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حاضر مدل سازی نقش کيفيت زندگي در مدرسه و ادراک از کالس بر نگرش نسبت به مدرسهه   پژوهش موضوع

ين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي بوده و با توجه به هدف، ماهيت و موضوع پهژوهش، روش تحقيها از نهوع    ااست. 

ی ی آمهاری مربهوب بهه ايهن تحقيها، شهام  کليهه       باشهد. جامعهه   همبستگي براساس مهدل معهاد ت سهاختاری مهي    

باشهد   نفهر مهي  0571داد ک  به تع 39 -39های شهرستان شوب در سال تحصيلي  آموزان دختر و پسر دبيرستان دانش

ای تصهادفي انتاهاش شهدند.     ای دو مرحلهه  گيری خوشهه  نفر از آنان به عنوان نمونه براساس روش نمونه 909که تعداد 

سهوایي ادراک از   75ی  کيفيهت زنهدگي در مدرسهه، پرسشهنامه     سهوایي  93ی  گيری متغيرها از پرسشهنامه  برای اندازه

هها، توسه     پرسشهنامه  ايهن  محتهوايي  روايهي  نسبت به مدرسه اسهتفاده شهد.  نگرش سوایي  97ی  کالس و پرسشنامه

های کيفيت زنهدگي در مدرسهه، ادراک از کهالس و نگهرش      نامه نظران تاييد و برای تعيين پايايي دروني پرسش صاحب

با اسهتفاده   ها به دست آمد. تجزيه و تحلي  داده 31/1، 39/1، 00/1نسبت به مدرسه ، ضريب آیفای کرانباخ به ترتيب 

ههای آمهاری    هها، از روش  انجهام گرديهد. بهرای تجزيهه و تحليه  داده       AMOS 22و  SPSS 05از نرم افزارهای  

چندگانه همزمهان و معهد ت سهاختاری اسهتفاده شهد.       رگرسيون توصيفي و نيز استنباطي شام  همبستگي پيرسون

ک از کالس به نگرش نسبت بهه مدرسهه رابطهه وجهود     های کيفيت زندگي در مدرسه و ادرا نتايج نشان داد بين مویفه

درصهد از   19های کيفيت زنهدگي در مدرسهه و    آموزان نسبت به مدرسه براساس مویفه نگرش دانشدرصد از  05دارد. 

 ل ساختاری پهژوهش همچنين مد تعيين شد. های ادراک از کالس آموزان نسبت به مدرسه براساس مویفه نگرش دانش

 داشت. پژوهش های تجربيزش مطلوش را با داده، برابعد از اصالح
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 مقدمه-1-1

محورهاا    تاري   اصايي  و اولار   از ترگيا   باي  آموزشاااهي  يااگيرر   هاا   شااص   بر مؤثر عوامل شناسايي

 يااگيرر     حاوزه  گر شا ه  مطار   مسائل از است. يكي تربرتي روانشناسان ها  پژوهش غالب كنن ه ه ايت

مرباو  باه كاو  و     و اگراكاي  گاشاته عوامال نارشاي    معطوف صوگ به را فراواني كه تحقرقات آموزشااهي

 باش .    ميآموزان گر م رسه  و كرفرت زن يي گانشم رسه 

 گر كاه  شاناصتي اسات   - اجتمااعي  گيا ياه  مها   اثريذار عوامل جميه م رسه، از به نسبت مثبت نارش     

 و كراياي  ، پاور  عباا   ، مهار  صجساته  ؛ باه نقال از  5002، 1ايا را  گارنا دگ   موثر  نقش تحصريي پرشرفت

 گر توانا   ماي  م رساه  ماورگ  گر آماوزان  گاناش  ناارش  اسات  معتقا   (1393د5پنتيرچاو   (.1931كاوككي، 

 را گر  موضاو   وقتاي  آماوزان  گانش .باش  گاشته ا  عم ه تأثرر ها  ياگيرر  فعالرت گر آنها ها  يرر  هتج

 افاراگ  نارش  كرگ. صواهن  گنبال را م ار  تكيرف ه ف و كرگه تمركز ياگيرر  ب انن ، بر مفر  و بخش لذت

و  امنرات  احساا   كاو   گر زمااني  آماوزان  گاناش  است. مؤثر اه اف انتخاب گر م رسه و مورگ تحصرل گر

 شاركت  آن ها  يرر  گر تصمر  و ش ه گريرر فعاالنه كو  گر توانن  مي كنن  احسا  كه كرگ صواهن  راحتي

 نترجاه  گر و نكرگه ايمني احسا  گارگ، را و  ارزيابي قص  لحظه هر معي  كن  احسا  آموز گانش وقتي كنن .

 (. 1911مركايريي منرع، و نسب حسرني از نقل به ؛1335، 9گزاگوار و يالو د آم  صواه  فراه  زا تنش جو 

 محارط . ياذارگ  ماي  تاأثرر  گافرو پرشرفت تحصريي ا رفتار بر نرز محرط ،اجتماعي-شناصتي نظريه براسا      

 بار عها ه   آماوزان  گاناش  رفتاار   و شاناصتي  روان تحصاريي،  گر عميكارگ  نررومنا    و حرااتي  نقش كو ،

 باه  را كاو   (، محارط 1339د6فراسر (.2،1331و مرايي آن رم ؛ 4،5001ر، امونز و بوت، لر بتگارگدكاپرمرنک

پرشارفت   و ها نارش بر و گه  مي رخ ياگيرر  گر آنها كه آموزشي و شناصتي روان اجتماعي، ها  بافت صورت

 كاه  اسات  برگاشاتي  ياا  اگرا  كاو ،  محارط  از اگرا  منظاور . است كرگه تعريف يذارگ، مي تاثرر آموز گانش

                                                             
1 . DeEadra 
2 . Pentelichuk 
3 . Galloway &  Edwards 
4 . Kuperminc, Leadbeter, Emmons & Blatt 
5 . Anderman & Midgley  
6 . Fraser 



 
  

 
 

 كاو   ياگيرر  محرط شناصتي جو روان. گارگ صوگ كو  اجتماعي -رواني مختيف ها  از ويژيي آموز گانش

 آماوزان،  گاناش  رفتارهاا  يااگيرر    بار  گار  معناي  تاأثررات  معي ، حمايت و و اجتماعي بافتي ها  ويژيي و

 راهبرگهاا،  كااربرگ  ،يّاي ع اگها اسان نارش مثبت به م رسه،  صوگ، به باورها  مربو  آنها، ه ف يرر  جهت

 تحصاريي  پرشرفت و تحصريي ها  تكالرف، ارزش با گريرر  هرجاني، عميكرگ اجتماعي، و انارزش تحصريي

 و مرار  ؛5009 ،9گيويس ؛ 5003 5يانارون، و سونار ؛5009 ،1الرو دگارگ مختيف ها  ياگيرر  محرط گر آنها

 (.5002 ،2مالماري  و ؛ مورا  5005 ،4تارنر

توان  رابطه نزگيكي با نارش نسبت به م رسه و اگرا  از كو  گاشته باش  كرفرات   عامل گيار  كه مي     

باش . كرفرت زن يي گر م رساه عباارت اسات از بهزيساتي و      آموزان گر م رسه مي و كاوناي زن يي گانش

ا  آنهاا گارگد   م رساه  رونهاا  گ  آموزان از جنبه تجارب منفي و مثبتي كه ريشه گر فعالرت رضايت كيي گانش

(. اي  تجارب مثبت و منفي كه شكل گهنا ه  1930؛ به نقل از سيطاني شال و همكاران،5001، 6مالر ، لرناكرو

باشا  و   ا  ماي  م رساه  اگرا  كيي گانش آموزان از مرزان رفاه، بهزيستي و رضايت كياي و  از زنا يي گرون  

؛ به نقل از سايطاني  1،1333باش دآينيي نه صوگ گر م رسه ميآموزان از زن يي روزا برانار سطح رضايت گانش

آموزان گر م رساه گرمانا ن    ان  كه كرفرت زن يي گانش همچنر  پژوهشاران گريافته(. 1930شال و همكاران،

آنها گر م رسه، نارش آنها گرباره م رسه رفات ، موفقرات تحصاريي، ساطو  پرشارفت تحصاريي، پاذيرش        

م رساه و باروز رفتارهاا  نابهنجاار گر م رساه ارتباا  گارگد برولاو ، ويات و         مسئولرت و تعه  گر قباال  

 (.9،1331ب 

با توجه به روابط نزگيک بر  ساه متیرار ناارش نسابت باه م رساه، اگرا  كوساي و كرفرات زنا يي               

 آموزان گر م رسه، پژوهشار گر اي  پژوهش به گنبال ارائه م لي گر جهات رواباط موجاوگ بار  اگرا      گانش

                                                             
1 . Larocque 
2 . Sungur&Gungoren 
3 . Davis 
4 . Meyer & Turner 
5 . Murray &Malmgren 
6 . Malin & Linnakyla 
7 . Ainley 
8 . Bulcock , Whitt & Beebe 



 
  

 
 

آموزان نسابت باه    آموزان گر م رسه و نقش اي  گو متیرر بر رو  نارش گانش كوسي و كرفرت زن يي گانش

 باش . م رسه مي

 بیان مسئله-1-2

 تعير  و نظام پژوهشاران ها  گغ غه از همواره ها  عاطفي و رواني نارش آين  پس و آين  پرش عوامل بررسي

 بنا    ياا طبقاه   و شناساايي  صاوگ  تاأثرر  و اهمرت تناسب به عوامل  اي متع گ مطالعات گر و است بوگه تربرت

 تاأثرر  منفاي  عوامل كاهش گاگن جهت تجربي ها  توش و عوامل اي  تع يل رو  بر كار متاسفانه اما ان . ش ه

 گر كاه  هاايي  پژوهش   همه رغ  است. عيي بوگه آموزشي نظام گر برجسته صويي ها  منفي، نارش بر يذار

 از يكاي  عناوان  باه  مساله هنوز اي  شوگ، مي انجام ها  مثبت نسبت به م رسه و كو  يش نارشافزا مورگ

 . است مطر  ما آموزشي نظام ها  گغ غه و ها كالش

 گر و مشاخ   گوره زمااني  يک گر صاص، موضوعي مورگ گر رش يافته باورها  از ا  مجموعه نارش،     

 رفتاار  بار  بسازايي  تأثرر توان  مي اما رفتار نرست؛ ير تعرر  ضرورتاً كه است اجتماعي فرهناي موقعرت يک

؛ 1،5009ورماا  شاوگد  منجار  فارگ  جاناب  از مثبات  و رفتارهاا  منفاي   و اعماال  يرار   شكل به و باش  گاشته

 گر ها نارش .باش  فرگ ذه  گر تشخر  قابل شخ  يا شيء هر شامل توان  مي نارش موضو  (.1919بال،

 ضرورتاً پاسخ سه اي  پرشر ، ها  صوف نظريه بر و هستن  عاطفي و رفتار  و  تيشناص ها  پاسخ بريررن ه

 و بهنرانا د  نشا ه  شاناصته  ها   از مساتقل  هاا   عامال  عناوان  باه  لزومااً  و باوگه  ناپاذير  تفكراک  يك يار از

 (.  5،1994وانک

 .(1993 ، دمصارآباگ م رساه است  باه  نسابت  آموز گانش عاطفه و عوقه شامل م رسه به نسبت نارش     

 آنهاا  نحوه نارش با زياگ  ارتبا  آموزشااهي تكالرف با فرايرران انطباق مرزان كه گهن  مي نشان ها پژوهش

 تحصاريي  از اگرا  باشان   گاشاته  م رساه  باه  تر  مثبت نارش آموزان گانش هركه همچنر  گارگ. م رسه به

 و كاو   (. ماک 1993ل از مصارآباگ ،  ؛ باه نقا  9،1335لوئنا   و بوگدلوئنا   صواهنا   برصورگار نرز باالتر 

                                                             
1 . verma 
2 . buhner &vance 
3 . Leung & Leung 



 
  

 
 

 تحصاريي  پرشارفت  گارا  فرايراران  كاه  ساازن   مي نشان ( صاطر1993، به نقل از مصرآباگ ، 5009د1سرال

، باه نقال از مصارآباگ ،    5005د5مرجريبنكس پژوهش نتايج گارن .  م رسه به نسبت منفي ها  نارش ضعرف،

 گارا  آموزان گانش تحصريي پرشرفت م رسه با به زانآمو گانش نارش كاوناي كه گه  مي نشان نرز (1993

 من  عوقه ياگيرر  به م رسه گر هستن  باال پرشرفت تحصريي گارا  كه آموزاني است. گانش گار  معني ارتبا 

ا  نسابت تحاوالت و رويا اگها  كوساي از      گارن  و اگرا  سازن ه مثبتي نارش م رسه به نسبت و هستن 

 گهن . صوگ نشان مي

كنن ه معنااگار   ان  كه اگرا  از محرط كو ، تعرر  سال يذشته نشان گاگه 90ها  انجام يرفته گر  پژوهش     

ا   هااا  م رسااه  ا  نساابت بااه تمااامي فعالراات   آمااوزان و نااارش مثباات و سااازن ه   ياااگيرر  گانااش 

رن ، عميكرگ بهتار  آو آموزان ارا  مثبتي از محرط كو  صوگ به گست مي (. وقتي گانش9،1339باش دفراسر مي

آماوزان   (. همچنر  اگرا  گانش4،5003ها  صوگ صواهن  گاشتد گرم  ها  مثبت برشتر  به آموصته و نارش

هاا    يرگگ به عنوان يكاي مراانجي   آموزان محسوب مي از رفتار معيمانشان كه جزئي از اگراكات كوسي گانش

؛ باه نقال از نركا ل،    2،5001كن د گن بارو   ل ميآموزان عم مه ، بر  رفتار معيمان و عميكرگ ياگيرر  گانش

آموزان از كاو ، بار انارازش تحصاريي و اجتمااعي، باورهاا         (. اگرا  گانش1993ك يور، فرزاگ و كريمي،

هاا  يااگيرر ، رفتارهاا  ياار  طيباي، پرشارفت        مربو  به صوگ، راهبرگها  ياگيرر ، شاركت گر فعالرات  

؛ باه نقال از نركا ل،    6،5005ياذارگد تاارنر، هروسام  و اساچالرت     يتحصريي و عميكرگ هرجاني آنها تاثرر م

 گاناش  اگرا    رابطاه  عناوان  با ا  مطالعه گر( 5005د1برک و كو همچنر   (.1993ك يور، فرزاگ و كريمي،

 برناي  پارش  كاو   محارط  كاه  رسار ن   نترجاه  اي  به كره، گر آموزان نارش گانش و كو  محرط از آموزان

 .  بوگ آموزان گانش نارش مثبت برا  صوبي   كنن ه

به عووه گر كن ي  پژوهش نشان گاگه ش ه است كه همبستاي معناگار  بر  كرفرت زن يي اگارا  شا ه       

شان با معي  و همسااالن و پرشارفت    شان نسبت به م رسه، روابط آموزان گر م رسه با رضايت و نارش گانش

                                                             
1 . McCoach & Siegle 
2 . Majoribanks 
3 . Fraser 
4 . Dorman 
5 . den Brok 
6 . Turner, Husman, & Schallert 
7 . Choi & Baek 



 
  

 
 

آماوزان گوره   نفار  از گاناش   2395( گر نمونه 1394د1ت  و مرير(. آينيي، با1331تحصريي وجوگ گارگد آينيي،

كنا    گرص  از واريانس موفقرت تحصريي آنها را تبرر  ماي 50راهنمايي گريافتن  كه كرفرت زن يي گر م رسه، 

و از طرفي نارضايتي از م رسه و سطو  پاير  كرفرت زن يي گر م رسه با بروز مشكوت رفتار  و پرشرفت 

(. سااير  1930؛ باه نقال از سايطاني شاال و همكااران،     5001  مارتبط اساتدمالر ، لرنااكرو،    تحصريي پااير 

، مشااركت برشاتر گر تكاالرف و    م رساه پژوهشاران نرز رابطه كرفرت زن يي گر م رسه با احسا  تعيق به 

بهتار  تار و   سه و رابطه صامرمي رامور م رسه، انارزه باال  فرايرر  مطالب گرسي، نارش مثبت نسبت به م 

(. 1339، 5انا دمک و فويا    آموز با معي  و ساير همساالن و سومت جسمي و رواني بهرنه اشااره كارگه   گانش

ياويي باه ايا  مسائيه      بنابراي  با توجه به آنچه به آن اشاره يرگي  پژوهشار گر اي  پژوهش به گنباال پاساخ  

 ؟رگها  واقعي برازش گا آيا م ل نظر  ارائه ش ه با گاگهباش  كه  مي

       
 ش: مدل نظری پژوه1شکل

                                                             
1 . Ainley, Batten & Miller 
2.  Mok & Flynn 



 
  

 
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش-1-3

 عوامال  بررساي . اسات  جامعه هر فرهناي و سراسي اقتصاگ ، اجتماعي، توسعه بنا  زير پرورش، و آموزش

 و توانمنا   پارورش  و آماوزش  كشاورها،  اي    همه كه گه  مي نشان پرشرفته جوامع وترقي پرشرفت مؤثربر

 و يااگيرر   تاا  كننا   ماي  عمال  يكا يار  با بسرار  عوامل آموزشي، نظام هر گر همچنر . ان  گاشته كارآم  

 كاه  شاوگ  آمااگه  ا  يوناه  باه  بايا   نظاام  اي  از هرقسمت. يرگگ حاصل آموزان گانش برا  تحصريي پرشرفت

 يكاارآي  ايسات ،  بااز  ازكاار  نظاام  از ايرجزئاي  زيرا شوگ، مرسر نظر مورگ اه اف و مطيوب بازگه به گسترسي

  .گي  صواه  ص مه و يافته كاهش گيارنظام اجزا 

 باه  بشر گساترابي  گيري  آرزوها  از يكي  است. بشر  جامعه پرشرفت اسا  و پايه تربرت، و تعير  نظام     

 تفكار  باا  و هاايي فرهرختاه   انسان ، جهان گر تربرت و تعير  سايه گر تا است، تربرت و تعير  جامع الاو  يک

 نظر گر با همراه گقرق و نظام من  ها  پژوهش پرتو گر مار يرگگ نمي حاصل امر واي  بن يا پرورش سرستمي

 .فرهناي بافت تاثرر يرفت 

سازمان به اشت جهاني به گلرل اهمرت كرفرت زن يي كوگكان و نوجوانان گر م رسه، اصرراً نراز كشورها      

آموزان را گر قالب كرفرت زن يي گر م رساه مطار     به ارتقا و بهبوگ با رفتار م رسه و افزايش به اشت گانش

ها  زياگ  كه گر كشورها  مختيف بر رو  كرفرت زن يي افراگ انجاام شا ه    از طرفي پژوهشساصته است. 

ها  صاص مانن  مبتوياان باه گرگهاا      ها  ويژه و رو  افراگ متعيق به جمعرت است، اغيب متمركز بر حوزه

ها  سرطاني و اي ز ، افراگ معتاگ و افاراگ مرانساال و كهنساال باوگه و      به برمار مزم ، مرانساالن و مبتويان 

كمتر به كرفرت زن يي زن يي كوگكان و نوجوانان به ويژه گر م رسه پرگاصتاه شا ه اسات و ايا  گر حاالي      

 شوگ. و گر عر  حال گايره عاواميي  است كه بخش اعظمي از گوره كوگكي و نوجواني ما گر م رسه سپر  مي

كن ، روز باه روز گر حاال    آموزان گر م رسه را ته ي  مي كه به اشت جسمي و رواني يا كرفرت زن يي گانش

شناسان و مشاوران مشیول گر م رسه، صرفاً ارتقااء   تر اي  كه نقش م ار  و به ويژه روان افزايش است. مه 

تر آنها بهبوگ بخشر ن به  قش مه آموزان نرست بيكه گر حقرقت ن و بهبوگ بخشر ن به پرشرفت تحصريي گانش

باشا . بناابراي  كرفرات     كرفرت زن يي و توجه به ابعاگ مختيف جسمي، هرجاني و اجتماعي گانش آموزان مي



 
  

 
 

آموزان به گلرل نقش اساسي بر سومت رواني و جسمي اساسي بوگه و مستيزم ارزيابي گقراق   زن يي گر گانش

 باش .  و كارآيي مي 

 به منجر توان  كه مي است كو  محرط از ارزشمن  شاصصي و كير   مولفۀ يک نرز وزانآم گانش اگرا      

آلتارم ، وانكار و    پتااام،  آساان ساازگدون   را زنا يي  به مثبت يرر  جهت همچنر  و شوگ مناسب رفتارها 

 باه گارن ،  بسزايي تأثرر آموزان گانش نارش و پرشرفت بر م رسه و گر  كو ، ها  محرط (.1،5009روسل

 تفااوت  باه  باه ناوعي   پااير   و باال تحصريي عميكرگ با آموزان گانش از يروه گو عميكرگ تفاوت كه ا  يونه

 ؛ 5009 گورم ،شوگد مي منجر به ياگيرر  گار معني گهي جهت به كه است مربو  ياگيرر  محرط از اگراكشان

 ،2رووف و ماياا  ؛ 5006 همكااران،  و 4پاتج   ؛5010 ،9افان   ذكرياا  و مات برنتي ؛ 5002 همكاران، و 5الن 

 مثبتاي  جاو  ياک  فرايرران كه است الزم همچنر  (.1939بيوكي و شررزاگ،  كارشكي، ارفعبه نقل از  ؛5004

احساا    حا    كاه  تاا  فرايرار  كاه  گارگ اشااره  امار  اي  به گر  كو  مثبتجو  كنن . احسا  را كوسي

قارار   آنهاا  حمايات  ماورگ  و شاوگ  هماهنا   بقره با ن توا يح   م كه تا همچنر  كن ، مي اجتماعي مقبولرت

ا  يا كوسي، گامنه يسترگه ا  از فراين ها، نارشها و باورهاا   اگراكات فعالرتها  م رسه (.6،1339يررگديوگناو

همچنر   (.5005، 3و ريزا 9، يابل1شامل اگرا  كنترل، حمايت صوگ مختار  و انتخاب و لذت است دجنتر 

 محارط  به نسبت ترى مثبت نارش كه آموزانى گانش نرز و تر موفق آموزان گانش گاگ ننشا(، 1916مرتضوىد

 كنن . مى ارزيابى و يابن  مى تر مطيوب را آموزشى فضاهاى صوگ گارن ، آموزشى

آموزان نسبت به م رسه به ش ت تحت تاثرر عواميي همچون  اگرا  محارط   رس  نارش گانش به نظر مي     

رس  تا اي  رابطه به صورت گقرق بررسي  ي گر م رسه قرار گارگ لذا ضرور  به نظر ميكو  و كرفرت زن ي
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رر  بار  و فاراه  آورگن امكاناات الزم تااثرر كشاما     ما ار   كارگن ريز  مناسب و جذاب  برنامهيررگ تا با 
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آموزان نسابت باه رواباط     توان  با بهبوگ اگراكات گانش آموزان گاشته باشن . معيمان نرز مي كرفرت زن يي گانش

آماوزان نسابت باه م رساه      موجوگ گر كو ، فضا  كوسي و ساير عوامل موجوگ باه ناارش مثبات گاناش    

   تاثرريذار باشن . 
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Abstract:  

Subject present study is Modeling role the quality of  life at school and perception of 

class on attitudes toward school. This study was a descriptive research and according to the 

purpose, the nature and subject of the research, research methodology of correlation is 

based on structural equation modeling. The sample for this study consisted of all of boy 

and girl students high schools in the city Shot the year 92-93 The total number of 1750 

persons, 313 of them were selected as the sample by Using two stage cluster sampling 

method. For measure the variables of the questionnaire of 39 questions the quality of 

school life, perception of class questionnaire with 56 questions and a questionnaire of 35 

questions was used attitude towards school. The content validity of the questionnaire, 

confirmed by experts for determining the internal reliability questionnaires quality of 

school life, perception of class and attitude towards school, Cronbach alpha coefficient 

Obtained respectively 0/88, 0/92, 0/90. The data analyses was done by using the AMOS 22 

and SPSS 16 softwares. for analyze the data was used descriptive and inferential statistical 

methods including correlation, multiple regression at the same time and structural equation 

modeling. The results showed, there is relationship among the components of the quality of 

school life and the perception of class With attitudes toward school. 17 percent of the 

students' attitude towards school based on components of the quality of life at school and 

43 percent of the students' attitude towards school was determined based on perception 

components class. As well as structural model research after correction  the good fit with 

the experimental data  of research.

Keywords: The quality of school life, perception of class, attitude to school, modeling, 

students.
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