارد )وانگ، هولکامبی2، 2010(. 
تأثیرات مثبت اشتیاق تحصیلی بر درگیرکردن دانش آموزان در فعالیت های تحصیلی و افزایش میزان 
تالش آنها )سالما آرو، تولوانان و نارمی، 2009، اونیل، بالنس و اسکافلی3، 2011( و شناخت 
عوامل مؤثر بر آن ضرورت مطالعه این عوامل را ایجاب می کند. ازجمله عوامل مؤثر بر اشتیاق 
تحصیلی دانش آموزان، خودپنداره تحصیلی )برایان و همکاران، 2014، گونژ و کازو، 2015( است. 

در طول دو دهه گذشته خودپنداره رفتار انگیزشی مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیل افراد مطرح 
شده است )بندورا، 1997(. خودپنداره مفهومی کلی است که به معنای تصورات فرد از توانایی ها 
و قابلیت ها و محدودیت های خود است. این تصور زمینه های مختلف مربوط به عملکرد را دربر 
می گیـرد. یک قسمت از خودپنداره، خودپنداره تحصیلی است که در رفتار دانش آموزان تأثیر بسزایی 
دارد. خودپنداره تحصیلی به ادراک دانش آموز از شایستگی خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی 
اشاره دارد )خجسته مهر، عباس پور، کرایی و کوچکی، 1391( و به معنی تلقی خود از قابلیت ها و 
محدودیت های تحصیلی خویش است. پکران و همکاران4، )2011( خودپنداره تحصیلی را فرایند 
شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره و متأثر از تجارب ارزشیابی دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی 
تعریف کرده اند. در واقع خودپنداره تحصیلی نشان دهنده دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قّوت 
و ضعف ما در یک حوزه تحصیلی معّین و عقاید فردی درباره توانایی هایمان در انجام موفقیت آمیز 
تکالیف تحصیلی در سطوح مختلف طراحی شده است )غفاری و ارفع بلوچی، 1390( خودپنداره 
تحصیلی بازنمود توانایی ذهنی افراد در حوزه های تحصیلی و ارزیابی از توانایی های تحصیل خود 
است که  نقش مهمی در فهم یادگیری دانش آموزان و رشد و موفقیت آنها در مدرسه دارد )مارتین و 
همکاران5، 2015(. یسن چن )2006( خودپنداره تحصیلی را در سه بعد خودپنداره عمومی )دیدگاه 
توانایی های خود در تحصیل(  درباره  فرد  آموزشگاهی )دیدگاه  درباره خود(، خودپنداره  فرد  کلی 
غیرآموزشگاهی(  مسائل  زمینه  در  توانایی هایش  درباره  فرد  )دیدگاه  غیرآموزشگاهی  خودپنداره  و 
تقسیم بندی کرده است. خودپنداره تحصیلی در سال های اولیه تحصـیل به تـدریج شکل می گیـرد و 
به مرور فرد تصوری مثبت یا منفی از خودش در امر تحصیل را تحت عنوان خودپنداره تحصیلی 
شکل می دهد )یارمحمدی، قنادی و مقامی، 1391(. در واقع خودپنداره تحصیلی زیاد، پیامدهای 
آموزشی بسیاری برای دانش آموزان دارد و به طور مثبت موفقیت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی 
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می کند )مارش و مارا1، 2008(. افردای که در انجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن تر و توانمندتر 
می دانند، در مقایسه با دیگران از خودپنداره تحصیلی زیادی برخوردارند و بالطبع چنین خودپنداره ای 
باعث رشد و پیشرفت تحصیلی فرد و عدم بروز هیجانات منفی فرد می شود )بیابانگرد،1384(. از 
آنجا که دانش آموزان بیشتر وقت خود را در مدرسه می گذرانند، دائما در معرض تعامالت اجتماعی 
قرار می گیرند و ارزیابی می شوند. این ارزیابی ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم تأثیرات خود را بر 
شخص می گذارند و از البه الی این ارزشیابی هاست که فرد تصوری از وضعیت تحصیلی خود به 

دست می آورد. 

ازجمله متغیرهای دیگری که در مدرسه بر اشتیاق دانش آموزان درباره مدرسه و مشارکت بیشتر 
در فعالیت ها تأثیر دارد، ادراکات و تجارب شخصی افراد از زندگی در محیط های مختلف و به تبع 
از مفاهیم مهم کیفیت زندگی است،  از زندگی یکی  این دلیل که درک فردی  به  آن مدرسه است. 
تنها در صورت وجود یک محیط باکیفیت و مطلوب و دلخواه دانش آموزان است که دانش آموزان 
از زندگی در مدرسه لذت می برند و میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف خود در مدرسه بیشتر 
همواره  متمادی  قرن های  زندگی  مفهوم كیفیت  عباسی، 1385(.  ترجمه  )بولند، 1995،  می شود 
موضوعی چالش برانگیز بوده است. کیفیت زندگی عبارت است از ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت 
زندگی شان بر اساس بافت فرهنگی و نظام ارزشی موقعیتی است که در آن زندگی می کنند و ارتباطی 
که این عوامل با انتظارات، اهداف، معیارها و عالیق شخصی آنها دارند )کارشکی، مؤمنی، قریشی، 
است كه  بهداشت«  جهانی  »سازمان  تعریف  حوزه،  این  در  تعاریف  جامع ترین  از  یکی   .)1393
كیفیت زندگی را درك افراد از موقعیت خود از زندگی در حیطه فرهنگی و ارزشی سیستمی كه در 
بیات،  آرزوها و دغدغه هایشان عنوان می كند )بیات و  با اهداف،  آن زندگی می كنند و رابطه شان 
زندگی  در  اهمیتی که  دلیل  به  اخیر  دهه  در  است که  متغیری  مدرسه  در  زندگی  1391(. کیفیت 
دانش آموزان داشته مورد توجه قرار گرفته است )پارک، 2000(. کیفیت زندگی در مدرسه عبارت 
است از بهزیستی و رضایت کّلی دانش آموزان از جنبه تجارب مثبت و منفی که ریشه در فعالیت های 
درون مدرسه ای دارد )کارشکی، مؤمنی و قریشی، 1393(. این تجارب مثبت و منفی که شکل دهنده 
ادراک کّلی دانش آموز از میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کّلی وی از زندگی درون مدرسه ای است، 
گویای سطح رضایت دانش آموزان از زندگی روزانه خود در مدرسه است )آینلی و بورک2، 1992(. 
بررسی ها نشان می دهد بین کیفیت زندگی ادارک شده و دانش آموزان در مدرسه با رضایت و نگرش 
دارد.  معناداری وجود  پیشرفت، همبستگی  و  و همساالن  معلم  با  روابط شان  مدرسه،  درباره  آنان 
همچنین پژوهشگران دریافته اند کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه، در ماندگاری آنها در مدرسه، 

1 . Marsh, Mara
2. bourke, Ainley
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نگرش آنها درباره مدرسه  رفتن، موفقیت تحصیلی، سطوح پیشرفت تحصیلی، پذیرش مسئولیت 
و تعهد در قبال تکالیف مدرسه و بروز نابهنجاری در مدرسه ارتباط دارد )آینلی و بورک، 1992(. 
سایر پژوهشگران نیز به رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با احساس تعلق به مدرسه، مشارکت بیشتر 
در تکالیف و امور مدرسه، انگیزه زیاد برای فراگیری مطالب درسی، نگرش مثبت به مدرسه و رابطه 
صمیمی تر و بهتر دانش آموزان با معلم و سایر همساالن و سالمت جسمی و روانی بهینه اشاره کرده اند 

)روک، فین1، 1998(.

در زمینه متغیرهای کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در داخل 
انجام نشده است. تحقیق هانگ2 )2011( و مارش و مارتین )2011(  کشور تحقیقات زیادی 
نشان داد که خودپنداره تحصیلی و موفقیت تحصیلی رابطه متقابلی با هم دارند. دانش آموزان با 
خودپنداره تحصیلی زیاد، به تالش بیشتر برای کسب موفقیت های تحصیلی تمایل بیشتری دارند 
کاسترل  و  اوغلو  مارش4، 2013(. کاسترل  و  مولر  مارتین، 2011،  و  مارش  )هاگت3، 2009، 
اوغلو )2015( در تحقیق خود با عنوان »تأثیر ادراک دانش آموزان از کیفیت زندگی در مدرسه بر 
انگیزش تحصیلی« به این نتیجه رسیدند که  بین کیفیت زندگی در مدرسه و انگیزش تحصیلی رابطه 
مثبت و معنی دار هست و کیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفه های آن پیش بینی کننده انگیزش تحصیلی 
تحصیلی،  پیشرفت  روابط  تحلیل  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )2014( همکاران5  و  برایان  است. 
خودکارآمدی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی پرداختند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که خودپنداره 
تحصیلی پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی به مدرسه است. وانگ و اسکیل6 )2013( در تحقیق خود 
با عنوان »موقعیت مدرسه، انگیزش پیشرفت و اشتیاق تحصیلی« به این نتیجه رسیدند که ادارک 
دانش آموزان از موقعیت مدرسه با انگیزش پیشرفت دانش آموزان پیش بین معنی دار اشتیاق تحصیلی 
با عنوان »تأثیر خودتنطیمی و  بویز7 )2015( در تحقیق خود  است. کادیما، دامن، ورسچورن و 
رابطه معلم -دانش آموز بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان« به این نتیجه دست یافتند که خودتنطیمی 
بیشتر دانش آموزان و روابط نزدیک آنها با معلم پیش بینی کننده اشتیاق تحصیلی دانش آموزان است. 
گونژ و کازو8 )2015( در تحقیقی با عنوان »مدل سازی تأثیر محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی 
دانش آموزان« به این نتیجه رسیدند که محیط مدرسه و امکانات تکنولوژیکی آن بر اشتیاق تحصیلی 

1 . Finn,  Rock
2. Huang
3 . Huguet, Dumas, Marsh,, Régner, Wheeler, Suls
4 . Möller,  Marsh
5 . Brian, Galla, Jeffrey,  Wood,  Eli,  Tsukayama, Kim, Angela
6 . Wang, Eccle
7 . Cadima, Sara, Doumen, Karine, Verschueren, Evelien
8 . Gunuc, Kuzu
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)رفتاری، شناختی و عاطفی( تأثیر دارد. پرنس و نوریس1 )2014( در تحقیق خود با عنوان »نقش 
خودپنداره تحصیلی در افزایش موفقیت دانش آموزان در مدرسه« به این نتیجه رسیدند که خودپنداره 
تحقیق خود  در  هانگ )2011(  است.  مدرسه  در  دانش آموزان  موفقیت  پیش بینی کننده  تحصیلی 
با عنوان »نقش خودپنداره تحصیلی در موفقیت تحصیلی« دریافت که بین خودپنداره تحصیلی و 
موفقیت در مدرسه رابطه وجود دارد. گوای، راتل، روی و لیتالین2 )2010( در مطالعه با عنوان 
»خودپنداره تحصیلی، انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی« به این نتیجه رسیدند که خودپنداره 
تحصیلی از طریق میانجی انگیزش تحصیلی، با موفقیت تحصیلِی زیاد رابطه مستقیم و مثبت دارد. 
ناتریال، کاتن و لونکا3 )2015( در تحقیق خود با عنوان »احساس شایستگی و خوش بینی به عنوان 
یافتند که احساس شایستگی در انجام  این نتیجه دست  به  افزایش اشتیاق تحصیلی«  منبعی برای 

کارهای تحصیلی و خوش بینی باعث افزایش اشتیاق تحصیلی می شود. 

در  آن  نبود  منفی  پیامدهای  و  دانش آموزان  برای  تحصیلی  اشتیاق  مثبت  پیامدهای  به  توجه  با 
دانش آموزان، ضرورت شناسایی عوامل مؤثر بر آن اهمیت می یابد. امروزه متغیرهای کیفیت زندگی 
در مدرسه و خودپنداره تحصیلی نقش مهمی در افزایش انگیزش و موفقیت تحصیلی دانش آموزان 
دارد و نتایج پژوهش ها نشان داده که کیفیت زندگی در مدرسه پیش بین معنی دار خودپنداره تحصیلی 
نیز  از طرف دیگر خودپنداره تحصیلی  است )گونژ و کازو، 2015، وانگ و اسکیل، 2013( و 
پیش بین اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان است )برایان و همکاران، 2014(؛ بنابراین می توان گفت 
که خودپنداره تحصیلی بین این نقش میانجی را ایفا می کند. با توجه به اینکه رابطه بین این متغیرها 
در تحقیقات قبلی مدنظر نبوده است، در این پژوهش رابطه بین متغیرهای کیفیت زندگی در مدرسه 
با اشتیاق تحصیلی با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان شهرستان ثالث باباجانی 
اشتیاق  و  تحصیلی  خودپنداره  بر  مدرسه  در  زندگی  مستقیم کیفیت  اثرات  و  شد  خواهد  بررسی 
اثر غیرمستقیم کیفیت  اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی و همچنین  تحصیلی، 

زندگی بر اشتیاق تحصیلی بررسی و آزمایش می شود. مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر است.

شکل 1. مدل مفهومی پژوهش

1 . Prince,  Nurius
2 . Guay, Ratelle Roy, Litalien
3 . Nurttila, Ketonen, Lonka

مدل مفهومی تحقیق

تحصیلی  خودپنداره 

)K H (

)E( اشتیاق تحصیلی
مدرسه  در  زندگی  کیفیت 

)K (
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روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر روش پژوهش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع 
همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانش آموزان پایه های پنجم و ششم شهرستان 
ثالث باباجانی )420 نفر( است.  حجم مطلوب نمونه با توجه به جدول مورگان 201 نفر بوده که 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای 201 نفر )90 پسر( و )111 دختر( برای نمونه 

انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش

برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های زیر استفاده شده است.

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک )1999(: این پرسشنامه شامل 39 سؤال و در 
7 بعد )رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی و انسجام 
روایی  است.  شده  طراحی  5 گزینه ای  لیکرت  مقیاس  پرسشنامه  به  پاسخ دهی  است.  اجتماعی( 
محتوایی آن را اساتید صاحب نظر تأیید کرده اند و پایایی آن در پژوهش سلطانی شال و همکاران 
)1390( روایی 0/85 گزارش شده است. پایایی محاسبه شده در این تحقیق با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ 0/90 به دست آمده است.

بعد  دارای 15 سؤال و سه  پرسشنامه  این  پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یسن چن )2004(: 
مقیاس  در  پرسشنامه  به  پاسخ دهی  است.  غیرآموزشگاهی  و  آموزشگاهی  عمومی،  خودپنداره 
چهارنقطه ای لیکرت طراحی شده است. روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شده و پایایی آن را مرعشیان 
و همکاران )2012(، 0/92 گزارش کرده اند. پایایی محاسبه شده در این تحقیق با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ، 0/90 به دست آمده است.

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی وانگ و همکاران )2011(: این پرسشنامه دارای 23 سؤال و سه بعد 
رفتاری، شناختی و هیجانی و در مقیاس لیکرتی 5 گزینه ای طراحی شده است )وانگ و همکاران، 
با  پرسشنامه  پایایی کل  و  کرده  تأیید  صاحب نظر  اساتید  را  پرسشنامه  محتوایی  روایی   .)2011
استفاده از ضریب آلفای کرونباح، 0/74 گزارش شده است. پایایی محاسبه شده در این تحقیق با 

استفاده از روش آلفای کرونباخ، 0/86 به دست آمده است.

روش تجزیه و تحلیل: برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و 
همبستگی پیرسون و همچنین روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel استفاده شده 

است.
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یافته ها

از بین 210 نفر آزمودنی انتخاب شده، 100 نفر یعنی 46/7 درصد پسر و 110 نفر یعنی 51/4 
درصد دختر هستند. 44/8 درصد از آزمودنی ها یعنی 95 نفر در پایه پنجم مشغول به تحصیل بوده 

و 115 نفر معادل 55/2 درصد از آزمودنی ها در پایه ششم مشغول به تحصیل هستند.

جدول1: میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی بین متغیرها

321انحرافاستانداردمیانگین

1**0/385**1135/4118/760/414.کیفیتزندگیدرمدرسه

1**240/599/490/376.خودپندارهتحصیلی

--371/7614/381.اشتیاقتحصیلی

p  ** ≤ 0/01

همانگونه که در جدول مشاهده می شود میانگین کیفیت زندگی در مدرسه 135/41 با انحراف 
میانگین  و   9/49 استاندارد  انحراف  با   40/59 تحصیلی  خودپنداره  میانگین   ،18/76 استاندارد 
اشتیاق تحصیلی دانش آموزان 71/76 با انحراف استاندارد 14/38 است. همچنین بین متغیر کیفیت 
  ،)p ≤0/01( در سطح )r=0/414( زندگی در مدرسه با اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار
بین متغیر خودپنداره تحصیلی با اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار )r=0/376( در سطح 
)p ≤0/01( و بین متغیر کیفیت زندگی در مدرسه با خودپنداره تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار 

)r=0/385( در سطح )p ≤0/01( وجود دارد.

برای بررسی اعتبار و کفایت داده ها از شاخص KMO استفاده شده است که مقدار این شاخص 
 ،0/832 با  برابر  مدرسه  در  زندگی  پرسشنامه کیفیت  برای  ترتیب  به  پژوهش  این  داده های  برای 
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی برابر با 0/875 و برای پرسشنامه اشتیاق تحصیلی برابر با 0/912 
به دست آمده است. این شاخص در دامنه صفر تا یك قرار دارد و هرچه مقدار این شاخص به یك 
نزدیک تر باشد داده های مدنظر اندازه نمونه برای تحلیل عاملی مناسب ترند. از آزمون بارتلت نیز 
پرسشنامه  برای هر سه  بارتلت  آزمون  استفاده می شود.  ماتریس همبستگی  بررسی چگونگی  برای 
همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، کوچک تر از مقدار 0/05 بوده و فرض واحد بودن 

ماتریس همبستگی رد می شود.
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جدول 2: مقدار آماره آزمون KMO و بارتلت

پرسشنامه کیفیت زندگی در 
مدرسه

KMO 0/832آزمون

آزمون بارتلت

χ2428/605

21درجه آزادی

Sig0/000

پرسشنامه خودپنداره 
تحصیلی

KMO 0/875آزمون

آزمون بارتلت

χ2192/517

26درجه آزادی

Sig0/000

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

KMO 0/912آزمون

آزمون بارتلت

χ2324/498

32درجه آزادی

Sig0/000

برای بررسی فرضیه های تحقیق نمودارهای خروجی نرمافزار لیزرل در حالت ضرایب استاندارد و 
ضرایب معنی داری t ارائه شده و سپس رد یا تأیید فرضیه های پژوهش بررسی خواهد شد.

شکل 2. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش
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شکل 3. اعداد معنی داری مدل ساختاری پژوهش

جدول 3: ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش

t اثر غیر مستقیم اثر مستقیم مسیر

به متغیر از متغیر

2/37 0/089 0/39 اشتیاق تحصیلی کیفیت زندگی در مدرسه 

2/32 - 0/23 اشتیاق تحصیلی خودپنداره تحصیلی

3/58 - 0/33 خودپنداره تحصیلی کیفیت زندگی در مدرسه 

اشتیاق  و  مدرسه  در  زندگی  بین کیفیت  ارتباط  می شود،  مشاهده  باال  جدول  در  همانگونه که 
تحصیلی )t=3/58( در سطح اطمینان )95%( معنی دار است و با توجه به مقدار ضریب مسیر بین 
این دو متغیر)0/39( نتیجه این است که کیفیت زندگی در مدرسه تأثیر مثبت و مستقیم بر اشتیاق 

تحصیلی دانش آموزان دارد؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید می شود. 

همچنین خالصه نتایج تحلیل داده ها در جدول باال نشان می دهد ارتباط بین خودپنداره تحصیلی 
به مقدار  توجه  با  معنی دار است که  اطمینان 95 درصد  در سطح   )t=2/32( اشتیاق تحصیلی و 
ضریب مسیر بین این دو متغیر )0/23(، می توان نتیجه گرفت که خودپنداره تحصیلی تأثیر مثبت 
و مستقیمی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تایید می شود. 
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 )t=3/37( بر اساس جدول باال، ارتباط بین متغیر کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی
در سطح اطمینان )95%( معنی دار است و با توجه به مقدار ضریب مسیر بین این دو متغیر)0/39( 
تحصیلی  خودپنداره  بر  مستقیمی  و  مثبت  تأثیر  مدرسه  در  زندگی  می شود که کیفیت  این  نتیجه 
دانش آموزان دارد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش تأیید می شود. نتایج خروجی مدل در شکل شماره 

1 و 2 ارائه شده است. 

میانجی  نقش  و  تحصیلی  اشتیاق  بر  مدرسه  در  زندگی  غیرمستقیم کیفیت  تأثیر  بررسی  برای 
خودپنداره تحصیلی، باید ضریب اثر غیرمستقیم )حاصل ضرب اثر مستقیم کیفیت زندگی در مدرسه 
را محاسبه کرد.  اشتیاق تحصیلی(  بر  اثر مستقیم خودپنداره تحصیلی  در  بر خودپنداره تحصیلی 
ضریب اثر غیرمستقیم کیفیت زندگی در مدرسه بر اشتیاق تحصیلی، 0/089 است که نشان می دهد 
خودپنداره تحصیلی در رابطه بین کیفیت زندگی در مدرسه و اشتیاق تحصیلی، نقش تعدیل کننده 

دارد؛ بنابراین فرضیه چهارم پزوهش نیز تأیید می شود.

جدول 4: خالصه شاخص های آماری برازندگی مدل پژوهش

)X2()df(X2/df)RMSEA( )GFI()AGFI()CFI()NFI(

107/46621/730/070/930/910/960/92

تقریب  خطای  مجذورات  میانگین  ریشه  شاخص  ضریب  که  می دهد  نشان  باال  جدول  نتایج 
RMSEA برابر با  )0/07(، شاخص برازندگی تطبیقی )CFI( برابر با 0/96، شاخص نیکویی 
برازش )GFI( برابر با 0/93، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )AGFI( برابر با 0/91، شاخص 
شاخص برازندکی هنجارشده )NFI( و شاخص خی دو روی درجه آزادی )df/X2( برابر با 1/73 

برابر با 0/92، داللت بر برازش مناسب و مطلوب مدل دارد. 

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی در تأثیر کیفیت زندگی در مدرسه بر 
اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهرستان ثالث باباجانی بوده است. 

اثر  تحصیلی  اشتیاق  بر  مدرسه  در  زندگی  که کیفیت  می دهد  نشان  تحقیق  اول  فرضیه  آزمون 
اسکیل )2013(، کاسترل  و  وانگ  کازو )2015(،  و  یافته های گونژ  با  یافته،  این  دارد.  مستقیم 
اوغلو و کاسترل اوغلو )2015( همسوست. می توان گفت که محیط مدرسه، محیط کسب دانش 
تا  بزند  موج  علمی  جوش وخروش  و  پویایی  و  رشد  آن  در  باید  و  است  افراد  همه جانبه  رشد  و 
دانش آموزان بتوانند با اشتیاق وافری در مدرسه حضور بیایند و در فعالیت های تحصیلی خود و به 
طور کلی فعالیت های مدرسه مشارکت بیشتری داشته باشند. اشتیاق تحصیلی به میزانی از انرژی 
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که یک فراگیر برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف می کند و  نیز میزان اثربخشی و کارایی 
حاصل شده اطالق می گردد )نعامی و پیریایی،191( که با رفتارهایی چون حضور در کالس، قبول 
به مدرسه و  دانش آموز  مثبت  تعریف، نگرش  با کالس  امور مرتبط  در  فعال  مقررات و مشارکت 
توانایی برآوردن انتظارات عملکرد بروز پیدا می کند، باعث مشارکت مؤثر در فعالیت های مدرسه، 
شرکت در فعالیت های کالسی و رابطه مناسب با معلمان و سایر دانش آموزان )شاری و همکاران، 
2014( پیشرفت تحصیلی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان در مدارس، کاهش رفتارهای پرخطر در 
مدارس )جنیفر، فردریک، 2015(. شود؛ زیرا تعهد دانش آموز را نسبت به اهداف آموزشی و درگیری 
دانش آموز با تکالیف مربوطه را بیشتر می کند )بشرپور و همکاران، 1392(. از طرف دیگر، کیفیت 
از جنبه تجارب مثبت و  دانش آموزان  بهزیستی و رضایت کلی  از  زندگی در مدرسه عبارت است 
منفی که ریشه در فعالیت های درون مدرسه ای دارد )مالین، لین کیال، 2001(. این تجارب مثبت 
و منفی که شکل دهنده ادراک کلی دانش آموز از میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کلی وی از زندگی 
است.  مدرسه  در  روزانه خود  زندگی  از  دانش آموزان  است، گویای سطح رضایت  درون مدرسه ای 
هرچه میزان رضایت دانش آموزان از زندگی در مدرسه بیشتر باشد، نگرش مثبت تری درباره مدرسه 
برای حضور زمانی  این ذهنیت مثبت زمینه الزم  آنان در ذهن شان شکل می گیـرد.  و فعالیت های 
بیشتر دانش آموز، تعهد بیشتر آنها در قبال مدرسه و انجام فعالیت های مربوط به آن را فراهم می کند 
و در واقع اشتیاق و تمایل دانش آموزان به انجام تکالیف درسی و پیشرفت روزبه روز در تحصیل را 

فراهم کند. 

مستقیم  اثر  تحصیلی کودکان  اشتیاق  بر  تحصیلی  می دهد خودپنداره  نشان  دوم  فرضیه  آزمون 
همکاران  و  )2011(، گوای  هانگ   ،)2014( نوریس  و  پرنس  تحقیق  نتایج  با  نتیجه  این  دارد. 
و  تحصیلی  حوزه های  در  افراد  ذهنی  توانایی  بازنمود  تحصیلی  خودپنداره  همسوست.   )2010(
ارزیابی از توانایی های تحصیل خود است که نقش مهمی در فهم یادگیری دانش آموزان و رشد و 
موفقیت آنها در مدرسه دارد )مارتین و همکاران، 2015(. خودپنداره تحصیلی نشان دهنده دانش 
و ادراکات فردی درباره نقاط قّوت و ضعف ما در یک حوزه تحصیلی معّین و عقاید فردی درباره 
توانایی هایمان در انجام موفقیت آمیز تکالیف تحصیلی در سطوح مختلف است؛ در ساله ای اولیه 
تحصـیل به تـدریج شکل می گیـرد و به مرور، فرد تصوری مثبت یا منفی از خودش در امر تحصیل 
افرادی که   .)1391 همکاران،  و  )یارمحمدی  می دهد  تحصیلی شکل  خودپنداره  عنوان  تحت  را 
در انجام کارهای تحصیلی خود را مطمئن تر و توانمندتر می دانند، در مقایسه با دیگران خودپنداره 
تحصیلی بسیارمؤثری را رشد می دهند و بالطبع چنین خودپندارهای باعث رشد و پیشرفت تحصیلی 
فرد می شود. موفقیت های بیشتر به مرور این احساس را در دانش آموز ایجاد می کند که مدرسه مکان 
مناسبی برای پیشرفت اوست؛ بنابراین تمایل و اشتیاق وی به ماندن در مدرسه و انجام فعالیت های 
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تحصیلی خود و مشارکت در امور مدرسه در وجود او زنده می شود. این تمایل و اشتیاق در بلندمدت 
تمایل  که  می کند  بیشتری کسب  موفقیت های  و  وی شده  تحصیلی  بیشتر خودپنداره  رشد  باعث 

دانش آموز را به ماندن در مدرسه و سرمایه گذاری بیشتر در مدرسه تشویق می کند. 

از آنجا که هر دانش آموزان بیشتر وقت خود را در مدرسه می گذرانند، دائما در معرض تعامالت 
اجتماعی قرار گرفته و ارزیابی می شوند. این ارزیابی ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم خودپنداره فرد 
را شکل می دهند و خودپنداره تحصیلی در سطح زیادش، احساس کفایت و کنترل را در فراگیران 
ایجاد می کند و این عامل اشتیاق به تحصیل فراگیران را افزایش می دهد. دانش آموزانی کـه اشتیاق 
تحصیلی داشته باشند، توجه بیشتری بر مسائل و موضوعات مـورد هـدف یادگیری دارند، به قـوانین 
نامطلوب  و  ناسازگارانه  رفتارهای  انجـام  از  می دهند،  نشـان  بیشـتری  تعهـد  مدرسـه  مقـررات  و 
اجتناب می کنند و در آزمـون هـا عملکـرد بهتـری دارنـد )مسلش و همکاران، 2001 (. در نهایت 
و اهداف  نیازهای خود در نظر می گیـرد  دانش آموز فعالیت های آموزشی را عاملی برای کامروایی 
آموزشی و یـادگیری را در راسـتای اهـداف شخصـی خـود می بیند؛ درنتیجـه تحصیل را امری بامعنا 
تصور می کند و بـدین ترتیـب، اشـتیاق وی بـه تحصـیل افـزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می شود 
تا شرایطی فراهم گردد که ادراک دانش آموزان از محیط مدرسه و کیفیت زندگی آنها به میزان زیادی 
باشد تا زمینه موففیت های بیشتر و درنتیجه رشد خودپنداره تحصیلی آنها را به دنبال داشته باشد که 

خود باعث افزایش اشتیاق تحصیلی آنها شود.

آزمون فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد کیفیت زندگی بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان اثر 
)2015(  همسوست.  اوغلو  کاسترل  و  اوغلو  تحقیق کاسترل  نتایج  با  نتیجه  این  دارد.  مستقیم 
کیفیت زندگی امروزه یکی از مهمترین مؤلفه های مفهوم کلی بهداشت محسوب می شود و سنجش 
آن امروزه در حوزه های مختلف به خصوص در مدارس اهمیت فوق العاده ای یافته است؛ زیرا ادراک 
دانش آموزان از کیفیت زندگی در مدرسه می تواندبر فعالیت های روزانه آنان را در مدرسه تأثیرگذار 
باشد. تجربه مثبت و منفی کسب شده در مدرسه می تواند بر ادراک کلی آنها از مدرسه تأثیر بگذارد 
و فرصت های چندگانه برای تسهیل موفقیت و پیشرفت آنها فراهم کند. پژوهش ها نشان می دهد که 
همبستگی معناداری بین کیفیت زندگی ادراک شده دانش آموزان در مدرسه با رضایت و نگرش آنان 
درباره مدرسه، روابط شان با معلم، همساالن، پیشرفت تحصیلی و پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال 
تکالیف مدرسه و بروز رفتارهای نابهنجار در مدرسه، ارتباط وجود دارد. یکی از عوامل مؤثر بر 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان خودپنداره تحصیلی و تصور آنها از مدرسه و میزان توانایی آنها در 
انجام فعالیت های تحصیلی است که خود از کیفیت زندگی و رضایت و نگرش دانش آموزان درباره 
مدرسه تأثیر می پذیرد. خودپنداره تحصیلی در حکم باورهای کلی ارزش گذاری همبسته با کفایت 
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ادراک شده تحصیلی فرد است. این تصور نتیجه کیفیت زندگی در مدرسه و نگرش ها و رضایت 
از وضعیت مدرسه و فعالیت های تحصیلی  از آن است که می تواند بر تصور دانش آموزان  حاصل 
و توانایی خود در انجام فعالیت های تحصیلی تأثیرگذار باشد. در واقع هرچه میزان کیفیت زندگی 
در مدارس بیشتر باشد، خودپنداره تحصیلی دانش آموزان بیشتر شده و میزان موفقیت و پیشرفت 

تحصیلی آنها بیشتر می شود.

آزمون فرضیه چهارم و نتایج تحلیل فرضیه دوم نشان می دهد که کیفیت زندگی در مدرسه از طریق 
خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد. خودپنداره تحصیلی بیانگر باورها و 
تصور دانش آموز از مدرسه، و توانایی های خود در انجام فعالیت های مربوط به مدرسه است. هرچه 
میزان خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان بیشتر باشد، نگرش آنها درباره مدرسه و پیش بینی موفقیت 
تأثیر می پذیرد،  از عوامل مختلفی  بود. خودپنداره تحصیلی  بیشتر خواهد  فعالیت های مدرسه  در 
ازجمله عوامل مؤثر بر خودپنداره تحصیلی بر اساس تحقیقات برایان و همکاران )2012( و گونژ و 
کازو )2015( ادراک فرد از وضعیت مدرسه و به طور کلی کیفیت زندگی در مدرسه است. کیفیت 
دانش آموزان می شود.  مثبت و منفی خاصی در ذهن  باعث شکل گیری تجارب  زندگی در مدرسه 
این تجارب به مرور تصوراتی از مدرسه و فعالیت های تحصیلی در ذهن دانش آموزان ایجاد می کند 
که خودپنداره تحصیلی نام دارد. بر اساس تحقیقات پیشین خودپنداره می تواند اشتیاق تحصیلی 
دانش آموزان را افزایش دهد و تمایل و انگیزه آنها را به مشارکت بیشتر در مدرسه و رسیدن به اهداف 
و موفقیت های تحصیلی بیشتر کند؛ بنابراین کیفیت زندگی در مدرسه به طور غیرمستقیم و ازطریق 

افزایش خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد.
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