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با  ذهني نشاط و مدرسه به تعلق احساس براساس تحصيلي بهزيستي بينيپيش

  انآموزدانش در هدف گيريجهت گريميانجي

  3و بهنوش يوسفي 2، مهران فرهادي2پايدار، محمدرضا ذوقي1ابوالقاسم يعقوبي

  چكيده

 گريميانجيبا  ذهني نشاط و مدرسه به تعلق احساس اساسبر  تحصيلي بهزيستي بينيهدف از پژوهش حاضر پيش

قهاوند بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي  دبيرستاني شهرستان انآموزدانش هدف در گيريجهت

نفر بودند كه با روش  1126به تعداد  اول و دوم متوسطه دوره آموزان دانش كليهشامل بود. جامعة آماري پژوهش 

هاي استاندارد بهزيستي تحصيلي ها از پرسشنامهآوري دادهنفر انتخاب شدند. براي جمع 285اي گيري خوشهنمونه

گيري هدف اليوت و مك گريگور و همكاران، نشاط ذهني رايان و فردريك و پرسشنامه ي، جهتنيسو -نينيتوم

از روش مدل سازي معادالت  هاداده ليو تحل هيجهت تجزاستفاده شد.  بتي و وات بري،احساس تعلق به مدرسه 

نشاط  بين رابطه در گيري هدفجهت منديواسطه پيشنهادي الگوي كه داد نشان هاساختاري استفاده گرديد. يافته

ذهني و احساس تعلق به مدرسه با بهزيستي تحصيلي برازش مطلوبي دارد، به طوري كه احساس تعلق به مدرسه و 

ان را آموزدانشدرصد از واريانس بهزيستي تحصيلي  54گيري هدف توانستند نشاط ذهني با نقش ميانجي جهت

درصد از  8به مدرسه و نشاط ذهني توانستند  تعلق ها حاكي از آن بود كه احساستبيين نمايند. بخش ديگري از يافته

بيني كنند. به طور كلي نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه نشاط ذهني فقط گيري هدف را پيشواريانس جهت

دارد، ولي متغير احساس تعلق به مدرسه به صورت مستقيم  را تحصيلي بهزيستي بيني پيش به صورت غير مستقيم توان

  .ان برخوردار استآموزدانشتحصيلي  يم از توان پيش بيني بهزيستيو غير مستق
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  مقدمه 

آموزشي همواره در جستجوي عواملي هستند كه بر پيشرفت تحصيلي يادگيرندگان اثر  هاينظام

شواهد گوياي آن است كه اغلب در كنند. گذارند و پيشرفت تحصيلي نسل جديد را تضمين ميمي

هاي جدا از سيستم هاي آموزشي در دوره متوسطه كاركردهاي هيجاني و تحصيلي به صورت حوزه

ان به صورت آموزدانشحالي كه رشد سريع تغييرات شناختي و هيجاني در اين هم قلمداد شده، در 

افتد. معموالً عدم همخواني اين دو مقوله باعث ايجاد اضطراب و بعدي اتفاق ميهمزمان نه تك

گردد و چنانچه در ماندگي و كندي در پيشرفت تحصيلي مياسترس در دوران تحصيل، عقب

ان توجه شود، اين امر به بهبود رابطه آموزدانشلي به حوزه عاطفي ريزي آموزشي و تحصيبرنامه

ان مي آموزدانشو محيط مدرسه منجر خواهد شد و نه تنها منجر به سازگاري تحصيلي  آموزدانش

  ).2014 ،1نمايد (ريناشود، بلكه در آنها دلبستگي به آموزش و آموزشگاه را  ايجاد مي

در عرصة آموزش مفهوم بهزيستي تحصيلي با هدف توجه به مركزيت محيط تحصيلي فرد در      

 زندگي فراگيران و اهميت پيشرفت تحصيلي در كاركرد اجتماعي و هيجاني آنان ايجاد شده است؛

يك شاخص مهم در  وانعنو به  زشي امري منطقي استوآم هايزمينهي در تيسزن به بهتپرداخ لذا

تحصيلي  يتيسزم بهفهوم. )1393(نريماني، يوسفي و كاظمي،  زشي ديده شده استواي آميندهآرف

ليت وبعد مشغ ود شاملاست كه  )3،2002سليگمن( 2نگرمثبت شناسيروانه از فترگبر ايسازه

بهزيستي تحصيلي را ) 2012( 6دامه، بليف، گووس و فراين .است 5و فرسودگي تحصيلي 4تحصيلي

نگرش كلي به  ،. اين نگرش در چهار بعدگيرندميدر نظر  تحصيل به فراگيرانبه عنوان نگرش 

 ، نگرش به همساالن و نگرش به سازمان و ساختمان محل تحصيلمعلمزندگي تحصيلي، نگرش به 

در تعيين رشد شخصي و پيشرفت تحصيلي  يتحصيلي عامل مهم بهزيستي .كندميمعنا پيدا 
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و از محيط آموزشي  فراگيرانميزان احساس امنيت و سالمتي  ، بهان است. اين عاملآموزدانش

). مرور 2012، 1، ولد و برونايسسمدالشود (اطالق مي تحصيلي نداشتن احساس تنهايي و فرسودگي

مباني نظري و شواهد تجربي بيانگر اين واقعيت است كه عوامل مختلفي بر بهزيستي تحصيلي 

ان داشتن احساس آموزدانشوامل مؤثر بر بهزيستي تحصيلي ان تأثيرگذار است. يكي از عآموزدانش

تعلق به مدرسه است. با رسيدن به دوره نوجواني افراد تمايل به كسب استقالل دارند از نظر بسياري از 

 خارج محيط به ايويژه توجه استقالل ان براي كسبآموزدانش سن اين شناسي درمتخصصان روان

به دليل ناپختگي ذهني و رواني محيط   محدوده سني اين در همساالن محيط دارند. غالباً خانواده از

 براي سن در اين كه هاييجايگزين ).  از جمله2005، 2نيست (بتي و بري و سالمي كامال درست

نيازهاي  بتواند مدرسه محيط كه است. هنگامي مدرسه محيط وجود دارد، همساالن و محيط خانواده

و  مواظبت رقابت، براي هاييفرصت فردي، استقالل هاي موقعيت فزايشا نوجوان (ثبات، اصلي

 تعلق ايجاد باعث كند ارضا سن اين در را دوستان)  جمع در شدن پذيرفته و آموزدانش از حمايت

  ). 2007، 3پاترسون و استوارت شود (روا،مي انآموزدانشمدرسه در  به خاطر

و احساس  4از ديگر عواملي كه ممكن است باعث بهزيستي تحصيلي شود داشتن نشاط      

نگر است كه از افزايش عالقه به محيط آموزشي و اعضاي آن و حس تعلق ناشي سرزندگي مثبت

است.  گرفته قرار توجه مورد كمتر كه است شناسيروان در جديد مفهوم يك شود. نشاطمي

 اساسي عنصر سه حاوي كه مثبت نگر است هيجان يك نشاط كه اندعقيده اين شناسان برروان

 و اندافزوده نشاط هيجان به چهارمي عنصر نيز اخيراً است و زندگي از رضايت و خرسندي لذت،

). 1391نيكبخت،  و پارسا است (شجاعي، ابراهيمي، افسردگي و اضطراب فقدان عنصر آن

محيط مدرسه يك  شود.ميسازنده از رشد انسان در نظر گرفته  ايدورهمدرسه به عنوان  هايسال
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تأمين  .شودزندگي و رفتار مناسب محسوب مي هايتواناييبستر مناسب براي ارتقاي سالمت و 

(دهقاني و عزيزيان  به اندازه سالمت جسمي آنها مهم است انآموزدانشامنيت سالمت روان 

هاي سالمت افراد را از پرورش رفتارهاي و انتخاب. عزت نفس و اعتماد به نفس )1399كهن، 

). نشاط ذهني باالترين هدف سالمت 1999، زادهبيانري و هدارد (بخشاني، بولخطرناك بازمي

زندگي  هايرويهحفظ آن نقش مؤثري در ساير  هذهن و خوب بودن روان است. ايجاد و تقويت ك

بهزيستي در مدرسه موجب ارتقاي سالمت حاكي از آن است كه ايجاد  هاپژوهشنتايج  .دارد

و پيامد آن گزارش   گرددميمعلمان و ديگر پرسنل مدرسه  انآموزدانشروان شادي و نشاط 

استرس كمتر و سالمت ذهني بيشتر سطح باالتري از نشاط ذهني هوشياري و انرژي زيادتر براي 

  ).8200 ،1ريان و دسي( انجام فعاليت است

شواهد تجربي حاكي از آن است يكي ديگر از متغيرهاي مرتبط با بهزيستي تحصيلي،  

 به رسيدن آن اساس بر كه دارد اياست. جهت گيري هدف اشاره به انگيزه 2هدف گيريجهت

است  تكاليف در پيشرفت براي افراد نيت و قصد بر و تأكيد آن شوددنبال مي  هدف

 پيشرفت متغيرهاي مؤثر بر  از هدف، يكي گيريجهت سياريب تحقيقات ). در3،2002(پينتريچ

 رحماني و پوربهرام است (زاهد بابالن، شده گرفته نظر در تحصيلي فرسودگي و تحصيلي

 الگوي دهندة نشان هدف گيريجهت مفهوم )1992(4تعريف آيمز طبق ).1393جوانمرد، 

 به مختلف طرق به فرد تا شودمي سبب كه است فرد هيجانات و اسنادها باورها، از منسجمي

 دهد ارائه را پاسخي نهايت در و بپردازد فعاليت به زمينه آن در و كند گرايش پيدا هاموقعيت

 برانگيخته ويژه هدفي به رسيدن ميل با اًعموم ما . رفتار)2020(نريماني، بشرپور و احمدي، 

 يا هاانگيزه افراد، رفتار بيني پيش براي و هاست فعاليت از ايسلسله رفتاري هر واقع در شود،مي
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 هدف تعيين اثر چگونگي اصلي ) داليل2005( 1التهام و الك شود. شناسايي بايد آنان نيازهاي

 گيريخدمت به -2 انجام؛ دست در تكليف سمت به فرد توجه هدايت -1 را عملكرد بهبود بر

- استراتژي گسترش براي مشوقي -4 و هدف؛ به دستيابي تا پشتكار و استقامت افزايش -3 تالش

 گيريجهت .دانندمي عملكرد، بهبود براي جديد تدابير تشويق ديگر، عبارت به يا تازه هاي

 گيرند،مي درنظر هافعاليت براي آموزشي هايموقعيت در كه ايويژه اهداف با نبايد را هدف

 از هستند. ويژه تكليف يك يادگيري براي فرد، محرك صرفا اهداف گونه اين دانست؛ يكي

 مبناي هدف گيريجهت است، فردي هايتشابه مبناي كه آموزشي اهداف برخالف ديگر، سوي

 را فرد موفقيت ميزان توانمي هاآن براساس و است تحصيلي هايموقعيت در فردي هايتفاوت

  نمود.  بينيپيش هاموقعيت گونهاين در

گيري هدف (مالين، به ارتباط تعلق به مدرسه و جهت تواندر زمينه متغيرهاي مورد بررسي مي

آماندا، ( گيري هدف، بهزيستي و تعلق به مدرسه)، ارتباط جهت2009، 2بري، دوگرتي و اسكينر

گيري )، ارتباط نشاط ذهني و جهت1396االسالمي، ؛ قنبري طلب و شيخ2017، 3گوردارد و اسميت

) و ارتباط نشاط ذهني 1395االسالمي، بين و شيخحق؛ 2010، 4موناهان، اوسترل و هاوكينگ( هدف

ها و مطالعات انجام ) اشاره كرد. بررسي پژوهش1396شريفي، مرزيه و جناآبادي، ( و بهزيستي

گرفته نشان داد كه در خصوص بعضي از متغيرهاي مورد مطالعه به صورت انفرادي يا دوتايي 

گيري هدف را گري متغير جهتقش واسطهخاصي كه ن كارهاي خوبي صورت گرفته، ولي پژوهش

ان دوره متوسطه آموزدانشدر رابطه بين احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني با بهزيستي تحصيلي 

مورد بررسي قرار گرفته باشد يافت نشد كه شكاف پژوهشي در اين عرضه قابل توجه است. بر اين 

ه آيا احساس تعلق به مدرسه و نشاط اساس پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به اين سوال بود ك
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  شود؟گيري هدف باعث بهزيستي تحصيلي ميجهت گريميانجيذهني با 

  
  . مدل پيشنهادي براي پژوهش1نمودار 

  روش 

 يك تحقيق و ماهيت هافرضيه و اهداف به توجه با و بوده توصيفي تحقيقات نوع از حاضر پژوهش

  گردآوري اطالعات روش پژوهش پيمايشي است. و از لحاظ همبستگي نوع از توصيفي پژوهش

در اين پژوهش احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني  گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

گيري هدف متغير ميانجي هستند. بين و بهزيستي تحصيلي متغير مالك و جهتمتغيرهاي پيش

 سال در اول و دوم متوسطه دوره دختر و پسر انآموزدانش كليه شامل تحقيق اين آماري جامعه

 دوره در مدرسه 9 در نفر 1126 شامل مجموع در در منطقه قهاوند بودند كه 98 - 97تحصيلي 

اي چند گيري خوشهدر اين تحقيق از روش نمونه.بودند منطقه قهاوند اول و دوم در متوسطه

مورد انتخاي و از بين  4مدرسه  9اي جهت انتخاب نمونه مورد نظر از مدارس استفاده شد. از مرحله

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. جهت   نفر از 285اين مدارس بر اساس جدول مورگان 

  ها از ابزار زير استفاده شد:آوري دادهجمع

و همكاران در سال  1ينيسو -نينيپرسشنامه توسط توم ايننامه بهزيستي تحصيلي: پرسش
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 ارزش مدرسه هاينامبه  اسيرمقيسوال و چهار ز 31پرسشنامه شامل  نيشده است ا يطراح 2012

و  )22تا  19ي (سوال ليتحص يتمندي،  رضا)18تا  9(سوال  نسبت به مدرسه ي، فرسودگ)8تا  1(سوال 

 اسيمق نيا يي) روا2012( ي و همكراننيسو -نينياست. توم )31تا  23(سوال  با كار مدرسه يزيدرآم

را  نامهپرسش نيكرونباخ ا يقرار دادند و مقدار آلفا يمورد بررس يتأييد يعامل ليتحل قيرا از طر

با  يزيدرآم و يليتحص يتمندينسبت به مدرسه، رضا يابعاد چهارگانه ارزش مدرسه، فرسودگ يبرا

و در  رانيپرسشنامه در ا نيا محاسبه كردند. 94/0و  91/0، 77/0، 64/0 بيكار مدرسه را به ترت

 نيا يعامل ييروا نييقرار گرفت به منظور تع ي) مورد بررس1395و همكاران ( يدپژوهش مرا

 بياز ضر يدرون يهمسان يبه منظور بررس يو تأييد ياكتشاف ليتحل يآمار ياز روشها نامهپرسش

 ليپرسشنامه از چهار عامل فوق تشك نينشان داد ا يعامل ليتحل جينتاشد. كرونباخ استفاده  يآلفا

پرسشنامه مورد  نيوجود چهار عامل را در ا يتأييد يعامل ليبر ارزش تحل يهااست شاخص افتهي

آمد (مرادي و همكاران، دست به 87/0را برابر  ابزار نيكرونباخ كل ا يآلفا بيضر تأييد قرار داد.

  دست آمد.به 82/0نامه از طريق آلفاي كرونباخ در مطالعه حاضر ضريب پايايي پرسش .)1395

 2001در سال   1اين مقياس توسط اليوت و مك گريگور گيري هدف:سشنامه جهتپر

تسلط )، 7و  3، 1(سوال  تسلط گرايشمؤلفه،  4ماده و شامل  12تدوين شد. اين پرسشنامه داراي 

) است 12 و 11، 10(سوال  عملكرد اجتناب)، 8و  4، 2گرايش ( )، عملكرد9و  6، 5(سوال  اجتناب

سنجد. در اي (از خيلي كم  تا خيلي زياد)، هدف پيشرفت را ميليكرت پنج درجهو با يك مقياس 

) روايي پرسشنامه توسط متخصصان تأييد شده است. ضريب 1395پژوهش (عزيزي و همكاران، 

به  دست آمده است. در مطالعه حاضر ضريب  77/0پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ 

  دست آمد.به 79/0فاي كرونباخ پايايي پرسشنامه از طريق آل

 طراحي شد و 1997در سال  2نامه توسط رايان و فردريكاين پرسش پرسشنامه نشاط ذهني:

استاد  اريشده، ابتدا آنها در اخت هيته پرسشنامةمحتوا  ييروا نييتع يبرا) 1392در پژوهش سديدي (
                                                                                                                                                    

1 Elliot & McGregor  
2 Ryan & Freidrick 
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 7 پرسشنامه ي ايناصالحات و باقرار گرفت  و كارشناسان صاحب نظر  رانيراهنما، مشاور، مد

پرسشنامه   نيا ييايبه منظور سنجش پا)، 1392در پژوهش سديدي ( .ديمورد تأييد واقع گردسوالي 

 ييايپرسشنامه از پا طبق نتايج كه ه استاستفاده شد 85/0با ضريب آلفاي  كرونباخ ياز روش آلفا

 متخصصان اريشده، در اخت هيته پرسشنامةمحتوا  ييروا نييتع يبراهستند و برخوردار  قابل قبولي

در مطالعه حاضر ضريب  .ديمورد تأييد واقع گرد پرسشنامه يو با اصالحاتقرار گرفت  صاحب نظر 

  دست آمد.به 94/0پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ 

به صوت  1بتي و بريتوسط  2004اين پرسشنامه در سال  پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه:

 . پرسشنامه(از كامال موافقم تا كامال مخالفم) طراحي شده است جمالت مثبت در مقياس ليكرت

نيز توسط بتي و بري مورد تجديد نظر قرار گرفته است كه به طور كلي  2005مذكور در سال 

احساس رعايت احترام و  ،3حمايت معلم ،2همساالن بهشامل احساس تعلق  خرده مقياس 6راي اد

 .است 7و مشاركت علمي  6فرد با مدرسه ارتباط،  5اجتماعدر در مدرسه، مشاركت  4دالتع

گزارش شده است (بتي  75/0ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه 

) به بررسي روايي و پايايي اين پرسشنامه 1392در ايران نيز مكيان و كالنتر كوشه ( ).2005، بريو 

 هايمولفه تحليل روش با مدرسه با ارتباط احساس مقياس سازه روايي به مربوط اختند. نتايجپرد

دست را براي مقياس به 88/0 ضريب آلفاي كرونباخكرد و  تأييد عامل را شش وجود اصلي

  دست آمد.به 77/0آوردند. در مطالعه حاضر ضريب پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ 

ها با استفاده از شاخصهاي مركزي و پراكندگي مورد توصيف و بررسي قرار گرفتند و داده

گيري هدف، نشاط ذهني و احساس تعلق به سپس به منظور بررسي رابطه بهزيستي تحصيلي، جهت

                                                                                                                                                    

1 Beaty  & Brew 
2 Students’ Sense of Belonging With Peers 
3  Teacher Support 
4  Fairness and Safety 
5  Engagement in the Broader Community 
6  relatedness of self with school 
7  academic engagement 



   Journal of school psychology, summer 2020                                     1399شناسي مدرسه، تابستان رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.2/169-189                                                                    169- 2/189ي ، شماره9ي دوره          

    177 

ها از نرم مدرسه از روش مدل سازي معادالت ساختاري استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده

  استفاده شد. Amosو   spss 22افزار 

  نتايج

ها از همبستگي پيرسون و تحليل معادالت ساختاري استفاده شد. يكي از براي تحليل داده

هاي تحليل ساختاري، طبيعي بودن يا به هنجار بودن توزيع متغيرها است. براي آزمون فرضپيش

دف، نشاط ذهني و گيري هبهزيستي تحصيلي، جهت( فرض طبيعي بودن متغيرهاي اصلي پژوهش

داري متغيرها اسميرنوف استفاده شد كه سطح معنا -احساس تعلق به مدرسه) از آزمون كولموگروف

  توان گفت كه متغيرهاي تحقيق داراي توزيع نرمال هستند.باالتر بود. بنابراين، مي <05/0pاز سطح 

  متغيرهاي پژوهش.  ميانگين، انحراف معيار، ماتريس همبستگي و آماره تحمل 1 جدول

 01/0 **P<،05/0 *P<  

ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش ارائه شده است. همچنين ماتريس  1در جدول 

احساس تعلق به  بين شود،مي مشاهده جدول  در همبستگي بين متغيرها نيز رائه شده است. چنانچه

 رابطه مثبت و معنادار وجود دارد گيري هدف و با بهزيستي تحصيليجهت با مدرسه با نشاط

)01/0P<(رابطه  رابطه منفي و معنادار و با بهزيستي تحصيليذهني گيري هدف با نشاط . جهت

. )>05/0P( با بهزيستي تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد نشاط ذهني مثبت و معنادار  دارد. بين

گزارش شده است. اگر  2نتايج حاصل از آزمون همخطي بين متغيرهاي پيش بين نيز در جدول 

باشد عدم همخطي رعايت شده است كه در پژوهش حاضر همه مقادير  4/0آماره تحمل باالتر از 

  آماره تحمل  M  SD  1  2  3  4  متغير

 704/0        -  62/15  46/55 احساس تعلق به مدرسه-1

 717/0      -  32/0**  97/6  07/36 نشاط ذهني-2

 904/0    -  -240/0*  36/0**  28/9  94/44 جهت گيري هدف-3

  -  -  39/0**  17/0*  43/0** 50/26 16/138  بهزيستي تحصيلي-4
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همچنين ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مطالعه حاضر حاكي از آن است كه  هستند. 7/0باالي 

فرض خطي بودن و همخطي بين همبستگي زيادي وجود ندارد. بنابراين، پيشاي پيشبين متغيره

هاي پژوهش به بررسي برازش مدل پرداخته چندگانه نيز رعايت شده است. براي آزمون فرضيه

مورد  ١شد، بر همين اساس به منظور ارزيابي الگوي پيشنهادي، الگوي مدل معادالت ساختاري

مرحله اول براي بررسي روابط متغيرهاي مكنون از برازش كلي مدل و در  استفاده قرار گرفت. در

گيري و ضرايب مربوط به روابط ساختاري مورد تحليل هاي اندازههاي رگرسيون مدلادامه وزن

 قرار گرفت. 

 

رابطه نشاط ذهني و احساس تعلق به مدرسه با بهزيستي تحصيلي با توجه به نقش مدل اصالح شده . 2شكل 

  در پژوهش حاضر گيري هدفجهت گرييانجيم

دستيابي به  جهت گرفت. قرار مدنظر برازش شاخص مدل، كلي برازش تعيين جهت ابتدا

گرفت. ابتدا مسيرهاي غيرمعنادار حذف  قرار توجه مورد اصالح هايشاخص مدل، بهتر برازش

 بين كوواريانسمحاسبه  جمله از  AMOSافزار نرم پيشنهادي اصالحات برخي شد و سپس

ارائه شده است. براي  3شد. شاخصهاي برازش در جدول  اعمال شده مشاهده متغيرهاي خطاهاي

                                                                                                                                                    

1. Structural Equation Model 



   Journal of school psychology, summer 2020                                     1399شناسي مدرسه، تابستان رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.2/169-189                                                                    169- 2/189ي ، شماره9ي دوره          

    179 

مناسب و هرچقدر به صفر نزديكتر باشد حاكي از  5مقادير كوچكتر از  X2/Dfشاخص برازندگي 

به و باالتر  90/0مقدار نزديك به  IFI ،CFI، TLIو GFI  برازش خوب الگو است. براي شاخص

شود كه نشان دهنده خوب بودن مدل است. در ارتباط با عنوان برازش نيكويي قابل قبول تلقي مي

يا  08/0يا كمتر نشان دهنده برازش خوب الگو و مقدار  05/0مقادير نزديك به  RMSEAشاخص 

. نشان از الزام رد كردن الگو است 10/0كمتر بيانگر خطاي منطقي تقريب است؛ مقدار باالتر از 

  نشان از برازش مطلوب مدل دارد. 2هاي برازش ارائه شده در جدول شاخص

 شده ينتدو يالگو يبرا يبرازندگ هاي. شاخص2 جدول

RMSEA CFI TLI IFI GFI X2/Df Df X2 
   شاخصهاي 

 برازندگي الگو

 مدل  **82/224  83  56/2  915/0  962/0  937/0  958/0  051/0

شده  ارائه ساختاري معادله مدل در مختلف مسيرهاي تمامي به مربوط اثرات كليه 3 جدول در

  است.

. ضرايب مدل تبيين بهزيستي تحصيلي بر اساس نشاط ذهني و تعلق به مدرسه با واسطه 3جدول 

  گيري هدفجهت

 β 2R P مسير  

  60/0  جهت گيري هدف ←احساس تعلق به مدرسه 
08/0  

001/0 

 001/0  - 15/0 جهت گيري هدف ←نشاط ذهني 

  45/0 بهزيستي تحصيلي ← جهت گيري هدف

54/0  

030/0 

 001/0  62/0 بهزيستي تحصيلي ←احساس تعلق به مدرسه 

  40/0  03/0  بهزيستي تحصيلي ←نشاط ذهني 

هاي پژوهش از طريق ضرايب رگرسيوني در مدل هاي حاصل از فرضيهتجزيه و تحليل داده

كه بين نشاط ذهني و بهزيستي تحصيلي رابطة دهد كه نشان مي 4معادالت ساختاري در جدول 

دهد بين احساس تعلق به نشان مي 4). نتايج جدول  =p>03/0β ,05/0معناداري وجود ندارد (
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).  بين نشاط =p< 60/0β,01/0گيري هدف رابطة مثبت و معناداري وجود دارد (مدرسه و جهت

). نتايج = p<15/0 - β ,01/0(گيري هدف رابطة منفي و معناداري وجود دارد، ذهني و جهت

 ,05/0گيري هدف  و بهزيستي تحصيلي رابطة مثبت و معنادار (دهد بين جهتنشان مي 4جدول 

p< 45/0β=) 01/0)، بين احساس تعلق به مدرسه و بهزيستي تحصيلي رابطه مثبت و معنادار, p< 

62/0β=بر اساس ضريب تعيين .( )R2گيري هدف نس جهتدرصد از واريا 8توان گفت كه ) مي

گردد. متغيرهاي احساس تعلق به مدرسه، توسط احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني تبيين مي

  كنند.درصد واريانس بهزيستي تحصيلي را تبيين مي 54گيري هدف و نشاط ذهني نيز جهت

گيري هدف در ارتباط بين نشاط ذهني و احساس اي جهتهمچنين براي بررسي نقش واسطه

گزارش  4به مدرسه با بهزيستي تحصيلي از آزمون سوبل استفاده شد كه نتايج آن در جدول  تعلق

  شده است.

گيري هدف در ارتباط بين نشاط ذهني و احساس اي جهت. نتايج حاصل از بررسي نقش واسطه4 جدول

  تعلق به مدرسه با بهزيستي تحصيلي از طريق آزمون سوبل

 Sobel’s test (z) P متغير ميانجي متغير مالك متغيرهاي پيش بين 

بهزيستي   احساس تعلق به مدرسه

  تحصيلي

جهت گيري 

  هدف
61/5  001/0 

  نشاط ذهني 

دهد كه متغير جهت گيري هدف در ارتباط نشان مي 4نتايج حاصل از آزمون سوبل در جدول  

)، نقش =p<61/5Z ,01/0بين احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني با بهزيستي تحصيلي (

گيري هدف، دارد. يعني احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني با نقش ميانجي جهت گريميانجي

  بيني بهزيستي تحصيلي در دانش آموزان برخوردار است.از توانايي پيش

  گيريبحث و نتيجه

 نشاط و مدرسه به تعلق احساس بر اساس تحصيلي بهزيستي بينيپيش پژوهش، اين انجام از هدف

 و نظري مباني بر اساس راستا اين ان بود. درآموزدانش در هدف گيريجهت گريميانجيبا  ذهني
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گرديد. نتايج حاصل از مدل نشان داد  آزمون و شده ارائه مفهومي مدلي شده انجام تحقيقات

گيري هدف بهزيستي تحصيلي را تبيين جهت گريميانجياحساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهني با 

 )، بارانيك، استنلي، بينوم و1394هاي تحقيقات حكمي و شكري (د. اين نتايج با يافتهكنمي

 دانش گفت، توانمي ) همسو است. در تبيين اين يافته2009( 2) و سئو و طاهربهايي2010(1النس

 درس تكاليف يا فعاليت انجام توانايي معتقدند و تري برخوردارندنشاط ذهني پايين كه از آموزاني

اين  كنند.مي تالش درس آن در قبولي نمرة گرفتن براي فقط زيادي احتمال با را ندارند، خاصي

 آنها هدف اصلي يعني. كنندمي پرهيز آيند، نظر به كفايتبي ديگران نظر در اينكه از انآموزدانش

 بيروني ها با انگيزةآن كه اين دليل به. است ديگران نامطلوب قضاوت و شكست از اجتناب صرفاً

دهند؛ اجتنابي را مدنظر قرار مي عملكرد گيري اهداف خود بيشتر هدفدر جهت خوانند،مي درس

استانداردهاي ، ولي داردستانداردهاي عملكردي توجه فرد را بر عملكرد خويش معطوف ميزيرا ا

ني در . به همين علت هر چقدر نشاط ذهكندمدارانه، توجه فرد را بر يادگيري معطوف مي تسلط

- اجتنابي گرايش پيدا مي گيري هدف عملكردتر باشد بيشر آنان به سمت جهتان پايينآموزدانش

هاي ). در تبيين بخش ديگري از نتايج اين فرضيه بر اساس يافته2010كنند (بارانيك و همكاران، 

باالتري كه نسبت به مدرسه احساس تعلق  انيآموزدانشتوان گفت ) مي1396قرباني و همكاران (

 اهميت از و بوده درس عالقمند آن به و آيندمي بر درس يك تكاليف انجام عهده از دارند معتقدند

 تبحر و يافته تسلط درس آن در كوشند تامي زيادي احتمال با هستند، آگاه آينده در آن كاربرد و

ان با گزينش هدف آموزدانشگزينند. اين بر مي را گرايشي تسلط هدف يعني كنند؛ كسب را الزم

و از بهزيستي تحصيلي باالتري برخوردار  كرده توانايي و شايستگي تسلط گرايش، احساس

انجام تكاليف درسي  به بيشتري با عالقة تعلق به مدرسه، احساس عميق اين خاطر به گردند ومي

 كنند.مي الشت مطالب عميق فهم و آن تكاليف در يافتن تبحر براي دروني ميل يك با و پردازندمي

 از غيبت به انآموزدانش تمايل كاهش باشد، امن و شاد محيطي داراي مدرسه محيط چنانچه بنابراين،
                                                                                                                                                    

1 Baranik, Stanley, Bynum  & Lance  
2 Seo, & Taherbhai  
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 به بهزيستي تحصيلي را  افزايش و تحصيلي پيشرفت افزايش خواندن، درس به افزايش عالقه مدرسه،

   داشت. خواهد دنبال

هاي تحقيقات گيري هدف با بخشي از يافتهنتايج دربارة ارتباط احساس تعلق به مدرسه و جهت

) 2009) و مالين و همكاران (1395)، طالبي، ضرابيان و ملكي (1396شريفي، مرزيه و جناآبادي (

 ان به مدرسه تحت تأثيرآموزدانش) احساس تعلق 2009براساس نظر مالين و همكاران ( همسو است. 

اني كه معتقدند از لحاظ درسي و آموزدانش. هايي براي خلق كردن و يادگيري استفرصت

تحصيلي موفق هستند، احساس تعلق بيشتري به مدرسه خواهند داشت و در اين صورت به اهداف 

 توانمي كلي طور واالي خود جهت داده و براي رسيدن به اهداف خود تالش خواهند كرد. به

دهد كه دانش جهت دادن به اهداف هنگامي رخ مي و مدرسه به تعلق احساس كه دكر بيان اينگونه

آموزان در يادگيري داراي استقالل و خودمختار باشند و در فرآيند يادگيري چه تعيين اهداف و چه 

 قبيل نيازهاي اساسي ازان در دوره دبيرستان آموزدانشمشاركت در مدرسه دخالت داشته باشند؛ زيرا 

هايي را براي رقابت و پذيرش در جمع كه فرصت دارند هاي استقالل فرديافزايش موقعيت ثبات و

هنگامي كه مدرسه دهد ) نيز نشان مي1396هاي شريفي و همكاران (يافته .كنددوستان فراهم مي

شود كه خود را ان احساسي پديدار ميآموزدانشدر  كندمينيازهاي اساسي نوجوان را برآورده 

ي كه آموزدانشداند. داند و خود را در رسيدن به اهداف مدرسه سهيم مياز مدرسه ميجزيي 

هاي مدرسه سهيم دانسته و اين امر باعث احساس تعلق به مدرسه را داشته باشد خود را در فعاليت

گردد. به تبع ان جهت رسيدن به اهداف مورد نظر مدرسه ميآموزدانشافزايش انگيزه پيشرفت در 

رود و باعث افزايش تعامالت يش احساس تعلق به مدرسه، انگيزه پيشرفت نيز باال ميافزا

شود كه نياز به حضور در مدرسه و ان ميآموزدانشها و ساير ان با معلمان، همكالسيآموزدانش

  .يابدارتباط با معلمان افزايش مي

گيري هدف بر از طريق جهتنتايج درباره نقش احساس تعلق به مدرسه به صورت غيرمستقيم      

طلب و )، قنبري1394بهزيستي تحصيلي با بخشي از نتايج مطالعات شكري و حكمي (
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) 2017) و آماند، گوردارد و اسميت (1396)، باللي، زارعي و جاودان (1396االسالمي (شيخ

 و هدف گيري) نيز  بيانگر اين بود كه جهت1396نتايج پژوهش باللي و همكاران (همخوان است. 

د. در تبيين شايستگي نقش دارن احساس گريميانجي با مدرسه با پيوند بر خودتنظيمي راهبردهاي

توان گفت ) مي2017)  و آماند و همكاران (1396هاي باللي و همكاران (اين يافته بر اساس يافته

 را زمان بيشترين خانواده از بعد گفت بايد جرأت به كه است انآموزدانش دوم خانه مدرسه

 لذت آن در نوجوانان و كودكان كه شرايطي كردن فراهم لذا گذرانن؛مي در مدرسه انآموزدانش

 و امنيت احساس داراي خانوادگي محيط همچون بايد مدرسه همين دليل به. است مهم بسيار ببرند

 اولين با و شوند روروبه مدرسه از طرف سختگيرانه قوانين با انآموزدانش باشد. اگر بهزيستي

مدرسه هستند.  به نسبت كمتري تعلق احساس داراي شوند اخراج حتي يا تنبيه مدرسه در خطا

رفتارهاي  به تمايل مدرسه، در پيشرفت عدم نظير جدي پيامدهاي تواندمي  مدرسه به تعلق فقدان

 اصلينيازهاي  بتواند مدرسه باشد. اما اگر محيط داشته دنبال به تحصيل ترك خطر و انحرافي

 احساس آن هايساخت زير و مدرسه به نسبت آموزدانشو   كند ارضا سن اين در را نوجوان

 باورها، از منسجمي به اهداف خود در قالب الگوي آموزدانشكند در اين صورت است كه  تعلق

 منفي، عواطف نداشتن مثبت، هيجانات جهت داده و رفتارهاي از قبيل ايجاد عواطف و اسنادها

 اميد، شادي، آوري،تاب محيط، بر تسلط استقالل، داشتن شخصي، زندگي، رشد در هدفمندي

دهد و احتمال شكست و هاي فردي در خود شكل ميپيشرفت و زندگي از رضايت بيني،خوش

  يابد.ترك مدرسه كاهش مي

هاي تحقيقات شريفي، گيري هدف با بخشي از يافتهنتايج درباره ارتباط نشاط ذهني با جهت

) همخوان 2010موناهان و همكاران ( ) و 1395االسالمي (بين و شيخ)، حق1396مرزيه و جناآبادي (

از  توان گفت كه يكي) مي2010هاي موناهان و همكاران (در تبيين اين يافته بر اساس يافته است.

ان به اهداف، نشاط ذهني است. اگر مدارس آموزدانشآميز در دستيابي كننده و موفقيتعوامل تعيين

 خود رفتاري توانند مقاصدان به سهولت ميآموزدانشبتوانند نشاط ذهني را در فراگيران ايجاد كنند، 
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 آن در و داشته بيشتري گرايش هاموقعيت برخي به نسبت تا شودمي سبب و اين كرده تعيين را

 فرد انگيزه مبين تحصيلي، هايموقعيت در گيريجهت اين نمايد؛ عمل خاص ايگونه به هاموقعيت

 يادگيري هايموقعيت در را او هايپاسخ و هاكنش تمايالت، دليل همين به و است تحصيل از

 وتقويت  ،ايجاد است. نشاط ذهني باالترين هدف سالمت ذهندهد. به طور كلي مي قرار تأثير تحت

 اصوالً ذهني، باالي نشاط سطوح داراي . افرادهاي زندگي داردحفظ آن نقش مؤثري در ساير رويه

 و تعامل در و توانايي بيرون سوي از كنترل عدم محيط، با درگيري از فارغ را خود وضعيت

 و گرفته نظر در خويش منبع اعمال عنوان به را خود كنند؛مي گزارش پيرامون محيط بر تأثيرگذاري

حاكي از آن است كه نيز ها نتايج پژوهشنمايند. مي تنظيم هدفمند جهت اعمال در را خود انرژي

ان معلمان و ديگر آموزدانشايجاد بهزيستي در مدرسه موجب ارتقاي سالمت روان شادي و نشاط 

تر سطح باالتري از و پيامد آن گزارش استرس كمتر و سالمت ذهني بيش  گرددپرسنل مدرسه مي

  .نشاط ذهني هوشياري و انرژي زيادتر براي انجام فعاليت است

گيري هدف بر بهزيستي نتايج درباره نقش نشاط ذهني به صورت غيرمستقيم از طريق جهت

) 1396) و شريفي، مرزيه و جنا آبادي (1395االسالمي (بين و شيختحصيلي با نتايج تحقيقات حق

هاي هاي مشابه ديگري نيز انجام شده است. بر اساس يافتهراستا پژوهش همخوان است. در اين

 نهاد يك عنوانبه توان گفت كه مدرسه) در تبيين اين يافته مي1395( االسالميبين و شيخحق

 يكي. گيردمي شكل سازان آينده شخصيت رشد و پرورش و آموزش آن در كـه اسـت اجتمـاعي

است كه  هاآن بهزيستي تحصيلي بر تمركز انآموزدانش عيار تمام رشد بر مؤثر و مهم عوامل از

 در مثبت حس داشتن توسعه و تقويت بهزيستي، خالقيت، در حياتي نقش ذهني نشـاط و شادي

ذهني  پويايي پيشرفت، به تمايل اعتماد بنفس، عاطفي، ثبات اجتماعي، همكاري زندگي،

  ان در مدرسه دارد.آموزدانش

توسـعه آموزش و ايجاد حس تعلق به  در نشاط ذهني اهميت و نقش بـه توجه در كل، با

ان آموزدانش جذب براي آموزش سرزنده و شاد محيط ايجاد در بايد مدرسه، مدرسه، سرپرستان
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هي و يادگيري ان با انگيزه دروني باال در فرآيند ياددآموزدانشبكوشند. در چنين محيط آموزشي 

گيري و تمركز بر انگيزش پيشرفت، باعث افزايش بهزيستي تحصيلي درگير شده و با جهت

ي دوره متوسطه كه آموزدانشهاي پژوهش محدود شدن جامعه آماري به از محدوديتشوند. مي

كند و  عدم كنترل متغيرهاي مزاحم از ها را محدود ميها و دورهامكان تعميم نتايج به ديگر  گروه

به كاركنان  ان بود. آموزدانشنواده و طبقه اجتماعي و اقتصادي جمله هوش، وضيعت تحصيلي خا

شود به منظور افزايش انگيزه و عالقه تحصيلي و تالش در رسيدن مدارس دوره متوسطه پيشنهاد مي

ان نسبت به آموزدانشان، در مدرسه شرايطي را فراهم سازند كه آموزدانشبه اهداف توسط 

هاي آينده به تفكيك جنسيت و س تعلق نمايد. در پژوهشهمساالن، معلمان و مدرسه احسا

ان توجه شود تا در صورت لزوم بتوان تدابيري الزم در اين آموزدانشهاي تحصيلي در دوره

هاي آتي رابطه بهزيستي تحصيلي با متغيرهاي روان شناختي خصوص انديشيد. همچنين در پژوهش

  .قرار گيرد ديگر در حوزه آموزش و تحصيل نيز مورد بررسي

  منابع

ررسي رابطه جهت گيري هدف و راهبردهاي ). ب1396باللي، منصوره؛  زارعي، اقبال  و جاودان، موسي (

احساس شايستگي در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر  گريميانجيخودتنظيمي با پيوند مدرسه با 

  هرمزگان.نامه كارشناسي ارشد، علوم انساني، دانشگاه يانپان. رودا

 نقش :مدرسه بهزيستي براساس ذهني نشاط بينييشپ). 1395االسالمي، راضيه (يخشين، فاطمه و بحق

ي و علوم تربيتي، شناسرواننامه كارشناسي ارشد، يانپاهيجاني.  خودتنظيمي يهاسبك ياواسطه

  دانشگاه شيراز.

 الگوي: تحصيلي بهزيستي و پيشرفت هدف هاي گيري جهت بين رابطه). 1394(اميد  شكري، سارا و حكمي،

  .31- 65 ،)11( 5 ،آموزشي ارزشيابي و گيري اندازه مطالعات مجله. پيشرفت هيجانات ميانجيگر اثرات

يي، جهت گزيني گراكمال). رابطه 1393زاهد بابالن، عادل؛ پوربهرام، روشنك و رحماني جوانمرد، سميرا (

  .124- 109)، 2(5، رهيافتي نو در مديريت آموزشيهدف و عملكرد تحصيلي با فرسودگي تحصيلي. 
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 در تحصيلي حمايت و ورزشي مشاركت انگيزش نقش ).1399دهقاني، ماهرخ و عزيزيان كهن، نسرين (

)، 1(10، يادگيري هاييناتوانمجله يادگيري.  اختالل داراي انآموزدانش تحصيلي سرزندگي بينيپيش

76-52. 

 نيازهاي در والدين طلبانه استقالل حمايتكنندة  بيني پيش عوامل نقش بررسي). 1392(محسن  سديدي،

پايان نامه كارشناسي ارشد، . هرمزگان دانشگاه دانشجويان در بهزيستي هاي شاخص و اساسي

  .قشم دانشگاهي پرديس ي و علوم تربيتي،شناسروان

). بررسي 1391رضا (يعلشجاعي، فاطمه؛ ابراهيمي، سيد ميثم؛ پارسا يكتا، زهره و نيكبخت نصرآبادي، 

پژوهش وضعيت شادماني به عنوان يكي از شاخص هاي سالمت روان در دانشجويان پرستاري. 
 .16-22)، 24( 7، پرستاري

 و مدرسه به تعلق احساس با پيشرفت افاهد ). رابطه1396شريفي، فائزه؛ مرزيه، افسانه و جناآبادي، حسين (

 .99-119)، 4( 6، ي مدرسهشناسروانان. آموزدانش ذهني نشاط

مطالعه رابطة ويژگي هاي روانشناختي ). 1395طالبي، عبد الرضا؛ ضرابيان، فروزان و ملكي، حميد (

نفس، احساس تعلق به مدرسه و با انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دختر شادكامي، عزت 

نامه كارشناسي ارشد. يانپا. تهران 12وپسرسال پايه دوم دورة دوم نظري دبيرستان هاي دولتي منطقه 

 نور تهران.يامپدانشگاه 

تفكر انتقادي و ). رابطه بين گرايش به 1395اهللا (حجت  الماسي،سين و زارع، ححسن؛ ميد س عزيزي،

مجله ايراني آموزش در علوم هاي كارآفريني دانشجويان. يژگيوجهت گيري هدف پيشرفت با 
  .200-209)، 24( 16، پزشكي

 با تحصيلي فرسودگي بين رابطه ). تعيين1395( فاطمه بيرانوند، فرهادي، علي و نقي اله؛ پور، عزت قدم

 علوم آموزش در پژوهش. لرستان پزشكي علوم دانشگاه دانشجويان در تحصيلي عملكرد و اشتياق
 68-60 ،)2( 8 ،پزشكي

رابطه تدريس اثربخش با احساس تعلق ). 1396قرباني، يوسف؛ خسروي، محبوبه و ابراهيمي قوام، صغري (

نامه يانپا. ان دورة دوم متوسطة شهرستان ملكانآموزدانشبين  به مدرسه و انگيزه پيشرفت در

 ي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي.شناسرواند، كارشناسي ارش
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رابطه دانش فراشناخت و بهزيستي مدرسه: نقش ). 1396االسالمي، راضيه (يخشطلب، محمد و يقنبر

 .375-395 )،11( 2، ي كاربرديشناسروانمجله . ي تحصيليهاهيجاناي واسطه

مرادي، مرتضي؛ سليماني خشاب، عباس علي؛ شهاب زاده، صديقه؛ صباغيان، حميد و دهقاني زاده، 

). آزمون ساختار عاملي و سنجش همساني دروني نسخه ايراني پرسشنامه بهزيستي 1395محمدحسين (

  ).26(7، يري تربيتيگاندازهفصلنامه تحصيلي. 

 در زندگي كيفيت و دلبستگي يهاسبك نقش ).1393مي، رضا (نريماني، محمد؛ يوسفي، فاطمه و كاظ

، هاي يادگيريمجله ناتواني. يادگيري هايناتواني به مبتال نوجوانان شناختيروان بهزيستي بيني پيش

3)4 ،(142-124.  
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Predicting educational well-being and mental vitality of high 
school students based on their feeling of belonging to the 

school mediated by goal orientation 

A. Yaghoobi1, M. R. Zoghipaidar2, M. Farhadi2 & B. Yousefi3  

 
Abstract 
The purpose of this study was to predict educational well-being and mental 
vitality of high school students based on their feelings of belonging to the 
school mediated by goal orientation in Ghahavand town. The research 
method was descriptive and correlational. The population of this study 
included all high school students (1126) who were selected by cluster 
sampling. The data were collected by Tuminnin-Sweeney, Elliot, and 
McGregor et al., Ryan and Frederick as well as Bry, Betty, and Watts’ 
Scales. The data were analyzed by the structural equation modeling. 
Findings showed that the hypothesized model, that is the mediating role of 
goal orientation in relation between mental vitality and feeling of belonging 
to school with educational well-being is fit, so that the feeling of belonging 
to school and subjective vitality with the mediating role of goal orientation 
can explain 54% of the variance of the student's educational well-being. 
Another part of the findings indicated that the feeling of belonging to the 
school and mental vitality could predict 8% of the goal orientation variance, 
respectively. In general, the results of this study indicated that mental 
vitality only can predict educational well-being indirectly; however, the 
sense of belonging to the school, indirectly and directly has the ability to 
predict students' academic well-being. 

Keywords: Educational well-being, feeling of belonging to school, mental 
vitality, goal orientation 
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