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  مقدمه: -1-1

که  است اي هرجامعه درون سیستمهاي وگسترده ترین بزرگترین از پرورش و آموزش نظام

 هرجامعه به بدبختی یا خوشبختی ، حقیقت در. کند می تعیین بلندمدت در را جامعه آن سرنوشت

 درست و منابع ساختار و اهداف نظر از پرورش و آموزش چنانچه.  اردد بستگی آن پرورش و آموزش

اردالن و (شود اثربخشی نزدیک می به و خواهدکرد تضمین را جامعه توسعۀ مدت دراز در شود، طراحی

 درمدارس پرورش و آموزش هاي فعالیت از توجهی قابل بخش که جا ازآن ).145 :1388قربانیان، 

 دارند برخور خاصی از جایگاه مهم و حساس اجتماعی نظام یک عنوان به مدارس گیرد، می صورت

  ). 120 :1388، شریعتمداري(

توجه پژوهشگران و متخصصان  مورد همواره یآموزشگاه ریمتغ کیبه عنوان  یلیتحص شرفتیپ

دانش آموزان و  ريیادگی تیو کم تیفیو گاه ناشناخته اي ک دهیچی. عوامل پاست آموزش و پرورش بوده

خود در  راتیتأث که به جهت شدت یاز عوامل یک. یدهد یقرار م ریتأث آنان را تحت یلیتحص شرفتیپ

به  خود حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته است و گاه پژوهشگران شتریمورد توجه ب یلیتحص شرفتیپ

 به قتیحقدر . دانش آموزان است یلیتحص زهیانگ است، قرار گرفته یعامل مستقل مورد بررس کیعنوان 

و  یلیتحص زهیبه انگ اديیتوجه ز یلیتحص شرفتیپ و یلیتحص زهیانگ نیارتباطهاي قوي موجود ب جهت

  است.  یدر مسائل آموزش جیرا میاز جمله مفاه » زشیانگ« . عوامل مؤثر بر آن شده است

به  رندهیادگی زهیدهد، از انگ یرخ م یلیهمچون افت تحص یمشکالتی آموزش ستمیدر س یوقت

). یکی از عواملی که منجر به افزایش 1391(رشید و همکاران،  شود یم ادیاز علل مهم آن  یکیعنوان 

  انگیزه تحصیلی دانش آموزان می شود، کیفیت زندگی دانش آموزان است. 
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اي که امروزه کیفیت زندگی از مهمترین مؤلفه هاي مفهوم کلی بهداشت محسوب می شود، به گونه

اي حیطه سالمت و ارتقاي سطح سالمتی افراد، کیفیت زندگی آنها را مورد بررسی قرار براي تعیین نیازه

می دهند. در دهه اخیر ارزیابی و سنجش کیفیت زندگی حیطه هاي مختلف از جمله خدمات پزشکی، 

خدمات روانی اجتماعی، خدمات آموزشی و کار درمانگران متداول شده است. آگاهی از اهمیت ارزیابی 

کیفیت زندگی افراد در بافت ها و حیطه هاي گوناگون خبر از تغییر جهتی می دهد که مسیر  و سنجش

اجتماعی است. این الگو چند  -روانی - تر زیستیآن از رهیافت صرفاً طبی و پزشکی به رهیافت نوین

با رفتاري  هایی که می خواهد و یا باید انجام دهد و نیزبعدي است و بر روابط متقابل بین فرد، فعالیت

  ). 80 :1390سلطانی شال و همکاران، که این فعالیت ها در آن انجام می گیرند، اشاره دارد(

 دانش شکوفایی خود و تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت این پژوهش به بررسی رابطه

  پردازد.می دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل  آموزان

داخته شده است. در این راستا به ترتیب به بیان مسأله، اهمیت در فصل حاضر به کلیات پژوهش پر

و ضروت پژوهش، اهداف و سؤاالت پژوهش و در پایان به بیان تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهاي 

 شود.مورد استفاده در پژوهش پرداخته می
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  بیان مسئله: -1-2

 کشورها اغلب در پرورش و وزشآم مسائل نظام مهمترین از یکی آموزش در تحصیلی افت مسأله

 و مالی منابع بصورت یا باشد عمر انسانها صورت به خواه شود می اتالف راه این در که و منابعی باشدمی

 اندازه تا آموزشی کارآیی نظامهاي بهبود طوریکه به دهد، می تشکیل را توجهی ارقام قابل ساالنه مادي

 هر در تحصیلی باشد. افتمی تحصیلی افت کاهش و بعمنا اتالف از جهت جلوگیري در زیادي بسیار

 از استعدادهاي زیادي تعداد اخراج یا و تحصیل ترك درسی، واحدهاي  در قبولی عدم صورت به سال

 گذارد ومی جا بر خانوادگی و فردي حیات در ناگواري و آثار نموده تلف را جامعه مالی و انسانی بالقوه

یکی از ). 30 :1390آورد (حبیب زاده و همکاران،  می بوجود نیز را انیفراو اجتماعی هاينابسامانی

  عواملی که بر کاهش افت تحصیلی تأثیر می گذاردف انیگزه تحصیلی است. 

گیر نظام آموزشی کشور ما نیز بوده است. از دیر باز گریبانانگیزه و پیشرفت تحصیلی مشکل 

سنگین اقتصادي و فرهنگی حاصل از آن مستلزم  هايناشی از افت تحصیلی و خسارت کاهش ضایعات

اي در این زمینه است. براي پیدا کردن علل یک مشکل به ویژه هاي گستردهو پژوهش تحقیقات

 زیرا پدیده هاي اجتماعی همانند یک ،توان به یک علت بسنده کردانسانی و اجتماعی تنها نمی مشکالت

ود آمدن یک مشکل دخیل هستند. بنابراین براي یافتن علل زنجیره با یکدیگر پیوند دارند و در به وج

  ). 1: 1378 تحصیلی باید مسائل گوناگون مورد توجه قرار گیرد (بیابانگرد، انگیزه

تحصیلی در نظام آموزش و پرورش می گردند که  کاهش انگیزهعلل و عوامل گوناگونی موجب 

اند. در این میان کیفیت زندگی شی تقسیم نمودهدسته فردي، خانوادگی و آموزبه سه ها را آنان تومی

  دانش آموزان یکی از این عوامل است. 
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. باشد می خودشکوفایی دانش آموزان، تحصیلی پیشرفت بر گذار تأثیر عوامل از یکی دیگر

 شود می احیا فرد در ارزشمندي و توانمندي احساس ، خودشکوفایی افزایش با اند داده نشان تحقیقات

 از بردن لذت و موفقیت، کسب براي تالش افزایش و تحصیلی پیشرفت بهبود همچون مثبتی تتغییرا و

 نفس عزت و خودشکوفایی که آموزانیدانش این بنابر. گردد می دیدار او در دیگران با ارتباط و تعامل

 و مدرسه درون اجتماعات در و هستند تر موفق تحصیل پیشرفت و مدرسه تکالیف در دارند، باالتري

ساغروانی، ( برخوردارند باالتري اجتماعی و عاطفی سازگاري از و دارند بیشتري ،مشارکت اجتماع

1388 :29.(  

خودشکوفایی مفهومی است که اغلب روان شناسان انسان گرا در آن سهیم هستند. از نظر راجرز، 

مستلزم پرورش  هر شخصی گرایش فطري به شکوفا کردن استعداد منحصر به فرد خود دارد. این کار

توانایی هاي فرد به شیوه هایی است که به حفظ و بهبود ارگانیسم خدمت می کنند. خودشکوفایی یک 

ي مازلو یکی از موانع خودشکوفایی این نیروي رشد و بخشی از طبیعت ژنتیکی انسان است. به عقید

ها ها نه می دانند که این توانآنهاي بالقوه خود را نمی بینند. است که بسیاري از افراد به سادگی توان

وجود دارد و نه لذت ناشی از خودافزایی را درك می کنند. در عوض تمایل دارند تا نسبت به توانایی 

هاي خود شک کنند و یا حتی از آن بترسند. به همین جهت است که شانس تحقق بخشیدن به خود را 

کند. لب از بروز خود شکوفایی جلوگیري میکاهش می دهند. عالوه بر این، محیط اجتماعی نیز اغ

ها تر، انسانپذیر است و یا به عبارت روشنها تنها تحت شرایط خوب امکانشکوفا شدن باالترین بالقوه

هاي انسانی خود عموماً نیاز به یک جامعه تسهیل کننده دارند (یارمحمدیان براي به حداکثر رساندن بالقوه

 ). 213 :1386و کمالی، 

فیت زندگی در مدرسه از جمله عواملی است که بر انگیزه تحصیلی و جو روانی و عاطفی کی

 ،)1393)، کارشکی و همکاران (1394مدرسه تأثیر می گذراد. در همین زمینه تحقیقات ابراهیمی (

دهنده این امر است. هرچند پژوهشی که به بررسی رابطه بین نیز نشان  )1394( پور و همکاران کریمیان
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یفیت زندگی در مدرسه با خودشکوفایی بپردازد، یافت نشد، اما به نظر می رسد که طبیعتا در مدرسه ک

اي که معلمان رابطه اي خوبی با دانش آموزان برقرار کنند و اجاز پیشرفت و ماجراجویی به آنها بدهند، 

   بهتر می توانند استعدادهاي خود را شکوفا کنند. 

 اهمیت از دارد، ارتباط اجتماعی و عملکرد فردي ارتقاء و بهبود با که جهت آن کیفیت زندگی از

 و فردي هاي زمینه در هم کارایی افزایش تواند به می بهبود کیفیت زندگی واقع در است. زیادي برخوردار

 که زنند می تخمین علمی ضوابط اساس بر بهداشت جهانی سازمان کارشناسان بیانجامد. هم اجتماعی

 رنج اجتماعی-روانی و روانی اختاللهاي عصبی، از جهان جمعیت از نفر یلیون و پانصدهزارم یک بیش از

 اجتماعی و محلی منابع از بهره گیري با جامع هاي برنامه تدوین با آنها از توجهی تعداد قابل که برند می

  ). 6 :1391است (صادقی و همکاران،  پیشگیري قابل

با  نیبر آن و هم چن رگذاریو عوامل تأث حصیلی دانش آموزانپیشرفت ت یبررس تیبا توجه به اهم

مطالعه به  نیا ،ی و کاهش خودشکوفاییلیتحص انگیزهبر کاهش  یگرفتن شواهد موجود مبن نظر در

است تا با شناخت  شده انجام تحصیلی نقش کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه بر انگیزه یبررس

ي مداخله ا يبرنامه ها يو و اجرا یاندرکاران را در طراح دست ،یلیتحص انگیزهعلل و عوامل مؤثر بر 

و در  دانش آموزان يو رفتار یروان تیوضع بهبودو به دنبال آن  یلیاز افت تحص يریگشیدر جهت پ

 نهی. شناخت به موقع زمدینماي اریبخش آموزش  يگذار هیمنابع کشور در سرما از نهیاستفاده به تینها

از  نهیبه و استفاده یلیاز افت تحص يریممکن جهت جلوگ يها حل راه افتنیدر  ،یروان شناخت يها

  . ابدییم تیاهم کشوربخش آموزش  يگذار هیمنابع کشور در سرما

کیفیت زندگی در لذا به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که آیا بین 

 آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؟مدرسه با انگیزه تحصیلی و خود شکوفایی دانش 
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  اهمیت و ضرورت تحقیق: -1-3

 امکانات آوردن فراهم بنابراین است؛ انسان هر اساسی حقوق مهمترین از یکی تربیت و تعلیم

 یک در آنها همه حقوق تأمین و افراد مادي و معنوي ابعاد شکوفایی براي همگانی تربیتی و آموزشی

می  که است مطلوب و تربیتی عمومی و آموزشی امکانات با براین، است. عالوه يضرور انسانی جامعۀ

 تأمین نمود، را جامعه افراد بهداشت و بخشید، سالمت تکامل و توسعه را جامعه منابع انسانی توان

 مورد انسانی نیروي و آورد، را فراهم اجتماعی همبستگی و سیاسی ساخت، ثبات غنی را جامعه فرهنگ

می شد.  انجام خانواده ابتدا توسط در وظیفه، این اعظم داد. قسمت پرورش را اقتصادي رشد راينیاز ب

آموزش و  نهاد به تیو ترب میتعل فۀیوظ ،ياقتصاد وی کار اجتماع میگسترش جوامع و تقسبا  همزمان

  ).  55 :1392(سپاهی،  دیپرورش محول گرد
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 ترك و مردودي پایین، تحصیلی انگیزه طرفی بین از زیرا گرفت نادیده نباید را تحصیلی انگیزه

 دبیرستان در تحصیل ترك مردودي و بین ارتباط بررسی به که دارد. مطالعاتی رابطه وجود تحصیل

 رها را مدرسه دارند عاقبت مردودي تجربه که آموزانی دانش اکثر که اند نشان داده همواره اند پرداخته

 کنندگان تحصیل ترك که اند کرده محققان گزارش از برخی ).114 :1391فام،  زینال کنند (اقدسی و می

 کاهش جهت در جدي طور به اگر این دارند. بنابر مردودي تجربه آموزان دانش دیگر از برابر بیشتر پنج

 این انسانی، منابع جامعه خصوصاً منابع نشود اقدام تحصیل ترك و مردودي نهایتاً تحصیلی و افت

ها و دست  خانواده هاي مهم یاز نگران یکیامروز  یلیتحص افتهدر خواهد رفت.  هب ملی هاي گنجینه

جهان  مختلف از دانش آموختگان در کشورهاي اديیتعداد ز ساله است . همه تیو ترب میاندرکاران تعل

 لیدل به هاي هنگفت اقتصادي که انیعالوه بر ز دهیپد نی. ااند مواجه یلیاي به نام افت تحص دهیبا پد

ی بر سالمت روح یآثار سوئ رد،یپذ یانجام م آموخته مجدد براي دانش نهیصرف هز ای هیتکرار پا

 ناگوار بر ريیتأث یسوء اقتصادي در شکل مل آثار عالوه بر یلیگذارد. افت تحص یآموز بر جاي م دانش

 والدین از . بسیاريبراي خانواده ها به دنبال داردی نامطلوب یدانش آموزان داشته و نگران یروان سالمت

 آموزشی از امکانات برخورداري رغم به آموزان دانش از تعدادي چرا اند که مواجه سوال این با مربیان و

اند  افت تحصیلی مواجه با دروس از برخی در متوسطه خصوص دوره به تحصیل دوره در رفاهی و

  ). 226 :1392(دادفر و همکاران، 

هیچ یک از فعالیت ارادي  ام هر کاري توسط انسان الزم است وداشتن انگیزه براي انجدر واقع 

اصلی آن داشتن  دهد. از جمله این فعالیتها، یادگیري است که شاهراهنمی انسانها بدون داشتن انگیزه رخ

تواند با عوامل مختلفی مانند شرایط محیطی، منافع نمی باشد. از آنجایی که انگیزه انسانهاانگیزه می

و ... ارتباط داشته و میزان این  یادگیري، میزان هزینه و فایده فراگیر، خصوصیات فرادهنده از فراگیر

فراگیران و  گروههاي مختلف متفاوت باشد و ضرورت شناخت انگیزه در تواند در جوامع وارتباط می

 دانش گیري انگیزه تحصیلی آن داشت ضمن اندازه درجه ارتباط آن با عوامل مختلف، پژوهشگر را بر
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برداري در اختیار مسؤوالن  بهره آن را با عوامل مرتبط، تعیین نماید و نتایج آنرا براي ان رابطهآموز

). یکی از عواملی که بر روي انگیزه 79 :1386(روحی و همکاران،  دهد قرارکشور سیستم آموزشی 

  است.  تحصیلی دانش آموزان تأثیر می گذارد، کیفیت زندگی دانش آموزان

رف دیگر می توان گفت که نیاز به خودشکوفایی یکی از نیازهایی است که در افراد باید ارضا از ط

محقق  یو به معن انهیگراانسان یشناسدر روان ی(اصطالح ییخودشکوفاشود و به مرحله عمل برسد. 

که  اشاره دارد دهیپد نیبه ا ییخودشکوفا است. خودش توسط فردبالقوه يهاییساختن حداکثر توانا

 يازهایدر هرم سلسله مراتب ن هک ییازهایهمان ن یعنیخود  هیاول يازهایدارند فراتر از ن لیها تماانسان

 ياوهیاز امکانات به ش ،ییخودشکوفا قیاز طر کوشندیها مکنند. انسان شرفتیمزلو فهرست شده پ

استعدادها هر چه  نیاپنهان خود را شکوفا کنند، حال  ياستعدادها یاستفاده کرده و تمام نهیبه

باید  ».بشود دیباشد، با تواندیآنچه آنسان م: «داردیم انیباشد. همان طور که آبراهام مزلو ب خواهدیم

زمینه ها و شرایط الزم براي خودشکوفایی دانش آموزان و همچنین افزایش انگیزه تحصیلی آنها فراهم 

در مدرسه است که باید بهبود  آموزاندانش  نمود. یکی از این عوامل محیط مدرسه و کیفیت زندگی

  یابد.

دلیل اهمیتی که در زندگی اي است که در دهه اخیر بهکیفیت زندگی در مدرسه مولفه 

عنوان سطح کیفیت ابعاد مختلف مرتبط با زندگی آموزان داشته است مورد توجه قرار گرفته و بهدانش

آموزان نسبت بسیار باالیی از زمان زندگی خود را دانشگردد. با توجه به این که در مدرسه تعریف می

هاي مختلف جامعه خواهند دار مسؤلیت در عرصهکنند و همچنین در آینده عهدهدر مدرسه صرف می

  ).6 :1388د (رحیمی و خیر، بو

 بتوان جرأت به شاید کیفیت زندگی در مدرسه با انگیزه تحصیلی و خودشکوفایی رابطه زمینه در

 نگرفته (رابطه این سه متغیر) انجام تاکنون کشور از خارج در چه و داخل در تحقیقى، چه که گفت

خودشکوفایی  موضوع و شودمى برداشته زمینه این در که است اولین گامى تقریباً حاضر مطالعه و است
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 توجه با رو این از. دهد مى قرار بررسى مورد کیفیت زندگی در مدرسه با رابطه در را و انگیزه تحصیلی

 باشد داشته آموزان دانش تحصیلى پیشرفت تواند در مى انگیزه تحصیلی و خودشکوفایی که اهمیتى به

فقدان  به توجه بالذا . گیرد قرار خاص توجه کیفیت زندگی مورد با رابطه در که است ضرورى

  رها پرداخته شود. در این زمینه، ضرورت دارد که به بررسی رابطه این متغی گرفتهانجام يهاپژوهش

 ییو خود شکوفا یلیتحص زهیدر مدرسه با انگ یزندگ تیفیکرود با روشن شدن رابطه بین امید می

آموزش و به گسترش آگاهی و درك در این زمینه کمک شود، این مهم براي مسئوالن  آموزاندانش

نفعان این حوزه ذياندرکاران و همچنین انجام این پژوهش به دستمؤثر واقع خواهد شد.  پرورش

هاي کند که با مدنظر قرار دادن کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه و کنترل مداوم شاخصکمک می

را  آموزاندانش ییو خود شکوفا یلیتحص زهیانگآن در مدارس مربوطه بتوانند عوامل کلیدي و موثر در 

مدارس ما است، نبود انگیزه  آموزانگیر دانشیکی از مشکالتی که دامنتشخیص دهند، چرا که 

ها ها و شرایط الزم را براي بهبود این مهارتتحصیلی و خودشکوفایی است. به همین منظور باید زمینه

 زهیانگ بین فراهم نمود، لذا با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق، پژوهش حاضر به بررسی رابطه

پایه هاي  ریسا يپژوهش برا نیا جینتا نیهمچنمی پردازد.  آموزاندانش ییو خود شکوفا یلیتحص

از  استفاده کنند. قیقحت نیا جیاز نتا يبهتر يریگ میخواهد بود تا به منظور تصم مؤثرو  دیمف تحصیلی

پژوهش براي تحقیقات خود نتایج این پژوهش همچنین به دانشجویان کمک می کنند تا از یافته هاي 

  استفاده کنند.

نبه داراي اهمیت است. الف) اهمیت نظري که امید است بتوان در مجموع این پژوهش از دو ج

فرضیه هاي قابل قبولی بین دو سازه مورد مطالعه تدوین نمود و ب) اهمیت عملی که امید است بتوان 

و ارتباط  کیفیت زندگی در مدرسه و خودشکوفایی و انگیزه تحصیلیراهکارهاي عملی در خصوص 

 قرار داد.  در اختیار مسولین ذیربط سهاین 
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 اهداف تحقیق: -1-4

  الف) هدف اصلی

 دانش شکوفایی خود و تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت بین رابطه کردن مشخص •

  .آموزان

  ب) اهداف فرعی:

   آموزان دانش تحصیلی انگیزه با مدرسه در زندگی کیفیت بین رابطه کردن مشخص )1

   آموزان دانش شکوفایی خود با سهمدر در زندگی کیفیت بین رابطه کردن مشخص )2

نداشتن عواطف  عمومی، رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد بین رابطه کردن مشخص )3

   آموزان دانش تحصیلی انگیزه با  - اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه ،منفی

نداشتن عواطف  مومی،ع رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد بین رابطه کردن مشخص )4

   آموزان دانش خودشکوفایی با  - اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه ،منفی

نداشتن  عمومی، رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از یک هر سهم کردن مشخص )5

 انگیزه بینی شپی در -  اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه ،عواطف منفی

   آموزان دانش تحصیلی

نداشتن  عمومی، رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از یک هر سهم کردن مشخص )6

 بینی پیش در  - اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه ،عواطف منفی

   آموزان دانش خودشکوفایی

 تحقیق: سوال هاي -1-5

مدرسه با انگیزه تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود آیا بین کیفیت زندگی در  )1

  .دارد؟
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آیا بین کیفیت زندگی در مدرسه با خود شکوفایی دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود  )2

  دارد؟

رضایت عمومی، نداشتن عواطف منفی، رابطه با معلم،  -آیا بین ابعاد کیفیت زندگی در مدرسه  )3

با انگیزه تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و   -ماجراجویی، انسجام اجتماعی فرصت، پیشرفت، 

  معناداري وجود دارد؟

رضایت عمومی، نداشتن عواطف منفی، رابطه با معلم،  -آیا بین ابعاد کیفیت زندگی در مدرسه  )4

 با خودشکوفایی دانش آموزان رابطه مثبت و  -فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی 

  معناداري وجود دارد؟

 با رابطه ،نداشتن عواطف منفی عمومی، رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از یک هرآیا  )5

 دانش تحصیلی انگیزه بینی پیش توانایی  -  اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم،

  ؟دارند را آموزان

 با رابطه ،نداشتن عواطف منفی ومی،عم رضایت - مدرسه در زندگی کیفیت ابعاد از یک هرآیا  )6

 آموزان دانش خودشکوفایی بینی پیش توانایی  -  اجتماعی انسجام ماجراجویی، پیشرفت، فرصت، معلم،

 ؟دارند را
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  تعاریف مفهومی متغیرهاي مورد پژوهش: -1-6

  تعاریف عملیاتی متغیرهاي مورد پژوهش: -1-7

 و والرندسوالی  28پرسشنامه منظور از انگیزش تحصیلی، نمرات حاصل از انگیزش تحصیلی: 

  ونی، انگیزش بیرونی و بی انگیزگی است. می باشد که شامل سه مولفه انگیزش در )1992همکاران (

سوالی  39منظور از کیفیت زندگی در این پژوهش، نمرات حاصل از پرسشنامه  زندگی: کیفیت

نداشتن  ی،عموم یترضا) می باشد که شامل ابعاد 1390کیفیت زندگی در مدارس سلطانی و همکاران (

 ی می باشد. انسجام اجتماع یی،ماجراجو یشرفت،رابطه با معلم، فرصت، پ ،عواطف منفی

 سوالی 25 منظور از خودشکوفایی در این پژوهش، نمرات حاصل از پرسشنامه خودشکوفایی:

  اهواز  می باشد.  خودشکوفایی

 

 

  

  



  :دومفصل 

مبانی نظري و 

 پیشینه  پژوهش
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  مقدمه: -2-1

 و حصیلیدر فصل حاضر مبانی نظري مرتبط با متغیرهاي تحقیق، به عبارتی کیفیت زندگی، انگیزه ت

گیرد. به دنبال اشاره اجمالی که طی فصل اول به موضوع تحقیق شد، موردبررسی قرار می خودشکوفایی

- طور مشروح به بحث و نظر گذارده میهاي مختلف بهدر این فصل متغیرهاي مزبور، از ابعاد و دیدگاه

  شوند.

 -و پیشینه تحقیقبرسی ادبیات پژوهش  - رو فصل کنونی، متشکل از دو بخش اساسیازاین

شده و از نظران گوناگون تعریفباشد. در بخش اول، کیفیت زندگی، تعاریف و مفاهیم، ازنظر صاحبمی

نظران مختلف در مورد گیرد. همچنین در این بخش دیدگاه صاحبهاي مختلف موردتوجه قرار میجنبه

در  گیرد.و بررسی قرار می اهمیت و ضرورت کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی موردبحث

گیرد. همچنین در هاي مختلف موردتوجه قرار میبخش دوم انگیزه تحصیلی، تعاریف و مفاهیم، از جنبه

نظران مختلف صاحب این بخش اهمیت و ضرورت و عوامل مؤثر بر انگیزه تحصیلی از دیدگاه

فایی، مفهوم و تعاریف و و درنهایت در بخش سوم به خودشکو گیرد؛موردبحث و بررسی قرار می

شود. در نهایت در بخش چهارم به بررسی تحقیقات پرداخته می همچنین ویژگی افراد خودشکوفا از

  داخلی و خارجی مرتبط با رابطه بین متغیرهاي پژوهش پرداخته شد.
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 بخش اول: کیفیت زندگی

  ماهیت و مفهوم کیفیت زندگی: -2-2

 قرن در سالمت و بهداشت چالش اصلی چه اگر که دهدیم نشان حال و گذشته به وضعیت نگاهی

 "برتر باکیفیتی کردن زندگی"حوزه  این در جدید قرن اصلی چالش بوده اما» زنده ماندن«فقط  بیستم

 جهان در بلکه امروزه شود، توجه سالمندان در زندگی به امید افزایش نباید فقط که معنی بدین .است

 باید ها نیزآن 5زندگی کیفیت سالمندي، جمعیت کمیت با افزایش یعنی است، مطرح پویا سالمندي واژه

متعددي  ابعاد که ازآنجا و شده محسوب اساسی یک شاخص زندگی کیفیت زیرا گیرد؛ قرار توجه مورد

 است. برخوردار خاصی اهمیت از آن به گیرد. توجهمی بر در را عملکرد و فیزیولوژیک هايجنبه مانند

 ).434 :1393ان، (نبوي و همکار

 است و اجتماعی فردي هايارزش و مکان زمان، از متأثر و نسبی چندوجهی، مفهومی زندگی کیفیت

 جامع تعریفی ارائۀ رو،ازاین .دارد و درونی ذهنی ابعاد دیگر، سوي از و بیرونی و عینی ابعاد سو،یک از که

 ندارد؛ یکسانیو  مشخص تعریف که است هاییواژه از زندگی کیفیت طورکلینیست و به آسان آن براي

 این گردید اشاره که گونه همان لیکن کنند،می درك راحتیبه را آن معناي غریزي شکل به مردم اگرچه

 و جامع تعریف وجود مستلزم آن گیرياندازه سایرمتغیرها مانند ازآنجاکه .نیست یکسان هاآن براي مفهوم

 از بسیاري. گردد آن ارائه براي مناسبی تعریف تا است شده شتال همواره بود، خواهد آن از مشخصی

 بسیار را آن تعریف که است علتاینبه یا امر این. دهندنمیارائه  زندگی از کیفیت تعریفی تحقیقات،

 به توجه با کهدرحالی کنند،می آن اجتناب تعریف از مفهوم این بودن پیچیده جهت به یا انگارندساده می

 نظر در و ابعاد مفهوم این مربوط، هايپژوهش در رودمی انتظار واژه، این مورد تعریف در اجماع عدم

  ).2 :200و همکاران،  6مشخص شوند (بونومی شفاف صورتبه آن براي شده گرفته

                                                             
5. quality of life 
6. Bonomi 
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 تعامل طریق از همچون انتظارات و است افراد ر ب ناظر مفهومی زندگی کیفیت 7مالمن نظر به

 نظر ). در4 :1388امیدي،  و شود (غفاريتعیین می او سکونت محل و جامعه ،مفروض فرد بین پویاي

 و طبیعت خود، به نسبت آن در فرد که شودگرفته می نظر در حالتی عنوانبه زندگی کیفیت ،8دیوان

 ).315 :2000دارد (دیوان،  درونی آرامش کند احساسمی زندگی آن در که ايجامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
7. Mallman 
8. Diwan 
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  زندگی: کیفیت مفهومی ابعاد -2-3

 در این گرفته صورت متنوع تحقیقات و زندگی کیفیت مفهوم رواج از دهه چندین گذشت وجود با

 موردمطالعه، حوزه به توجه با هر محقق .ندارد وجود باشد همه قبول مورد که واحدي تعریف زمینه

 مجموعه ارانشهمک و رومنی. دهدمی ارائه کیفیت زندگی از تعریفی تحقیق جامعه هايویژگی و شرایط

 براي جهان شمولی شدهپذیرفته تعریف چرا که دهندارائه می پرسش این به پاسخ براي هاییاستدالل

 :از اندعبارت این مجموعه. ندارد وجود زندگی کیفیت

 

 

  

 و دهلیزهاي هازبان دریچه از توانمی را زندگی کیفیت باتجربه مرتبط شناختیروان فرایندهاي الف)

 .کرد تفسیر و توصیف مختلف مفهومی

 

 

 

 .است همراه داوري باارزش زیادي حد تا زندگی کیفیت مفهوم ب)
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 افراد در زندگی طول در توسعه فرایندهاي و انسانی درك رشد از متأثر زندگی کیفیت مفهوم ج)

 محیطی و عوامل توسط شناختیروان فرایندهاي این گرفتن قرار تأثیر تحت میزان و محلی اجتماع

  .است فردي ارزش سیستمهاي

مانند  دیگري مرتبط هايواژه زندگی، کیفیت از واحد عملیاتی تعریف فقدان دلیل به روازاین

، 9اند (ماسامکرده ظهور خشنودي و زندگی از رضایتمندي زندگی، استاندارد زندگی، سطح بهزیستی،

 در هادیدگاه آن رددا وجود زندگی کیفیت متخصصین بین که مهمی اختالفات از ). یکی153 :2002

 سه به را کیفیت زندگی محققین توانمی اساس همین است بر مفهوم این بودن عینی یا ذهنی با رابطه

  .کرد تقسیم دسته

  

  ذهنی: به لحاظ بعد زندگی کیفیت -2-3-1

 که حتماً معنا دارد. بدین بستگی فرد پندارهاي و اعتقادات انتظارات، احساسات، به زندگی کیفیت

 زندگی کیفیت مطالعات در لذا گردد. تعیین جایگزین فرد نه و او نظر اساس بر شخص، خود توسط باید

صالحی،  و رستمی ؛1378باشد (نازنجات، می کلیدي عامل بودنش خوب یا و سالمت از فرد خود ارزیابی

 زندگی زا رضایت یعنی موضوع ذهنی این بعد به زندگی کیفیت بررسی براي 10بونک ). پترا59 :1387

 زمینه در جامعه افراد ذهنی انعکاس درواقع جامعه یک زندگی کیفیت که است معتقد او. دارد توجه

  .است زندگی از رضایت

 زندگی وضعیت از افراد ادراك از است زندگی عبارت کیفیت بهداشت جهانی سازمان تعریف طبق

 عالیق و استانداردها ف، انتظارات،اهدا راستاي در جامعه، بر حاکم هايارزش و قالب فرهنگ در خود

 وضعیت جسمی، با تنگاتنگی ارتباط زندگی کیفیت جامع، این تعریف اساس افراد بر شخصی

 .دارد زیست محیط و اجتماعی ارتباطات پیشرفت، خوداتکایی، میزان اعتقادات شخصی، شناختی،روان

                                                             
9.massam 
10. Petra Böhnke 
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 باوجود زندگی، اینکه و دارد بستگی زندگی وي از فردمنحصربه درك به فرد هر زندگی کیفیت درواقع

 :2000، 11است (مایر و کوب کننده میزان ارضاء چه به دارد جامعه و دوستان خانواده، با وي ارتباطی که

  بافت فرهنگی، در و داشته ذهنی جنبه مفهوم این که دهدمی نشان زندگی کیفیت از تعریف ). این164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11. Mayer and Cobb 
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Abstract: 

    The aim of this study is to investigate the relationship between the quality of life in 

school and senior high school students’ academic motivation and self-actualization in 

Ardabil City by means of descriptive-correlational method. The statistical population of 

this research included all the high school students in Ardabil City (about 19000 students), 

which through using convenience sampling, 320 students were selected as sample. In order 

to measure the variables used in this study, three questionnaires were applied, including the 

questionnaire of the quality of students’ life (Soltani et al., 2011), the questionnaire of 

academic motivation (Vallerand et al., 1992), and the questionnaire of Ahwaz Self-

Actualization Inventory (ASAI) (2003). The content validity of questionnaires was 

confirmed by experts and according to Cronbach’s Alpha, the reliability for the 

questionnaire of the quality of students’ life, the questionnaire of academic motivation, and 

the questionnaire of students’ self-actualization was respectively equal to 0.88, 0.86, and 

0.82. In order to analyze the data, descriptive statistical methods as well as referential 

statistics (Pearson Correlation and step-wise regression) were applied. The results 

indicated that the quality of students’ life and its dimensions (general satisfaction, no 

negative feelings, relationship with the teacher, opportunity, adventure, and social 

integration) can affect self-actualization and academic motivation. Moreover, the results of 

regression analysis indicated that six dimensions of the quality of life in school (social 

integration, adventure, no negative feelings, general satisfaction, progress, and relationship 

with the teacher) can predict students’ academic motivation and the dimension of social 

integration (in the quality of life in school) can predict students’ self-actualization. 

Keywords: the quality of life, academic motivation, self-actualization, the schools of 

Ardabil, the dimensions of the quality of students’ life 
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