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یادگیری دانش آموزان ابتدایی با  بررسی تاثیر عشق به مدرسه بر

 1استفاده از مدل وانگ و همکاران

 0، اسماعیل توسلی2فاطمه مرادی

 چکیده

عشق . است مدرسه به عشق احساس کنند، می مدرسه برقرار آموزان با دانش که روابطی از یکی

 قوی ای رابطه ایجاد و آموز  ذهن دانش در خاص روانی/روحی حاالت ایجاد با تواند به مدرسه می

 کمبود احساس مدرسه، بدون آموز دانش که ببرد سمتی به شرایط را مدرسه، و آموز دانش میان

گذاشتن به آموزش  اعم از توجه، تمکین، تعلق به مدرسه، ارزش مختلف های شیوه به نموده و

حقیق ت لذا. ای، خودتنظیمی و کاربرد راهبردشناختی بر میزان یادگیری خود بیافزاید مدرسه

آموزان ابتدایی تبیین  حاضر تالش نموده است تا اهمیت عشق به مدرسه را بر یادگیری دانش

آموزان دختر چهارم ابتدایی شهر اصفهان تشکیل  جامعه آماری در این تحقیق را دانش. نماید

ای بر. نامه استاندارد بوده است ای و ابزار مورد استفاده پرسش گیری خوشه روش نمونه. اند داده

نظران و برای اطمینان از پایایی ابزار  اطمینان از کسب محتوای روایی از نظر اساتید و صاحب

 آوری جمع های داده. های آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شده است گیری، از روش اندازه

 های پژوهش نشان داد که یافته .شد وتحلیل تجزیه Lisrelو  SPSSافزارهای  نرم کمک به شده

مقیاس تعلق به مدرسه و  مقیاس توجه و تمکین از جنبه رفتاری عشق به مدرسه، خرده خرده

مقیاس  ای از جنبه هیجانی عشق به مدرسه، خرده گذاشتن به آموزش مدرسه ارزش

خودتنظیمی و کاربرد راهبردشناختی از جنبه شناختی عشق به مدرسه؛ منجر به یادگیری 

 . است آموزان ابتدایی شده بهتر دانش

 .آموزان ابتدایی،مدل وانگ و همکاران عشق به مدرسه،یادگیری،دانش: ها کلید واژه
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 مقدمه

 بیان مساله

 1موفقیت دانش آموزان امروزی در امور تحصیلی، به میزان عشق آنها به تحصیل و مدرسه

این دانش آموزان در مدرسه و کالس مشارکت بیشتری دارند و عالقه و انگیزش . بستگی دارد

عشق دانش آموزان به مدرسه، (. 2311، 2وانگ و اکسلس)بیشتری از خود نشان می دهند 

متغیری است که برای یادگیری حیاتی است؛ تا جایی که آن را عامل مهمی در یادگیری 

، عشق (1558)0در مدل عشق تحصیلی رمبرگر و الرسون (.  0،2008زینگر)دانسته اند 

با دو مؤلفه عشق تحصیلی و عشق اجتماعی که در سازگاری تحصیلی نقش دارند، مشخص می 

در این مدل، عشق اجتماعی با رفتارهایی چون حضور در کالس، قبول مقررات و . شود

و عشق تحصیلی نیز نگرش های دانش  مشارکت فعال در امور مرتبط با کالس تعریف می شود

مدل بلومنفلد، . شود آموز درباره مدرسه و توانایی برآوردن انتظارات عملکرد را شامل می

رفتارهای )رفتاری . 1: عشق تحصیلی را دارای سه بعد می داند( 2330)9فردریکس و پاریس 

درسی مدرسه که برای مثبت، پرداختن به تکالیف درسی، مشارکت در فعالیت های فوق برنامه 

احساسات، عالیق، )عاطفی . 2، (سازگاری روانی اجتماعی و پیشرفت دانش آموز مفیدند

نیروگذاری روانشناختی )شناختی . 0و ( ادراکات و نگرش های دانش آموز به مدرسه

 (.آموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای خودتنظیمی آنهاست دانش

عهد دانش آموز را به اهداف آموزشی و درگیری وی را با تکالیف عشق تحصیلی از آنجا که ت

کند، لذا در پیشرفت تحصیلی، ارتقای تحصیلی دانش آموزان در مدارس،  مربوطه بیشتر می

دانش (. 2319، 6جنیفر و فردریکس)کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نقش عمده ای دارد 

و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات هدفِ آموزانی که عشق به مدرسه داشته باشند، توجه 

یادگیری دارند، به قوانین و مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان می دهند، از انجام رفتارهای 

همچنین عشق به . ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می کنند و در آزمون ها عملکرد بهتری دارند

ارد؛ زیرا باعث افزایش خوش بینی در مدرسه با استراتژی های موفقیت دانش آموزان رابطه د
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4 Rumberger & Larson 
5 Blumenfeld, Fredricks & Paris 
6 Jennifer & Fredricks 
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زمان تحصیل در مدرسه می شود و به عنوان پیش بین قدرتمندی از عشق در فعالیت های 

در مقابل؛ عدم عشق به مدرسه، (. 2335،  1سالمال ارو، تولوانن و نورمی)مدرسه عمل می کند 

ی انحرافی و خطر پیامدهای منفی جدی نظیر پیشرفت نکردن در مدرسه، تمایل به رفتارها

 (.2313، 2وانگ و هولکومب)ترک تحصیل را به همراه دارد 

تأثیرات مثبت عشق به مدرسه بر درگیرکردن دانش آموزان در فعالیت های تحصیلی و افزایش 

و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان ( 0،2011اونیل، بالن و شوافلی  )میزان تالش آنها 

از جمله عوامل موثر بر عشق به مدرسه . این عوامل را ایجاب می کند ابتدایی ضرورت مطالعه

این مقیاس بر . مطرح شده است( 2311) 0در مقیاس عشق به مدرسه وانگ، ویلت و اکلس

ساخته شده است و سه بعد رفتاری، هیجانی و ( 2004)9بلومنفلدو  فردریکسطبق نظریه 

خرده مقیاس های توجه و تمکین، عشق عشق رفتاری شامل . گیرد شناختی را دربر می

هیجانی شامل خرده مقیاس های تعلق به مدرسه و ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه ای و 

 .عشق شناختی نیز شامل خرده مقیاس های خودتنظیمی و کاربرد راهبرد شناختی می باشند

 

 پیشینه پژوهش

 پیشینه پژوهش خارجی

تاثیر عوامل اجتماعی و روانشناختی بر عشق "عنوان در مطالعه خود با( 2319)6کائور و نومن 

همبستگی درونی مولفه رفتاری، شناختی و هیجانی را معنادار  "آموزان به مدرسه در دانش

(31/3 > p )های رفتاری، شناختی، هیجانی و کل مقیاس را به ترتیب  و آلفای کرونباخ مؤلفه

العه، یک مدل مفهومی در ارتباط بین در این مط. کردند گزارش 89/3و  19/3، 82/3، 15/3

. پذیری با عشق به مدرسه، مورد بررسی قرار گرفت رضایت از زندگی، هدف زندگی و انعطاف

این مدل روابط مستقیم بین همه متغیرهای روانشناختی اجتماعی و عشق به مدرسه و نیز 

به عنوان نتیجه . روابط غیرمستقیم بین رضایت از زندگی و عشق به مدرسه را مطرح می کند

                                                      
1 Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi 
2 Wang & Holcombe 
3 Ouweneel, Blanc & Schaufeli 
4 Wang, Willett Eccles 
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مطالعه تمام متغیرها با عشق به مدرسه ارتباط مثبتی داشتند و رابطه بین رضایت کلی زندگی 

 .و عشق به مدرسه با بیشترین امتیاز گزارش شد

بررسی : ارزیابی عشق به مدرسه"در مطالعه خود با عنوان ( 2311)1وانگ، ویلت و اکسلس 

مدلی شش عاملی را نشان دادند که از مقادیر  "قومیتابعاد و سنجش بر اساس جنس، نژاد و 

  2X=600000و  =CFI. 510و  =SRMR 043.. )شاخصهای نیکویی برازش مناسبی برخوردارند

همچنین نتایج آن ها نشان داد بارهای عاملی همه سؤاالت این آزمون بر (.  RMSEA= .042و

معنادار می باشند و ضرایب  39/3در سطح  85/3تا  93/3خرده مقیاس در دامنه  6روی 

گزارش شده است  13/3پایایی هر یک از خرده مقیاسهای این آزمون نیز مساوی یا باالتر از 

، 12/3: ای گذاری به آموزش مدرسه ، ارزش19/3: ، تعلق به مدرسه18/3: ، تمکین13/3: توجه)

داد که عشق به  نتایج نشان(. 11/3: و کاربرد راهبرد شناختی 18/3: یادگیری خودتنظیمی

در این مطالعه، پسران . مدرسه یک ساختار چند بعدی با ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی است

و دختران به لحاظ عشق به مدرسه، تفاوت های قابل مالحظه ای در تعامالت رفتاری و عاطفی 

 .قومی داشتند/ با جنس و گروه های نژادی 

عشق به مدرسه، آوانگ، هاشیم و سانى  در خصوص بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
تحلیل عاملی تأییدی از مقیاس چندجانبه عشق به "نیز در پژوهشی با عنوان ( 2338)2

به تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس عشق به مدرسه فردریکز و همکاران  "مدرسه

نی را نشان نتایج پژوهش آنها سه خرده مقیاس رفتاری، شناختی و هیجا. پرداختند( 2330)

و  =TLI. 51و  =NFI. 51. )داد که از مقادیر شاخصهای نیکویی برازش مناسبی برخوردارند

58 .CFI=   203098وX
2
(.  RMSEA=.04و  =RMSEAHI.39و  =RMSEALO. 30و  =

نتایج نشان داد که عشق به مدرسه با ابعاد شناختی، رفتاری و روانشناختی در میان نوجوانان 

در واقع سه خرده مقیاس عشق به مدرسه چندجانبه یا . کشور مالزی ارتباط مستقیم دارد

MSES
 . ، عواملی ارزشمند برای عشق به مدرسه مطرح شدند0

سبک های والدین و استراتژی های "عه خود با عنوان در مطال( 2333)0آنوال، استاتین و نورمی 

معتقدند که رابطه مثبتی بین معلم و دانش آموز، احساس مثبت از  "های موفقیت نوجوانان

                                                      
1 Wang, Willett & Eccles 
2 Awang-Hashim & Sani 
3 Multidimensional School Engagement Scale 
4 Aunola, Statin & Nurmi 
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رفتارهای مثبت در . مدرسه و یادگیری لذت بخش از مالک های اشتیاق تحصیلی وجود دارد

نتایج این مطالعه . تحصیلی استکالس و اشتیاق در انجام تکالیف مدرسه نیز به معنی اشتیاق 

-نشان می دهد که این پژوهش، اشتیاق تحصیلی را به صورت پافشاری و حالت هیجانی

انگیزشی مثبت در مورد کارهای مدرسه بیان کرده و در برگیرنده سه جنبه شور و شعف، از 

 .خود بی خود شدن و جذب است

 پیشینه پژوهش داخلی

رابطه بین خالقیت هیجانی با اشتیاق "عه خود با عنوان در مطال( 2311)1عجم و همکاران 

 -که از نوع توصیفی  "تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

تحلیلی بود، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

تعداد افراد نمونه براساس جدول . ندرا درنظر گرفت 1050نفر در سال  092گناباد برابر با 

. ای انتخاب شدند گیری تصادفی طبقه نفر بود که بر اساس روش نمونه 189گرجسی و مورگان 

و  85/3دارای پایایی  (ECI)ها شامل پرسشنامه خالقیت هیجانی آوریل  آوری داده ابزار جمع

نتایج نشان داد که میزان . ودب 12/3با پایایی ( 2330، 2فردریکس و بلومنفلد)اشتیاق تحصیلی 

بین . خالقیت هیجانی و عشق به مدرسه دانشجویان دانشکده بهداشت باالتر از متوسط بود

خالقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی رابطه آماری وجود داشت و مؤلفه آمادگی هیجانی، کارآیی 

 . کردند میبینی  هایی بودند که عشق به مدرسه دانشجویان را پیش و اصالت جزو مؤلفه

بررسی فراونی و عوامل موثر در افت "در پژوهش خود با عنوان ( 2310)0رحیمی و همکاران 

های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  تحصیلی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشکده

در پژوهش خود نشان دادند که افت تحصیلی یک مشکل  "53-51گلستان در سال تحصیلی 

درصد دانشجویان در سال اول ورود  10 به طوری که نتایج مطالعه نشان داد حدود. جدی است

لذا پژوهش نشان داد ارتباطی معکوس بین افت . به دانشگاه با افت تحصیلی روبرو می شوند

 . تحصیلی و میزان پیشرفت تحصیلی وجود دارد

با توجه به مطالعات مختلف پژوهشی، عشق به مدرسه متغیری مهم و اساسی در تعلیم و 

از سوی دیگر عمده پژوهشهای انجام شده در . باشد تحصیلی میتربیت و سایر زمینه های 

. حوزه عشق به مدرسه، در خارج از کشور بوده و تمرکز آن هم بر اشتیاق شغلی بوده است

                                                      
1 Ajam et al 
2 Fredricks & Blumenfeld 
3 Rahimi et al 
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مطالعات زیادی پیرامون تعامالت و مشارکت های دانش آموزان در مدرسه انجام گرفته است، با 

سب و جامع برای ارزیابی متغیر عشق به مدرسه برای این وجود معرفی و ارائه مدل و ابزار منا

دانش آموزان و نشان دادن نقش حیاتی آن در زمینه های مختلف تحصیلی به عنوان موضوع و 

لذا موضوع بررسی تاثیر عشق به مدرسه بر یادگیری دانش آموزان . ای جدید است مسئله

ین یکی از نقدهای وارد بر پژوهش همچن. ابتدایی در ایران موضوعی نوین، نوپا و محدود است

بینی عوامل تاثیرگذار و مطالعه عوامل موثر به  های قبلی در مورد عشق به مدرسه، عدم هم

 . صورت جداگانه و مجزا است

 مبانی و چارچوب نظری

 عشق به مدرسه

عشق به مدرسه به میزان انرژی که یک دانش آموز برای انجام کارهای تحصیلی خود صرف می 

دانش آموزانی که عشق به . و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده اطالق می شودکند 

مدرسه داشته باشند، توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات مورد هدف یادگیری دارند، 

به قوانین و مقرارت محل تحصیل تعهد بیشتری نشان می دهند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه 

 .کنند و در آزمون ها، عملکرد بهتری دارند اب میو نامطلوب اجتن

 تعاریف عشق به مدرسه

عشق به مدرسه متغیر مهمی است که برای یادگیری حیاتی است؛ تا جایی که از آن به عنوان 

این متغیر همچنین به عنوان نقطه ی (. 2338، 1زینگیر)شود  یک منادی مهم یادگیری یاد می

ه و بالقوی مینه هازغم علی ر. افت تحصیلی به حساب می آیدمحوری اکثر نظریات مربوط به 

ز در هنومدرسه، عشق به رهای دانش آموزان، پژوهش ها روی فتاربهتر ای درک مرتبط بر

همانند  -در مدل مشارکت (. 2015، 2توسلی، هادی زاده و حمیدیان)ار دارد لیه قراومرحلة 

مانند سازی با مدرسه و مشارکت در آن به مدرسه تحت عنوان هعشق ، (1585، 0فین)سازی 

تعریف می شود و این دو عامل هستند که مسئولیت نیازها، مشارکت در فعالیت های اصلی و 

در مدل ( 1585)0وهلج، روتر، اسمیت، لسکو و فرناندز . فوق برنامه کالسی را بر عهده دارند

را به عنوان دو گام  پیشگیری از افت تحصیلی، مفاهیم عشق آموزشی و عضویت در مدرسه

                                                      
1
 Zyngier 

2
 E.Tavassoli, Dr hadizadeh & Dr hamidian 

3
 Finn 

4 Wehlage, Rutter, Smith, Lesko & Fernandez 
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 در مدل. ای که در تکامل اجتماعی و فردی شخص در مدرسه نقش دارند معرفی نمودند اولیه

با دو مؤلفه تحصیلی و اجتماعی که در سازگاری عشق نیز  (1558)1رومبرگر و الرسون 

اجتماعی با رفتارهایی چون حضور عشق در این مدل . تحصیلی نقش دارند، مشخص می شود

عشق شود و  در کالس، قبول مقررات و مشارکت فعال در امور مرتبط با کالس تعریف می

ی برآوردن انتظارات عملکرد را آموز نسبت به مدرسه و توانای تحصیلی نیز نگرش های دانش

به مدرسه بازتابی از وجود تفاوت در عشق گیری مختلف از  های اندازه مدل. شامل می شود

 . چگونگی تعریف این ساختار توسط محققین است

را برای سنجش عشق به مدرسه برگزیدند ( رفتاری و هیجانی)برخی از محققان دو عنصر 

عشق را برای ( 2333) 0 مارکس به عنوان مثال(. 2338، 2رمناسکینر، فورر، مارچاند و کیند)

ارزیابی میزان تالش دانش آموزان، توجه، عدم خستگی و اینکه به چه میزان تکالیف خود را 

اگرچه شواهدی مبنی بر اهمیت اشتیاق شناختی در عملکرد . انجام می دهند، طراحی نمود

ختی را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده مدرسه وجود دارد، اما ابزارهای کمی عنصر شنا

 (.2336، 0اپلتن، کریستنسون، کین و رسچلی)اند 

. مقیاس عشق به مدرسه را جهت ارزیابی عنصر شناختی و رفتاری توسعه داد (2331)9مارتین 

اگر . او بعد رفتاری را به سازگار و ناسازگار و بعد شناختی را به سازگار و ناسازگار تقسیم کرد

چه پژوهشگران تجربی مقیاس های سنجش عشق را توسعه بخشیدند، اما تا سال های اخیر، 

عشق به مدرسه را به صورت تک بعدی مورد سنجش قرار می دادند که یا شاخص های متنوع 

کیم و ) و یا به دو عنصر از سه عنصر توجه می شد( 2313، 6لیو و پابیان)شد  با هم ترکیب می

 (.2338، 1و رسچلی

 عاد عشق به مدرسهاب

انجام دادند، در نهایت برای مقیاس (  2311) 8در مطالعه اکتشافی که وانگ، ویلت و اکلس

اندازه گیری عشق به مدرسه، سه بعد رفتاری، هیجانی و شناختی را معرفی کردند که دارای 

 :شش خرده مقیاس زیر است

                                                      
1 Rumberger & Larson 
2 Skinner, Furrer, Marchand & Kindermann 
3
 Marks 

4 Appleton, Christenson, Kim & Reschly 
5
 Martin 

6 Liu & Pabian 
7 Kim & Reschly 
8 Wang, Willett Eccles 
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درک مطالب  نشان می دهد که دانش آموزان در کالس درس، چقدر در: 1توجه -1

 درسی تمرکز دارند؟

 دانش آموزان در مدرسه به چه میزان از قوانین مدرسه پیروی می کنند؟: 2تمکین -2

میزان وابستگی و تعلق خاطر دانش آموزان به مدرسه را بیان می : 0تعلق به مدرسه -0

 . کند

 

تفاوت و احترام ویژه نسبت به آموزش مطالب : 0ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه ای -0

 .مدرسه را اشاره می کند مطالب در

میزان خودکنترلی و درک مسائل و حل آنها را توسط دانش آموزان : 9خودتنظیمی -9

 . بیان می کند

به میزان برنامه ریزی و زمان انجام کارها، ارتباط مطالب : 6کاربرد راهبرد شناختی -6

 .قبلی با مطالب جدید دانش آموزان اشاره دارد

 مدل وانگ و همکاران

ل هایی که نسبت به سایر مدل ها، از جامعیت بیشتری برخوردار است، مدل عشق یکی از مد

این مدل بر طبق نظریه فردریکس و بلومنفلد . است( 2311)به مدرسه وانگ، ویلت و اکلس  

عشق . گیرد ساخته شده است و سه بعد رفتاری، هیجانی و شناختی را دربر می( 2330)

و تمکین، عشق هیجانی شامل خرده مقیاس های تعلق  رفتاری شامل خرده مقیاس های توجه

به مدرسه و ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه ای و عشق شناختی نیز شامل خرده مقیاس 

درجه ای  9این ابزار در مقیاس لیکرت . های خودتنظیمی و کاربرد راهبرد شناختی می باشند

عشق رفتاری در این مقیاس، . می شوداندازه گرفته ( 9)تا تقریباً همیشه ( 1)از تقریباً هرگز 

. آموزان را به مدرسه و یادگیری سوق می دهد اشاره به فعالیت ها و اقداماتی دارد که دانش

، (به عنوان مثال، حضور در کالس و تکمیل تکالیف مدرسه)عشق رفتاری شامل رفتار مثبت 

و مشارکت در فعالیت ( مانند تالش و تمرکز)دخالت و درگیری در وظایف تحصیلی و یادگیری 

                                                      
1
 Attention 

2 Compliance 
3 Belonging 
4 Valuing 
5 Regulation 
6 Strategy 
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عشق هیجانی نمایانگر واکنش های عاطفی . می شود( مانند دو و میدانی)های فوق برنامه 

 (.1585، 1فین)دانش آموز و احساس وابستگی به مدرسه است 

مدلی شش عاملی را نشان دادند که از مقادیر شاخص های ( 2311)2وانگ، ویلت و اکلس  

RMSEA= .042    , SRMR=510 .CFI=   , X ,043.)ارند نیکویی برازش مناسبی برخورد
2
= 

همچنین نتایج آن ها نشان داد بارهای عاملی تمام سواالت این آزمون بر روی شش (. 634.44

معنادار می باشد و ضرایب پایایی هر یک از . 39در سطح  . 8تا . 95خرده مقیاس در دامنه 

 . گزارش شده است. 1التر از های این آزمون نیز مساوی یا با خرده مقیاس

 یادگیری

دلیل نیاز انسان به یادگیری، ممکن است تمایل . یادگیری انسان فرآیندی مادم العمر است

فطری آنان به برتری و بهتر بودن و بهتر زیستن، وعده پاداش، هراس از مجازات، سودای 

فهمیدن، ارضای حس پیشرفت، فشار اجتماعی، فشار همساالن، حس کنجکاوی، تالش برای 

 .جویی، مقام، سربلندی و مانند آنها باشد کمال

این پدیده به دلیل افزایش سرعت تغییر در جامعه، روز به روز اهمیت بیشتری یافته است، چرا 

یادگیری، . که الزم است اعضای جامعه همواره یاد بگیرند تا بتوانند عضو جامعه باقی بمانند

می کند و ارتباط موفقیت آمیز و دانش رسیدن به کامیابی را در ارتباط عصبی در مغز ایجاد 

یادگیری یک مجموعه از جریان های اصالحی برای راهبری انسان به . دسترس قرار می دهد

 . مسیر درست است

 روش شناسی پژوهش

 روش پژوهش

 همبستگی -این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطالعات توصیفی

در تحلیل مسیرهای اساسی میان ( 8.8نرم افزار لیزرل نگارش )و از الگوی معادالت ساختاری 

شاخص های برازش مدل، همگی نشان از برازش مناسب مدل . متغیرها استفاده شده است

از سوی دیگر متغیرهای مورد بررسی در مدل مفهومی تحقیق از نظر تعداد . تحقیق داشتند

                                                      
1
 Finn 

2 Wang, Willett & Eccles 
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آمده  0منبع استخراج وآلفای کرونباخ آن به تفکیک در جدول شماره های مطرح شده،  سوال

 . است

 جامعه آماری

جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی سال تحصیلی 

شهر اصفهان اعم از انواع خاص، دولتی، غیرانتفاعی، شاهد، هیات امنایی تشکیل  58-51

 .آمده است 2ها در جدول شماره  یق آندق تعداد که دهند می

 

 51-58تعداد دانش آموزان اصفهان در سال تحصیلی : 1جدول

تعداد 

 مدارس

تعداد کالس 

 درس

تعداد دانش آموزان 

 دختر

تعداد کل 

 آموزان دانش

1،025 06،915 021،023 803،185 

 

 حجم نمونه

کوکران  فرمول اساس بر نمونه حجم است، زیاد آماری ی جامعه آنکه دلیل به پژوهش، این در

 .نفر محاسبه گردید 080

  
           

                 
 

  
                     

                                 
 

 

   n= ،     t=1.96     ،   p=0.5    ،    d=0.55،     حجم نمونه =Nتعداد کل نمونه      

 

در . نامه استاندارد بوده است صورت خوشه ای و ابزار مورد استفاده پرسش گیری به روش نمونه

نامه این پژوهش، از سواالتی استفاده شده است که دانش آموزان دختر دوره چهارم  پرسش

در این پژوهش . دهد گانه ارائه می ها، پاسخ الزم را درمورد فرضیات هفت ی آن ابتدایی با مطالعه
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به طور تصادفی انتخاب و  0تدا از بین شش ناحیه آموزش و پرورش شهر اصفهان، ناحیه اب

دبستان دخترانه بود؛ یک دبستان دخترانه به صورت  18سپس از این ناحیه آموزشی که شامل 

 . تصادفی انتخاب و از هر دبستان یک کالس به عنوان خوشه نهایی انتخاب شد

 

 قظع ابتدایی نواحی شش گانه اصفهانتعداد مدارس دخترانه م: 2جدول

تعداد 

 ناحیه

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 1ناحیه 

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 2ناحیه 

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 0ناحیه 

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 0ناحیه 

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 9ناحیه 

تعداد 

مدارس 

دخترانه 

 6ناحیه 

6 10 9 22 18 23 6 

 

 

 روایی و پایایی پژوهش

 می پوشش را نظر اهداف مورد شده، مطرح سؤاالت آیا اینکه و پرسشنامه روایی بررسی منظور به

اختیار استادان وصاحب نظران  در را آن ندارد، جمالت در ابهامات و نگارش نظر از مانعی دهد و

دقیق، پرسش نامه به کارگرفته در این پژوهش بومی سازی شده  بررسی از پس .داده شد قرار

وتعدادی از سواالت که با فرهنگ ما تناسب نداشتند و یا دارای هم پوشانی باهم بودند، حذف 

 .شدند

پرسش نامه  23همچنین به منظور سنجش پایایی سواالت پرسش نامه، نمونه اولیه ای شامل  

پیش آزمون شد و با استفاده از دو روش بازآزمایی و محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ مقدار 

ای استاندارد بوده و  پرسش نامه به کار رفته در این پژوهش، پرسش نامه. یی محاسبه شدپایا

 .ذکر شده است 0منابع آن در جدول شماره 
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 متغیرهای مورد بررسی در پژوهش :0جدول

 

 

  

متغیرهای 

موجود 

درمدل 

 مفهومی

تعداد 

 گویه
شماره سواالت در 

 پرسشنامه
 منبع

پایایی 

 (کرونباخ)

 پایایی

 (بازآزمایی)

 1و2و0 0 توجه
وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 

1100 

 درصد

8208 

 درصد

 0و9و6و1 0 تمکین
وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 
 درصد 83

1900 

 درصد

تعلق به 

 مدرسه
 8و5و13 0

وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 

1101 

 درصد

1002 

 درصد

ارزش 

گذاشتن به 

آموزش 

 مدرسه ای

9 
و12و10و10و19

11 

وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 

1301 

 درصد

1100 

 درصد

 16و11و18و15 0 خودتنظیمی
وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 

1300 

 درصد

8100 

 درصد

کاربرد راهبرد 

 شناختی
 23و21و22و20 0

وانگ، وایلت و اسکلز 

(2311) 

1100 

 درصد

8105 

 درصد

 20و29و26و21 0 یادگیری
، لیتزینگر و (2330)لیوسی 

 (2331)همکاران 

8608 

 درصد

1809 

 درصد

-  21 کل متغیرها

وانگ، وایلت و اسکلز 

،  لیتزینگر و (2311)

، لیوسی (2331)همکاران 

(2330.) 

 درصد 1606
5309 

 درصد
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 ابزار گردآوری داده ها

های  و سوال  شده استفاده اطالعات آوری جمع برای پرسشنامه شیوه از پژوهش، این در

های آماری و  دلیل سهولت بررسی همچنین، به. ای است نامه از نوع بسته و پنج گزینه پرسش

ازجمله ابزار سنجش . شود نامه با سواالت بسته پاسخ استفاده می جویی در وقت، از پرسش صرفه

گیری  مقیاس اندازه. گیری نگرش است های اندازه های علوم انسانی، مقیاس داده در پژوهش 

نامه در این پژوهش در دو بخش تدوین  پرسش. نگرش این پژوهش، از نوع طیف لیکرت است

شناختی و بخش دوم، حاوی سواالت تخصصی   های جمعیت بخش اول، حاوی داده. شده است

توجه، تمکین، تعلق به  "نامه پژوهش متناسب با ابعاد  پرسش. باشد در ارتباط با ابعاد مدل می

گذاشتن به آموزش مدرسه ای، خودتنظیمی و کاربرد راهبرد شناختی و مدرسه، ارزش 

ترتیب مقیاس . برای دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی متناسب سازی و تدوین شد "یادگیری

در این طیف، کامال . لیکرت در این پژوهش، از کامال موافقم تا کامال مخالفم مرتب گردید

 این ی پرسشنامه. دهد م، امتیاز یک را به خود اختصاص میموافقم، امتیاز پنج و کامال مخالف

 منجر پاسخ گویی در تسهیل و نتایج استخراج سهولت به که است بسته و منظم نوع از پژوهش،

 سوال می باشد، 4سوال های اطالعات عمومی که شامل  بر عالوه پرسشنامه، این در. شود می

درجه ای، به صورت  9سوال، با استفاده از طیف لیکرت  27با  نیز پژوهش اصلی متغیرهای

شایان ذکر است که به دلیل عدم تکمیل برخی پرسش  .است گرفته قرار مورد سنجش حضوری

پرسش نامه جمع آوری و قابلیت استفاده  080پرسش نامه توزیع گردید که  993نامه ها، 

انحراف معیار و شماره سواالت آن ها متغیرها به همراه میانگین، واریانس،  9در جدول . داشت

 . نشان داده شده است
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 متغیرها و شاخص های آماری تحقیق :0جدول

 شاخص آماری متغیر آماری
شماره 

 سوال
 انحراف معیار واریانس میانگین

 توجه

 30889 30180 00156 9 توجه به مطالب درسی

 10311 10300 00116 6 به موقع انجام دادن تکالیف

 10210 1062 00000 1 تمرکز روی تکالیف

 تمکین

 30506 30819 00136 8 احترام به دانش آموزان دیگر

 30111 30630 00202 5 عدم درگیری در یک نزاع

 30895 30108 00191 13 رفتن به موقع به مدرسه

 30131 309 00361 11 انجام منظم تکالیف

 تعلق به مدرسه

 30889 30180 00321 12 احساس شادی و امنیت

 30520 30891 00100 10 اشتیاق به مدرسه

 30562 30526 00138 10 حس خوب ارتباط با به دانش آموزان

 ارزش گذاشتن

 1031 10106 00551 19 خوب بودن در مدرسه

 30599 30512 00320 16 اهمیت مدرسه رفتن

هایی غیر از  یادگیری بهتر مطالب از مکان

 مدرسه
11 00191 30108 30895 

 30131 309 00361 18 کسب تحصیل خوب

 30802 30652 00161 15  یادگیری از فعالیت مدرسه

 خودتنظیمی

 10138 1020 00118 23 مشخص کردن راه حل و برنامه ریزی

 10300 1031 00055 21 داشتن برنامه

    22 رهایی از تجربه های بد

 1039 10132 00010 20 عبرت از اشتباهات خود

 کاربرد راهبرد

 30805 3012 00885 20 درک و یادگیری مطالب بیشتر

 30806 30111 00511 29 برنامه ریزی جهت تکلیف مدرسه

 30850 30151 002 26 های قبلی ارتباط مطالب با آموخته

 30101 30995 00551 21 اطمینان از به موقع بودن شروع کار

 یادگیری

نوآور و تمایل به یادگیری خالق و 

 واقعیت
28 00199 30699 30816 

 30100 30992 00812 25 فرار از تکرار و تمایل به کارهایی گروهی

 30886 30110 00500 03 یادگیری کالمی و دیداری

 30816 30181 00161 01 درک مطالب به طور کلی و به صورت منظم
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 یافته های پژوهش

 :به شرح زیر است یافته های مهم پژوهش

 

 آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

سن، تعداد اعضای خانواده، باالترین تحصیالت در : سوال عمومی شامل 0در این پژوهش، 

نتایج بدست آمده از آمار . دهندگان پرسیده شده است خانواده و میزان عالقه به مدرسه از پاسخ

درصد از پاسخ  1808سنی نشان می دهد که جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در زمینه رده 

سال  13درصد سنین کمتر از  9سال و  13درصد سنین بیشتر از  1602سال،  13دهنذگان 

 0درصد بین  2105نفر،  0الی  1درصد بین  1301در زمینه تعداد اعضای خانواده، . می باشند

ترین تحصیالت در خانواده در زمینه باال. دهد نفر را تشکیل می 9درصد باالی  8نفر،  9الی 

درصد از مقطع کارشناسی ارشد و  2300درصد کارشناسی می باشند،  6608پاسخ دهندگان، 

بر اساس میزان عالقه به مدرسه، . درصد می باشد 600دکترا و برای دیپلم و زیردیپلم هر کدام 

رصد برای د 0درصد تمایل کمتر و  601درصد عالقمند،  2200درصد بسیار عالقمند،  6106

 .عدم تمایل می باشد

 

 آمار استنباطی پژوهش

 افزار نرم و ساختاری معادالت الگوی ساختاری جزء از پژوهش فرضیه های آزمون به منظور

شکل الگوی اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد در . است شده استفاده 8.80 نسخه لیزرل

 .شکل های زیر ارائه شده است
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 مسیر برآورد شده برای عشق به مدرسه دانش آموزاننمودار : 1شکل
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 مناسبی وضعیت در( برازش)تناسب  شاخص های لحاظ از اندازه گیری الگوی می شود، مالحظه

 .است 08.زیر  است که 07.در این حالت برابر   RMSEAمقدار  زیرا است،

وان به ضرایب آماری در در ادامه برای آزمودن فرضیه های پژوهش و این که تا چه اندازه می ت

بعد تاثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر اطمینان کرد، باید به اعداد معناداری روابط بین متغیرها 

 (. 0شکل . )نیز توجه کرد

 (معناداری سطح مقدار)پژوهش  مدل آزمون به مربوط نتیجه: 0شکل

 

در این پژوهش برای تعیین برازش مدل از شاخص های متعددی استفاده شده است که نتایج 

همان طور که در جدول مشخص است، تمامی شاخص ها مدل را . نمایان است 6آن در جدول 

باشد، مدل از برازش  9.بزرگتر از  GFI ,NFI ,CFI ,RFIبه طور کلی اگر ارزش . تایید می کند
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به درجه آزادی که مهم ترین ( خی دو)همچنین اگر نسبت کای دو . خوبی برخوردار است

باشد؛ مدل از برازش خوبی برخوردار  0شاخص آماری در تعیین برازش مدل است، کمتر از 

 .باشد، برازش مدل قابل قبول است/ 1نیز اگر کمتر از  RMSEAمقدار .  است

 

 معیارهای برازش مدل :9جدول

 امتیاز کسب شده قبولحد قابل  معیار برازش مدل

 2.74 0کمتر از  نسبت کای دو به درجه آزادی

 92. 5.بیشتر از  (GFI)شاخص نیکویی برازش

شاخص برازش نرمال 

 (NFI)شده

 92. 5.بیشتر از 

 95. 5.بیشتر از  (CFI)شاخص برازش مقایسه ای

 9. 5.بیشتر از  (RFI)شاخص برازش نسبی

ریشه میانگین مجذورخطای 

 (RMSEA)تخمین

 057. 8.کمتر از 

 

 

نیز فرضیه های پژوهش به تناسب برآورد استاندارد رابطه و اعداد معناداری  1در جدول شماره 

شایان ذکر است، در صورتی که اعداد معناداری در . اند مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته

تغیر را تایید نمود و بر نباشد، می توان معناداری مسیر میان دو م( -1056تا  1056)بازه ی 

مالحظه می شود که تمامی ابعاد معرفی شده برای ابعاد عشق . وجود این رابطه صحه گذاشت

 .به مدرسه، رابطه ی مثبت و معناداری با یادگیری دارند
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 آزمون فرضیه های اصلی پژوهش :6جدول

 مسیر ها فرضیه
برآورد 

 استاندارد

اعداد 

 معناداری

وضعیت 

فرضیه در 

 مدل

 تایید می شود 10001 68. اثر توجه بر یادگیری 1

 تایید می شود 13030 73. اثر تمکین بر یادگیری 2

0 
اثر تعلق به مدرسه بر 

 یادگیری
 تایید می شود 14.89 79.

4 

اثر ارزش گذاشتن به 

ای بر  آموزش مدرسه

 یادگیری

 تایید می شود 7.13 78.

5 
اثر خودتنظیمی بر 

 یادگیری
 تایید می شود 14.59 71.

6 
اثر کاربرد راهبرد شناختی 

 بر یادگیری
 تایید می شود 8.62 00.

7 
اثر عشق به مدرسه بر 

 یادگیری
 تایید می شود 10.01 72.

 

ترین معیار برای بررسی روابط بین متغیرها در مدل است که که باید  مقدار معناداری اصلی

لذا با توجه به این آماره تمام فرضیه ها . باشد -1056یا کوچکتر از  1056مقداری بزرگتر از 

 . تایید می گردند

 بحث و نتیجه گیری

تاثیر عشق به مدرسه بر پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرهای عشق به مدرسه و 

دراین پژوهش . آموزان ابتدایی بر اساس مدل وانگ و همکاران پرداخته است یادگیری دانش

. بعد بر اساس مدل وانگ و همکاران در نظر گرفته شد 1ابتدا برای متغیر عشق به مدرسه، 

ادگیری همچنین مشخص گردید که تمامی این ابعاد طی آزمون، رابطه معنادار و مثبتی با ی

بعد توجه، تمکین،  1متاثر از  می توان از این پژوهش نتیجه گرفت که عشق به مدرسه. دارند

تعلق به مدرسه، ارزش گذاشتن به آموزش مدرسه ای، خودتنظیمی و کاربرد راهبرد شناختی 
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سپس روابط بین ابعاد عشق به مدرسه و . می باشد که توسط وانگ و همکاران بیان شده بود

 .در قالب شش فرضیه مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه مورد بحث قرار می گیرد یادگیری

 مثبت اثر توجه از ابعاد عشق به مدرسه، که نتیجه حاصل شده از فرضیه اول پژوهش نشان داد

 اطمینان با و مدرسه توجه دارند یک به همیشه آموزانی که دانش .یادگیری دارد بر معناداری و

دارند و میزان  مدرسه آن با پایداری بسیار و عاطفی احساسی رابطه برند، بهره می آن از

توجه و اینکه دانش آموزان در کالس  توان گفت که لذا می .یادگیری به مراتب افزایش می یابد

مدرسه و  به عشق احساس درس، چقدر در درک مطالب درسی تمرکز دارند؛ برای توصیف

 ایان ذکر است که نتایج بدست آمده از فرضیه اول پژوهش، باش. به کار می رود یادگیری بیشتر

، (2330)2، فردریکس و بلومنفلد (2319)1شده توسط جنیفر و فردریکس  انجام تحقیقات

 . نیز قابل تایید است( 2333)0مارکس 

 اثر نتیجه حاصل شده از فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد که تمکین از ابعاد عشق به مدرسه

اینکه دانش آموزان در مدرسه به چه میزان جست و خیز  .یادگیری دارد بر معناداری و مثبت

 باعث رابطه این نوع. تقویت میزان یادگیری دانش آموزان باشد برای دلیلی تواند نموده اند، می

 تضمین را یادگیری که گردد می با عشق به مدرسه قوی بسیار احساسی پیوندهای ایجاد

شده توسط وانگ،  انجام تحقیقات بدست آمده از فرضیه دوم پژوهش، بانتایج . خواهد کرد

نیز ( 2330)، فردریکس و بلومنفلد (2335)9، آرچامبلت و همکاران (2311)0ویلت و اکلس

 .قابل تایید است

 به نتیجه حاصل شده از فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که تعلق به مدرسه از ابعاد عشق

یکی از ابعاد عشق به . معناداری بر میزان یادگیری دانش آموزان دارد و مثبت اثر مدرسه،

مدرسه میزان وابستگی و تعلق خاطر دانش آموزان به مدرسه می باشد که با میزان یادگیری 

 شایان ذکر است که نتایج بدست آمده از فرضیه سوم پژوهش، با. رابطه مستقیمی دارد

نیز ( 2330)،  فردریکس و بلومنفلد (2311)اکلس  شده توسط وانگ، ویلت و انجام تحقیقات

 .قابل تایید است

                                                      
1 Jennifer & Fredricks 
2 Fredricks & Blumenfeld 
3
 Marks 

4 Wang, Willett & Eccles 
5 Archambault et al 
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نتیجه حاصل شده از فرضیه چهارم پژوهش نشان می دهد که ارزش گذاشتن به آموزش 

تفاوت و احترام ویژه . معناداری بر میزان یادگیری دانش آموزان دارد و مثبت مدرسه ای، اثر

یکی از ابعاد عشق به مدرسه است که با  مدرسه، به ای از ابعاد عشق نسبت به آموزش مدرسه

 تحقیقات نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم پژوهش، با. میزان یادگیری رابطه مستقیمی دارد

نیز قابل تایید (  2330)،  فردریکس و بلومنفلد (2311)شده توسط وانگ، ویلت و اکلس  انجام

 .است

 و مثبت می دهد که خودتنظیمی، اثرنتیجه حاصل شده از فرضیه پنجم پژوهش نشان 

میزان خودکنترلی و درک مسائل و حل آنها . معناداری بر میزان یادگیری دانش آموزان دارد

یکی از ابعاد عشق به مدرسه است که با میزان  مدرسه، به توسط دانش آموزان از ابعاد عشق

از فرضیه پنجم پژوهش،  شایان ذکر است که نتایج بدست آمده. یادگیری رابطه مستقیمی دارد

،  (2311)، وانگ، ویلت و اکلس (2310)1شده توسط الوسون و همکاران  انجام تحقیقات با

نتیجه حاصل شده از فرضیه ششم پژوهش . نیز قابل تایید است(  2330)فردریکس و بلومنفلد 

معناداری بر میزان یادگیری  و مثبت نشان می دهد که کاربرد راهبرد شناختی، اثر

میزان برنامه ریزی و زمان انجام کارها، ارتباط مطالب قبلی با مطالب جدید . آموزان دارد دانش

یکی از ابعاد عشق به مدرسه است که با میزان یادگیری  مدرسه، به دانش آموزان از ابعاد عشق

شده توسط  انجام تحقیقات نتایج بدست آمده از فرضیه ششم پژوهش، با. رابطه مستقیمی دارد

نیز قابل ( 1552)2و مونتیج (  2330)،  فردریکس و بلومنفلد (2311)انگ، ویلت و اکلس و

 .تایید است

توان این گونه استنباط کرد که عشق به مدرسه، منجر به برقراری روابط مثبت با همساالن،  می

لذا . شود مقبولیت بین همساالن، سازگاری اجتماعی، کارآمدی در حل مسئله و یادگیری می

ی بهتری با معلم و  دانش آموزی که از اشتیاق پایینی برخوردار است، قادر به برقراری رابطه

اجتماعی را در پی دارد و بر  -همکالسان خود نخواهد بود که این امر پیامدهای منفی روانی

در حالت کلی این پژوهش نشان داد که دانش . آموز اثرگذار خواهد بود میزان یادگیری دانش

ی که از عشق به مدرسه برخوردار نیستند، در مقایسه با دانش آموزانی که به مدرسه آموزان

 .ورزند؛ از میزان یادگیری کمتری در طول دوران تحصیل برخوردارند عشق می

                                                      
1 lawson et al 
2
 Montage 
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نتیجه قابل برداشت از یافته های ذکر شده آن است که هرگاه دانش آموزی به مدرسه و 

سبت به آن داشته و ذوق و شوق داشتن آن را در شیفتگی خاصی ن)تحصیل عالقه مند باشد 

 .  ، میزان یادگیری در او تقویت می شود(سر بپروراند

 

 

 

 

                                            

 مدل نهایی پژوهش -0شکل 

 

 

 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

 در بعدی های پژوهش در زیر شرح به توانند می که دارند وجود مختلفی پژوهشی پیشنهادهای

 :شوند گرفته نظر

 شود می پیشنهاد .بود شده استفاده نامه، پرسش گیری اندازه ابزار از پژوهش این در -1

 برای حوزه این با متخصصان مصاحبه و دلفی روش از مشابه طی پژوهشی که

 .شود استفاده میزان یادگیری در عشق به مدرسه بررسی

متغیرهای رفتاری،  از اعم عشق به مدرسه در موجود متغیرهای دیگر بررسی به  -2

 .بپردازند حاضر پژوهش مدل به توجه با ... و هنجاری، شناختی

با توجه به این که این پژوهش صرفا برای دانش آموزان دختر پایه چهارم شهر  -0

پژوهش برای سایر حوزه ها نیز انجام اصفهان انجام شده است، پیشنهاد می شود این 

 .شود

 
 

 یادگیری عشق به مدرسه
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 محدودیت های پژوهش

 بر و باشند می محقق کنترل حیطه از خارج که دارند وجود عواملی پژوهشی، هر انجام در

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان جمله می آن از. می گذارند تأثیر پژوهش یافته های

حاضر را کلیه دانش آموزان دختر پایه  پژوهش نظر مورد جامعه اینکه به توجه با -1

شهر اصفهان اعم از انواع خاص، دولتی،  51-58چهارم ابتدایی سال تحصیلی 

 این یافته های تعمیم پذیری دهند، غیرانتفاعی، شاهد، هیات امنایی تشکیل می

 .گیرد صورت احتیاط با مدارس و سایر  مقاطع باید  دیگر به پژوهش

 ابراز از ترس و پرسشنامه تکمیل و همکاری به آموزان دانش از برخی تمایل عدم -2

 .عقیده
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