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رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان 

 اردبیل

 3، حسن پورسلیم 2، علی شیخ االسالمی1مسعود مرادی 

 چکیده

بشا   اردبیش   شهرسشتا   متوسشطه  دوم دوره آمشوزا   دانشش  تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت رابطهپژوهش حاضر با هدف 

 آمشوزا  دانشش  کلیشه جامعه آماری مورد نظشر در انشن تحقیشق را    از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است.  استفاده

باشد که بشر  نفر می 10111آموزا ، اردبی  تشکی  می دهد که بر اساس آخرنن آمار و اطالعات تعداد انن دانش شهر های دبیرستا 

نفر به عنوا  نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد اسشتفاده در پشژوهش    321گیری تصادفی ساده اساس روش نمونه

نامه ها مورد تأنید استفاده گردند. روانی محتوانی پرسش آموزا  دانش تحصیلی انگیزه مدرسه، در زندگی نامه کیفیتاز دو پرسش

 مدرسشه  در زنشدگی  کیفیشت ی کرونبشا،، بشرای پرسششنامه    بر اساس ضشرن  آففشا   هانامه پانانی پرسشمتخصصا  قرار گرفته است. 

( بششرآورد گردنششد. بششرای تجزنششه و تحلیشش  از روش هششای آمششاری توصششیفی و آمششار      88/1) تحصششیلی انگیششزه(، پرسشششنامه 88/1)

و   دانشش آمشوزا   یزندگ یفیتکنافته های پژوهش نشا  داد که ( استفاده شد. همبستگی پیرسو  و رگرسیو  گام به گاماستنباطی)

تشأییر   بر انگیزه تحصشیلی  (یانسجام اجتماع نی،ماجراجو یشرفت،رابطه با معلم، فرصت، پ ی،عواطف منف ی،عموم نت)رضا ابعاد آ 

 رضشانت  پیششرفت،  منفی، عواطف ماجراجونی، اجتماعی، نتانج تحلی  رگرسیو  همچنین نشا  داد که پنج بعد )انسجام می گذارد.

 آموزا  را دارند. یزه تحصیلی دانشعمومی( توانانی پیش بینی انگ

 تحصیلی انگیزه مدرسه، در زندگی کیفیت ها:کلید واژه

                                                           
 )(m_moradi@uma.ac.ir محقق اردبیلی عضو هیات علمی دانشگاه -1
 (a_sheikholslamy@yahoo.comاستادنار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبی  ) -2
 ( hpoursalim.53@gmail.comی )دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی دانشگاه محقق اردبیل - 3
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 مقدمه

انسشا  هشا    ازیش پاسخ به ن درانسا   یگروه یزندگ  یاست که از بدو تشک یاجتماع نهادهای ننتر یمناز قد یکنآموزش و پرورش 

نظشام   کنش قشر  حاضشر بشه صشورت       نش اوا ازی وزش و پرورش رسشم خود وجود داشته است . آم نیابتدا در روابط متقاب  به شک 

نظشام   ننش ا کشه  سشت یرا فرا گرفته است و امروز جامعه ای ن شرفتیپ و متعاق  آ  سراسر جوامع در حال شرفتهیپ جوامع ابتدا ر،یفراگ

 (. 222، ص 1302)دادفر و همکارا ،  باشد آ  نداشته شرفتیدر تحول و پ ینقش

شهای تربیتی در مدارس، درونی نشد  ارزشها در حد مورد انتظار، فقدا  روحیه خالقیت و ابتکار، نبود قدرت عدم تأییرگذاری تال

تفکر و اندنشید  در دانش آموزا ، کارآمد نبود  دانش آموخته ها، تداوم تقاضای آموزش و انتظار باالی خدمات تربیتی خشانواده  

ش آموزا ، فقدا  قدرت تحلی  و تعلی  مسائ  و در نک کالم پانین بشود  کیفیشت   ها از نظام، سطحی بوددند دانش و معلومات دان

آموزشی در نظام تعلیم و تربیت جامعه، امروز ذهن بسیاری از متفکرا  علوم تربیتی و دست اندرکارا  مسائ  آموزششی را بشه خشود    

عدد آموزشی نکی پس از دنگری به صشورت  معطوف کرده است. انن در حافی است که جنجال فراگیری و طی مراح  و مرات  مت

 (. 11، ص 1338نک رقابت اساسی و حیاتی ذهن عمده افراد جامعه را در بر گرفته است )مهدنا ، 

گیر نظام آموزشی کششور مشا نیشز بشوده اسشت.      از دنر باز گرنبا انگیزه و پیشرفت تحصیلی مشک  از طرف دنگر می توا  گفت که 

هشای  و پشژوهش  های سنگین اقتصادی و فرهنگی حاص  از آ  مسشتلزم تحقیقشات  تحصیلی و خسارتناشی از افت  کاهش ضانعات

تشوا  بشه نشک علشت     انسانی و اجتماعی تنهشا نمشی   ای در انن زمینه است. برای پیدا کرد  عل  نک مشک  به ونژه مشکالتگسترده

د دارند و در به وجود آمشد  نشک مششک  دخیش  هسشتند.      زنجیره با نکدنگر پیون زنرا پدنده های اجتماعی همانند نک ،بسنده کرد

 (. 1ص  ،1338 بنابرانن برای نافتن عل  افت تحصیلی باند مسائ  گوناگو  مورد توجه قرار گیرد )بیابانگرد،

دسشته  بشه سشه   هشا را  آ ا  تشو تحصیلی در نظام آموزش و پرورش می گردند که مشی  کاهش انگیزهعل  و عوام  گوناگونی موج  

 اند. در انن میا  کیفیت زندگی دانش آموزا  نکی از انن عوام  است. ، خانوادگی و آموزشی تقسیم نمودهفردی

 هشای پیششرفت  فقشط  اننکشه  از عقیشده  تغییر . است نگر مثبت شناسی روا  در مطرح مفاهیم ترنناز بنیادی نکی «زندگی کیفیت»

 از جامعشه  و اجتمشاعی  خانوادگی، فردی، که بهزنستی باور انن به شد،بخ بهبود را زندگی تواندمی تکنوفوژی و پزشکی، علمی،

 به گرانش اوفیه منابع از آند،می وجود به محیطی شرانط و از بهزنستی فرد ادراکات و هاارزش همراه به هاپیشرفت انن ترکی 

-روا  حشوز   در زنشدگی  کیفیت رفراگی دامنۀ و اهمیت فحاظ (. به081، ص 2112 ،1همکارا  و )اسکاالك است زندگی کیفیت

 نیازهای هوش، جنسیت، همچو  عواملی تأییر تاکنو است.  گرفته قرار بسیار مورد کنکاش آ  بر مؤیر عوام  نگرمثبت شناسی

 و های عینیشاخص و خونشاوندا  خانواده، اجتماعی، زندگی و کار فراغت، اوقات هایفعافیت دنگرا ، و سالمتی خود معنوی،

                                                           
1 . Schalock et al 
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-ششک   در نکشدنگر  بشا  آ  ارتباطات اعضای نحو  و خانواده نقش اجتماعی، عوام  میا  است. در شده بررسی ناختیش جمعیت

  (.8، ص 1388)رحیمی و خیر،  رسدمی نظر به اساسی بسیار زندگی کیفیت گیری

 در اسشت.  زنشادی برخشوردار   اهمیت از دارد، ارتباط اجتماعی و عملکرد فردی ارتقاء و بهبود با که جهت آ  کیفیت زندگی از

 سشازما   کارشناسشا   بیانجامشد.  هشم اجتمشاعی   و فشردی  هشای  زمینه در هم کارانی افزانش تواند به می بهبود کیفیت زندگی واقع

اختالفهشای   از جهشا   جمعیت از نفر میلیو  و پانصدهزار نک بیش از که زنند می تخمین علمی ضوابط اساس بر بهداشت جهانی

 منشابع  از بهشره گیشری   بشا  جامع های برنامه تدونن با آنها از توجهی تعداد قاب  که برند می رنج اجتماعی-روانی و روانی عصبی،

 (. 8، ص 1301است )صادقی و همکارا ،  پیشگیری قاب  اجتماعی و محلی

 یگرفتن شواهد موجود مبن نظر با در نیبر آ  و هم چن رگذاریو عوام  تأی پیشرفت تحصیلی دانش آموزا  یبررس تیبا توجه به اهم

است تا  شده انجام تحصیلی نقش کیفیت زندگی دانش آموزا  در مدرسه بر انگیزه یمطافعه به بررس ننا ،یلیتحص انگیزهبر کاهش 

 یریگشیدر جهت پی مداخله ا یبرنامه ها یو اجرا یاندرکارا  را در طراح دست ،یلیتحص انگیزهبا شناخت عل  و عوام  مؤیر بر 

 هنمنشابع کششور در سشرما    از نشه یاسشتفاده به  تنش و در نها دانش آموزا  یو رفتار یروان تیوضع بهبودو به دنبال آ   یلیفت تحصاز ا

از افشت   یریممکن جهت جلوگ یها ح  راه افتنندر  ،یروا  شناخت یهانهی. شناخت به موقع زمدننمای ارنبخش آموزش  یگذار

 . ابدنیم تیاهم کشوربخش آموزش  یگذار هنر در سرمااز منابع کشو نهیبه و استفاده یلیتحص

کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی فذا به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی انن موضوع می پردازد که آنا بین 

 دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؟

 افف( کیفیت زندگی در مدرسه: 

 بهداششت  سازما  جهانی و باشدمی پژوهشگرا  و افمللیبین مجامع توجه در مورد هایمقوفه از زندگی کیفیت به توجه امروزه،

 سشنجش  سنتی معیارهای سالمتی فراسوی سنجش و ارزنابی توسعه به خاصی توجه های اخیرسال در پیشگام سازما  عنوا به نیز

روی  بشر  را جسشمی  و روانشی  هابیماری ایرگذاری قدرت بتوا  وسیله،بدنن تا است داشته موربیدنتی و همچو  مورتافیتی سالمتی،

 (.88، ص 2112، 1کیونر)سنجید  انسانی روزانه هایفعافیت انجام توانانی

انجشام   ینشه زم نشن گسشترده ای در ا  یاربس تحقیقات از آ  زما  تا کنو  ننکهبا وجود ا .آغاز شد 1081 ۀدر ده یزندگ یفیتک ۀمطافع

گذششته عمشدتاد در    یقشات تحق (.210، ص 2118، 2)فیشو  توافشق وجشود نشدارد    یزنشدگ  یفیشت ک یقدق نفمورد تعرگرفته، اما هنوز در 

را بشه عنشوا  مشواردی آششکار و      ینی، کیفیت زنشدگی ع نکردبود  شده اند. رو یذهن نا ینیدرمورد ع یخود دچار دوگانگ تعارنف

(، یزنشدگ  نط)از جملشه یشروت و ششرا    یشخصش  نطشرا جسمی، سالمتتواند  ین موارد منداند. ایم یمرتبط با استانداردهای زندگ

                                                           
1. Kuehner 

2 . Liu  
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 را مترادف یت زندگیفیکی ذهن نکردو اقتصادی باشد. در مقاب ، رو یعوام  اجتماع نگرد ناو  یاقدامات شغل ی،ارتباطات اجتماع

، 1388)رحیمی و خیر، کرد یمد یتأک یت زندگیفیک یابندر ارز ین منظر بر عوام  شناختنرد. ایگ یفرد در نظر م نترضا نا شادی

 (.8ص 

 عینشی  ابعاد سو،نک از که است و اجتماعی فردی هایارزش و مکا  زما ، از متأیر و نسبی چندوجهی، مفهومی زندگی کیفیت

 کیفیشت  طشورکلی نیسشت و بشه   آسشا   آ  برای جامع تعرنفی ارائۀ رو،ازانن .دارد و درونی ذهنی ابعاد دنگر، سوی از و بیرونی و

 درك راحتشی بشه  را آ  معنشای  غرنشزی  ششک   بشه  مشردم  اگرچه ندارد؛ نکسانیو  مشخص تعرنف که است هانیواژه از دگیزن

 آ  گیشری انشدازه  سشانرمتغیرها  ماننشد  ازآنجاکشه  .نیست نکسا  هاآ  برای مفهوم انن گردند اشاره که گونه هما  فیکن کنند،می

. گشردد  آ  ارائشه  بشرای  مناسشبی  تعرنشف  تشا  اسشت  ششده  تشالش  همواره بود، خواهد آ  از مشخصی و جامع تعرنف وجود مستلزم

 نا انگارندساده می بسیار را آ  تعرنف که است علتاننبه نا امر انن. دهندنمیارائه  زندگی از کیفیت تعرنفی تحقیقات، از بسیاری

 انتظار واژه، انن مورد تعرنف در اجماع عدم به وجهت با کهدرحافی کنند،می آ  اجتناب تعرنف از مفهوم انن بود  پیچیده جهت به

و همکارا ،  1مشخص شوند )بونومی شفاف صورتبه آ  برای شده گرفته نظر در و ابعاد مفهوم انن مربوط، هایپژوهش در رودمی

 (.2، ص 211

زا  داشته است مشورد توجشه قشرار    آمودفی  اهمیتی که در زندگی دانشای است که در دهه اخیر بهکیفیت زندگی در مدرسه موففه

آمشوزا  نسشبت   گردد. با توجه به انشن کشه دانشش   عنوا  سطح کیفیت ابعاد مختلف مرتبط با زندگی در مدرسه تعرنف میگرفته و به

های مختلف جامعشه  دار مسؤفیت در عرصهکنند و همچنین در آننده عهدهبسیار باالنی از زما  زندگی خود را در مدرسه صرف می

 (. 21، ص 1303د)وهابی و همکارا ، واهند بوخ

 ب( انگیزه تحصیلی: 

 خودجوش طور به را عملکردش و انجام دهد خوبی به خاصی قلمرو در را تکلیفی که آ  به ، نعنی تمان  فراگیر2تحصیلی انگیزش

جدنشد   نشادگیری  بشا  آ  مشؤیر  ارتباط دفی  به را تربیت تعلیم و در انگیزش به توجه ضرورت شناسا  . روا قرار دهد ارزشیابی مورد

 پافشاری از انددهند عبارتمی نشا  را تحصیلی انگیزش که رفتارهانی اند. اغل داده قرار تأکید مورد رفتارها و راهبردها ها،مهارت

 رد. به طشور دا نیاز تالش که به تکافیفی انتخاب و تسلط حد در نادگیری جهت در نا کوشش کوشیسخت دشوار، تکافیف برانجام

 جانبشه  همشه  ارزنشابی  را بشه  نادگیرنشده  که است درونی نیرونی پیشرفت، هایانگیزه از نکی عنوا  به تحصیلی پیشرفت انگیزش کلی

 همراه عملکرد در موفقیت با که فذتی برخورداری از و عملکرد در موفقیت برای تالش معیارها، ترننعافی به توجه با خود عملکرد

 (.1182، ص 1303شکن،  گردا  نوسفی و)د دهمی سوق است،

                                                           
1. Bonomi 

2. School Motivation 
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 بشرای  تشالش  معیارهشای  ترننعافی به با توجه خود عملکرد ارزنابی به جانبه همه گرانشی از است عبارت پیشرفت تحصیلی انگیزش

 (.18، ص 1301است )تمنانی فر و گندمی،  همراه عملکرد در موفقیت با که فذتی از و برخورداری عملکرد در موفقیت

 هشای برداششت  و ها است. تفاوت مرتبط تحصیلی پیشرفت و نادگیری با که وجهی است چند ساختاری انگیزه، آموزشی، دندگاه از

 دربشاره  ششخص  باورهشای  در برگیرنشده  کشه  اسشت  بعشدی  سشه  پدنده نک انگیزه آموزش، حوزه در .دارد وجود انگیزش از متعددی

باششد  مشی  فعافیشت  آ  انجشام  با مرتبط عاطفی و واکنش فعافیت، آ  انجام برای فرد فاهدا نا دالن  نظر، فعافیت مورد انجام توانانی

 (.01، ص 1388)فیروزنیا و همکارا ، 

 پیششرفت  دنگشر، انگیشزش   عبشارت  بشه . گشردد مشی  پیششرفت  و نشادگیری  بشه  که منجر شود می اطالق رفتارهانی به تحصیلی انگیزش 

کند  ارزنابی خودجوش را بطور عملکردش و دهد انجام خوبی به خاصی قلمرو در را که کاری آ  به است، فراگیر تمان  تحصیلی،

 (.01، ص 1388)فیروزنیا و همکارا ، 

 انگیشزه  (. شناسشانی 332، ص 2110و همکشارا ،   1اسشت )کاسشجیرگلو   هشدف  بشه  رسید  رفتار برای هدانت عام  ترننمهم انگیزه

 و رنشزی برنامشه  در طرح، تا کندمی کمک اساتید به دانشجونا  نادگیری-ناددهی نددر فران آ  تأییر و آ  در مؤیر عوام  تحصیلی،

 آموزششی  هشای بهتشرنن برنامشه   و تشرنن غنشی  حتشی  کشه  است گیرند بدنهی بکار را های بهتریروش خود آموزشی هایبرنامه اجرای

میالنشی و   روششن ) .داششت  نخواهنشد  را الزم یکشاران  آ  در مشؤیر  عوام  و انگیزه دانشجونا  میزا  شناخت بدو  شده دهیسازما 

 (.388ص ، 1301همکارا ، 

 ماننشد  کشه عشواملی   انشد درنافتشه  و انشد کشرده  اششاره  تحصیلی پیشرفت بر کیفیت زندگی نقش به پژوهشگرا  متعددی هایبررسی در

 زندگی سبک خانواده، از دوریدانشگاه،  محیط با آشنانی عدم اجتماعی، نانافتگی اقتصادی، سازش مشکالت بهداشتی، مشکالت

 تحصشیلی  پیششرفت  بشر  معنشاداری  منفشی  گردند تأییرمی محسوب کیفیت زندگی هایمؤففه رنز از خانوادگی که روابط کیفیت و

 (.021 ، ص2118و همکارا ،  2دارند )آناال 

 آمشوختن،  بشرای  کشافی  نگیشزش ا غیشاب  در کشه  معتقدنشد  هشا آ  است. نادگیری اساسی یمانه انگیزش که معتقدند شناسا  روا 

 یجنبشه  تحصشیلی  عملکشرد  بر آ  تأییر و تربیت و تعلیم در نادگیرندگا  انگیزشی مسائ  است. نامحتم  در آموزشگاه نادگیری

 توانانی فحاظ از که آموزانیدانش است شده دنده بارها (.12، ص 2113، 3شود )اکباس و کا می ایربخش تلقی نادگیری از مهمی

 نکشدنگر  بشا  زنشادی  هشای تفاوت تحصیلی پیشرفت در اما هستند، به هم شبیه بسیار کلی هوش دنگر عبارت به و تحصیلی اداستعد و

 (.1382دارند )سیف، 

 فرضیه های تحقیق: 

                                                           
1. Kosgeroglu 

2. Unalan 

3. Akbaş and Kan 
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 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت بین (1

 ماجراجونی، پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه منفی، عواطف عمومی، رضانت - رسهمد در زندگی کیفیت ابعاد بین (2

 دارد. وجود معناداری و مثبت رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه با - اجتماعی انسجام

 پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه منفی، عواطف عمومی، رضانت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از نک هر (3

 دارند. را آموزا  دانش تحصیلی انگیزه بینی پیش توانانی - اجتماعی جامانس ماجراجونی،

 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

 یم  یتشک 00-03 یلیدر سال تحص دوره دوم متوسطه شهرستا  اردبی  آموزا دانشتحقیق را کلیه  اننجامعه آماری مورد نظر در 

افراد  یریپژوهش به منظور نمونه گ ننباشد. در ا یمنفر  10111 دانش آموزا  نناد اآمار و اطالعات تعد نندهد که بر اساس آخر

با نفر  321به حجم  یامذکور، نمونه یاز جامعه آمار تنخواهد شد که در نها دهساده استفا تصادفی یریجامعه، از روش نمونه گ

 انتخاب شد. فرمول کوکرا استفاده از 

 ابزارهای پژوهش

 ی:زندگ تیفیکپرسشنامه افف(

می شود.  کیفیت زندگی دانش آموزا  در مدرسه استفاده مقیاس از دانش آموزا  یزندگ یفیتک سنجش در انن پژوهش برای

عواطف  ی،عموم نتدانش آموزا  در مدرسه از ابعاد مختلف )رضا یزندگ یفیتک یسوال و هدف از آ  بررس 30شام  پرسشنامه 

پانانی پرسشنامه در پژوهش سلطانی و همکارا   باشد. ی( میانسجام اجتماع نی،ماجراجو فت،یشررابطه با معلم، فرصت، پ ی،منف

مطلوب بود  پانانی پرسشنامه کیفیت زندگی می باشد. در ادامه تطبیق سواالت پرسشنامه به دست آمد که مبین  82/1(، 1301)

 آورده شده است. 

در  ( تنظیم شده است.1و خیلی کم=  2، کم= 3، تا حدودی = 0، زناد= 2ای فیکرت )خیلی زناد = بر اساس مقیاس پنج گزننه

تجزنه و تحلی  داده های گردآوری شده و تبدن  پاسخ های کیفی به مقادنر کمی از روش وز  دهی )ارزش گذاری( استفاده 

می گردد. هما  گونه که در خواهد شد. بدنن صورت که با محاسبه میانگین مربوط به هر سوال امتیاز هر نک از سواالت مشخص 

فرمول زنر مشخص می باشد با تعیین فراوانی پاسخ های مربوط به هر گزننه و تعیین امتیاز مربوط به آ  گزننه امتیاز هر نک از 

 سواالت مشخص می گردد.

 پرسشنامه انگیزش تحصیلی:ب(

انن مقیاس نک پرسشنامه خود . (استفاده شد1002 )وافرند و همکارا انگیزش تحصیلیدومین ابزار مورد استفاده در انن پژوهش، 

بی  سؤال( و 12سؤال(، انگیزش بیرونی ) 12درونی ) عبارت است که انگیزه تحصیلی را در سه بعد انگیزش 28اجرا است و دارای 

افق تا کامالد مو درجه ای از کامالد 2خود را بر روی نک مقیاس فیکرت  سؤال( می سنجد و فرد پاسخ گو نظرات 0گی )انگیزه

 مخافف مشخص می کند. 
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پرسشنامه  31در انن پژوهش برای بررسی پانانی ابزار از ضرن  آففای کرونبا، استفاده گردند. بدنن منظور نک نمونه اوفیه شام  

میزا  ضرن   Spssافزار آماری ها و به کمک نرمهای به دست آمده از انن پرسشنامهپیش آزمو  گردند و سپس با استفاده از داده

 یشرفت،رابطه با معلم، فرصت، پ ی،عواطف منف ی،عموم نترضا -آموزا  و ابعاد آ  دانش کیفیت زندگی بررسی برایپانانی 

 برآورد 82/1 و 80/1، 88/1، 80/1، 30/1، 38/1 ،82/1ترتی ،  به کرونبا، آففای ضرن  اساس بر - یانسجام اجتماع نی،ماجراجو

 که مبین مطلوب بود  سطح پانانی پرسشنامه می باشد. دبرآورد گردن 88/1زندگی،  فیتگردند. برای نمره ک  کی

کرونبا،، میزا  پانانی انگیزه تحصیلی و سه بعد آ  )انگیزه دورنی، انگیزه بیرونی و بی انگیزه گی(  آففای ضرن  همچنین بر اساس

که مبین مطلوب بود  سطح  دبرآورد گردن 88/1ه تحصیلی، گردند. برای نمره ک  انگیز ، برآورد80/1، 80/1، 81/1ترتی ،  به

 پانانی پرسشنامه می باشد.

 روش تجزیه تحلیل داده ها:

به منظور تجزنه تحلی  داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و همچنین از روشهای آمار استنباطی مانند آزمونهای آماری 

 همبستگی پیرسو  و رگرسیو  استفاده شده است.

 افته های پژوهش و تحلیل آن های

 در انن قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده، به بررسی و تحلی  سؤاالت پژوهشی مطرح شده پرداخته می شود. 

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت بین(: 1فرضیه )

 آموزان دانش تحصیلی انگیزه و یزندگ (: همبستگی بین کیفیت1) جدول

 میزان همبستگی متغیرها
 Rمجذور 

2(R) 
 جهت همبستگی

سطح معنی 

 داری

 زندگی کیفیت
 انگیزه

 تحصیلی
 111/1 مثبت 10/1 000/1

ی مثبت و معناداری وجود دارد رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه و زندگی همانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین کیفیت

بیشتری برخشوردار باششند ، بشه     زندگی معنی دار است. به عبارت دنگر هر چه مدارس از کیفیت 11/1که انن رابطه در سطح آففای 

همچنین ضرن  تعیین محاسبه شده نششا  مشی دهشد کشه      میا  دانش آموزا  بیشتر خواهد بود؛ در تحصیلی انگیزه هما  نسبت میزا 

 آموزا  را تبیین می کند. دانش تحصیلی انگیزه درصد از وارنانس متغیر10/1، زندگی کیفیت رمتغی

 بین ( همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشی نشا  دادند که1303در همین زمینه نتانج پژوهش با نافته های کارشکی و همکارا )

 دارد. وجود ناداریمع و مستقیم رابطه آموزا  دانش انگیزش تحصیلی و زندگی کیفیت
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آموزا  داشته است مشورد توجشه قشرار    دفی  اهمیتی که در زندگی دانشای است که در دهه اخیر بهکیفیت زندگی در مدرسه موففه

آمشوزا  نسشبت   گردد. با توجه به انشن کشه دانشش   عنوا  سطح کیفیت ابعاد مختلف مرتبط با زندگی در مدرسه تعرنف میگرفته و به

های مختلف جامعشه  دار مسؤفیت در عرصهکنند و همچنین در آننده عهدهاز زما  زندگی خود را در مدرسه صرف می بسیار باالنی

 (.8، ص 1388د )رحیمی و خیر، خواهند بو

در همین زمینه می توا  گفت زمانی که دانش آموزا  در مدرسه از کیفیت زندگی خود رضانت داشته باشند؛ نعنشی اننکشه معلمشا     

خوبی با دانش آموزا  داشته باشد و فرصت های رشد و پیشرفت آنها را فراهم کنند و رابطه عاطفی مثبتی را با دانش آمشوزا   رابطه 

 برقرار کنند، طبیعتاد دانش آموزا  عالقه و انگیزه بیشتری به تحصی  خواهند داشت. 

 مشاجراجونی،  پیششرفت،  فرصشت،  معلم، با رابطه ی،منف عواطف عمومی، رضانت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد بین (:3فرضیه )

 .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه با - اجتماعی انسجام

  آموزان دانش تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت (: همبستگی بین ابعاد3) جدول

 میزان همبستگی متغیرها
 Rمجذور 

2(R) 
 جهت همبستگی

 سطح معنی

 داری

 عمومی رضایت

 انگیزه

 تحصیلی

 111/1 مثبت 10/1 383/1

 111/1 مثبت 11/1 338/1 منفی عواطف

 111/1 مثبت 18/1 018/1 معلم با رابطه

 111/1 مثبت 13/1 338/1 فرصت

 111/1 مثبت 13/1 020/1 پیشرفت

 111/1 مثبت 21/1 021/1 ماجراجویی

 111/1 مثبت 21/1 080/1 اجتماعی انسجام

 معلم، با رابطه منفی، عواطف عمومی، رضانت - مدرسه در زندگی کیفیت همانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین ابعاد

ی مثبت و معناداری وجود دارد که انن رابطه آموزا  دانش تحصیلی انگیزه با - اجتماعی انسجام ماجراجونی، پیشرفت، فرصت،
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بیشتری برخوردار باشند ، به هما   زندگی ار است. به عبارت دنگر هر چه مدارس از ابعاد کیفیتمعنی د 11/1رابطه در سطح آففای 

 میا  دانش آموزا  بیشتر خواهد بود. تحصیلی در انگیزه نسبت میزا 

 بین که ( همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشی نشا  دادند1303در همین زمینه نتانج پژوهش با نافته های کارشکی و همکارا )

 دارد. وجود معناداری و مستقیم رابطه آموزا  دانش انگیزش تحصیلی و زندگی کیفیت

در همین زمینه می توا  گفت در مدارسی که در آ  دانش آموزا  شاد و خوشحال هستند، احساس امنیت و آرامش می کنند، 

ائ  و مشکالت دانش آموزا  رسیدگی می کنند، استرس رابطه و تعام  خوبی بین معلما  و دانش آموزا  وجود دارد، معلما  به مس

و اضطراب کمتری در بین دانش آموزا  وجود دارد، دانش آموزا  بیشتر احساس رضانت می کنند و در نتیجه انگیزه تحصیلی 

 گیرند. بیشتری خواهند داشت و بهتر ناد می

 پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه منفی، عواطف ،عمومی رضانت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از نک هر (:2فرضیه )

 .دارند را آموزا  دانش تحصیلی انگیزه بینی پیش توانانی -اجتماعی انسجام ماجراجونی،

 مدرسه در زندگی های کیفیتبین مؤلفه( نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطة پیش2) جدول

  آموزان دانش تحصیلی با انگیزه

P T Beta B 2R R گامها متغییرهای پیشبین 

 انسجام اجتماعی 080/1 212/1 321/1 080/1 32/0 111/1
گام 

 اول

112/1 

120/1 

10/3 

28/2 

201/1 

218/1 

211/1 

122/1 
223/1 033/1 

 اجتماعی انسجام

 ماجراجویی

گام 

 دوم

111/1 

111/1 

111/1 

21/0 

30/0 

11/0 

388/1 

222/1 

008/1 

288/1 

311/1 

313/1 

282/1 212/1 

 انسجام اجتماعی

 ماجراجویی

 عواطف منفی

گام 

 سوم

111/1 

118/1 

111/1 

130/1 

12/0 

33/2 

21/0 

13/2 

333/1 

330/1 

238/1 

281/1 

228/1 

222/1 

382/1 

181/1 

232/1 220/1 

 انسجام اجتماعی

 ماجراجویی

 عواطف منفی

 پیشرفت

گام 

 چهارم

111/1 

111/1 

80/0 

31/3 

021/1 

088/1 

311/1 

233/1 
288/1 238/1 

 انسجام اجتماعی

 ماجراجویی

گام 

 پنجم
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 فرصت، معلم، با رابطه منفی، عواطف عمومی، رضانت "– مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد جهت بررسی اننکه کدامیک از از

 از تحلی  رگرسیو  استفاده شد.، را دارند آموزا  دانش تحصیلی انگیزه بینی پیش توانانی " اجتماعی انسجام ماجراجونی، شرفت،پی

با ضرن   اجتماعی ، فقط پنج بعدآ  انسجام زندگی کیفیت( حاکی از آ  است که از میا  اجزاء 3نتانج بدست آمده از جدول )

و رضانت عمومی  33/1، پیشرفت با ضرن  بتای  03/1منفی با ضرن  بتای  ، عواطف 08/1بتای، با ضرن ماجراجونی ، 02/1بتای، 

 دانش تحصیلی انگیزهبه عنوا  متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادفه نهانی رگرسیو  برای توضیح تغییرات  31/1با ضرن  بتای 

رگرسیو   نهانی معادفه ورود از معلم و فرصت( به دفی  نداشتن معیار با ه)متغیر مالك(، را دارا هستند ؛ و دو بعد آ  ) رابط آموزا 

ماجراجونی ،  ، اجتماعی )انسجام زندگی حذف گردند. همچنین همانطور که در جدول فوق مشاهده می کنید، هر پنج بعد کیفیت

را تبیین  آموزا  دانش تحصیلی س انگیزهدرصد از وارنان 28/1، پیشرفت و رضانت عمومی( توانسته اند جمعاد با هم  منفی عواطف

 کنند.

 مؤیر حمانتی های اجتماعیشبکه توسعه و جامعه در اجتماعی دوستی، نکپارچگی گسترش بر دنگرا  با تعام  برقراری توانانی

 جتماعیا گیری گوشه و دنگرا  توسط طرد، خطر معرض در هستند، اجتماعی تعام  به های مربوط مهارت فاقد که افرادی. است

 می باال مسئله ح  توانانی و دنگرا  پذنرش توسط و اجتماعی تعام  باالتر سطوح شام  آموزا ،بهبود کیفیت زندگی دانش هستند.

 اجتماعی طرد پانین و خود مفهوم ضعیف، اجتماعی قابلیت مانند بر مشکالتی غلبه باعث تواندمی اجتماعی های باشد. بهبود مهارت

 مهارت آموزش هنگام تواند می کند، بازی می فرد زندگی کیفیت در بزرگی نقش که روابط معنادار برقراری ننا بر عالوه. گردد

 آموزا  گردد.نابد و باعث انگیزه تحصیلی دانش گسترش اجتماعی، تعام  های

 پیشنهادات کاربردی:

انجام شده با توجه به نتانج به دسشت آمشده،    در انن بخش بر اساس نتانج حاص  از اطالعات جمع آوری شده و آزمو  های آماری

 پیشنهاداتی ارانه می شود.

o  ،با توجه به تأییر رضانت عمومی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزا ؛ پیشنهاد می شود که از طرنق آموزشهای مختلف

ش آموز در مدرسه انجاد احساس عالقه و شوق آمد  به مدرسه را در دانش آموزا  انجاد کنیم، محیط آرام و فذتبخش برای دان

 از بود  در مدرسه فذت ببرند. کنیم تا دانش آموزا  

o  توجه به تأییر عواطف منفی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزا  پیشنهاد می شود؛ که محیطی شاد و نشاط آور به وجود

 انجاد عوام  اهش نابد. در واقع باندبیاورنم تا دانش آموزا  در مدرسه احساس غمگینی و تنهانی نکنند، اضطراب و بیقرار آنها ک

 به وجود بیاورنم.  آور نشاط و شاد را کاهش دهیم. فضای اضطراب و خاطر تشونش

111/1 

110/1 
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38/2 

033/1 

338/1 

310/1 

322/1 

213/1 

213/1 
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o  کنیم فراهم آموزا دانش برای را بر انگیزه تحصیلی دانش آموزا ؛ پیشنهاد می شود که بستری رابطه با معلمتوجه به تأییر 

 و شادی انجاد کنند.در همین زمینه پیشنهاد می شود برای برقرار ارتباط خود معلما  با مختلف ایهشیوه با و راحتی به بتوانند آنها تا

 تدراك دنده شود. تفرنحی – رفاهی هایبرنامه نشاط و ارتباط هر چه بهتر معلما  با دانش آموزا ،

o  آموزشی مناسبی در مورد روش  برنامه هایتوجه به تأییر فرصت بر انگیزه تحصیلی دانش آموزا ؛ پیشنهاد می شود که

های مقابله ای به دانش آموزا  تدونن نمود. در انن راستا می توا  با طراحی برنامه های کال  و با گذاشتن کارگاه های آموزشی، 

اری از تأفیف کت  علمی، ساه و کاربردی برای دانش آموزا  مسئله را برای آنا  تبیین کرد. باند به دانش آموزا  ناد داد که بسی

ونژگی های مثبت شخصیتی قابلیت اکتساب دارد و در سانه آموزش به هنگام و صحیح، می توا  بستر رشد انن ونژگی ها را فراهم 

 نمود. تا انن دانش آموزا  بهتر ناد بگیرند، بتوانند از اندوخته های خود در زندگی بیشتر استفاده کنند. 

o  به دانش آموزا  مهارت های ح  مسئله را  دانش آموزا  پیشنهاد می شود که بر انگیزه تحصیلی پیشرفتتوجه به تأییر

 اسیر که انن جای نبازند و به مشکالت در را خود تا کند می کمک کودکا  به مسئله ح  مهارت آموزش داد. چرا که آموزش

بپردازد و در نتیجه بهتر بتواند  شک م تحلی  به مشک ، از آگاهی اندنشی عاقبت مشورت، تفکر، صبر، با شوند، منفی های هیجا 

 از عهده کارها و تکافیف مدرسه ام بر آند.کارهای خود را انجام دهد و 

o به دانش آموزا  راهبردهای مقابله ای  توجه به تأییر ماجراجونی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزا ؛ پیشنهاد می شود که

، تکافیف درسی خود را بهتر انجام می دهند. و مشکالت خود را ح  کنند مناس  آموزش داده شود. تا از انن طرنق بهتر مسائ  

 تکافیفش کار انجام می دهد.کارهای مدرسه را با ذوق و شوق انجام می دهد. بیشتر از 

o زمینه های همکاری و مشارکت  آموزا ؛ پیشنهاد می شود که دانش تحصیلی انگیزه بر انسجام اجتماعی تأییر به توجه

  را فراهم کنیم، از روش های تدرنس ح  مسئله برای تدرنس دانش آموزا  استفاده کنیم تا آنها بتوانند انن مهارت را دانش آموزا

ناد بگیرند. همچنین به منظور تقونت انن مهارت در دانش آموزا ، اگر برای ح  مسئله از ما کمک خواستند، بالفاصله راه ح  به 

او بپرسیم: خودت چه راه ح  هانی به ذهنت می رسد؟ و بعد او را در مسیر ح  مسئله راهنمانی کنیم. آنها ارائه ندهیم، بلکه ابتدا از 

آموزش مهارت های زندگی به صورت کاربردی و عملی در شروع از طرح مسئله نا مشک  از سوی دانش آموزا  استقبال نمانیم. 

ر آ  در طی سال زمینه رشد عزت نفس، افزانش انسجام اجتماعی سال تحصیلی برای دانش آموزا  اعمال شود، زنرا تمرنن و تکرا

 دانش آموزا  را فراهم می آورد. 
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