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Abstract 

The relationship between the connect with school and academic well-being with academic 

emotions through mediating academic buoyancy among students The methodology employed 

in this study is of descriptive and the statistical population consisted of all female students of 

Meshkin Shahr city. 200 students were selected. The sampling method of research was multi-

stage cluster sampling. To collect data from the Panagi connect with School Questionnaire, 

Pietrinen et al. Academic Well-being Questionnaire, Pekran et al. Academic emotions 

Questionnaire, and the Hosseinchary and dehganizadeh Academic buoyancy Questionnaire. 

for data analysis were used Pearson correlation and multip- regression with Spss software and 

Structural equations with Liserel and amos softwares. The results of correlation test showed 

that there is a significant relationship between connect with school, academic well-being and 

academic buoyancy with academic emotions. The results of multiple regression test also 

showed that relationship with connect with school, academic well-being and academic 

buoyancy explained 41/4 of the total variance of academic emotions and among the variables, 

academic well-being with beta value of 0.696. Above all other variables have the variable 

explanatory power of academic emotions but the relationship with connect with school and 

academic buoyancy do not have the ability to predict students' academic emotins. Structural 

equation modeling also was significant. 
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 چکیده

مشکین شهر بود روش پژوهش حاضر تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس شهرستان 
نفر نمونه انتخاب شد و سپس جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. برای جمع  222که 

آوری داده ها از پرسشنامه ارتباط با مدرسه پناغی، پرسشنامه بهزیستی تحصیلی پیترینن و همکاران، پرسشنامه هیجانات تحصیلی پکران و 
کاران و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسونو رگرسیون چند گانه با هم

و مدل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل و ایموس استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین ارتباط با  spss نرم افزار
تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با هیجانات تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نیز نشان مدرسه، بهزیستی 

درصد کل واریانس متغیر هیجانات تحصیلی را تبیین می کنند و از  4/49داد که ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی 
/. بیش از سایر متغیرها قدرت تبیین کنندگی متغیر هیجانات تحصیلی را دارد اما 616لی با مقدار بتای بین متغیرها، متغیر بهزیستی تحصی

ارتباط با مدرسه و سرزندگی تحصیلی قدرت پیش بینی هیجانات تحصیلی دانش آموزان را ندارند. مدل معادالت ساختاری نیز معنادار بود و 
 .برازش مطلوبی داشت

 

 ط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، هیجانات تحصیلیارتبا واژگان کلیدی:

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 

 مقدمه 

های  آموزان ساعت مکانی هیجانی است. دانشکالس درس 
در کالس، تکمیل پروژه، امتحان و  زیادی را صرف حضور

طور  به ها، کنند. در این موقعیت برقراری روابط اجتماعی می
مکرر هیجاناتی از قبیل لذت، کنجکاوی، عالقه، امید، غرور، 

دستپاچگی، خستگی و ناکامی را تجربه  خشم، اضطراب، شرم،
و  کنند که این هیجانات یادگیری و عملکرد تحصیلی می

همچنین رشد فردی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می 
در موقعیت های آموزشی،  ها دهند. علیرغم اهمیت هیجان

ویژه هیجان های  پژوهش درباره آن در حوزه تربیتی، به
هیجان  واژه .[2، 9]شده بود ها نادیده گرفته تا مدت خوشایند

توسط پکران و  هیجان های پیشرفت یا ای تحصیلیه
پردازان،  نظریه در حوزة تربیتی مطرح شد. این همکارانش

فرایندهای روانشناختی مرتبط باهم  ای از ها را مجموعه هیجان

http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=738593&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://journal.iocv.ir/?_action=article&au=738593&_au=%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87++%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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و  می دانند که شامل اجزای عاطفی، شناختی، انگیزشی، بیانی
هایی باشند و هیجان های تحصیلی را هیجان  فیزیولوژیکی می

شده و مرتبط با  آموزشی ایجاد کنند که در بافت تعریف می
هیجان های  .[9]فعالیت های تحصیلی یا پیامدهای آن می باشد

تحصیلی هیجان هایی هستند که مستقیما با فعالیت ها یا نتایج 
پیشرفت تحصییلی پیوند دارند. این تعریف داللت بر این دارد که 

نتایج تحصیلی، هیجان های  عالوه بر هیجان های مربوط به
وابسته به فعالیت های مرتبط با تحصیل نیز هیجان های 
تحصیلی تلقی می شوند. لذت منبعث از یادگیری، خستگی ناشی 
از آموزش های کالسی و ناکامی ها و عصبانیت های ناشی از 
تکالیف دشوار، نمونه هایی از هیجان های مرتبط با فعالیت های 

ها،  دهد که هیجان تجربی نشان می شواهد .[9]تحصیلی است 
های  اجتماعی و همچنین بازنمایی متشکل از ساختارهای

پذیری در بهزیستی و کیفیت  انعطاف طور شخصی هستند که به
گوئتز،  .[6، 1 ،4]دانشجویان نقش مهمی دارند  زندگی تحصیلی

خود گزارش  پژوهش در[ 7]( 2228) 9فرنزل، هال و پکران
های بهزیستی روانشناختی  مؤلفه هیجان تحصیلی باکردند که 

در کل، هیجانات نقش  .دارد آموزان همبستگی مثبت دانش
 های مهمی در سازماندهی الگوهای ارتباطی، و پیشرفت

 عنوان عامل تغییر در نظر گرفته می تحصیلی و شغلی دارند و به
 بهزیستی ذهنی دانش های هیجانی با تجربه .[1، 8]شوند 

آموزان ارتباط دارند و بر کیفیت زندگی، پیشرفت تحصیلی، 
فردی در کالس درس و تعامل  خودانگیخته، روابط بین یادگیری

شایستگی و احساس . [99، 92]گذارند معلم اثر می-آموز دانش
های  به مدرسه با خودکارآمدی و هیجان آموزان تعلق دانش

 [99](2292) 2نگژو، ماین و و. [92]تحصیلی رابطه مثبت دارند 
 می های قـبلی از این نکته حمایت دارند که پژوهش اذعان مـی

 کنند که اثرات هیجانات تحصیلی بر موفقیت ممکن است به
طریق فرآیندهای شناختی )مانند حل  صورت غیرمستقیم و از

شامل  های انگیزشی مسئله، حافظه، راهبردهای تفکر(، مکانیزم
 ماندن روی تکلیف(، و منابع بیندرگیری، ارتباط با مدرسه و 

 در .ارتباطات با معلم و همساالن( رخ دهند شخصی )مانند

 ارزیابی)های فردی عالوه بر عامل ارزش پکران، -نظریه کنترل
اجتماعی کالس نیز از  -های محیطی عامل ،(های شناختی

است و  شده های تحصیلی در نظر گرفته پیشایندهای هیجان
های ارزیابی  کننده عوامل از تعیین فرض شده است که این
واسطه آنها بر هیجان های تحصیلی  های شناختی بوده و به

پیش بین محیطی و اجتماعی  عامل های. تأثیر می گذارند
 ساختار و وضوح مطالب، انسجام)کالس شامل کیفیت آموزشی 

و تطابق مطالب، فعالسازی شناختی، مدیریت کالسی، حمایت از 
های یادگیری و  اهداف کالسی، فرصت تظارات وخودمختاری، ان

شایستگی،  دانش،)مهارت و شایستگی معلم  (،بازخورد پیشرفت
حمایت و )، والدین(جو کالسی)، مدرسه (ها باورها و هیجان

 و نظام آموزشی می (ها ارتباطات و ارزش) ، همساالن(ها ارزش
هـا  دهـد کـه هیجـان نتایج مطالعات نشان می. [94]باشد

کــامی و  خودپنــداره، بــه گیری هدف، مهمی جهت تـاثیر
راهبردهای یادگیری،  ســالمت روان و جســم، انگیــزش،

کیفیـت تعـامالت  منابع شناختی، خـودراهبردی یـادگیری،
پـردازش، ذخیـره  فراگیـر، آمـوزش کالسـی، تمرکـز، -معلـم 

یلی رابطه تحص و بازیـابی اطالعـات، یـادگیری، و پیشـرفت
 .[98، 2، 97، 96، 91]دارند 

و  [91]مدرسه نخستین نهاد اجتماعی موثر بر زندگی نوجوانان 
تعیین کننده فرصت ها، کیفیت زندگی و رفتارهای نوجوانان 
است. مدرسه تاثیری بی مانند و ژرف بر زندگی نوجوانان می 
گذارد و نقش مهمی در تعریف احساس کلی فرد از اجتماع در 

. بررسی های انجام شده، مدرسه را در [22]نوجوانی دارد
چهارچوب مفاهیمی چون تعلق، عضویت، رضایت، تعهد، التزام و 
ارتباط، به عنوان پیش بینی کننده دستاوردهای آموزشی، روان 

در شناختی، رفتاری و اجتماعی دانش آموزان به شمار می آورند. 
در های اخیر محققان حوزه روانشناسی تربیتی بر عواملی  سال

با که پیامدهای تحصیلی مثبت و  اند بافت مدرسه متمرکز شده
این متغیرها  اند. یکی ازآموزان همبسته  سالمت روان دانش

ارتباط با مدرسه به را عنوان  [22، 29]تارتباط با مدرسه اس سازه
تعریف  آموزان از بودن در مدرسه میزان احساس رضایت دانش

 توان بهمی تر، ارتباط با مدرسه را  اند در تعریفی پیچیده کرده
های  که مدرسه از تالش آموزان از این عنوان ادراك دانش

ای دارد و  تحصیلی آنها حمایت میکند، جو انظباطی منصفانه
مطالعات نشان می  .کردگر است، تعریف  فرهنگی حمایت دارای

دهد افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزانی که ارتباط و 
های  بررسی. [29]تری با مدرسه دارند، کم می باشد پیوند بیش

انجام شده همه بر این تأکید دارند که ارتباط با مدرسه بسیاری 
 آموزشی، روانشناختی، رفتاری و اجتماعی دانش از پیامدهای

 [24](2292) 9کند. میلینگ و همکاران بینی می آموزان را پیش
دوستانه در  روابطمعتقدند که بافت حمایتگر مدرسه و وجود 

تواند در نوجوان احساس پیوند و تعلق به مدرسه  مدرسه می
از افسردگی، خلق منفی و حتی ترك  در نتیجه مانعو ایجاد کند 

سؤال  توجه به اهمیت سازه پیوند با مدرسه این .تحصیل شود
 شود که چه عواملی در ایجاد این ارتباط مؤثرند؟ مطرح می

یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر هیجانات تحصیلی، بهزیستی 
 بیان کرده [21](9111) 4برونیس سـمدال، وود وتحصیلی است. 

اند که بهزیستی تحصیلی شـامل میـزان احسـاس امنیـت و 
نداشتن احساس )آموزان از محیط آموزشی است  دانش سـالمتی
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مدارس آنها چه این که  ها از و احساس آن (تنهایی و فرسودگی
در این مطالعه واژة بهزیستی تحصیلی به . میزان منطقی هستند

یا احساس  آموزان به محیط آموزشی عنوان میزان عالقة دانش
بهزیستی شـود.  دوست داشتن محیط تحصیلی تعریف مـی

تحصیلی دارای چندین مولفه ی عاطفی و شناختی است. دانش 
ال هیجانات مثبت دارند، آموزان با احساس بهزیستی تحصیلی با

در صورتی که دانش آموزان با احساس بهزیستی تحصیلی پایین 
حوادث و وقایع تحصیلی شان را نامطلوب ارزیابی نموده و بیش 
تر هیجانات منفی از جمله اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه 

دانش آموزانی که از نظر هیجانی و شناختی با . [26]می کنند
هستند، وقت و تالش بیشتری را صرف مطالعه  یادگیری درگیر

کردن می کنند و بهزیستی تحصیلی باالتری دارند، به طور 
مناسب با نیازهای تحصیلی خود کنار می آیند و بر مسائل دوران 

تحصیلی بر نقش فعال  بهزیستی .[27]تحصیل فائق می آیند 
 های او در ایجاد محیط سـرزندة تحصـیلی آموز و توانش دانش

 .[21، 28]تأکید ویژه دارد

یکی از متغیرهای که با ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و 
هیجانات تحصیلی، نقش تعدیل کننده دارد متغیر سرزندگی 

سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی فراگیران تحصیلی است. 
 های تحصیلی که در موفقیت در برخورد با موانع و چالش برای

[. 92]است تحصیلی معمول هستند، تعریف شدهمسیر زندگی 
1پوتواین

سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده  و همکاران 
ی مداوم و  ها و موانعی که در عرصه انواع چالش و انطباقی به

 شوند، اشاره دارد. سرزندگی تحصیلی، تجربه می جاری
 ی آوری تحصیلی را در چارچوب زمینه تحصیلی، تاب

به  سرزندگی تحصیلی. [99]کند مثبت منعکس میروانشناسی 
موانع و  صورت توانایی فراگیران برای موفقیت در برخورد با

معمول  های تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی چالش
 یکی از مؤلفه هستند، تعریف شده است. سرزندگی به عنوان

پژوهشی مطرح  های های بهزیستی ذهنی در بسیاری از نظام
دهد نه  خودجوش انجام می ردی کاری را به طوراست. وقتی ف

دهد، بلکه  ناامیدی به او دست نمی تنها احساس خستگی و
و نیروی او افزایش یافته است. به  کند انرژی احساس می

سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی  طورکلی حس درونی
 در سالمت بافت تحصیلی به از متغیرهای مهم. [92]است

است که محققان مختلف  سرزندگی تحصیلیخصوص دانشگاه، 
 مفهوم بهزیستی دانش آن را راهی مفید و ساده برای درك
این متغیر به  .[99]اند آموزان در بافت تحصیلی عنوان کرده

تحصیلی  پاسخ مثبت، مفید، سازنده و انطباقی به انواع موانع
 شود می عنوان نوعی توانایی در نظر گرفته بهو  .[99]اشاره دارد

آموزان و  دانش ها و مشکالت زندگی تحصیلی به که در چالش

تحصیلی یکی از  همچنین سرزندگی کند. دانشجویان کمک می
آمیز  موفقیت های مهمی است که بر تربیت و یادگیری شاخص

 بار می ها به ها و توانایی جا لیاقت گذارد و در آن فرد تأثیر می
 طورکلی به .[94]شود  های علمی حاصل می نشیند و پیشرفت

دار سالمت ذهنی  حس درونی سرزندگی، شاخص معنی
محققان دیگر، یک مدل پنج بعدی از سرزندگی . [91]است

نفس و  دادند که شامل پنج بعد اعتمادبه تحصیلی ارائه
ریزی، کنترل، خونسردی و تسلط بر خود و  خودکارآمدی، برنامه

 ی عزت توسعهتواند موجب  ابعاد می این .[96]باشد تعهد می
تحصیلی برای دانشجویان گردد. لذا  نفس و لذّت بردن از محیط
تحصیلی و نتایج مثبتی که ازلحاظ  با توجّه به نقش سرزندگی

دارد، بررسی  آموزان برای دانش روانی، اجتماعی و آموزشی
سزایی برخوردار است. در  عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت به

سرزندگی تحصیلی در سه  مؤثر برهای مختلف عوامل  پژوهش
و مشارکت و روانی  بعد عوامل خانواده و همساالن، مدرسه

  .[97]قرارگرفته است
 

 پیشینه تحقیق
با عنوان رابطه باورهای  [98](9911در تحقیقی صحرایی )

خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه ای 
تنیدگی تحصیلی ادراك شده و هیجانات پیشرفت به این نتیجه 
رسید که بخشی از پراکندگی مشترك بین حلقه های مفهومی 
باورهای خودکارآمدی تحصیلی و بهزیستی تحصیلی از طریق 

و تنیدگی تحصیلی ادراك شده  هیجانات پیشرفت مثبت و منفی
با [ 91]( 9918قابل تبیین است. در تحقیقی صادقی و بفرویی )

عنوان نقش واسطه ای هیجانات تحصیلی در رابطه ی نیازهای 
بنیادی روانشناختی و رضایت تحصیلی دانشجویان، نتایج اهمیت 
ارضای نیازهای بنیادین را بیان کرده و نشان می دهد که برای 

ضایت تحصیلی، دانشجویان باید احساس خودپیروی و بهبود ر
شایستگی کنند و پیوند و ارتباط واقعی با دانشگاه، اساتید و 
همکالسی ها برقرار نمایند. در تحقیقی چراغی خواه، عرب زاده 

با عنوان نقش خوش بینی تحصیلی، [ 9]( 9914و کدیور )
انش هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی د

آموزان به این نتیجه رسیدند که بین هیجان تحصیلی و 
   بهزیستی مدرسه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

(94./r= در تحقیقی دهقانی، حکمیان فرد و پاساالری  .)
با عنوان مقایسه امید تحصیلی، سرزندگی  [42] (9917)

تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختالل 
تحصیلی و  دهد که وجود امید نتایج نشان میگیری و عادی  یاد

پایین و همچنین درگیری تحصیلی پایین در  تحصیلی سرزندگی
 آموزان دارای اختالل یادگیری با ایجاد تعلل در تکالیف دانش
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تحصیلی و عدم ایجاد انگیزه مثبت، نقش مؤثری در افت 
 آموزان می دانش تحصیلی و بالطبع تداوم این اختالل در این

های مناسب  توان از طریق آموزش و اعمال روش شود. لذا می
تحصیلی بهتر و سالمت روانی این  تربیتی، موجبات عملکرد

دانش آموزان را فراهم آورد و همچنین زمینه پیشرفت همه 
آموزانی که از لحاظ امیدتحصیلی،  برای دانشا ای ر جانبه

 ن هستند را مهیاتحصیلی و درگیری تحصیلی پایی سرزندگی
با عنوان  [49](9916. در تحقیقی شیخ االسالمی و طاهری )کرد

تبیین علی سرزندگی تحصیلی بر اساس دلبستگی به والدین و 
همساالن و تنظیم شناختی هیجان، نتایج پژوهش حاضر 
شواهدی را مبنی بر نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در 

مساالن و سرزندگی تحصیلی رابطه بین دلبستگی به والدین و ه
دانش آموزان فراهم آورد. در تحقیقی مرادی و همکاران 

با عنوان رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده و  [42](9917)
ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی درآمیزی با 
کار مدرسه، یافته ها بر نقش متغیرهای بافتی و روان شناختی در 

شارکت در امور مدرسه جهت غلبه بر ترغیب فراگیران به م
  نامالیمات تحصیلی و نیل به سرزندگی تحصیلی تاکید دارد.

 

 روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر 
هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری 

دوره اول متوسطه دختر پژوهش حاضر را کلیه ی دانش آموزان 
مشغول به تحصیل  9918-11مشکین شهر که در سال شهر 

بودند، تشکیل می دهد؛ که نمونه ای به روش نمونه گیری 
خوشه ای چند مرحله ای تصادفی به دالیل کافی بودن نمونه به 
ترتیب زیر به عنوان نمونه مورد نظر تعیین شد. ابتدا چند مدرسه 

هر شهر مشکین به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از 
کالس تعدادی دانش آموز به شیوه ی تصادفی انتخاب شدند و 

 222پرسشنامه ها بین آن ها توزیع شد و در نهایت تعداد 
پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد. همچنین سعی شده است 
تعداد نمونه با رویکردهای رایج نمونه گیری معادالت ساختاری 

ین پژوهش با مطابقت داشته باشد؛ حجم نمونه مورد نظر در ا
توجه به حجم مورد نیاز نمونه معادالت ساختاری بر اساس 

که بر این باورند به ازای  [49](2229) 6دیدگاه نورمن و استرینر
و  2226، 7وو آزمودنی و دیدگاه سی 92هر پارامتر برآورده شده 

و باالتر به  222مبنی بر اینکه حجم نمونه  9111 8منتزر و گارور
عنوان یک قاعده سرانگشتی خوب می تواند قدرت آماری کافی 
را برای تجزیه و تحلیل داده ها فراهم آورد، تعیین شده است. 

( که معتقد است به 2292) 1همچنین بر اساس نظریه کالین
متغیر  1ینجا آزمودنی نیاز است؛ که در ا 22تا  92ازای هر متغیر، 

( که اشاره 2224) 92وجود دارد و در نهایت بر اساس نظر لوهلین
  [44]آزمودنی نامناسب است 922می کند نمونه آماری زیر 

 

 ابزار پژوهش -4

 پرسشنامه هیجان های تحصیلی
این پرسشنامه به منظور اندازه گیری هیجان های تحصیلی 
دانش آموزان طراحی و ساخته شده است. این پرسشنامه دارای 

سوال(،  1زیر مقیاس ها شامل لذت از کالس )سوال است.  49
سوال(، ناامیدی  1سوال(، اضطراب ) 4سوال(، خشم ) 1غرور)

در این سوال(، است.  99سوال( و خستگی) 8سوال(، شرم )4)
آموزان تجربیات هیجانی خود را در یک مقیاس  پرسشنامه دانش

( 1( تا کامالً موافقم )9درجه ای از کامالً مخالفم ) 1لیکرتی 
نشان ( 2221)و همکاران 99کنند. پژوهش پکرانبندی می درجه

های دهد که آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مقیاسمی
ی  بدست آمده است که نشان دهنده 11/2تا  71/2پرسشنامه از 

(، این 9988پایایی قابل قبول این ابزار است. کدیور و همکاران )
آموزان دبیرستانی ایران مورد  پرسشنامه را در جامعه دانش

های مربوط به کالس  اعتباریابی قرارداده و پایایی مقیاس هیجان
 اند. گزارش نموده 84/2تا  79/2این پرسشنامه را نیز بین 

همچنین بررسی روایی این ابزار در پژوهش کدیور و همکاران 
( نشان می دهد این پرسشنامه از میزان روایی مناسبی 9988)

برخوردار است. در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار از روش 
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب برای کل پرسشنامه 

ز نظر خبرگان /. به دست آمد. برای تعیین روایی نیز ا198
 استفاده شد.

 

  پرسشنامه ارتباط با مدرسه.

گویه و شامل ابعاد )وابستگی به مدرسه، 29شامل این پرسشنامه 
التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همساالن( می باشد. 

( تا خیلی 9این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت )خیلی کم )
با استفاده از نظرات اساتید روایی پرسشنامه باشد. ( می1زیاد )

پایایی این  راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.
با آزمون آلفای کرونباخ  [41]( 9912) پناغیپرسشنامه توسط 

/. به دست آمده است. در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار از 84
روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب برای کل 

/. به دست آمد. برای تعیین روایی نیز از نظر 896پرسشنامه 
 خبرگان استفاده شد.

 

 [44]پرسشنامه بهزیستی تحصیلی
این پرسشنامه دارای یازده ماده است و با یک مقیاس لیکرت 

ای )از کامال مخالفم تا کامال موافقم( می باشد. پنج درجه
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پرسشنامه تک مولفه ای است. در پژوهش مهنا و طالع پسند 
/. به دست 72( پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 9911)

( روایی 9911آمده است. در پژوهشنامه مهنا و طالع پسند )
پرسشنامه توسط متخصصان تایید شده است. در پژوهش حاضر 

استفاده شد و برای تعیین اعتبار از روش ضریب آلفای کرونباخ 
/. به دست آمد. برای تعیین 712ضریب برای کل پرسشنامه 

 روایی از نظر خبرگان استفاده شد. 
 

 [44]پرسشنامه سرزندگی تحصیلی
پرسشنامه سرزندگی  9919حسین چاری و دهقانی زاده در سال 

گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی  1تحصیلی را با 
چهار گویه داشت توسعه دادند. نمره  که 2226-مارتین و مارش

درجه ای و از خیلی 1گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 
موافقم تا خیلی مخالفم می باشد. نتایج حاصل از بررسی حسین 

نشان داد که ضرایب آلفای  [47](9919چاری و دهقانیزاده )
% و ضریب 82کرونباخ به دست آمده با حذف یک گویه برابر با 

% بود.همچنین دامنه همبستگی گویه ها با 79یی برابر بازآزما
% می باشد. این نتایج بیانگر این است 68% تا19نمره کل بین 

که گویه ها از همسانی درونی و ثبات رضایت بخشی 
برخوردارند. به منظور بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( 

در پرسشنامه از تحلیل مولفه اصلی با چرخش متعامد واریماکس 
سطح گویه استفاده شد. نتایج بطور کلی نشان داد که حذف یک 

% بود ایجاد 71( افزایشی در ضریب پایایی آزمون که 8سوال)

می کند. در پژوهش حاضر برای تعیین اعتبار از روش ضریب 
/. 897آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب برای کل پرسشنامه 

 برگان استفاده شد.به دست آمد. برای تعیین روایی از نظر خ
در این پژوهش برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی 

(CFI)  استفاده گردید  1/8با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه
تا مشخص شود الگوها تا چه اندازه با داده های پژوهش حاضر 
برازش دارد. پس از برآورد پارامترها، برازش مدل مورد بررسی 

رد. از مجموع آماره های برازش شش آماره، شاخص قرار می گی
، (NFI)، شاخص برازش هنجارشده (IFI)برازش افزایشی 

، شاخص برازش (PNFI)شاخص برازش هنجار شده مقتصد 
و ریشه دوم میانگین مربعات  (PCFI)تطبیقی مقتصد 

و نسبت مجذور کای به درجه آزادی از  (RMSEA)باقیمانده 
ر است. مهم ترین آماره برازش مجذور اهمیت بیشتری برخوردا

کای است که این آماره میزان تفاوت ماتریس مشاهده و برآورد 
شده را اندازه گیری می کند. معنادار نبودن این آماره نشان می 
دهد که مدل با داده ها برازش شده است؛ اما از آنجا که ارزش 
مجذور کای وابسته به حجم نمونه است و به دست آوردن 

جذور کای غیر معنادار در نمونه ای با حجم باال غیر ممکن م
است از شاخص های دیگر برازش استفاده می شود. مالك 
تعیین شده برای برازش مدل بر اساس شاخص ها بدین شکل 

 می باشد.
  

 
 . شاخص های نیکویی برازش9جدول

X شاخص ها
2
/DF IFI NFI CFI PNFI RMSEA 

 IFI 08./˃NFI 08./˃CFI 08./˃PNFI 08./˃RMSEA˃/.08 3تا  1مقادیر بین  دامنه قبول

 

 روایی سازه پرسشنامه ارتباط با مدرسه
 

 . شاخص های نیکویی برازش ارتباط با مدرسه2جدول 
X

2
/DF DF X

2 IFI NFI CFI PNFI RMSEA 
14/2 989 19/198 12./ 81./ 12./ 74./ 11./ 

 
با درجه آزادی  19/198نشان می دهد که مقدار خی دو  2جدول 

/. معنادار است. شاخص های برازش دیگر 29در سطح  989
 نشان دهنده برازش مدل می باشد.
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 مدرسه. خروجی لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی عامل ارتباط با 9شکل 

 

 روایی سازه پرسشنامه ارتباط با مدرسه
 بهزیستی تحصیلی. شاخص های نیکویی برازش 9جدول 

X2/DF DF X2 IFI NFI CFI PNFI RMSEA 
21/9 44 99/994 12./ 88./ 12./ 79./ 92./ 

 
با درجه آزادی  99/994نشان می دهد که مقدار خی دو  9جدول 

معنادار است. شاخص های برازش دیگر نشان  /.29در سطح  44
 دهنده برازش مدل می باشد.

 
 . خروجی لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی عامل بهزیستی تحصیلی2شکل 
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 روایی سازه پرسشنامه بهزیستی تحصیلی
 . شاخص های نیکویی برازش هیجانات تحصیلی4جدول 

X2/DF DF X2 IFI NFI CFI PNFI RMSEA 
92/2 718 74/9676 11./ 19./ 11./ 84./ 274./ 

با درجه  74/9676نشان می دهد که مقدار خی دو  4جدول 
/. معنادار است. شاخص های برازش 29در سطح  718آزادی 

 دیگر نشان دهنده برازش مدل می باشد.

 
 خروجی لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی عامل هیجانات تحصیلی. 9شکل 

 

 روایی سازه پرسشنامه هیجانات تحصیلی

 
 سرزندگی تحصیلی. شاخص های نیکویی برازش 1جدول 

X
2
/DF DF X

2 IFI NFI CFI PNFI RMSEA 
14/9 27 42/12 17./ 11./ 17./ 79./ 267./ 

 

با درجه آزادی  42/12که مقدار خی دو نشان می دهد  1جدول 
/. معنادار است. شاخص های برازش دیگر نشان 92در سطح  27

 دهنده برازش مدل می باشد.
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 . خروجی لیزرل برای تحلیل عاملی تاییدی عامل سرزندگی تحصیلی4شکل 

 

 تحصیلیروایی سازه پرسشنامه سرزندگی 

 

 یافته ها 
های توصیفی متغیرها شامل میانگین،  شاخص 9 در جدول

ماتریس همبستگی  2 اند. در جدول ارائه شده انحراف استاندارد
  .اند متغیرهای پژوهش ارائه شده

 

 

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش شاخص (:6)جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 76/99 91/71 ارتباط با مدرسه

 89/8 68/21 بهزیستی تحصیلی

 61/27 78/998 هیجانات تحصیلی

 849/7 82/92 سرزندگی تحصیلی

 

در این قسمت با استفاده از آزمون بررسی سوال های پژوهش: 
های همبستگی پیرسون و مدل سازی معادالت ساختاری به 

های پژوهشی پرداخته شد. به منظور تحلیل سه  آزمودن فرضیه
 .پیرسون استفاده گردید اول، از آزمون همبستگیسؤال پژوهشی 

 همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرها (:7)جدول

 سرزندگی تحصیلی هیجانات تحصیلی بهزیستی تحصیلی ارتباط با مدرسه متغیرها

    9 ارتباط با مدرسه

   9 -/.412 بهزیستی تحصیلی

  9 /.691 -/.221 هیجانات تحصیلی

 9 -/.998 -/.926 /.268 سرزندگی تحصیلی

 

 (،-/.221ارتباط با مدرسه )ی  رابطه 7ا توجه به جدول ب
با  (-/.272/.( و تاب آوری تحصیلی )691بهزیستی تحصیلی )

ارتباط ی  است. رابطه./. معنی دار 9در سطح  هیجانات تحصیلی
دار ../. معنی 9در سطح ( -/.412با مدرسه و بهزیستی تحصیلی )

/.( 981ارتباط با مدرسه و تاب آوری تحصیلی ) ی است. رابطه
. همچنین رابطه ی است./. معنی دار .9مثبت و در سطح 

( منفی و در -/.921بهزیستی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی )
 ../. معنی دار است.9سطح 

ژوهشی چهارم: برای مشخص کردن تاثیر هر بررسی سوال پ
یک از متغیرهای ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و تاب 
آوری تحصیلی بر هیجانات تحصیلی از آزمون رگرسیون 
چندگانه استفاده می شود. در رگرسیون چندگانه اهمیت و وزن 
یا تاثیر هر یک از متغیرهای ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی 

 آوری تحصیلی بر هیجانات تحصیلی مشخص می شود. و تاب
و     مشخص کردن ضریب تعیین )در معادله رگرسیونی برای 

مجموعه متغیرهای مستقل وارد  (Beta)میزان وزن هر متغیر
 معادله می شوند.
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 (: نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره8جدول )

 آزمون رگرسیون
توان های مجموعه 

 دوم
 درجه آزادی

میانگین توان های 
 دوم

F سطح معنی داری 

 /.222 987/46 924/29299 9 999/69299 رگرسیون

   192/414 916 444/81962 باقیمانده

    911 711/912911 جمع

 
 987/46برابر با  Fمقدار  8مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

معنادار است و نشان می دهد که  …/.=pمی باشد که در سطح 
تاثیر مجموعه متغیرهای ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و 

 تاب آوری تحصیلی در تبیین هیجانات تحصیلی معنادار است.
 

 متغیره(: خالصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند 1جدول )

R
R تعدیل شده 2

2 R متغیر مالك متغیرهای پیش بین 

 هیجانات تحصیلی ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی /.644 /.494 /.421

 
برای تبیین میزان موفقیت  1مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

شغلی بر حسب متغیرهای ارتباط با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و 
تاب آوری تحصیلی مالحضه شد که میزان همبستگی چندگانه 

رابطه ی خطی  p ≤./.1/. با سطح معناداری 644آن ها برابر با 
 ود دارد. مقدارمعناداری بین متغیر پیش بین و مالك وج

درصد از  4/49تعدیل شده نشان می دهد که     =494/2
واریانس هیجانات تحصیلی از طریق متغیرهای ارتباط با مدرسه، 
بهزیستی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی قابل پیش بینی است؛ 

درصد کل واریانس متغیر  4/49به این ترتیب متغیرهای فوق 
 وابسته را تبیین می کنند.

 
 (: ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره92جدول )

 متغیرهای پیش بین
ضریب استاندارد شده  ضریب استاندارد نشده

Beta 
T 

سطح معنی 
 خطای برآورد B داری

 /.267 844/9  992/96 274/92 ضریب ثابت

 /.911 427/9 /.288 /.946 /.228 ارتباط با مدرسه

 /.222 221/99 /.616 /.918 989/2 بهزیستی تحصیلی

 /.272 926/9 /.261 /.226 /.228 سرزندگی تحصیلی

 متغیر مالك: هیجانات تحصیلی
 

بر اساس معادله رگرسیونی چندگانه مالحضه می شود که متغیر 
/. بیش از سایر متغیرها 616بهزیستی تحصیلی با مقدار بتای 

قدرت تبیین کنندگی متغیر هیجانات تحصیلی را دارد. به عبارت 
دیگر بهزیستی تحصیلی دارای بیشترین سهم در افزایش 

در دانش آموزان هیجانات تحصیلی دارد. به این ترتیب هر چه ق
بهزیستی تحصیلی بیشتری داشته باشند، می تواند بیشترین تاثیر 

را در افزایش هیجانات تحصیلی دانش آموزان ایفا کند. اما متغیر 
ارتباط با مدرسه و تاب آوری تحصیلی قدرت پیش بینی 

 هیجانات تحصیلی دانش آموزان را ندارند.
از روی ارتباط با  به منظور پیش بینی متغیرهیجانات تحصیلی

مدرسه و بهزیستی تحصیلی با توجه به متغیرمیانجیگری تاب 
آوری تحصیلی از مدل معادالت ساختاری از نرم افزار ایموس 

 استفاده شد.
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 : مدل استاندارد قبل از اضافه کردن مسیر1شکل 

 

 
 ل استاندارد بعد از اضافه کردن مسیر: مد6شکل 

 
پیش بینی هیجانات  6و  1مدل ارائه شده در شکل های 

تحصیلی را از روی ارتباط با مدرسه و بهزیستی تحصیلی با در 
نظر گرفتن نقش میانجی گری سرزندگی تحصیلی در دو مرحله 

 قبل و بعد از اضافه کردن مسیر معنادار نشان می دهد. 
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 : شاخص نیکویی برازش مدل پژوهش99جدول 

 مدل بعد از اصالح مدل قبل از اصالح عالمت اختصاری شاخص

 )شاخص برازش تطبیقی( CFI تطبیقی
TLI لویس(-)شاخص توکر 

891./ 
769./ 

811./ 
812./ 

 )شاخص برازش هنجار شده مقتصد( PNFI مقتصد
PCFI )شاخص برازش تطبیقی مقتصد( 

RMSEA )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( 

699./ 
697./ 
949./ 

181./ 
699./ 
999./ 

 )شاخص نیکویی برازش( GFI مطلق

Chi-Square 

X
2
/df 

P-value 

712./ 
228/928 

219/1 
222./ 

884./ 
268/987 

199/9 
222./ 

 
 

برخی از مهم ترین نتایج حاصل از برازش های  99در جدول 
مدل معادالت قبل و بعد از اضافه کردن مسیر ارائه شده است. 

 Chi-sguareبرازش مدل مذکور بر اساس شاخص های 
 ,P-VALUE, RMSEA, PCFIکای اسکوئر )خی دو(، 

PNFI, TLI, CFI  اندازه گیری شد که در جدول باال به
خوبی نشان داده شده است. همانطور که در جدول مشخص 
شده است شاخص های اندازه گیری برازش مدل اصالح شده 
نشان می دهد که این مدل با توجه به نوع داده ها بیانگر برازش 

طور مطلوبی  خوب مدل به دست آمده است و مدل نهایی به
 برازش یافته است.

 

 بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ارتباط با 
دانش آموزان  یلیتحص جاناتیبا ه یلیتحص یستیمدرسه و بهز

بود، نتایج ضریب  یلیتحص یتاب آور یبا نقش واسطه ا
ارتباط با مدرسه، بهزیستی دهد که بین  همبستگی نشان می

تحصیلی و سرزندگی تحصیلی با هیجانات تحصیلی دانش 
 داری وجود دارد.  ی مستقیم و معنی رابطهآموزان 

در هنگام ارتباط با همساالن و معلمان دانش با توجه به آن که 
بنابراین آموزان هیجانات مختلفی را در مدرسه تجربه می کنند 

نش آموزان بعث می شود هیجانات ارتباط با مدرسه برای دا
 نتایج پژوهش حاضر با تحقیقمختلفی در مدرسه داشته باشند. 

که به این  [29](2222، آندرمن )[92](2297ژن و همکاران )
نتیجه رسیدند که بین ارتباط با مدرسه و هیجانات تحصیلی 

همخوانی دارد. تاکنون تحقیقی در رابطه معناداری وجود دارد 
بررسی این دو متغییر انجام نشده است که محقق بتواند زمینه 

. همسو نبودن نتایج این تحقیق را مقایسه نماید همسو بودن یا
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی همواره از دغدغه های 
پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت بوده است و در مطالعات متعدد 

ر موفقیت تحصیلی این عوامل به تناسب اهمیت و تاثیری که ب
یکی از عوامل مهمی که بر  .[48]داشته اند، شناسایی شده اند 

است.  92نتایج تحصیلی تاثیر بسزایی دارد، بهزیستی تحصیلی
بهزیستی تحصیلی به منزله نگرش دانشجویان به تحصیل می 
باشد. این نگرش در چهار بعد معنا پیدا می کند، نگرش کلی به 
زندگی تحصیلی، نگرش به مدرس، نگرش به همساالن و 

از این رو . [41]نگرش به سازمان و ساختمان محل تحصیلی 
هزیستی دانش آموزان نیازمند بهزیستی تحصیلی هستند و ب

تحصیلی باعث هیجانات مختلفی می شود. نتایج پژوهش حاضر 
، چراغی خواه، عرب زاده و [98](9911با تحقیق صحرایی )

که به این نتیجه رسیدند که بین بهزیستی  [9](9914کدیور )
تحصیلی و هیجانات تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد 

بین ارتباط با همخوانی دارد. یکی از متغیرهایی که می تواند 
مدرسه، بهزیستی تحصیلی و هیجانات تحصیلی نقش میانجی 
دارد متغیر تاب آوری تحصیلی است. که نتایج این پژوهش با 

، شیخ [42](9917تحقیق دهقانیان، حکمتیان فرد و پاساالری )
 (9917، مرادی و همکاران )[49](9916االسالمی و طاهری )

بین تاب آوری تحصیلی و که به این نتیجه رسیدند که  [42]
ارتباط با مدرسه و بهزیستی تحصیلی و هیجانات تحصیلی رابطه 

 وجود دارد همسو است. 
نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد بهترین متغیر پیش بینی 
کننده هیجانات تحصیلی، بهزیستی تحصیلی دانش آموزان 
است. به طور کلی متغیرهای ارتباط با مدرسه، بهزیستی 

/. درصد از واریانس 494حصیلی و تاب آوری تحصیلی ت
هیجانات تحصیلی را تبیین می کنند. از میان این متغیرها، متغیر 

 به/.، بیشترین وزن را دارد.  616بهزیستی تحصیلی با بتای 
، هیجانات تحصیلی دانش آموزانتوان از روی  عبارت دیگر می

یعنی وضعیتی که دانش آموزان دارای بهزیستی تحصیلی هستند 
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( هیجانات از نسبت واریانس مذکور/. 616تا حد زیادی )بتای 
 بینی کرد.  پیش تحصیلی دانش آموزان را

نتایج معادالت ساختاری نشان داد که که رابطه ارتباط با مدرسه 
ی و بهزیستی تحصیلی با هیجانات تحصیلی با نقش میانجی گر

سرزندگی تحصیلی معنادار بود یعنی هرچه دانش آموزان ارتباط 
با مدرسه، بهزیستی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی بیشتری 
داشته باشند دارای هیجانات تحصیلی بیشتری خواهند بود و 

 مدل برازش مطلوبی داشت.
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