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Abstract

The aim of this study was to investigate the role of the life
quality in school and academic self-concept on their academic
engagement in Salasbabajani fifth and sixth grade students. The
research method was descriptive correlational (path analysis). The
population of the study consisted of all students in fifth grade and sixth
grade (420) in Salas Babajany. Using Stratified random sampling
method, 210 subjects (100 males and 110 females) were selected.
Quality of Life School Questionnaire, academic Self-concept and
academic engagement was used to collect data. The results of the
analysis showed that school life quality, directly (β=0/519) and
indirectly (β=0/519) through academic self-concept affects. Also,
academic self-concept directly (β=0.347) effect on academic
engagement. The best way to predict the academic engagement
direction path of the quality of life school to academic engagement.

Therefore, it can be concluded that school life quality and
academic self-concept are significant variables in relation to
students' academic engagement.
Key words: Quality of life in school, academic self-concept,
academic engagement, student.
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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی نقش کيفيت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصيلی در اشتياق تحصيلی دانشآموزان
پایة پنجم و ششم شهرستان ثالث باباجانی است .روش پژوهش همبستگی(تحليل مسير) بوده است .جامعة آماری پژوهش
شامل تمام دانشآموزان پایة پنجم و ششم دبستان شهرستان ثالث باباجانی( )424نفر است که باتوجهبه جدول مورگان
و با روش تصادفی طبقهای  264نفر برای نمونه ( 644پسر و  664دختر) انتخاب شدهاند .برای جمعآوری دادههای
پژوهش از پرسشنامة کيفيت زندگی در مدرسه ،خودپندارة تحصيلی و اشتياق تحصيلی استفاده شده است .نتایج تجزیه
و تحليل دادهها نشان میدهد که کيفيت زندگی هم بهطور مستقيم ( )β=4/263و هم بهطور غيرمستقيم ()β=4/286
از طریق خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی تأثيرمیگذارد .همچنين خودپندارة تحصيلی بهطور مستقيم بر اشتياق
تحصيلی ( )β =4/945تأثير میگذارد .بهترین مسير برای پيشبينی اشتياق تحصيلی ،مسير کيفيت زندگی در مدرسه به
اشتياق تحصيلی بوده است .بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت که کيفيت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصيلی از
متغيرهای مهم و مرتبط با تحصيل دانشآموزان هستند.
واژههاي کلیدي :کيفيت زندگی در مدرسه ،خودپندارة تحصيلی ،اشتياق تحصيلی ،دانشآموزان ابتدایی.
 نویسنده مسؤول
Copyright©2017, University of Isfahan. This is an open access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which
permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot
change it in any way or use it commercially.

 /55سال دوازدهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22بهار و تابستان 6931

مقدمه
اشتياق تحصيلی دانشآموزان سازهای است که برای یادگيری بسيار مهم است؛ تاجایی-
که آن را یک عامل مهم یادگيری میدانند (زینگیر .)2448 ،1اشتياق تحصيلی بهميزان انرژی-
ای که یک فراگير برای انجام کارهای تحصيلی خود صرف میکند و نيز ميزان اثربخشی و
کارایی حاصلشده اطالق میشود (نعامی و پيریایی)6936 ،؛ «اشتياق تحصيلی» همچنين
باعث مشارکت مؤثر در فعاليتهای مدرسه ،شرکت در فعاليتهای کالسی ،سازگاری با
فرهنگ مدرسه و رابطة مناسب با معلمان و سایر دانشآموزان میشود (شاری ،یوسف،

غزالی ،اوسمان ،داژیر .)2464 ،2مدل بلومنفيلد و پاریس )2444( 9اشتياق تحصيلی را دارای
سه بعد میداند .6 :رفتاری (رفتارهای مثبت ،انجامدادن تکاليف درسی ،مشارکت در فعاليت-
های فوق برنامة درسی مدرسه که برای سازگاری روانی اجتماعی و پيشرفت دانشآموز
مفيدند)؛  .2عاطفی (احساسات ،عالیق ،ادراکات و نگرشهای دانشآموز دربارة مدرسه) و
 .9شناختی (نيروگذاری روانشناختی دانشآموزان در امر یادگيری و کاربرد راهبردهای
خودتنظيمی آن هاست) .اشتياق تحصيلی در پيشرقت تحصيلی ،ارتقای تحصيلی دانش
آموزان ،کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نقش عمدهای دارد (جنيفر ،فردریک)2462 ،4؛
زیرا تعهد دانشآموز در زمينة اهداف آموزشی و درگيرساختن او را با تکاليف بيشتر میکند
(بشرپور ،عيسیزادگان ،زاهد بابالن ،احمدیان .)6932 ،دانـشآمـوزانی کـه اشتياق تحصيلی
دارند ،توجه و تمرکز بيشتری بر مسائل و موضوعات با هدف یادگيری دارند ،به مقـررات
مدرسـه تعهـد بيشـتری نشـان میدهنـد ،از انجـام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب
میکنند و در آزمـونهـا عملکـرد بهتـری دارنـد (مسلش ،اسکافيلی و ليتر .)2446،در مقابل،
فقدان اشتياق به مدرسه پيامدهایی جدی مانند پيشرفت نکردن در مدرسه ،تمایل به رفتارهای
انحرافی و خطر ترک تحصيل را در پی دارد (وانگ ،هولکامبی.)2464 ،2
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اشتياق تحصيلی با استراتژیهای موفقيت دانشآموزان در پيوند است؛ زیرا باعث افزایش
خوشبينی تحصيلی میشود و همچون پيشبينی قوی از اشتياق در فعاليتهای مدرسه عمل
میکند (سالماآرو  ،تولوانان ،نارمی .)2443،6تأثيرات مثبت اشتياق تحصيلی بر درگيرساختن
دانشآموزان در فعاليتهای تحصيلی و افزایش ميزان تالش آنها (سالماآرو ،تولوانان،
نارمی ،2443،اونيل ،بالنس ،اسکافلی )2466،2و عوامل مؤثر بر آنها ضرورت مطالعة آن را
ایجاب میکند.
از جمله متغيرهایی که بر اشتياق دانشآموزان به مدرسه و مشارکت بيشتر در فعاليتهای
مدرسه تأثيرگذار است ،ادراکات و تجارب شخصی افراد از زندگی در محيطهای مختلف
و به تبع آن مدرسه است (بولند ،6332 ،ترجمه عباسی .)6982 ،مفهوم کيفيت زندگی،
موضوعی چالشبرانگيز شامل ارزیابی و ادراک افراد از وضعيت زندگی و بافت فرهنگی و
نظام ارزشی ارتباطی این عوامل با انتظارات ،اهداف ،معيارها و عالیق شخصی است
(کارشکی ،مؤمنی ،قریشی .)6939 ،کيفيت زندگی در مدرسه سازهای است که در دهة اخير
بهدليل اهميت آن در زندگی دانشآموزان سخت بدان توجه شده است (پارک )2444 ،و
به عنوان بهزیستی و رضایت کلی دانشآموزان از تجارب مثبت و منفی کسبشده که ریشه
در فعاليتهای درونمدرسهای دارند تعریف شده است (کارشکی ،مومنی ،قریشی.)6939 ،
این تجارب مثبت و منفی سازندة ادراک کلی دانشآموز از ميزان رفاه ،بهزیستی و رضایت
کلی وی از زندگی درون مدرسهای است و بيانگر سطح رضایت از زندگی روزانة او در
مدرسه است (آینلی و بورک .)6332،9بررسیها نشان میدهد که همبستگی معناداری بين
کيفيت زندگی ادارکشدة دانشآموزان از زندگی درونمدرسهای با رضایت و نگرششان
به مدرسه و همچنين روابط آنان با معلم و همساالن و پيشرفت وجود دارد .همچنين
پژوهشگران دریافتهاند که کيفيت زندگی دانشآموزان در مدرسه با ماندگاری آنها در
مدرسه ،نگرش آنها دربارة مدرسه رفتن ،موفقيت تحصيلی ،سطوح پيشرفت تحصيلی،
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پذیرش مسئوليت و تعهد در قبال تکاليف مدرسه و بروز نابههنجاری در مدرسه ارتباط
دارد(آینليوبورک .)6332 ،کيفيت زندگی در مدرسه با احساس تعلق به مدرسه ،مشارکت
بيشتر در تکاليف و امور مدرسه ،انگيزة بسيار برای فراگيری مطالب درسی ،نگرش مثبت به
مدرسه و رابطة صميمیتر و بهتر دانشآموزان با معلم و سایر همساالن و سالمت جسمی و
روانی رابطه دارد (روک ،فين .)6338،6تحقيقات پيشين نيز این رابطه را تأیيد کردهاند.
کاسترل اوغلو و کاسترل اوغلو ( )2462نشان دادهاند که بين کيفيت زندگی در مدرسه و
انگيزش تحصيلی رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد و کيفيت زندگی در مدرسه و مؤلفههای
آن پيشبينیکنندة انگيزش تحصيلی است .پژوهش وانگ و اسکيل )2469( 2نشان میدهد
که ادراک دانشآموزان از موقعيت مدرسه و انگيزش پيشرفت آنان پيشبين معنیدار اشتياق
تحصيلی هستند .پژوهش گونژ و کازو )2462( 9نيز ثابت کرده است که محيط مدرسه و
امکانات تکنولوژیک آن بر اشتياق تحصيلی (رفتاری ،شناختی و عاطفی) تأثير دارد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر اشتياق تحصيلی دانشآموزان خودپندارة تحصيلی (برایان
و همکاران ،2464 ،گونژ و کازو  )2462 ،است .در طول دو دهة گذشته خودپنداره یک
رفتار انگيزشی مهم و تأثيرگذار بر پيشرفت تحصيل افراد دانسته شده است (بندورا.)6335 ،
خودپنداره یک مفهوم کلی است که بهمعنای تصورات فرد از تواناییها و قابليتها و
محدودیتهای اوست .این تصور زمينههای مختلف مربوط به عملکرد را دربر میگيرد.
بخشی از خودپنداره ،خودپندارة تحصيلی است که در رفتار دانشآموزان تأثير بسزایی دارد.
خودپندارة تحصيلی به ادراک دانشآموز از شایستگی او دبابرة یادگيری آموزشگاهی اشاره
میکند (خجسته مهر ،عباس پور ،کرایی و کوچکی )6936 ،و بهمعنی تلقی خود از قابليتها
و محدودیتهای تحصيلی است که نقش مهمی در فهم یادگيری دانشآموزان و رشد و
موفقيت آنها در مدرسه دارد (مارتين و همکاران.)2462 ،4درواقع خودپندارة تحصيلیِ قوی،
پيامدهای آموزشی زیادی برای دانشآموزان دارد و بهطور مثبت موفقيت تحصيلی
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دانشآموزان را پيشبينی میکند (مارش و مارا .)2448،6پکران و همکاران ( )2466خود
پندارة تحصيلی را فرایند شکلگيری ارزشيابی از خودپنداره و متأثر از تجارب ارزشيابی
دانشآموزان و تفسير محيط آموزشی تعریف کردهاند .خودپندارة تحصيلی در سالهای اوليه
تحصـيل بهتـدریج شکل میگيرد و بهمرور ،فرد تصورّی مثبت یا منفی از خودش در امر
تحصيل را تحت عنوان خودپندارة تحصيلی شکل میدهد (یارمحمدی ،قنادی ،مقامی،
 .)6936افردای که در انجام کارهای تحصيلی خود را مطمئنتر و توانمندتر میدانند در
مقایسهبا دیگران از خودپندارة تحصيلی زیادی برخوردار هستند و بالطبع چنين خودپندارهای
باعث رشد و پيشرفت تحصيلی فرد و بروزنيافتن هيجانات منفی او میشود (بيابانگرد.)6984 ،
بهایندليل که دانشآموزان بيشتر وقت خود را در مدرسه میگذرانند ،دائماً در معرض
تعامالت اجتماعی قرار گرفته و ارزیابی میشوند .این ارزیابیها چه مستقيم و چه غيرمستقيم
تأثيرات خود را بر شخص میگذارند و از البهالی این ارزشيابیهاست که فرد تصورّی از
وضعيت تحصيلی خود به دست میآورد .پژوهشهای پيشين در این زمينه از رابطة بين
خودپندارة تحصيلی و اشتياق تحصيلی حمایت کردهاند .پژوهش ناتریال ،کاتن ،لونکا

2

( )2462نشان میدهد که احساس شایستگی در انجام کارهای تحصيلی و خوشبينی باعث
افزایش اشتياق تحصيلی میشود .تحقيق هانگ )2466( 9و مارش و مارتين ( )2466نشان
میدهد که خودپندارة تحصيلی و موفقيت تحصيلی رابطة متقابلی با هم دارند .دانشآموزان
با خودپندارة تحصيلی زیاد به تالش بيشتر برای کسب موفقيتهای تحصيلی بيشتری تمایل
دارند (هاگت و همکاران ،2443 ،4مارش و مارتين ،2466 ،مولر و مارش .)2469 ،2برایان و
همکاران )2464( 1در پژوهش خود به این نتيجه رسيدهاند که خودپندارة تحصيلی پيشبينی-
کنندة اشتياق تحصيلی دربارة مدرسه است .کادیما ،دامن ،ورسچورن و بویز )2462( 5در
پژوهش خود به این نتيجه دست یافتهاند که خودتنطيمی بيشتر دانشآموزان و روابط نزدیک
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آنها با معلم ،پيشبينیکنندة اشتياق تحصيلی دانشآموزان است .پرنس و نوریس)2464( 6
نشان دادهاند که خودپندارة تحصيلی پيشبينیکنندة موفقيت دانشآموزان در مدرسه است.
هانگ ( )2466نشان میدهد که ميان خودپندارة تحصيلی و موفقيت در مدرسه رابطه وجود
دارد .گوای ،راتل ،روی ،ليتالين )2464( 2گفتهاند که خودپندارة تحصيلی از طریق ميانجی
انگيزش تحصيلی با موفقيت تحصيلیِ خوب ،رابطة مستقيم و مثبت دارد.
بنابراین باتوجهبه اینکه دانشآموزان زمان بسيارزیادی از زندگی خود را در مدرسه
صرف میکنند و همچنين در آینده عهدهدار مسئوليت در عرصههای مختلف خواهند بود،
بنابراین کيفيت زندگی در یادگيرندگان بهدليل نقش اثرگذار آن بر سالمت روانی و جسمی
اساسی است و نيازمند ارزیابی دقيق است .باتوجهبه اینکه امروزه دانشآموزان باید اشتياق
الزم را برای حضور در مدرسه داشته باشند ،شناسایی و بررسی عوامل مؤثر برآن از اهميت
زیادی برخوردار است .از طرف دیگر ،مطالعة پژوهشهای پيشين در این حوزه ،کمبود
پژوهش در این باره را آشکار میکند و ضرورت انجام پژوهش در این زمينه را ایجاب
میکند .بررسی پیشینة مرتبط با موضوع نشان میدهد که کیفیت زندگی در مدرسه پیش-
بین معنیدار خودپندارة تحصیلی است (گونژ و کازو ،5102 ،وانگ و اسکیل )5102 ،و
از طرف دیگر خودپندارة تحصیلی نیز پیشبین اشتیاق به تحصیل در دانشآموزان است
(برایان و همکاران)5102،؛ بنابراین میتوان گفت که خودپندارة تحصیلی نقش میانجی
را ایفا میکند .پس ،این پژوهش با هدف بررسی رابطة بين متغيرهای کيفيت زندگی در
مدرسه و خودپندارة تحصيلی با اشتياق تحصيلی در دانشآموزان شهرستان ثالث باباجانی
انجام میشود و فرضيههای زیر را بررسی و آزمون میکند:
 .6کيفيت زندگی در مدرسه بر اشتياق تحصيلی اثر مسقيم دارد؛
 .2خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی اثر دارد؛
 .9کيفيت زندگی در مدرسه بر خودپندارة تحصيلی اثر دارد؛
 .4کيفيت زندگی در مدرسه از طریق خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی اثر
غيرمستقيم دارد.
1- Prince,Nurius
2- Guay, Ratelle Roy, Litalien
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روششناسی پژوهش
روش این پژوهش توصيفی و از نوع همبستگی است .چونکه سؤاالت پرسشنامه برای
دانشآموزان پایههای پایينتر دشوار و درکناشدنی بود ،تمام دانشآموزان پایههای پنجم
و ششم شهرستان ثالث باباجانی ( 424نفر) ،برای جامعة آماری پژوهش در نظر گرفته شده-
اند .حجم مطلوب نمونه باتوجهبه جدول مورگان  246نفر بوده است .بنابر اینکه در این
پژوهش هردو جنس بررسی شدهاند ،از نمونهگيری تصادفی طبقهای استفاده شده است .برای
انتخاب نمونه ابتدا نسبت دانشآموزان دختر و پسر در جامعه محاسبه شد و با در نظر گرفتن
نسبت حجم نمونه به جامعه 264،نفر ( 664نفر دانشآموزدختر و  644نفر دانشآموز پسر)
محاسبه شد .پس از مراجعه به مدارس 62 ،کالس 1 ،کالس پایة پنجم و  1کالس پایة ششم
انتخاب شدند .از بين دانشآموزان حاضر در کالسها ،دانشآموزانی که حاضر به همکاری
با محقق بودند ،با در نظر گرفتن نمونة الزم برای پژوهش ،نمونهها انتخاب و پرسشنامههاتوزیع
و جمع آوری شدند که در نهایت  264پرسشنامه صحيح جمعآوری و وارد تحليل شدند.
برای تجزیه و تحليل دادهها از نرمافزار spssنسخه  29استفاده شده و از آمار توصيفی
(ميانگين ،فراوانی و )...و آمار استنباطی (همبستگی پيرسون ،رگرسيون چندمتغيره بهروش
همزمان) و مطابق با روش مراحل بارون و کنی ( )6381استفاده شده است.
مدل مفهومی تحقيق
خودپنداره
تحصیلی()2

اشتیاق
تحصیلی()3

کیفیت زندگی
در مدرسه()1
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ابزارهاي گردآوري دادهها :در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شده که در
ادامه توضيحاتی درباره آنها ارائه میشود:
 -6پرسشنامة کيفيت زندگی در مدرسه اینلی و بورک ( :)6333این پرسشنامه شامل 93
سؤال و هدف آن بررسی کيفيت زندگی دانشآموزان در مدرسه در 5بعد زیر است :رضایت
عمومی (سؤاالت) 99 ،26 ،65 ،66 ،8 ،6؛ عواطف منفی (سؤاالت ) 95 ،28 ،68 ،64 ،2؛
رابطه با معلم (سؤاالت )93 ،96 ،22 ،62 ،62 ،3؛ فرصت (سؤاالت )93 ،96 ،22 ،62 ،62 ،3؛
پيشرفت (سؤاالت )21 ،61 ،5 ،4؛ ماجراجویی ( )92 ،25 ،29 ،69 ،64و انسجام اجتماعی (،9
 )91 ،92 ،94 ،23 ،24 ،24 ،1است .در پژوهش سلطانیشال و همکاران( )6934روایی
همگرای پرسشنامة کيفيت زندگی در مدرسه با بررسی همبستگی آن با پرسشنامههای
خودکارآمدی عمومی و مقياس سازگاری نوجوانان محاسبه و تأیيد شده است و روایی
محتوایی آن را استادان صاحبنظر تأیيد کردهاند .همچنين پایایی پرسشنامه یا قابليت اعتماد
آن با استفاده از روش اندازهگيری آلفای کرونباخ محاسبه شده که  4/82گزارش شده است.
پایایی محاسبهشده در این تحقيق با روش آلفای کرونباخ 4/34 ،به دست آمده است.
 -2پرسشنامة خودپندارة تحصيلی یسن چن( :)2444دارای 62پرسش است و هدف
سنجش تصویر ذهنی فرد از خودش را در سه بعد خودپندارة عمومی (سؤاالت ،62 ،9،2 ،6
)69؛ خودپندارة آموزشگاهی ( )62 ،66،64 ،64 ،3 ،8 ،4 ،2و غيرآموزشگاهی ()5 ،1
بررسی میکند .پاسخدهی به پرسشنامه در مقياس چهارنقطهای ليکرت از کامالًموافق ()4؛
موافق ( ،)9مخالف ( )2و کامالًمخالف ( )6پاسخ داده میشود .پرسشنامه توسط مرعشيان و
همکاران ( )2462در نمونهای  91نفره استفاده شده و ضریب آلفای محاسبه شدة آن 4/32
بوده است .پایایی محاسبهشده در این تحقيق با استفاده از روش آلفای کرونباخ 4/34 ،به
دست آمده است.
 -9پرسشنامة اشتياق تحصيلی وانگ و همکاران ( :)2466این پرسشنامه دارای 29سؤال
و براساس نظریة فردریک ،بلوم و پاریس ( )2444ساخته شده است و دارای سه بعد رفتاری،
شناختی و هيجانی و در مقياس ليکرتی  2گزینهایی طراحی شده است (وانگ و همکاران،
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 .)2466روایی محتوایی پرسشنامه را استادان صاحبنظر تأیيد کردهاند و پایایی کل پرسشنامه
با ضریب آلفای کرونباح )4/54( ،و پایایی ابعاد رفتاری ( ،)4/82شناختی( )4/82و هيجانی
( )4/81گزارش شده است.
یافتهها
از بين 264نفر آزمودنی انتخابشده644 ،نفر یعنی 41/5درصد پسر و 664نفر یعنی
26/4درصد دختر هستند44/8 .درصد از آزمودنیها یعنی 32نفر در پایة پنجم مشغول به
تحصيل بوده و 662نفر معادل 22/2درصد از آزمودنیها در پایة ششم مشغول به تحصيل
هستند .ميانگين و انحراف استاندارد کيفيت زندگی در مدرسه بهترتيب برابر با  692/46و
 ،68/51ميانگين و انحراف استاندارد خودپندارة تحصيلی بهترتيب برابر با  44/23و  3/43و
ميانگين و انحراف استاندارد اشتياق تحصيلی بهترتيب برابر با  56/51و  64/98بوده است.
جدول: 6ضرایب تأثير متغيرهای پيشبين بر اشتياق تحصيلی
اثرمستقیم

اثرغیرمستقیم

سطح معنیداری

مسیر
کیفیت زندگی به اشتیاق
تحصیلی

0/915

-

0/01

خودپندارة تحصیلی به اشتیاق
تحصیلی

0/743

-

0/01

کیفیت زندگی در مدرسه به
خود پندارة تحصیلی

0/414

-

0/01

کیفیت زندگی به اشتیاق
تحصیلی از طریق خودپندارة
تحصیلی

-

0/141

0/01

همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،کيفيت زندگی در مدرسه بر اشتياق تحصيلی
دانشآموزان تأثير مستقيم دارد و  4/263از تغييرات اشتياق تحصيلی تأثيرپذیر از کيفيت
زندگی در مدرسه است ،بنابراین فرضية اول پژوهش تأیيد میشود .همچنين نتایج تحليل
دادهها نشان میدهد که خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی دانشآموزان تأثير مستقيم
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دارد و  4/945از تغييرات اشتياق تحصيلی تأثيرپذیر از خودپندارة تحصيلی است؛ پس فرضية
دوم پژوهش نيز تأیيد میشود .براساس جدول  6کيفيت زندگی بر خودپندارة تحصيلی
دانشآموزان اثر مستقيم دارد و  4/864از تغييرات خودپندارة تحصيلی تأثيرپذیر از کيفيت
زندگی در مدرسه است ،بنابراین فرضية سوم پژوهش نيز تأیيد میشود .همچنين کيفيت
زندگی در مدرسه از طریق خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی تأثير غيرمستقيم دارد و
 4/286از تغييرات اشتياق تحصيلی بهصورت غيرمستقيم و با نقش واسطة خودپندارة تحصيلی
است که از تأیيد فرضة چهارم پژوهش خبر میدهد .این ضرایب در سطح ()p<4/46
معنیدار هستند.
بحث و نتیجهگیري
هدف این پژوهش ،بررسی نقش کيفيت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصيلی در
اشتياق تحصيلی دانشآموزان پایة پنجم و ششم مقطع ابتدایی شهرستان ثالث باباجانی بوده
است .نتایج تجزیه و تحليل دادهها نشان میدهد که کيفيت زندگی در مدرسه بر اشتياق
تحصيلی اثر مستقيم دارد که این بخش با یافتههای گونژ و کازو ( ،)2462وانگ و اسکيل
( ،)2469کاسترل اوغلو و کاسترل اوغلو( )2462همسوست .در تبيين تأثير کيفيت زندگی
در مدرسه باید گفت که محيط مدرسه محيط کسب دانش و رشد همهجانبة افراد است و
باید در آن رشد و پویایی علمی موج بزند تا دانشآموزان بتوانند با اشتياق زیاد در مدرسه
حضور پيدا کنند و در فعاليتهای تحصيلی خود و بهطور کلی فعاليتهای مدرسه مشارکت
بيشتری داشته باشند .براساس نتایج این پژوهش ،کيفيت زندگی در مدرسه بهطور مستقيم بر
اشتياق تحصيلی دانشآموزان تأثير میگذارد .به نظر میرسد ادراک دانشآموزان از محيط
مدرسه و جو حاکم بر آن ،ميزان رضایت دانشآموزان را از مدرسه و شرایط آن زیاد میکند
و باعث شکلگيری نگرش مثبت به مدرسه و تمایل و اشتياق آنها به تحصيل و حضور در
مدرسه میشود .این نگرش مثبت میتواند زمينة الزم را برای حضور بيشتر دانشآموز فراهم
کند و تعهد آنها به مدرسه و انجام فعاليتهای آن را افزایش دهد و اشتياق و تمایل
دانشآموزان به انجام تکاليف درسی و پيشرفت تحصيلی بيشتر را فراهم کند .اشتياق تحصيلی
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با رفتارهایی همچون مشارکت فعاالنه در کالس ،رعایت مقررات کالس ،نگرش مثبت
دانشآموز دربارة درس و مدرسه و تالش برای موفقيت تحصيلی بروز مییابد و باعث ارتقای
تحصيلی دانشآموزان در مدارس ،کاهش رفتارهای ناسازگارانه در مدارس میشود و
همچنين میتواند با اثرپذیری از کيفيت زندگی در مدرسه و ادراک دانشآموزان از محيط
مدرسه افزایش یابد.
نتایج تحليل دادهها نشان میدهد که خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی کودکان اثر
مستقيم دارد .این نتيجه با نتایج پژوهشهای ناتریال ،کاتن ،لونکا ( ،)2462برایان و همکاران
( )2464همسوست .خودپندارة تحصيلی بازنمود توانایی ذهنی افراد در حوزههای تحصيلی
و ارزیابی از تواناییهای تحصيل خود میباشد و بيانگر دانش و ادراکات فردی دربارة نقاط
قوّت و ضعف خود در یک حوزة معين و باورهای فردی دربارة تواناییهای خود در انجام
موفقيتآميز تکاليف تحصيلی است که در سالهای اوليه تحصـيل بهتـدریج شکل میگيرد
و بهمرور ،فرد تصورّی مثبت یا منفی از خودش در امر تحصيل را تحت عنوان خودپندارة
تحصيلی شکل میدهد (یار محمدی ،قنادی ،مقامی .)6936 ،افرادی که در انجام کارهای
تحصيلی خود را مطمئنتر و توانمندتر میدانند ،در مقایسه با دیگران خودپندارة تحصيلی
قدرتمندی را پرورش میدهند و بالطبع چنين خودپندارهای سبب رشد و پيشرفت تحصيلی
فرد میشود .موفقيتهای بيشتر بهمرور این احساس را در دانشآموز ایجاد میکند که مدرسه
مکان مناسبی برای پيشرفت اوست؛ پس به ماندن در مدرسه و انجام فعاليتهای تحصيلی و
مشارکت در امور مدرسه تمایل و اشتياق پيدا میکند .این تمایل و اشتياق در طوالنیمدت
باعث رشد بيشتر خودپندارة تحصيلی وی میشود و موفقيتهای بيشتری کسب میکند که
تمایل دانشآموز را به ماندن در مدرسه و سرمایهگذاری بيشتر در مدرسه تشویق میکند؛ به
این دليل که هر دانشآموز بيشتر وقت خود را در مدرسه میگذرانند ،دائماً در معرض
تعامالت اجتماعی قرار میگيرد و ارزیابی میشوند .این ارزیابیها چه مستقيم و چه
غيرمستقيم خودپندارة فرد را شکل میدهند و خودپندارة تحصيلی زیاد ،احساس کفایت و
کنترل را در فراگيران ایجاد میکند و این عامل اشتياق به تحصيل فراگيران را افزایش
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میدهد .درنهایت دانشآموز فعاليتهای آموزشی را عاملی در جهت دستيابی به اهداف
خود در نظر میگيرد و اهداف آموزشی و یـادگيری را متناسب با اهـداف شخصـی خـود
میبيند و تحصيل را امری با معنا تصور میکنـد و بـدین ترتيـب ،اشـتياق وی بـه تحصـيل
افـزایش مییابد.
نتایج تحليل داده برای بررسی فرضية سوم پژوهش نشان میدهد که کيفيت زندگی بر
خودپندارة تحصيلی دانشآموزان اثر مثبت و مستقيم دارد .این نتيجه با نتایج پژوهش کاسترل
اوغلو و کاسترل اوغلو( )2462همسوست .امروزه کيفيت زندگی یکی از مهمترین مؤلفههای
مفهوم کلی بهداشت محسوب میشود و سنجش آن در حوزههای مختلف مخصوصاً مدارس
اهميت بسيارزیادی یافته است؛ زیرا ادراک دانشآموزان از کيفيت زندگی در مدرسه بر
فعاليتهای روزانه دانشآموزان در مدرسه تأثيرگذار است .تجربة مثبت و منفی کسبشده
در مدرسه بر ادراک کلی آنها از مدرسه تأثير میگذارد و فرصتهای چندگانه برای تسهيل
موفقيت و پيشرفت آنها فراهم میکند .خودپندارة تحصيلی بيانگر دانش ،نگرش و ادراکات
فردی دربارة نقاط قوّت و ضعف ما در یک حوزة تحصيلی معيّن است که از عوامل بيرونی
همچون محيط مدرسه ،جوّ کالس ،روابط با دیگران ،موفقيتها و شکستهای تحصيلی
سرچشمه میگيرد .براساس نتایج بهدستآمده کيفيت زندگی در مدرسه بر خودپندارة
تحصيلی تأثير مثبت و مستقيم دارد .درواقع ادارک دانشآموزان از محيط مدرسه ،زمينهساز
رشد خودپندارة تحصيلی آنان میشود و اعتماد و اطمينان آنها به تواناییشان را افزایش می-
دهد و با فراهمکردن یک محيط و جو مناسب در کالس و مدرسه بر خودپندارة تحصيلی
دانشآموزان تأثير میگذارد.
در مجموع ،مدل مفهومی مدنظر محققان در این پژوهش تأیيد و مشخص شده است که
کيفيت زندگی در مدرسه از طریق خودپندارة تحصيلی بر اشتياق تحصيلی اثر غيرمستقيم
دارد .برایناساس ،میتوان نتيجه گرفت که کيفيت زندگی در مدرسه ضمن تأثير مثبت و
مستقيم بر خودپندارة تحصيلی و افزایش آن در دانشآموزان ،ميزان اشتياق تحصيلی آنها را
نيز افزایش میدهد .همچنين نتایج برازش مدل نشان میدهد که بهترین مسير برای پيشبينی
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اشتياق تحصيلی دانشآموزان ،مسير مستقيم کيفيت زندگی در مدرسه به اشتياق تحصيلی
است؛ بنابراین پيشنهاد میشود که شرایطی فراهم شود که ادراک دانشآموزان از محيط
مدرسه و کيفيت زندگی آنها در سطح بسيارزیادی باشد تا زمينة موفقيتهای بيشتر و درنتيجه
رشد خودپندارة تحصيلی آنان را که باعث افزایش اشتياق تحصيلیشان است به دنبال داشته
باشد .این پژوهش نیز مانند پژوهشهای دیگر محدودیتهایی داشته است که مهمترین
آنها اجرای این پژوهش در بین دانشآموزان پایة پنجم و ششم شهرستان ثالث باباجانی
است که تعمیمپذیری آن را محدود میکند .بنابراین محدودیت ،توصیه میشود که
تحقیقی مشابه با این تحقیق در جامعهای بزرگتر در سایر شهرها انجام شود.
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