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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی راب هط کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه و اکدوخ ر هب قایتشا اب یدمآ رد هسردم      
بین دانش زومآ ان خد تر انجام شد .این پژوهش از ون ع وت صیفی-همبست یگ است .ج ما ع لماش شهوژپ نیا یرامآ ه      
یب شا ددد  .شهوژپ هنومن ش لما    
کلیه دانش زومآ ان خد تر طقم ع راه امن یی شهر اردبیل در سال حت صیلی  91 31- 92 31ممم 
شآ زوم ان ن سرادم ا هیح   
 360دانش زومآ میب شا د هک با وت جه به روش هنومن گیری هشوخ ای چندمرحلهای از میان دان 
 1و  2شهر اردبیل انتخاب شدند .ب یار

جمعععآوری اطال زا تاع پرس نش ام هههه ااا ی کیفی راک یگدنز ت ی رد 

هسردم     

ویلی زما و ب تا ن (  ،) 1981اکدوخ ر مآ دی وم ریس ( )1002و اشتیاق به مدرسه فردریک ،بلوم و پاریس ( )4002اس هدافت
شد .جهت تجزیه و حت لیل اطال تاع  ،از روشهای همبست یگ پیرسون نویسرگر و     چ تمدن غغغیری اس هدافت شد تن  .ا جی    
ضریب همبست یگ پیرسون اشن ن داد گدنز تیفیک هک ی د یراک  ر دم  ر قایتشا اب یدمآراکدوخ و هس هسردم هب           
دانش زومآ ان راب هط مع دان اری دارد .نتایج حت لیل رگرسیون چندمتغیری اشن ن داد هک کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه
ش ازومآ ننن را داراس  نیا .ت ن هنیمز رد یمهم تاحیولت هجیت       
و اکدوخ ر مآ دی وت ان پیشبی ین اشتیاق به مدرسه دانش ش
زومآ ش و ار یاقت بهدا تش

روا ین دانش زومآ ان دارد.

شآموزان.
کلید واژهها :کیفیت زندگی کاری در مدرسه ،خودکارآمدی ،اشتیاق به مدرسه ،دان 
دریافت اقم له94 31/2/ 15 :

 .1دا شن یار علوم تربیتی ،دا هاگشن ققحم اردبیلی ( ون یسنده مسئول) zahed@ uma.ac.ir

 .2اک ر انش س ارشد اشم وره ،دا هاگشن ققحم اردبیلی karimihaedeh@yahoo.com
 .3است دا یار علوم تربیتی ،دا هاگشن ققحم اردبیلی m_moeinikia@ uma.ac.ir

پذیرش اقم له94 31/9/ 17 :
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مقدمه
عدم اشتیاق و عدم تعلق به مدرسه از جمله وع امل ثوم ر در ترک حت صیل هستند ،با ترک حت صیل
ازدجم د ،ه

هر دانش زومآ  ،خسارت جبران ان پذیری ب دراو هعماج ه    ممم ی وش ددد (نج مالغ ،تا ی و 

 .) 1387دانش زومآ انی هک در تکالیف مدرسه شکست می وخ رنددد ب هبور ییازراشف لماوع ا      رو
ی نوش د ،از جمله وع امل ف اش رزا :من رات پائین گرفتن ،شم کالت یشان از مردو ید و قحت یر وت سط
م 
متخ

دیگران است؛ هک این وم ارد دوخ به پی ما ده یا رفتاری -اک رکر ید مختلفی برای دانش زومآ

می نوش د (کدیور ،جوا ید و ساجدیان .) 1389 ،عدم اشتیاق دانش زومآ ان به تک زا ،هسردم فیلا   
جمله گن رانیه یا

مع ده معل ام ن حم سوب می دوش (لواس ینا  ،ا هژ ای و اف ،یراش

 .) 388 1ا هب قایتش   

مدرسه 1در اداره ا وم ر حت صیلی از اهمیت بر وخ ردار است ( اق ضی طب طا ب یا ی و یزاجح ،

ئاضر ی   

ش ازومآ ننن ب رد تکراشم ه    فعالی تتتها ییی
شریف .) 1389 ،چاپمن )3002( 2ا لیامت ار قایتش    دانش ش
روزا هن مدرسه از قبیل شر تک

در کالسها ،انجام تکالیف کالسی ،و ند بال کردن دستورات معلم

در کالس تعریف کر هد است (به قن ل از ف دالو وند ،س اطل ن نایتشآ یحتف ،ی ی و  عاعش ی   ،
البته باید این امر را مد نظر دا تش

) 91 31؛

هک اشتیاق به مدرسه را می وت ان در طیفی حاوی ابع دا رفتاری ات

روان خانش تی در نظر گرفت (گال ون ی گاهدلیو و ل ننننن3؛  .)7002فردریک یراپ و دیلف مولب ،ز سسسس سسسس
س

4

( )4002اشتیاق را یک مفهوم چندبع ردت تایبدا رد ید ی گدای و س ی نایب یر       ممم ی ننک ددد زا هک

مفاهیم ا گن ی یشز  ،رفتاری و خانش تی شت کیل شده است (به قن ل از ه دو  ،دید و لوگ5؛ .)3 201
بررسی اشتیاق به مدرسه دانشآ زوم ان در هب هجوت نودب و ءالخ رثوم لماوع

نآ رد حیحص

     

نیست ،از جمله متغیرهایی هک می وت ان به نآ ها به ونع ان وع امل ثوم ر در این مفهوم پردا تخ  ،میزان
کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه دانش زومآ ان است .کیفیت نز دگی در مدرسه عب زا تسا ترا   
بهزیستی و رضایت کلی دانش زومآ ان از جنبه تجارب نم فی و مثب هشیر هک ت رد    فعالی تتتها ییی

درون مدرسهای آنها دارد ( ام لین و لی کان یال .)1002 ،6این تجارب مثبت و نم فی هک شکلده دن ههه
ادراک کلی دانش زومآ از میزان رف تسیزهب ،ها ی و 

و یلک تیاضر ی نورد یگدنز زا

هسردم       
1

. School Engagement
. Chapman
3
. Glanville & Wildhagen
4
. Fredricks, Blumenfeld & Paris
5
. Hoad & Deed & Lugg
6
. Malin & Linnakyla
2
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میب شا د حاصل اشم ر تک

و درگیرشدن او در فعالیته یا مدرسه میب شا د و بی گنا ر سطح رضایت

دانش زومآ ان از نز دگی روزا هسردم رد دوخ هن     ممم یب شا ددد (آینلی یی .) 1999 ،1س امزا ن تشادهب    

جه ینا  )7002( 2به دلی فیک تیمها ل ی اکدوک یگدنز ت ن  و  ن جو و ریخا ،هسردم رد نانا ًاًا زاین          
وشک رها به ار اقت ء و بهب دو با رفتار مدرسه و افزایش بهدا تش

ش ومآ ززز ان را در اق لب
د ا نش ش

تیفیک   

نز دگی در مدرسه طم رح س خا تهاست .بر یخ از پژوهشها وع امل تعیین ننک ده کیفی ار یگدنز ت   
بر اساس ادراک شخصی افراد تعریف کر هد و آن را اشن ن دهنده اثر مت اق بل بین متغیره یا

حم ی یط

و شخصی میدا نن د (هس .) 2010 ،3افزایش کیفیت نز دگی اثرات مثبتی چون استقالل و اف شیاز

رفتاره یا مثبت در دانش زومآ ان را به ند بال دارد ( اکات ن اروکوستام ،و  ،،، ،،ه دارا اا ،وی ،اوه ،یروم

می کا یتا 4و همکاران .)5002 ،پژوهشهای مختلف نیز ارتباط کیفیت نز دگی اک ری در مدرس و ه
اشتیاق به مدرسه را ات یید

درک هههانددد (آینلی تاب  ،ن و 

لیم ررر رررر .) 984 1 ،5و  سلکا و گن

(( (((  )2 013در

ش زومآ ان از بافت مدرسه و کیفیت نز دگی در آن بر اشتیاق به
پژوه یش اشن ن دا ند د هک درک دان 

مدرسه دانش زومآ ان ثات یرگذار است .فریسولد و گلبرستین ) 2011 ( 6در یک اطم لعه به این نتیجه
ش زومآ ان در مدارس ،ارتب طا
دست یافتند هک با بهب دو کیفیت نز دگی دان 

ش ومآ ززز  -معل و م
دانش ش

وط ل مدت سال حت صیلی نیز افزایش مییابد .همچنین ونگ و هولک بما  ) 2010 ( 7اشن ن دا ند د هک

ادراک دانش زومآ ان از مدرسه و کیفیت نز دگی در آن ب تشا ر ی اتفر قایتشا( هسردم زا قا ر ،ی      
هیج ینا و خانش تی) ثات یر میگذارد .آینلی (  ) 1991یط

قحت ی یق اشن ن داد همبست یگ مع دان اری بین

کیفیت نز دگی ادراکشده در مدرسه با اشتیاق به مدرسه دانش ازومآ ننن وج ،کاکلوب .دراد دو
ویت و بیب ) 1991 ( 8نیز اشن ن دا ند د هک کیفی یگدنز ت

  

ش ازومآ ننن در مدرس تیقفوم اب ه    
د ا نش ش

حت صیلی و سایر پی ما ده یا مثبت حت صیلی و به تبع آن میل به مدرسه ارتباط دارد.
متغی هک یرگید ر

     ممم ی وت ان دد د ب هسردم هب قایتشا ر .تسا یدمآراکدوخ ،دشاب راذگریثأت    

اکدوخ ر مآ دی به قضاوت فرد در وم رد وت ا ان ییه یا

     

      

ت مآ یز یک تکلیف یا
دوخ برای انجام وم فقی 
1

. Ainley
. World Health Organization
3
. Hess
4
. Takano, Matsukura, Harada, Wei, Ohmori, Miyakita
5
. Batten & Miller
6
. Frisvold & Golberstein
7
. Wang & Holcombe
8
. Bulcock., Whitt & Beebe
2
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اک ر گفته می دوش (وولفک4002 ،1؛ به قن ل از سیف 1387 ،؛ زیمرمن و کلیری6002 ،2؛ ناش ک،3

 .)8002تئوری اکدوخ ر مآ دی بندورا ،4به قن ش اعت نیمطا و دام ا و ن

زع ت  سفن  ف در

تبسن هب    

وت ا ان ییهایش در انجام رفتار وخ استه شده از وی کات ید دارد (بندورا و دآ ا زم  .)2002 ،5افرا ید

   
هک

اکدوخ ر مآ دی ب الا یی دارند شکست اش ن را به تالش پایین نسبت میدهند ات وت ا ان یی کم ،در اقم بل
افرا ید

هک

ن،6
ت اش ن را به وت ا ان یی پایین نسبت ممم یدهنددد ( کآ ین ن
اکدوخ ر مآ دی پایی ین دارند شکس 

 .)8002ب ان براین ،اکدوخ ر مآ دی ا مط ی ینان است هک شخص ،رفت ارجا هب تیقفوم اب ار صاخ را      

میگذارد و انتظار نتایج به دست مآ ده را دارد (بندورا و ناش ک .)5002 ،7گرین ،میلر ،کروسن و
یکآ 4002( 8؛ به قن ل از بختیارپور ،حافظی و بهزا ید  ،) 1389 ،اکدوخ ر مآ دی را یلماع

پیشبی ین

رد مهم   

مع لکرد حت صیلی در ح هزو های اخ ص قلمداد کر دند  ..اکدوخ ر هبنج هس یاراد یدمآ    

اکدوخ ر دمآ ی لیصحت  ی یدمآراکدوخ  ،هی اج ن عامتجا یدمآراکدوخ و ی ی .تسا .تسا 

             

اکدوخ ر مآ دی حت صیلی ماش ل باور داشتن به وت ا ان ییها ب دها هب ندیسر یار ا  ف د رررر ررررر ی مز ک ی هن   

ش ازومآ ننن ب دمآراکدوخ ا ی رد یوق 
حت صیلی شم خص میب شا د (دور ام ن .)1002 ،9دانش ش

تهج     

تکالیف مدرسه سعی بیشتری هدومن و مدت امز ن نالوط یتری را صرف انآ ن می امن یند ات بتوا دنن
من رات وخ بی را کسب

ف .) 1997 ،10دی دمآراکدوخ هبنج رگ ی یدمآراکدوخ      ،
راش( دنیامن ففف ففف

هیج ینا است .وم ریس )2002( 11اکدوخ ر مآ دی هیج ینا را به صورت وت ا ان یی انک ر مآ دن و اقم بله
با احساس تا

نم فی تعریف می نک د .به وط ر اخ ص باوره یا

اکدوخ ر مآ دی هیج ینا به رواب ناونع   

اشخاص درباره وت ا ان ییهای اش ن برای دوری از ح تالا هیجانی ارب( یفنم ی ج ،لاثم  ل ریگو ی زا    
عصب نا یت و سر وک ب افکار نم فی) یا ب زا گ تش

  

به حالت هیج ینا طبیعی در امز ن تجرب اجیه ه نات   

نم فی (به ونع ان مثال ،صحبت با دوخ برای بدست آوردن مجدد گن رش مثبت) مع لی یتا

ممم ی وش ددد
1

. Woolfelk
. Zimmerman & Cleary
3
. Schunk
4
. Bandura
5
. Adams
6
. Akin
7
. Schunk
8
. Greene, Miller, Crowson & Akey
9
. Dorman
10
. Scharff
11
. Muris
2
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(به قن ل از والویس ،ی مو ست دا  ،زولیگ و پکستون .)8002 ،1در قوم عیتها ییی اجت صاخشا ،یعام   
بردا تش های متفاو یت از وت ا ان ییهای اش ن برای ارتباط وم ف ع هب .دنراد نارگید اب ق ب د ترا یگر       ،
اعت داق ات اکدوخ ر مآ دی آنها ،نم عکس ننک ده سطح اعت دام بهنفس اجت ام ععع ی اش ننن اس ،ارودنب( ت   

 .) 1997گ کا س ) 1989 ( 2بیان می نک د اکدوخ ر مآ دی اجت یعام ا اش ره دارد به باوره یا افراد درباره

درباره اینکه وت ا ان یی شروع امت سهای اجت یعام را دارند و داق ر دن دوستتیها ییی جدی داجیا ید   
ننک د و آنها را گسترش دهند .افرا ید

هک دارای گن رش مثبتی به نز دگی هستند ،به ارزیابی نآ چه

می وت ا نن د بهدستآورند در برابر نآ چه داق ر به کسب
وم فقیته یا اجت یعام

یه یا درو ین خ دو نسبت میدهند هک همین مسئله می وت اند
دوخ را به وت ا ان ی 

مز ی هن س زا افزایش میزان اکدوخ ر مآ دی اجت یعام

فسوی ،زناتال( دشاب دارفا نیا رد یلوآ و و وو و ووووووووووو ،3

 .)7002یوگن ،نآ ی یش و تیوی ام  )3 201 ( 4یط پژوه یش
راب  هط م رادانعم تبث ی .دراد 

،دنتسین نآ    ممم یپردا نز ددد .ای وگ ن ن ،دارفا ه    

دمآراکدوخ هک ی هسردم هب قایتشا اب        

      برس ووو  )7002( 5نی  یشهوژپ یط ز نننننننن حوطس رد رییغت داد ناش      

اکدوخ ر مآ دی ،تغییر در س حوط اشتیاق به مدرسه را ب زا لقن هب( دراد لابند ه

   یوگگگن ،نآ یشی و

تیوی ام  .)3 201 ،بار وت ن و پاولینگ )5002( 6در پژوه یش اشن ن داد هک بین اکدوخ ر مآ دی و اشتیاق
اشتیاق به مدرسه راب هط مثبت مع نعم رادان ا جو راد و لقن هب( دراد د از       یوگگگن ،آنیشی ،امیویت و   
ن ا هب قایتش   
 .)3 201اک راوی ،کات ر ،رینک وهال )3002( 7اکدوخ ر ونع هب ار یدمآ ان     پ پپیشبین ن

ش ازومآ نن ن رارق شهوژپ دروم تن .دنداد ای شن ج ا هک داد ن رد یدمآراکدوخ
مدرس رد ه    دان شش 

نک د .زیمرمن )0002( 8یط پژوهشی

دانش زومآ ان می وت اند س حوط اشتیاق به مدرسه را پیشبی ین

خ اکدو ر مآ دی را به ونع ان یک حم رک اساسی ب دروم یریگدای یارب ر رارق یسر
پژوهش وی اشن ن داد هک

      

     

  

هجیتن .داد       

اکدوخ ر مآ دی با اشتیاق به حت صیل ارتباط یوق دارد .لواس ینا  ،ا هژ ای و

اف اش ری ( ) 388 1در قحت یق دوخ به این نتیجه دست یافتند هک

اکدوخ ر مآ دی با اشتیاق به حت صیل

ارتباط دارد ،بدین سبب هک باوره یا مثبت دانش زومآ ان در وم رد میزان وت ا ان ییهای اش ن در انج ما
1

. Valois, Umstattd, Zullig & Paxton
.Gecas
3
. Luthans, Youssef & Avolio
4
. Ugwn, Onyishi & Tyoyima
5
. Breso
6
. Burton & Powling
7
. Caraway, Tucker, Reinke & Hall
8
. Zimmerman
2
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ا وم ر مختلف در مع لکرد بهتر حت صیلی و امت یل نآ ها به فعالیته یا

خانش تی و ا گن ی یشز و رفتاری

در مدرسه و به عبار یت در اشتیاق به حت صیل و مدرسه ثات یرگذار .دن

یفراع ( ( )3 38 1در قحت یقی

اشن ن داد هک میزان احساس اشتیاق به مدرسه و همچنین میزان باور به ارتباط بین تالش و وم فقیت
با ترک حت صیل ارتباط مع دان ار دارد .از ای هب هجوت اب ،ور ن     بررس سسیها ییی انج ش ما د اب رد ه ب    
متغیره یا کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه ،اکدوخ ر مآ دی و اشتیاق به مدرسه و به دلیل اهمیت
متغیرها در نظام یشزومآ و خالءهای وم ج دو در باب ارتباط متغیره یا ذ ش رک د ؛ه

شهوژپ نیا     

پاسخی به این سوال اساسی است هک " :آیا بین کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه و اکدوخ ر مآ دی
ش زومآ ان ارتباط مع دان اری وج دو دارد؟"
با اشتیاق به مدرسه دان 

روش تحقیق
این پژوهش ،از ون ع وت صیفی  -همبست یگ است .در این پژوهش دلیل استف هدا از همبس یگت

نیا   

است هک پژوه گش ر قصد بررسی راب هط بین متغیرها را دارد .ج ما ع هیلک ار شهوژپ نیا یرامآ ه      
دانش زومآ ان خد تر طقم ع راه امن یی شهر اردبیل در س لیصحت لا ی

 91 31 - 92 31؛دنداد لیکشت   

هک طبق امآ ر ارائه شده از س یو اداره زومآ ش و پرورش استان اردبیل  40 15نف نیا زا ،دندوب ر    
تعداد  2872نفر متعلق به ان حیه  1ب هدو و  2268نفر در ان حیه  2شم غول به حت صیل ب ندو د .ب هجوت ا   
به جدول وم رگان با ضریب یاطخ  0/5تعداد هنومن امآ ری از کل ج ما عه امآ ری ب ادعت ه د    40 15
نفر 360 ،نفر هنومن میب شا د؛ هک با وت جه به روش نومن هگیری هشوخ ای چندمرحل هههای ،تع اد ددد 36
کالس از دو ان حیه به صورت شم ترک انتخاب شدند؛ در ابتدا دوا هدز مدرسه به صورت تص دا فی
انتخاب و سپس از هر کدام از نآ ها سه کالس برای اجرای طرح انتخ هسردم شش .دیدرگ با     
مربوط ب ن ه ا شش و کی هیح

 هب طوبرم هسردم ن ژپ رد .دندوب ود هیحا وووووووووو وووووووووووهش حاض تهج ر   

جمعآوری دا هد ها از ابزاره یا زیر استف هدا شد:

پرسش نامه کیفیت زندگی در مدرسه :1این قم یاس برای نخستین بار وت سط ویلی زما و ب تا ن

ب تا ننن ) 1981 ( 2ب  ه م س روظن ن فر شج ا یتسیزهب و ه         
(س اطل نننی اش لل ل ،اک ر کشی،

ش ازومآ نن ن دوره راه امن یی
دان شش 

محماقآ دددیان ابرعش فف ف ،عبد یادخ ییی و باف ،هدن

2

س تخا ههه ش دد د

 .) 90 31بع نیدنچ اهد     

پژوه گش ر به بررسی روایی و پایایی این پرس همانش پرداختند از جمل و یلنیآ :ه

کورب    

(  ) 1992و

1. The Qulity Of School Life Questionnaire
. Williams & Batten

2
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اندرسون و بروک ( )0002میب نشا د .این ابزار دوخ گزار یش  93 ،سوالی میب شا دو از هفت قم یاس
نم فی ،راب هط با معلم ،فرصت ،پیشرفت ،ام جراجویی ،انس یعامتجا ماج

رضایت یمومع  ،وع ا فط

شت کیل شدهاست (رضایی و سیف .) 1385 ،این ابزار هم من ره کلی و هم من ره خر هد قم یاسسسه ااا را
میسنجد .سوا تال در یک قم یاس چهار هطقن ای لیکرت از  ( 1ماک ال مخالفم) ات  ( 4ماک ال وم افقم)
پاسخ دا هد می نوش د .این پرس همانش وت سط سل ناط ی اش ل و همکاران ( ) 139 0بر روی ج ما ع یناریا ه
هنجاریابی شد هک از طریق حت لیل ماع لی اکت اش فی پ ،تفرشیپ و ییوجارجام ،تصرف لماع جن      
نم فی و انسجام اجت یعام استخراج شدند؛ در نسخه اصلی راب هط با معلم

رضایت یمومع  ،وع ا فط

به ونع ان یک خر هد قم یاس جدا ب دو ا ام در این هنجاریابی در خر هد  قم یاس انسجام اجت یعام
گرفت و همچنین پیشرفت و ام جراجویی هک در قم یاس اص یل
ماع ل ج یا گرفتند (سل یناط

 2دوب ادج لماع ن کی رد زین د

ارق ر   
   
0/ 85

اش ل و همکاران .) 90 31 ،پایایی ای قم رد نومزآ ن ی یلک سا    

گزارش شده؛ در خر هد  قم یاسها نیز پایایی انم سبی بیان شدهاس تتت  .پرسشنامه خودکارآمدی

کودک کک ان و نوجوان نا  : ::ای روم طسوت همانشسرپ نی سسسسسسسس س )1002(1در چهارحی عامتجا هط ی   ،
حت صیلی ،هیج ینا و کلی تهیه
پرس همانش

دش هههاس تتت و لماش

 32هدام سا رد .تسا اس  همانشسرپ نیا  از      

دوخ اثر نم دی بندورا تهیهشدهاست (به قن ل از طه ام سیان .) 1386 ،این پرس نش ا طسوت هم   

کد تر اک ری هن طه ام سیان ( ) 38 16برای اکدوک ن و ون جوا ان ن ایرا ین هنجاریابی شدهاست ،پایایی این

پرس همانش از طریق روش ومزآ ن _ ب ومزآزا ن و احم سبه آلف یا کرونباخ و ضریب نت صیف گ نمتا

ب ههه دس تتت  دمآ ههه از ششش ی هو نخس یافلآ رد ؛دوب بوخ ت ،خابنورک           

احم سب ههه  دش ههه اس تتت  .پایایی

 ،0/ 66دوخ اثر دنم ی لیصحت  ی    

،0/37

دوخ اثر دنم ی مومع  ی    

 ،0/37دوخ اثر دنم ی تجا  ممممممم یعا

      

،0/ 53

دوخ اثر دنم ی ناجیه  ی    

 0/ 84ب  رد ؛دو ر یمومع یدنمرثادوخ زین نمتاگ فیصنت شو     

دوخ اثر نم دی اجت یعام  ،0/37دوخ اثر نم دی حت صیلی  ،0/ 64دوخ اثر نم دی هیجانی  0/18گ شراز
کر ند د .طه ام سیان (  ) 1386ب رب یار ر زا ییاور یس دومن هدافتسا یلماع لیلحت ک ههههههههههههههههه س لماع ه   
اجت یعام  ،حت صیلی و هیج ینا

شم خص شد .در این ومزآ ن با احم سبه همبست یگ پیرسون ب ههایس ا   

افسردگی دوک ک اشن ن داد هک همبست یگ

نم فی بین افس یگدر

دنمرثادوخ و ی دمآراکدوخ(  ی)    

وج دو دارد .پرسشنامه اشتیاق به مدرسه :ب  سیراپ و مولب ،کیردرف هیرظن قبط ر (((((( ((((((()4002
1. Muris

32
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شم غولیت در مدرس تسا یدعب دنچ یموهفم ه

      

یاراد هک عبا اد یتخانش و یناجیه ،یراتفر

میب شا د ،هک هر کدام به دو زی میسقت عومجم ر     ممم ی وش نددد؛ پرس نش ام ههه ظندم ررر در ای شهوژپ ن   
براساس همین نظریه ایج دا و وم رد ارزیابی قرار گرفتهاست .این پرس همانش شم تمل بر  32س و لاو
در سه بعد ی دا شده میب شا د هک سوا تال آن در قم یاس لیکرتی پنجججگزین هههای ف مهار
(وا لیو ،گن تتتتت  1و اکل ؛س     .) 2011آلفای ُبُب دع اتفر  ری       

 ،0/ 82یتخانش

دش هههاس تتت
0/ 86

 0/ 82و هیج ینا

گزارش شدهاست .در این پرس همانش از طری لصا ریغتم هس یدیئات یلماع لیلحت ق ی ،یراتفر          
ت مآ د.
هیج ینا و خانش تی بدس 
بعد از ه ام ه یگن و کسب مج زو از اداره کل زومآ ش و پرورش استان اردبیل ،پژوه گش ر با حضور
در پژوهش

در کالس درس و بیان اهداف پژوهش و جلب رضایت دانشآ زوم ان جهت شر تک

و ر اع یت اخالق ،پرس همانش های کیفیت نز دگی دمآراکدوخ ،هسردم رد یراک ی هب قایتشا و 

   

شآ زوم ان وخ اس ش هت د   
مدرسه به صورت گروهی در اختیار آنها قرار دا هد شد و همچنین از دان 
هک به تقد

سوا تال را بخوا نن د و پاسخهای وم رد نظر را مت ان سب با دوخ انتخاب امن ی یلاوس و دن

را ات حد امکان بیجواب گن ذارند .ب لیلحت یار    دا هد ه ااا ی جمعععآوری هدش ا هدافتسا اب ادتبا ز   
ومزآ ن اک ل وم گروف اسمیر فن  ،نر دوب لام ن زوت  یی یییییع بررسی شد پس  .س    
متغیره یا پیشبین وم رد بررسی قرار گرفته ات میزان همپ شو یه یا
روش حت لیل از روشهای امآ ر وت صیفی همچون م  ی و نیگنا

همممخ ططط ی وم لف هههه ااا ی

وم لف هههه ااا ب هههدس تتتآیددد ،ب یار

رحنا ا  ف ا تس ا زا و درادن    روشه ااا ی

امآ ر استنب یطا همبست یگ پیرسون و رگرسیون چندمتغیری وم رد استف هدا قرار گرفت.
یافتهها
شآموزان و ارتباط آنها با هم
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیر کیفیت زندگی کاری در مدرسه و اشتیاق به مدرسه در دان 
6

5

4

3

2

1

انح فار     

میانگین

متغیر

استاندارد
3/ 48

32/ 57

-1فرصت

4/ 51

29 / 10

-2م رجا اج و ییو

***0/ 54

***0/ 30

3/ 40

19 / 54

ت عمومی
-3رضای ِ

***-0/ 28

***-0/ 29

3/ 25

9/ 85

-4عواطف منفی

***0/ 36

6/ 83

34 /93

***0/32

8/ 35

1
1
1
1
1

***0/ 24

1

***-0/ 21

***-0/13

***0/ 42

***0/65

***-0/ 30

***0/ 25

**0/41

***0/ 42

56/ 84

پیشرفت

-5انسجام اجتماعی
-6اشتیاق به مدرسه

*** P>0/100 ** P>0/ 01 * P>0/ 05

. Willett

1
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نتایج ضریب همبست یگ پیرسون اشن ن داد هک فرصت ( ،)r= 0/32ام جراجویی و پیشرفت (0/41
= ،)rرضایت یمومع (  ،)r= 0/ 25وع ا فط

نم فی (  )r= -0/ 30و انسجام اجت یعام (  )r= 0/ 24با

ش زومآ ان راب هط مع دان اری دارد ( .)P< 0/ 01
اشتیاق به مدرسه دان 
جدول  .2میانگین و انحراف استاندارد متغیر خودکارآمدی و اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان و ارتباط آنها با هم
4

3

2

1
1

***0/32

1

انحراف استاندارد

1

5/93

29 / 38

 -1اکدوخ ر مآ دی اجت یعام

میانگین

متغیر

1

***0/ 50

5/ 43

23/ 05

 -2اکدوخ ر مآ دی حت صیلی

***0/93

***0/ 35

6/ 24

32/93

***0/ 27

***0/ 26

8/ 35

56/ 84

 -3اکدوخ ر مآ دی هیج ینا
-4اشتیاق به مدرسه

*** P>0/100 ** P>0/ 01 * P>0/ 05

نتایج ضریب همبست یگ پیرسون طبق جدول  2اشن ن میدهد هک

اکدوخ ر مآ دی اجت یعام

(( 0/ 26

= ،)rاکدوخ ر مآ دی حت صیلی (  (r= 0/ 27و اکدوخ ر مآ دی هیج ینا ( )r= 0/32با اشتیاق به مدرسه

ش زومآ ان راب هط مع دان اری دارد (.)P> 0/100
دا ن 

جدول  .3نقش اشتیاق به مدرسه در کیفیت زندگی کاری در مدرسه در دانشآموزان
 R2تص حیح    

R

sig

0/93

0/000

F

شده
0/41

مج روذ    
میانگین

12 / 69

761 / 07
59 / 95

درجه

ازادی
5

مجم عو   

مجذورات
3805 / 34

رگرسیون

354

21222 / 64

ب قا ی نام ده

59 3

27 0 25 / 97

کل

پیشبین ( :قم دار اث بت)؛ فرصت ،ام جراجویی و پیشرفت ،رضایت یمومع  ،وع ا فط

نم فی ،انسجام

اجت یعام
مالک :اشتیاق به مدرسه
طبق دا هد های جدول 3؛ قم دار  R=0/93و مجذور  Rتصحیح هدش ربارب     0/41احم س .دیدرگ هب   
 354 (= 12 / 69و  F)5و  P>0/100اشن ن داد هک بین وم لفههای کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه با

اشتیاق به مدرسه دانش زومآ ان ارتباط معنیدار دارد .به عبارت دیگر 41 ،درصد تغییرات ا قایتش
مؤلف هههه ااا ی کیفی راک یگدنز ت ی رد 

  

به مدرسه دانشآ زوم ان را می وت ان با استف هدا از تغیی تار

مدرسه تبیین دومن  .طبق دا هد های جدول  ،4سهم مامت ی مؤلف هههه ااا ی کیفی راک یگدنز ت ی رد 

  

مدرسه در پیشبی ین اشتیاق به مدرسه معنیدار است.
شآموزان
جدول  .4سهم مولفههای کیفیت زندگی کاری در مدرسه در پیشبینی اشتیاق به مدرسه دان 
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ضرایب استانداردنشده ضرایب استانداردشده
یداری
 Bخطای استاندارد  t Betaسطح معن 

0/000

31/ 67

0/ 031

2/ 16

0/ 12

- 2 / 34

- 0/ 16

0/020
0/100

-

0/ 036

0/31

0/ 29

فرصت

- 0/ 29

ام جراجویی و پیشرفت

0/ 20

0/41

0/ 48

رضایت یمومع

- 4/ 28

- 0/32

0/31

- 0/ 58

2/ 11

0/31

3/13

0/000

4/ 27

58 / 33

قم دار اث بت

0/ 12

0/ 07

وع ا فط

0/ 16

نم فی

انسجام اجت یعام

با وت جه به وم ارد مطرح شده و بر اساس جدول  4می وت ان مع دا له رگرسیون زیر را برای پیشبی ین
ش زومآ ان در نظر گرفت:
اشتیاق به مدرسه دان 
(انسجام اجت یعام )  ( +0/ 16وع ا فط

نم فی) ( ( + )- 0/ 58رضایت یمومع )  ( +0/ 48ام جراجویی و

پیشرفت)( ( +)- 0/ 29فرصت)  = 58 / 33 +0/ 29اشتیاق به مدرسه
جدول  .5نقش اشتیاق به مدرسه در خودکارآمدی در دانشآموزان
R

 R2تص حیح    

F

sig

شده

Df

مج روذ      
میانگین

0/ 33

0/ 10

41/ 06

0/000

مجم عو     
مجذورات

883 / 66

3

62 / 86

0562/ 99

رگرسیون

356

22376 / 99

ب قا ی نام ده

59 3

27 0 25 / 98

کل

پیشبین ( :قم دار اث بت)؛ اکدوخ ر مآ دی اجت یعام  ،اکدوخ ر مآ دی حت صیلی ،اکدوخ ر مآ دی هیج ینا

مالک :اشتیاق به مدرسه
طبق دا هد های جدول 5؛ قم دار  R=0/ 33و مجذور  Rتص ش حیح د ربارب ه      0/ 10احم سب هههگردیددد.
 356 (=41/ 06و  F)3و  P>0/100اشن ن داد هک همخوا ین بین اکدوخ ر مآ دی با اشتیاق ب هسردم ه   

دانش زومآ ان ارتب طا

مع ننن یدار دارد .ب ید ترابع ه گگگگگگگ ر 10 ،درص یغت د ی هب قایتشا تار هسردم      

دانش زومآ ان را می وت ان با استف هدا از تغییرات مؤلفههای اکدوخ ر مآ دی تبیین دومن  .طبق دا هد های
ش ازومآ ننن
شبینی یی ا  هب قایتش م هسرد     دانش ش
جدول  ،6سهم یمامت مؤلفههای اکدوخ ر مآ دی در پ پپی 
معنیدار است.
جدول  .6سهم مولفههای خودکارآمدی در پیشبینی اشتیاق به مدرسه دانشآموزان
ضرایب استانداردنشده ضرایب استانداردشده
 Bخطای استاندارد sig t Beta
-

قم دار اث بت

0/000

17 / 04

2/ 82

48 / 03

0/ 014

2/ 48

0/ 15

0/ 09

0/32

اکدوخ ر مآ دی اجت یعام

0/ 011

2/ 55

0/ 15

0/ 09

0/ 24

اکدوخ ر مآ دی حت صیلی

0/ 038

2/ 09

0/ 12

0/ 07

0/ 16

اکدوخ ر مآ دی هیج ینا

35

راب هط کیفیت نز دگی اک ری و اکدوخ ر مآ دی  /...زاهد و همکاران

با وت جه به وم ارد طم رح شده و بر اساس جدول  6می وت ان مع دا له رگرسیون زیر را برای پیشبی ین
ش زومآ ان در نظر گرفت:
اشتیاق به مدرسه دان 
( اکدوخ ر مآ دی هیج ینا )  ( + 0/ 16اکدوخ ر مآ دی حت صی )یل

 ( +0/ 24اکدوخ ر )یعامتجا یدمآ

 = 48 / 03 +0/32اشتیاق به مدرسه
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش راب هط کیفیت نز دگی و هسردم رد یراک دمآراکدوخ ی اب  یتشا ا هسردم هب ق       
دانشآ زوم ان خد تر وم رد بررسی تفرگ رارق  ... ..نت شن شهوژپ جیا ا هک داد ن بین فیک ریغتم یت       
نز دگی اک ری در مدرسه و و وم لفههای آن (فرصت ،ام جراجویی و پی تفرش  ، ،رض مومع تیا یی ییی،
وع ا فط

نم فی و انسجام اجت یعام ) با اشتیاق به مدرسه راب هط مع دان اری بدست مآ د .ای اب هجیتن ن    

شه ااا ی دی رگ (و ،سلکا و گن
یافتهه یا پ هوژ ش ش

   3 201؛ فریس تسربلگ و دلو ی ،ن     2011؛ و و گن

هولک بما  2010 ،؛ وناکات و همکاران5002 ،؛ بولکاک و همکاران 1991 ،؛ آینلی 1991 ،و آینلی
و همکاران ) 984 1 ،همخوا ین دارد .در این قحت ی تاق نتیجهگیری شده است هک کیفی یگدنز ت
اک ری با اشتیاق به مدرسه راب هط معنیدار دارد .در تبیین این یافته یم  وت ان گفت تج  تبثم برا و
نم فی هک شکلدهنده ادراک کلی دانش ومآ ززز از می ،هافر ناز و یتسیزهب
نز دگی درون مدرسه میب شا د ،حاصل اشم ر تک

یلک تیاضر

زا یو   

  

ته یا مدرسه اس و ت
و درگیر شدن او در فعالی 

بی گنا ر سطح رضایت دانش زومآ ان از نز دگی روزا هن

دوخ در مدرسه ممم یب شا ددد (آینلی ) 1999 ،و

این نت ها ینامز برای دانش زومآ ان امکانپذیر است هک در فرآیند کیفی راک یگدنز ت ی لیخد      
ب نشا د و ه ام نگ هنو

هک از آن اثر میپذیرند ،اثرگذار نوش د و وش ق ب زا ار هسردم هب تکراشم ه   

دوخ بروز دهند (سل یناط و داست ینا  .) 1389 ،نم ظور از فرصت ،فراهم دومن ن هرگ هنو امکان ب زور
و امن یش استعداد و وت ا ان یی از ج بنا

اش گردان و فرادهی اک ربرد این ال اط ف الهی به آنه ااا ب یار

حضور در عرصه شغلی و نز دگی اخ رج از محیط زومآ ش است و همین یک امر کفایت می نک د
ات میل یک شخص به ونع ان انسان جدای از قن ش دانش زومآ ی ،او را ب داهن ه    أت ممم ین دننک ههه این
نع تم

شم تاقتر امن ید و نظریه پراگ تام یسم هک براساس فلسفه دیوئی مب ین بر اک ربر ید ب دو ن نآ چه

به صورت تئوریک قصد در انت اق ل چند صد ساله آن ت اونع تح ن تلاسر اب و تیرشب ندمت        
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س امزا ن مدرسه داریم (رور یت  1980 ،1؛ به قن ل از بکوک  ،) 1389 ،مهر أت ییدی ب هب قایتشا نیا ر    
       فرص تتت ه ااا ی انم س م شزومآ رما رد ب ی پ هب ل یار تفرش رد      

مدرس ج زا .تسا ه ا دوجو یبن

دانش زومآ ان نز ده میگرداند ،این وم لفه به ونع ان یکی از ا گن یزه ههها ییی مهممم اجت یعام
ویژگیه یا شخصیتی هر فرد حم سوب می دوش
آن می وت ان رفتاره یا

     

زا یکی و   

هک بین اشخاص ،متفاوت است و البته ب ساسا ر   

اخ صی را پیشبی ین دومن (صب یح قراملکی .) 91 31 ،به هر میزان هک میل به

ام جراجویی و پیشرفت در دانشآ یزوم وج دو داشته ب ا نامه هب ،دشا ندا هب هز هسردم        ا قایتش
تیابی هرچه بیشتر این ا گن ی هز است ،اگر این وم لفهها را با
مییابد .بدینرو هک سوقدهنده به دس 
وع ا فط

ش زومآ ان ه وم ارتر می دوش  .وقتی س هدنار فطاوع زا نخ   
همس زا بگردانیم راه برای دان 

می دوش نم ظور ه ام ن هیج تانا

حت صیلی است هک البته به دو بعد مثبت و نم فی اق بل قت سی ؛تسا م

در متغیر کیفیت نز دگی اک ری بر خالف تصور یمومع وج دو وع ا فط
نتیجه یشان از حضور وع ا فط

  

مثبت مالک نیست بلکه

نم فی و نب دو نآ ها مدنظر است با این حال به صورت کلی هیج تانا ،

ِی وق یی بر روند حت صیل و بر وخ رد دانش زومآ ان ب و هسردم ا نآ هب طوبرم تاروما   
ثات یرگذار ِی
دارند و از سویی این مع هنالوق است هک به صورت اختصاصی ،نب دو وع ا فط

نم فی را ماع لی ب یار

آسایش ذهن و جسم دانش زومآ ان بدانیم و این وم لفه را مرتبط با اشتیاق ب ک نییبت هسردم ه ن می     
(نیکدل ،کدیور ،فرزاد ،عربزا هد و اک ووسیان .) 91 31 ،در تبیین ارتباط رضایت مومع ی ریغتم اب    
ا ایتش ققق ب تسا رکذ لباق هسردم ه هک   

    انع ص طاع ر فف فففی و هیجانننی امداش نننی  دح ات ززززز یی دا ی از

قضاوتهای خانش تی در وم رد رضایت نم دی از نز دگی ان ششش ی ممم ی وش ددد و اینکه معیارها ییی او در
وم رد رضایت برآور هد شدهاست یا خیر؛ در نظریه کیفیت نز دگی ،ننام د نظری هههها ییی نش اختتی با
ت نم دی از نز دگی ،ارزیابی ذهنی ف  زا در ممم ییزان ب هدروآر شد  ن ن نننن ی زا ه و فادها ،ا
رویکرد رضای 
آروزهای او مالک است (فریش6002 ،2؛ ترج هم

مخ سه ) 1389 ،و قع ل سلیم در این وقم له حکم

را بر این میگذارد هک هرچه رضایت یک فرد بیشتر ب شا د ،اشتیاق وی نیز ب تالا ر است .پ رگا س   
دانش زومآ ی رضایت را در انک ر سایر وم لفهه ااا ی متغی گدنز تیفیک ر ی د یراک  ر دم  ر اراد هس     
ب شا د ،میل و اشتی قا ش به مدرسه و به تب شیازفا هسردم تاروما رد شتکراشم ع      

ممم ییابددد و در

نهایت انسجام اجت یعام به ونع ان خآ رین وم لفه کیفیت نز دگی اک ری به وت ا ان یی فرد در بر یرارق
1. Rorty
. Frisch

2
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ش زومآ ان مربوط می دوش (کرامتی ،شه تما  هد سرخ و خس ،یور
ارتباط با داک ر مدرسه و سایر دان 
 ،) 90 31هک برای تبیین ارتباط آن می وت ان به این ا هک تشاد هراشا رم

چ ره ه تصرف ،نازیم          

اشم رکتی برای دانش زومآ ان در سطح ب تالا ری ب شا د ،به ه ام ن میزان دلبست یگ و تعهد آنها نسبت
به مدرسه روند صع یدو به دوخ

ممم یگیر ددد و ای نعی ن یی ییی اف ویپ شیاز ن عامتجا د ی   

جمعبندی نهایی ه یگم در اشتیاق به حضور و درگی هصالخ هسردم تاروما رد یر

آنه ااا رد هک
     ممم ی وش نددد

( اق ضی طب طا بائی ،حج یزا و رضائی شریف.) 1389 ،
یافته دیگر پژوهش اشن ن داد هک

ش زومآ ان راب هط معنیداری
اکدوخ ر مآ دی با اشتیاق به مدرسه دان 

شه ااا ی دی وی( رگ گگ گگگن ،نآ یشی ،امیویت و    3 201؛ برس ،و 7002؛
دارد .این نتیجه با یافتهه یا پژوه 
بار وت ن و پاولینگ5002 ،؛ ،ناراکمه و یواراک    3002؛ زی ،نمرم

0002؛ لواسانی ،ناراکمه و   
اکدوخ ر مآ دی

 388 1و اع رفی )3 38 1 ،همخوا ین دارد .در این قحت ی تاق نتیجهگیری شدهاست هک

ش زومآ ان راب هط معنیداری دارد .با وت جه به نتایج بدست مآ ده در تببین این
با اشتیاق به مدرسه دان 
ا یدمآراکدوخ هک رم

 طابترا هسردم هب قایتشا اب د درا            

    

     ممم ی اوت ننن چنی هک تشاد نایب ن    

اکدوخ ر مآ دی به انتخاب افراد از قوم عیتها و فعالیتها و میزان فرص هک یراکتشپ و شالت     
فعالیتها می امن یند ،مدت نامز ی هک در رویارویی با چالشها پایداری اشن ن میدهند و نیز می ناز
نت ش و اضطرابی هک در حین انجام یک فعالی هبرجت فیلکت ای ت      ممم ی امن ینددد ریثأت

(پاج م و سرا یل ررر رر ) 994 1 ،1رما نیا هک یم رد ز تکراشم نا ی طیحم رد درف ک               

ممم یگ راذ ددد
أت ممم ین دننک ِهِهِه ِه

قوم عیتها قن ش بسزایی دارد؛ اکدوخ ر مآ دی به طرق مختلفی بر مع لکرد افراد ثوم ر است .افراد با
یک احساس ب یالا

ته یا
اکدوخ ر مآ دی به فعالی 

شه ااا یی نآ رب دیاب هک
وشد ار ب اونع ه ن    چ لا ش ش

تسلط یابند هن به ونع ان رفتارهایی هک باید از آن اجت ان ب ور نز د ،می گن رند .چنین اف فادها یدار   
چالش برا گن ی تز ری برمیگزی نن د و تعهد ب الا یی دها نیا لابق رد ا  ف دا تروص رد دنر
تالش و پشتکار دوخ را فزو ننن یبخشید ههه و موادت

     

تسکش

ممم یدهنددد و س عیر ًاًا دمآراک  ی ار دوخ  سپ زا

شکست ب زا یابی می ننک د و شکستهای دوخ را به فقدان مهارت یا دا تبسن مزال شن   

  

ممم یدهنددد

ًال مع هنالوق است هک همی  ن ااحس یلد ار دهعت سا ل رگید  ی بر    
(زیمرمن )0002 ،و در نتیجه ماک ًال
اشتیاق به مدرسه و میل به اشم ر تک

در آن بدانیم .همچنی اتن ن ی شن ج ا هک داد ن

یدمآراکدوخ

    

. Pajares & Miller

1
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ش زومآ ان راب هط معنیداری دارد .اکدوخ ر مآ دی حت صی یل
حت صیلی با اشتیاق به مدرسه دان 
باور داشتن به وت ا ان ییه ااا ب دها هب ندیسر یار ا  ف د مز کی ر ی

صخشم

صحت هن ی یل       

لماش   
ممم یب شا ددد

(دور ام ن .)1002 ،1بندورا ،باربارانلی ،اک پرارا و پاستورلی ) 1996 ( 2ثأت یرات اکدوخ ر مآ دی ح هزو
یه یا ی یی شخصی  عورش یارب و ندرک لماک       
اخ ص را بر اک رکرد حت صیلی (ا مط ی ان ن هب     وت ان ااا ی 
وم فقیت مآ یز تکالیف حت صی رب )یل ر شهوژپ .دندرک یس     

درب را ههه اکدوخ ر لیصحت یدمآ ی ،رب    

مع لکرد گذشته ،سر قشم گیری ،هدفگذاری و ب وخزا رده یا اس یدان متمر زک شدهاست .هر یک
از این مز ی هن ها به وط ر ماک ل در ارتباط با اکدوخ ر مآ دی بررسی شدهاست .یافت هههها ییی غالب

نیا   

است هک باوره یا

ش ازومآ ننن ب دانعم و تبثم روط ه ا ب ر ا درکلمع        
اکدوخ ر مآ دی حت صیلی دانش ش

حت صیلی تسا طبترم 

(((((( (ب ننن یاسدی یی و پور فاش عع عی .) 91 31 ،براس تن سا ا جی      بدس تتت  دمآ ههه بین   

اکدوخ ر مآ دی هیج ینا و اشتیاق به مدرسه راب هط معنیداری وج دو دارد .در تبیی هفلوم طابترا ن    
اکدوخ ر دمآ ی ناجیه  ی ب  ا تشا ی هک تفگ دیاب نینچ هسردم هب قا          
اکدوخ ر مآ دی هیج ینا با هیجانه یا درو ین

     

ش ازومآ ِنِنِنِن دارای
     دان شش 

دوخ بوسیله تسلی بخشیدن ،تسکین دادن اشدوخ ن،

تبریک گفتن به اشدوخ ن و یا حل مسئله در یک وضعیت وشد ار صخشم

ممم ی وش نددد .هوالع رب   

این ،اکدوخ ر مآ دی هیج ینا با ابراز هیج تانا و احساس تا در یک شی هو ای هک به ل اح ظ اجت یعام
اق بل قبول و انم سب شرایط قوم عیت اس ناشن ت    دا هد  ممم ی وش ددد (اوس تلاو

ک.) 2010 ،3
و زوپ نا یک ک

همچنین وم ریس ( )2002اکدوخ ر مآ دی هیجانی ت تروص هب ار وان ندمآرانک ییا
وع ا فط

اب هلباقم و        

نم فی تعریف می نک د .به وط ر اهرواب صاخ ی دمآراکدوخ  ی هب یناجیه  رواب ناونع

اشخاص درباره وت ا ان ییه یا  اش ن برای دوری از ح تالا هیج ینا
عصب نا یت و سر وک ب افکار نم فی) یا ب زا گ تش

     

نم فی (ب گولج ،لاثم یار ی زا یر

به حالت هیج ینا طبیعی در امز ن تجرب اجیه ه نات   

نم فی (به ونع ان مثال ،صحبت با دوخ برای بدستآوردن مجدد گن رش مثبت) مع لی یتا

ممم ی وش ددد

(به قن ل از والویس و همک ،نارا  )8002و مامت ی یا یواح بلاطم نیا ن تسه عوضوم ند هک     
ش ازومآ نن ن در صو رر رت مع لک رد بسانم در
دان شش 

  

   

دم ر اهنت هن نآ رد روضح زا هس ا ساسح               

اشوخان یندی ندارند بلکه برای ورود و حضور در آن ،از دوخ اشتیاق ب زور

ممم یدهنددد .در نهایت

1

. Dorman
. Barbaranelli, Caprara & Pastorelli
3
. Oswalt & Zupanick
2
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نتایج پژوهش اشن ن داد هک
بندورا (  ) 1997اظهار دا تش

اکدوخ ر مآ دی اجت یعام با اشتیاق ب هطبار هسردم ه     مع ننن یداری دارد.
هک

اکدوخ ر مآ دی اجت یعام یکی از ابع دا

و در تعریف آن می وت ان چنین بیان دا تش
ب هب .دنراد نارگید اب قفوم طابترا یار

اکدوخ ر مآ دی کلی است

هک اشخاص بردا تش های متف یتوا

 ترابع د عا ،رگی ت یدمآراکدوخ تاداق          

زا وت ان ااا ییهای اش ننن
      

نم عکس ننک ده سطح اعت دام بهنفس اجت عام ی اش ن اس ،ارودنب( ت     .) 1997دا نتش

      آنه ااا ،
دوخ پ رادن هههه ااا ی

س درب هرا هکنیا   
مثبت ،اشوخ یند و وم رد عال هق درباره فعالیت در ج ما ع دامتعا دوجو و ه     ب ههه نفس س
چ هنوگ می وت ان با مسائل بینفر ید و اک رکرده یا مه یم

ننام د ایج دا یک احساس دوخ اعت یدام و

شدوخ کوفایی ،داشتن امت یل بیشتر به انجام وظایف در گروه و روابط بهتر با اعضاء ،اظهار نظر در
ته یا
مع لکرد دیگران و استف هدا از آنها به صورت وخ ب و اشن ن دادن پیشرف 

یشزومآ  ،بر وخ رد

س ا اوت هرابرد صاخش نایی   
کرد .اسمیت و بتز )0002(1اکدوخ ر مآ دی اجت یعام را «اعت دام ب هههنفس س
دوخ برای شر تک

در اک ره لماعت یا ی عامتجا  ی باور ظفح و عورش یارب مزال  ططططططط طططططططط ب ببینف در ییی »

تعریف کر هد اند با وت جه به این اطم لب ارتباط بین این وم لفه با اشتیاق به مدرسه اق بل قبول است به
آن سبب هک مدرسه نه یدا اجت یعام و گروهی است و مز ی هن برای فعالیت در حی هط ه یا ف و یدر
گروهی و سنجش استعداد و وت ا ان یی دانش زومآ ان وج دو دارد و اکدوخ ر مآ دی چ ب ه ههههه ص ترو
کلی و چه با درنظر گرفتن وم لفههایش با روح مدرسه عجین و مآ یخته شدهاست.
وت جه به جنبههای اک ربر ید پژوهش حاضر نیز از اهمیت اق بل یهجوت

رد .تسا رادروخرب نیا     

راستا دست اندر اک رن مدارس می وت ا نن د با تع ما ل مثبت با دانش زومآ ان مز ی هن رشد وع ا فط
به ویژه احساس کیفیت نز دگی و هسردم رد یراک دمآراکدوخ ی ار 

م ث بت

رد .دنروآ دوجوب نانآ       

ش ازومآ نن ن خد ت منهار سرادم ر ا زا لیبدرا ناتسرهش ی           
ب هنومن ندوب صتخم ،نیاربان هب            دانشش 
حم دودیته یا این پژوهش میب شا د .انجام پژوهشهای اشم به در دانش زومآ ان پس نینچمه و ر   
دورههای حت صیلی دیگر از پی نش ه دا ات این پژوهش میب شا د .با وت جه به این هک از قحت ی رضاح ق   
من ی وت ان به اثرات علی کیفیت نز دگی اک ری در مدرسه و اکدوخ ر مآ دی ب تشا ر ی هسردم هب قا     
تیابی به ادل ههه حم کمممتررر مث رمث رم   
دانش زومآ ان پی برد ،انجام پژوهشهای امزآ ی یش برای دس 
میب شا د.

- Smith & Betz
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