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Article Type 
Analytical Original 

 Purpose: The aim of this study was to develop a structural model 

for predicting academic achievement based on academic  

Engagement, school Engagement and students' sense of 

belonging to the school mediated by academic achievement 

motivation. 

Methods and Materials:  The method of this study was 

descriptive-correlational which was performed in the form of 

path analysis model. The statistical population of the study 

consisted of male high school students in districts 2 and 5 of 

Tehran. To determine the sample size, the principles of 

determining the sample size in structural equation modeling 

were used and 604 people were selected as the sample, which 

were selected using multi-stage cluster random sampling 

method. Data were collected based on progress motivation 

questionnaire, academic Engagement questionnaire, school 

Engagement questionnaire, students 'sense of belonging to 

school Questionnaire and students' total grade point average. 

Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires were 0.83, 

0.80, respectively. 0.72 and 0.86 were obtained and their face 

and content validity were confirmed using the opinion of 

experts. Data analysis was performed using SPSS and AMOS 
software. 
Findings: The results of path analysis showed that the research 

model fits the collected data in an acceptable and excellent way 

and the conceptual model of the research was approved. Based 

on the results, all direct and total coefficients between the 

independent variables with the motivation of academic 

achievement in the model are statistically significant and the five 

main path coefficients between the variables in the model are at 

the level of 0.05. 
Conclusion:   The findings showed that the path coefficient 

between academic Engagement and school Engagement with 

academic achievement is not statistically significant in the model, 

but outside the model, the path coefficients between academic 

Engagement and school Engagement with academic achievement 

are significant. 
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 921   ...تحصيلي پيشرفت بيني پيش براي ساختاري مدل تدوين  

 پيشرفت بيني پيش براي ساختاري مدل تدوين

 مدرسه به اشتياق تحصيلي، اشتياق اساس بر تحصيلي

 گري واسطه با مدرسه به آموزان دانش تعلق احساس و

تحصيلي پيشرفت انگيزش  

 
 ،9حسينمردي اصغر علي

 ادآز دانشگاه تنکابن، واحد عمومی، شناسی روان دکتری دانشجوی
  .ایران مازندران، اسالمی،

 ،2*شيرودي قربان شهره
 اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد روانشناسی، گروه ،دانشیار

 .مسئول( سندهی)نو ایران مازندران،
 ،3 بحري زربخش رضا محمد

 اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد روانشناسی، گروه، دانشیار
 .ایران مازندران،

 4تيزدست طاهر

 اسالمی، آزاد دانشگاه تنکابن، واحد روانشناسی، استادیارگروه
 .ایران مازندران،

 
 چکيده

 بینی پیش برای ساختاری مدل تدوین هدف با حاضر پژوهش: هدف
 و رسهمد به اشتیاق تحصیلی، اشتیاق اساس بر تحصیلی پیشرفت
 انگیزش گری واسطه با مدرسه به آموزان دانش تعلق احساس
 .شد انجام تحصیلی پیشرفت
 همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش روش: ها روشمواد و 

 پژوهش آماری جامعه. شد انجام مسیر تحلیل مدل قالب در که بود
 شهرستان 5 و 2 مناطق متوسطه دوم مقطع پسر آموزان دانش را

 مونهن حجم تعیین اصول از نمونه حجم تعیین برای. داد تشکیل تهران
 عنوانبه نفر 404 تعداد و شد استفاده ساختاری معادالت یابی مدل در

 تصادفی روش از استفاده با هاآن گزینش که شدند انتخاب نمونه
 براساس ها داده آوری جمع. گرفت صورت ای مرحله چند ای خوشه

 تحصیلی، اشتیاق پرسشنامه پیشرفت، انگیزش های پرسشنامه
 نآموزا دانش تعلق احساس پرسشنامه مدرسه، به اشتیاق پرسشنامه

 که گرفت صورت آموزان دانش درسی کل معدل و مدرسه به
 22/0 ،30/0 ،38/0 ترتیب به ها پرسشنامه کرونباخ آلفای ضریب

 از استفاده با هاآن محتوایی و صوری روایی و آمد دست به 34/0 و
 رمن دو کمک به ها داده تحلیل و تجزیه. شد تایید متخصصان نظر

 .پذیرفت صورت AMOS و SPSS افزار
 به کل در پژوهش مدل که داد نشان مسیر تحلیل نتایج: هاافتهي

 و دارد برازش شده آوری جمع های داده با عالی و قبول قابل صورت
 همه آمده دست به نتایج اساس بر. شد تایید تحقیق مفهومی مدل

 رفتپیش انگیزش با مستقل متغیرهای بین کل و مستقیم ضرایب
 مسیر ضریب پنج و هستند معنادار آماری نظر از مدل در تحصیلی

 هستند معنادار 05/0 سطح در مدل در موجود های متغیر بین اصلی

 ینب مسیر ضریب که داد نشان آمده دست به های یافته: يريگجهينت
 از مدل رد تحصیلی پیشرفت با مدرسه به اشتیاق و تحصیلی اشتیاق
 بین مسیر ضرایب مدل از خارج در اما نیست معنادار آماری لحاظ
 .است عنادارم تحصیلی پیشرفت با مدرسه به اشتیاق و تحصیلی اشتیاق

 نشدا تعلق احساس مدرسه، به اشتیاق تحصیلی، اشتیاق: دواژهيکل
 .یلیتحص پیشرفت تحصیلی، پیشرفت انگیزش مدرسه، به آموزان

 
 03/90/9311تاريخ دريافت: 
 90/92/9311 تاريخ پذيرش:

 
 :نويسنده مسئولdrshohrehshiroudi@gmail.com 

 مقدمه
 یبرا را راه یزندگ از یا جنبه هر درو پرورش  آموزش امروزه
آن را در  نقش و کند یم فراهم ملت و جامعه فرد، جامع توسعه

 وانت ینمی، فرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع ،یشخص یها نهیزم
 شدان یلیتحص شرفتیپ زانیم آموزشی نظام هر در(. 1) گرفت دهیناد

 ت آموزشیموفقمیزان  یابیارز در مهم یها شاخص از یکی آموزان
 یلیتحص افت و شرفتیپ زانیم نکهیا به توجه با. است پرورش و
 مطالعه و کشف است، یآموزش نظام ییکارا یمالکها از یکی

 شیپ و بهتر شناخت به ،یلیتحص عملکرد بر رگذاریتأث یرهایمتغ
 یبررس نیبنابرا انجامد؛ یم مدرسه در مؤثر یرهایمتغ ینیب

 ارد،د رابطه مختلف دروس در یلیتحص شرفتیپ با که ییرهایمتغ
 است وپرورش آموزش نظام در پژوهش یاساس موضوعات از یکی
(2.) 

. گذارد یم ریتاث آموزان دانش یلیتحص عملکرد بر یمتعدد عوامل
 اقیاشت مفهوم آموزان، دانش تیموفق در مؤثر یدیکل عوامل از یکی

 و آموزان دانش یروان ی هیسرما یلیتحص اقیاشت(. 8) استی لیتحص
 تقاءار به لیتما و مهارتها کسب ،یریادگی یبرا آنها میمستق تالش
 در مؤثر مشارکت به منجر تواند یم که است تهایموفق سطح
 رهنگف با یسازگار ،یکالس یتهایفعال در شرکت مدرسه، یتهایفعال

(. 4) شود آموزان دانش ریسا و معلمان با مناسب رابطه و مدرسه
 آموزان شدان یلیتحص یارتقا ،یلیتحص شرفتیپ در یلیتحص اقیاشت
 دارد یا عمده نقش مدارس در پرخطر یرفتارها کاهش مدارس، در
 آموز دانش یریدرگ و یآموزش اهداف به را آموز دانش تعهد رایز
 تیموفق با یلیتحص اقیاشت(.  5) کند یم شتریب را مربوطه فیتکال با

 لیتحص زمان در ینیخوشب شیافزا باعث و دارد رابطه آموزان دانش
 آموزان نشدا رکردنیدرگ بر یلیتحص اقیاشت مثبت راتیتأث. شود یم

 همطالع ضرورت آنها تالش زانیم شیافزا و یلیتحص یتهایفعال در
 تنها نه یلیتحص اقیاشت مفهوم نیبنابرا. کند یم جابیا را عامل نیا

 خاطر به بلکه ،یآموزش هدف کی عنوان به خودش ارزش خاطر به
 حائز و ارزشمند اریبس یآموزش یامدهایپ با آن یمنطق ارتباط

 (.4) است تیاهم
. اشدب می مدرسه به اشتیاق تحصیلی پیشرفت در دیگرموثر  عامل

 بر متمرکز تجربه کی عنوان به مدرسه به آموزان دانش اقیاشت
 حاضر حال در (.2) شود یم فیتعر مدرسه به آموز دانش وندیپ

 رارق مدرسه به آموزان دانش اشتیاق بر یآموزش یها ستمیس دیتاک
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  و همکاران     حسينمردي  اصغر علي  930
 

 

 1811ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 مدرسه به اشتیاق که دهد یم نشان یقبل یها افتهی رایز است، گرفته
 اگر(. 3) دارد تیاهم آموزان دانش یلیتحص تیموفق یارتقا یبرا

 به عالقه احتماال باشند، نداشته مدرسه به اشتیاق آموزان دانش
 از یکی مدرسه به اشتیاق علت نیهم به دهند یم دست از را مطالعه
 تیموفق بر میمستق ریغ و میمستق ریتأث که است یاصل عوامل

 مثبت احساسات بر مدرسه به اشتیاق. دارد آموزان دانش یلیتحص
 یا عمده نقش و( 1) گذارد یم ریتاث مدرسه به نسبت آموزان دانش

 یرفتارها کاهش و آموزان دانش یلیتحص ارتقاء و شرفتیپ در
 به نسبت را آموز دانش تعهد نیهمچن. دارد مدارس در پرخطر
 ترشیب را مربوطه فیتکال با آموز دانش یریدرگ و یآموزش اهداف

 رنظی جدی پیامدهای میتواند، مدرسه به اشتیاق فقدان (.10) کند یم
 ترك خطر و انحرافی رفتارهای به تمایل مدرسه، در پیشرفت عدم

 یم شده ذکر موارد به باتوجه(. 11) باشد داشته دنبال به را تحصیل
 در مدرسه به اشتیاق سازه که ای برجسته نقش و تیاهم به توان

 قیقد یبررس نیبنابرا برد، یپ دارد آموزان دانش یلیتحص عملکرد
 .رسد یم نظر به یضرور و الزم یامر ریمتغ نیا ابعاد

 شدان یلیتحص چالشهای بر تواندیم که ییرهایمتغ از گرید یکی
 احساس (.12) است مدرسه به تعلق احساس باشد، رگذاریتاث آموزان

 بخش عنوان به خود از آموزان دانش درك عنوان به مدرسه، به تعلق
 شود شناخته آنها مربوطه مدارس ارزشمند و مهم دار، یمعن یها
 به دانشگاه و مدرسه سطح دو هر در مدرسه، به تعلق احساس(. 18)

 یخوب هب یاجتماع و یروان ،یلیتحص تیموفق کننده ینیب شیپ عنوان
 متخصصان و معلمان نیب در ریمتغ نیا(. 14) است شده شناخته

 نوجوانان، سالمت مهم کننده نییتع عنوان به مدارس در بهداشت
 و یریادگی یبرا محرك یا لهیوس آنرا و( 15) کرده دایپ ارزش
 یآموزان دانش(. 14) اند گرفته نظر در آموزان دانش یخستگ کاهش

 یلیتحص یها تیفعال در دارند مدرسه به خاطر تعلق سح کی که
 و مانمعل با یخوب ارتباط کنند، یم مشارکت مدرسه یلیرتحصیغ و

 مدرسه یامدهایپ و دارند یادیز دوستان دارند، گرید آموزان دانش
 به نسبت که یآموزان دانش اما دانند یم ارزشمند را لیتحص و

 اعتقاد ندارند یخاطر تعلق احساس نیمعلم و ها یهمکالس مدرسه،
 با یادیز ارتباط مدرسه یآموزش ریغ و یآموزش تجارب که دارند
 یها تیفعال ریدرگ را خود آموزان دانش نیا. ندارد ندهیآ تیموفق
 در حضور از کنند، ینم کالس و مدرسه یلیتحص ریغ و یلیتحص

 مدرسه یفضا از جیتدر به و کنند ینم یخشنود احساس مدرسه
 که رسد یم نظر به طور نیا نیبنابرا(. 12) کنند یم یریگ کناره

 برجسته نقش و تیاهم مدرسه، به آموزان دانش تعلق احساس ریمتغ
 لتع نیهم به دارد آموزان دانش یلیتحص شرفتیپ ینیب شیپ در ای
 و مطالعه مورد رهایمتغ ریسا همراه به ریمتغ نیا حاضر پژوهش در

 .گرفت قرار یبررس
 بر ذاررگیتاث و مهم های مولفه از ،یلیتحص شرفتیپ زهیانگ تغیرم

 به یلیتحص شرفتیپ زشیانگ. باشد یم آموزان دانش لیتحص
 مدرسه در شرفتیپ و رییادگی به که شود یم اطالق ییرفتارها
 زشیانگ. کند یم نییتع را رفتار جهت و انرژی و است مربوط

ایفا می  انریفراگ یلیتحص تیموفق در یمهم نقش ،یلیتحص شرفتیپ
. دارد تیاهم اریبس آن یارتقا و ینیب شیپ به همین جهت نماید 

 درسهم تکالیف در دارند، ییباال پیشرفت انگیزه که یآموزان دانش
 که یآموزان دانش با سهیمقا در آموزان دانش نیا. شوند یم موفق

 دادن انجام در یتر یطوالن مدت به دارند، یکم پیشرفت انگیزه
(. 13) نندک یم تالش بیشتر موفقیت یبرا و کرده استقامت تکالیف

 تمامی در برخوردارند، ییباال شرفتیپ به لیم و زهیانگ از که یافراد
 ییباال تالش و پشتکار ل،یتحص نهیزم در خصوص به و ها حوزه

 هنکیا یجا به نشده نییب شیپ مسائل با مواجهه در و داشت خواهند
 چه هر ییراهکارها رند،یگ قرار منفی افکار و جاناتیه ریتأث تحت
 زین یرتیقو لییتحص عملکرد جهینت در و بندند می کار به را بهتر

 یها نهیزم همه یلیتحص شرفتیپ زشیانگ. (11) داشت خواهند
با توجه به تاثیر و نقش  .(20) ردیگ یم بر در را لیتحص به مربوط
ی در پیشرفت تحصیلی، در مدل لیتحص شرفتیپ زشیانگمتغیر 

 دری لیتحص شرفتیپ زشیانگمتغیر  یا واسطه نقشپژوهش حاضر 
 به اقیشتا ،یلیتحص اقیاشت اساس بر یلیتحص شرفتیپ ینیب شیپ

 و مطالعه مورد مدرسه به آموزان دانش تعلق احساس و مدرسه
 .رفتگ قرار یبررس

 نایع یپژوهش چیه در تاکنون حاضر پژوهش مدل نکهیا به توجه با
 در مدل نیا قیدق سهیمقا امکان لذا است، نگرفته قرار یابیارز مورد

اما در مورد اجزا مختلف تشکیل  ندارد وجود مختلف یها پژوهش
 نشان داد پژوهشها از یبرخ یها یافته دهنده مدل پژوهش حاضر،

 نشدا تعلق احساس و مدرسه به اقیاشت ،یلیتحص اقیاشت نبی که
. به طور دارد وجود رابطه یلیتحص شرفتیپ با مدرسه به آموزان
 مدل موضوع با( 21) همکاران و یمراد پژوهش یها افتهنمونه ی

: یلیتحص اقیاشت و یلیتحص یجانهایه اساس بر یلیتحص شرفتیپ یابی
 بر یلیتحص اقیاشت که داد نشان ،ینوجوان مثبت تحول یانجیم نقش

 و یلیتحص اقیاشت و است داشته میمستق اثر یلیتحص شرفتیپ
 رب مثبت تحول یگریانجیم قیطر از مثبت یلیتحص یجانهایه
هش پژو یها افتهه است. همچنین یداشت ریتأث یلیتحص شرفتیپ

 تیموفق یمفهوم مدل نیتدو موضوع با (22) همکاران و یصالح
 تیموفق یطورکل به که داد نشان ،یفیک مطالعه کی: یلیتحص
 جامعه و مدرسه خانواده، فرد، چون متعددی عوامل از یلیتحص
 ردیف عواملبه شرفت یپ زهیانگ ی ولیتحص اقیاشتو  است متأثر

 های افتهی راستا همین در دارند. ریتأث یلیتحص شرفتیپ بر داریناپا
 فردی عمل ابتکار رشد ضوع مو با( 28) سامپال و بری های پژوهش

 رفتپیش کننده بینی پیش عنوان به آموز دانش تحصیلی اشتیاق و
 دانش حصیلیت پیشرفت و تحصیلی اشتیاق بین که دادند نشان تحصیلی
 .دارد وجود مثبت رابطه آموزان

 یپژوهش شده، انجام یها پژوهش از با در نظر گرفتن نتایج حاصل
 شرفتیپ با شده مطرح یرهایمتغ رابطه همزمان صورت به که

 دینما یسبرر را یلیتحص شرفتیپ زهیانگ یانجیم نقش با و یلیتحص
ی لیحصت شرفتیپ ریمتغ تیاهم به توجه با. نگرفت قرار دسترس در
 نیتدو هدف با حاضر پژوهش یادگیری و آموزش دانش آموزاندر 

 نیا به پاسخ در و( 1شکل) تحصیلی پیشرفت برای ساختاری مدل
 اقیاشت یها مولفه نیب رابطه مفروض مدل ایآ که شد انجام پرسش

 همدرس به آموزان دانش تعلق احساس و مدرسه به اقیاشت ،یلیتحص
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 برازش یلیصتح شرفتیپ زشیانگ یگر واسطه با تحصیلی پیشرفت با
 دارد؟

 

 

 

 با درسهم به آموزان دانش تعلق واحساس مدرسه به آموزان دانش اقیاشت ،یلیتحص اقیاشت اساس بر تحصیلی پیشرفت برای یشنهادیپ مدل: 1شکل

 یلیتحص شرفتیپ زشیانگ یگر واسطه

 مواد و روش ها
 قالب در که بود یهمبستگ -یفیتوص نوع از حاضر پژوهش روش

 آموزان دانش را پژوهش یآمار جامعه. شد انجام ریمس لیتحل مدل

 سال در که تهران شهرستان 5 و 2 مناطق متوسطه دوم مقطع پسر

 یانسان علوم و یتجرب ،یاضیر یها رشته در 1812 -1813 یلیتحص

 مونهن حجم نییتع یبرا. است شده لیتشک بودند، لیتحص به مشغول

 استفاده یساختار معادالت یابی مدل در نمونه حجم تعیین اصول از

 اهآن نشیگز که شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 404 تعداد و شد

 .گرفت صورت ای مرحله چند یا خوشه یتصادف روش از استفاده با

 زشیانگ یسؤال 82 یها پرسشنامه براساس ها داده یآور جمع

ی سؤال 15 پرسشنامه ،(Hermens, 1977) هرمنس شرفتیپ

 ,Fredericks et al)همکاران و کزیفردر یلیتحص اقیاشت

 ,Veiga) مدرسه ویگا به اقیاشت سوالی 20 پرسشنامه ،(2004

مدرسه  به آموزان دانش تعلق احساس سوالی 10 پرسشنامه ،(2016

 مسالین کل معدل و( Arslan & Duru, 2016) درو و ارسالن

 ورتص یلیتحص شرفتیپ سنجش شاخص عنوان به آموزان دانش قبل

 ،38/0 بیترت به ها پرسشنامه کرونباخ یآلفا بیضر که گرفت

 هاآن ییمحتوا و یصور ییروا و آمد دست به 34/0 و 22/0 ،30/0

 یرهایتغم یفیتوص لیتحل در. شد دییتا متخصصان نظر از استفاده با

 ،یلیتحص اقیاشت ،یلیتحص زشیانگ ،یلیتحص شرفتیپ) پژوهش یاصل

 آمار یها شاخص از( مدرسه به تعلق احساس و مدرسه به اقیاشت

 اریعم انحراف ن،یانگیم درصد، ،یفراوان عیتوز جداول رینظ یفیتوص

 یکج یها شاخص قیطر از زین ها داده عیتوز بودن نرمال. شد استفاده

 یبرا ریسم لیتحل روش از یاستنباط لیتحل در. شد یبررس یدگیکش و

 .شد استفاده پژوهش هیفرض آزمون

 
 هايافته

 .بود آموزان دانش از نفر 404 شامل نمونه حاضر حجم پژوهش در

 ،یلیتحص زشیانگ ،یلیتحص شرفتیپ) پژوهش یاصل یرهایمتغ

 اب( مدرسه به تعلق احساس و مدرسه به اقیاشت ،یلیتحص اقیاشت

 ،یفراوان عیتوز جداول همچون یفیتوص آمار یها شاخص از استفاده

 .ندا شده فیتوص یدگیکش و یکج ار،یمع انحراف ن،یانگیم درصد،

 در نمونه گروه نمره های توزیع 1 جدول اطالعات اساس بر

 .است نرمال شده یریگ اندازه یرهایمتغ

 (n=404) پژوهش اصلی متغیرهای توصیفی های شاخص: 1جدول
انحراف  میانگین متغیر

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی کجی

پیشرفت 
 تحصیلی

17.21 1.71 -

0.542 

-

0.141 

11.28 20 

انگیزش 
پیشرفت 
 تحصیلی

113.81 11.79 -

0.242 

-

0.114 

71 144 
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 1811ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

اشتیاق 
 تحصیلی

41.34 9.35 0.266 0.603 15 75 

اشتیاق 
 به مدرسه

65.16 9.89 0.115 0.016 38 100 

احساس 
تعلق به 
 مدرسه

39.28 5.61 -

0.139 

-

0.419 

13 43 

 
 صلیا متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضرایب ماتریس 2 جدول در

 رد شده گزارش همبستگی ضرایب براساس. است شده ارائه پژوهش
 و مثبت همبستگی ضریب دارای یکدیگر با متغیرها همه 2 جدول

 متغیرها نظری مبانی با ضرایب جهت. هستند 01/0 سطح در معنادار
 .هستند هماهنگ

 لیاص متغیرهای بین پیرسون همبستگی ضرایب ماتریس: 2 جدول
 (n=404)پژوهش

 متغیرها
(1) (2) (3) (4) (5) 

     1 اشتیاق تحصیلی

    1 505.** اشتیاق به مدرسه

احساس تعلق به 
 مدرسه

**.179 **.457 1   

  1 266.** 545.** 325.** انگیزش تحصیلی

 1 205.** 185.** 189.** 161.** پیشرفت تحصیلی

 
 اب مسیر تحلیل روش از حاضر، پژوهش سوال به گویی پاسخ جهت
 وشر این از استفاده از قبل. شد استفاده نمایی درست بیشینه روش

 تک بودن نرمال نظیر مسیر تحلیل مدل های فرض پیش آماری،
 حجم و بودن خطی ها، داده متغیری چند بودن نرمال ها، داده متغیری

 مدل ها مفروضه این وجود تایید از پس و بررسی مناسب، نمونه
  .گرفت قرار برازش مورد زیر شرح به حاضر پژوهش مفروض

 متغیر 5 تعداد که دارد وجود متغیر 2 تعداد حاضر پژوهش مدل در
 نهفته یا مکنون صورت به خطا متغیر 2 و ای مشاهده صورت به
(e1 ,e2 )زا برون متغیر عنوان به متغیر 5 تعداد همچنین. هستند 
 انگیزش) وابسته یا زا درون متغیر عنوان به متغیر 2 و مستقل یا

 جدول رد. شوند می محسوب( تحصیلی پیشرفت و تحصیلی پیشرفت
 است شده ارائه مدل برازش های شاخص 8

 پژوهش مفروض مدل برازندگی های شاخص: 8جدول
 2( df /df2( هاي برازندگیشاخص

RMSEA 
 

GFI AGFI IFI TLI CFI 

 
 مدل اولیه

 

1.835 1 1.835 0.047 0.998 0.971 0.997 0.973 0.997 

 >0.90 >0.90 >0.90 >0.80 >0.90 <0.08 3زیر  - نزدیک به صفر مقدار قابل قبول

 
 یم نشان 8 جدول در پژوهش مفروض مدل یبرازندگ یها شاخص

 برازش و دارند یقبول قابل مقدار برازش یها شاخص همه که دهد
 است دییتا مورد یعال سطح در شده یگردآور یتجرب یا داده با مدل

 یها داده با کامل صورت به اول مرحله همان در پژوهش مدل و
 دییتا از پس .ستین مدل اصالح به یازین و دارد برازش یتجرب

 صورت به مدل در موجود بیضرا یمعنادار دیبا مدل یکل برازش
 بیضر نوع دو ریمس لیتحل روش در .شوند یبررس زین تک به تک

 مدل در استاندارد بیضرا دامنه. دارد وجود راستانداردیغ و استاندارد
 تیرعا آن در ریمس لیتحل مدل به مربوط یها مفروضه که ییها

 استاندارد بیضرا نیا چون و دارد قرار -1 یال+ 1 نیب باشد، شده
 وانت یم ستندین رهایمتغ یریگ اندازه اسیمق ریتاث تحت و هستند

 کینزد کی عدد به که یبیضر هر و کرد سهیمقا گریهمد با را آنها
 نشان زین بیضر عالمت و است ریتاث شتریب شدت دهنده نشان باشد

 بر استاندارد بیضرا حاضر، پژوهش در. است ریتاث جهت دهنده

 داده نشان( 1 شکل) پژوهش ریمس مدل در ها کانیپ عالمت یرو
 توان ینم و ندارند یمشخص دامنه راستانداردیغ بیضرااست.  شده
 آنها یریگ اندازه یها واحد چون کرد سهیمقا گریکدی با را آنها

 یم محاسبه را بیضر دو هر AMOS افزار نرم. اند بوده متفاوت
 گرا. کند یم محاسبه را راستانداردیغ بیضرا یمعنادار فقط اما کند
 نیب استاندارد بیضر باشد معنادار سازه دو نیب راستانداردیغ بیضر

 بیضرا یمعنادار 5 جدول در. بود خواهد معنادار زین سازه دو نیا
. است شده ارائه مدل در موجود یرهایمتغ نیب راستانداردیغ ریمس

 بیضر پنج شود یم مشاهده 4 جدول یها داده از که همانگونه
 معنادار 05/0 سطح در مدل در موجود یها ریمتغ نیب یاصل ریمس

 مدرسه هب اقیاشت و یلیتحص اقیاشت نیب ریمس بیضر دو تنها. هستند
 .ستین معنادار یآمار لحاظ از یلیتحص شرفتیپ با
 

 مدل در موجود متغیرهای بین مستقیم غیراستاندارد ضرایب معناداری: 4جدول
 خطا bمقدار  متغیر به از متغیر

(S.E) 
 نسبت بحرانی

(C.R) 
 سطح معناداری

p 

 نتیجه

 فرضیه

 انگیزش تحصیلی  تحصیلیاشتیاق 
0.203 0.069 2.958 0.003 

 تایید
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 انگیزش تحصیلی  اشتیاق به مدرسه
0.327 0.080 4.076 0.001 

 تایید

 انگیزش تحصیلی  احساس تعلق به مدرسه

0.284 0.109 2.598 0.009 

 تایید

 پیشرفت تحصیلی  اشتیاق تحصیلی
0.012 0.010 1.223 0.221 

 رد

 پیشرفت تحصیلی  مدرسهاشتیاق به 
0.007 0.012 0.627 0.530 

 رد

 پیشرفت تحصیلی  احساس تعلق به مدرسه

0.034 0.016 2.156 0.031 

 تایید

 پیشرفت تحصیلی  انگیزش تحصیلی
0.018 0.007 2.425 0.015 

 تایید

 لک و غیرمستقیم مستقیم، مسیر ضریب نوع سه مسیر، تحلیل در
 تغیرم بر متغیر یک تاثیر میزان مستقیم ضرایب. شود می محاسبه

 یرمتغ یک تاثیر میزان غیرمستقیم ضرایب. دهد می نشان را دیگر
 ضرایب و دهد می نشان سوم متغیر یک طریق از دیگر متغیر بر را

 و دشون می تشکیل غیرمستقیم و مستقیم ضرایب جمع از نیز کل
. هستند دلم در دیگر متغیر بر متغیر یک کلی تاثیر ضریب بیانگر

( 1 شکل) تحقیق مدل در ها پیکان عالمت روی بر  مستقیم ضرایب
 و غیرمستقیم مستقیم، استاندارد ضرایب 5 جدول در. اند شده ارائه
 دهش تبیین واریانس میزان همچنین. است شده ارائه ها متغیر بین کل

 جدول های داده اساس بر. است ارائه نیز مدل در وابسته متغیرهای
 انگیزش با مستقل متغیرهای بین کل و مستقیم ضرایب همه 5

 فقط اما. هستند معنادار آماری نظر از مدل در تحصیلی پیشرفت

 یشرفتپ با مدرسه به تعلق احساس متغیر بین کل و مستقیم ضریب
 مدرسه هب اشتیاق و تحصیلی اشتیاق متغیر دو و است معنادار تحصیلی
 دیگر مهم نکته. ندارند تحصیلی پیشرفت با معناداری مسیر ضریب

 اب مستقل متغیرهای غیرمستقیم ضرایب بودن معنادار 5 جدول در
 زشانگی یعنی تحقیق میانجی متغیر طریق از تحصیلی پیشرفت
 روش طریق از غیرمستقیم ضرایب معناداری. است تحصیلی پیشرفت

 تعیین AMOS افزار نرم در سازی خودگردان یا  استراپینگ بوت
 وارایانس میزان فوق جدول ستون آخرین در نهایت در. است شده

 دهش گزارش میانجی وابسته و اصلی وابسته متغیرهای شده تبیین
 از درصد 13 و اصلی وابسته متغیر از درصد هفت حدود. است

 مدل در مستقل گانه سه متغیرهای توسط میانجی متغیر وارایانس
 .شود می تبیین

 
 پژوهش اصلی های متغیر کلی و غیرمستقیم و مستقیم استاندارد اثرات: 5 جدول

 واریانس تبیین شده اثر کل اثر غیر مستقیم اثر مستقیم به سازه از سازه

 انگیزش تحصیلی اشتیاق تحصیلی
0.164  ،0.009=sig 0.009،  0.164 ندارد=sig 

0.18 

 اشتیاق به مدرسه
0.244  ،0.001=sig 

 ندارد
0.244  ،0.001=sig 

 احساس تعلق به مدرسه
0.133  ،0.019=sig 

 ندارد
0.133  ،0.019=sig 

 پیشرفت تحصیلی اشتیاق تحصیلی
0.073  ،0.253=sig 0.022  ،0.015=sig 0.095  ،0.138=sig 

0.07 

 اشتیاق به مدرسه
0.041  ،0.499=sig 0.032  ،0.012=sig 0.073  ،0.256=sig 

 احساس تعلق به مدرسه
0.118  ،0.024=sig 0.018  ،0.014=sig 0.136  ،0.009=sig 

 sig=0.020،  0.133 ندارد sig=0.020،  0.133 پیشرفت تحصیلی انگیزش تحصیلی
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 1811ویژه نامه زمستان فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 گيري تيجهن
 بینی پیش برای ساختاری مدل تدوین حاضر پژوهش از هدف

 و رسهمد به اشتیاق تحصیلی، اشتیاق اساس بر تحصیلی پیشرفت
 انگیزش گری واسطه با مدرسه به آموزان دانش تعلق احساس
 ژوهشپ مدل که داد نشان مسیر تحلیل نتایج. بود تحصیلی پیشرفت

 شده آوری جمع های داده با عالی و قبول قابل صورت به کل در
 ستد به نتایج اساس بر. شد تایید تحقیق مفهومی مدل و دارد برازش

 انگیزش با مستقل متغیرهای بین کل و مستقیم ضرایب همه آمده
 ریبض پنج و هستند معنادار آماری نظر از مدل در تحصیلی پیشرفت

 معنادار 05/0 سطح در مدل در موجود های متغیر بین اصلی مسیر
 مدرسه هب اشتیاق و تحصیلی اشتیاق بین مسیر ضریب دو تنها. هستند

 در اما نیست معنادار آماری لحاظ از مدل در تحصیلی پیشرفت با
 درسهم به اشتیاق و تحصیلی اشتیاق بین مسیر ضرایب مدل از خارج

 شانن پژوهش های یافته همچنین. است معنادار تحصیلی پیشرفت با
 از درصد 13 و اصلی وابسته متغیر از درصد هفت حدود که داد

 مدل در مستقل گانه سه متغیرهای توسط میانجی متغیر واریانس
 .شود می تبیین

 میانجی نقش عنوان به پیشرفت انگیزش متغیر حاضر پژوهش در
 حصیلیت پیشرفت درونداد متغیر بر برونداد متغیرهای اثر از بخشی

 مدل در شد مشاهده که همانطور. کند می خود حضور به منوط را
 انگیزش با مستقل متغیرهای بین مسیرهای تمامی حاضر پژوهش
 عنادارم آماری نظر از مدل در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی پیشرفت

 لمد در پیشرفت انگیزش متغیر که دهد می نشان امر این. هستند
 برونداد متغیرهای بین رابطه در و نماید می ایفا را مهمی نقش

 .است گذار تاثیر تحصیلی پیشرفت درونداد متغیر و پژوهش
 ناعی پژوهشی هیچ در تاکنون حاضر پژوهش مدل اینکه به توجه با

 در مدل این دقیق مقایسه امکان لذا است، نگرفته قرار ارزیابی مورد
 پژوهش این نتایج طورکلی به اما ندارد وجود مختلف های پژوهش

 .دارد همسویی اش پیشینه با
 اشتیاق ینب تحصیلی پیشرفت انگیزش ای واسطه نقش تاثیر تبیین در

 ینچن میتوان حاضر پژوهش مدل در تحصیلی پیشرفت و تحصیلی
 اربرخورد باالیی تحصیلی انگیزه از که افرادی که کرد استدالل
 از و میبرند لذت یادگیری فعالیتهای در شدن درگیر از هستند،

 با عالف یادگیری و انگیزش. برخوردارند بیشتری تحصیلی موفقیت
 را آنها ای فزاینده طور به که کسانی و دارند افزایی هم همدیگر

 به. وندمیش برخوردار بیشتری تحصیلی اشتیاق از میکنند، تلفیق
 وند،ش ترکیب فعال یادگیری و انگیزش که هنگامی دیگر عبارتی
 با یلیتحص اشتیاق زیرا مییابد؛ افزایش فراگیران تحصیلی اشتیاق

 انگیزش(. 24) میکند عمل قویتر عامل، دو این بیشتر همپوشی
 اشتیاق یها مولفه از کدام هر بر تاثیر با تواند می تحصیلی پیشرفت
 رب متغیرها این تاثیر افزایش سبب مدرسه به اشتیاق و تحصیلی
 ساساح افزایش به منجر تحصیلی انگیزه. شود تحصیلی پیشرفت
 یلتحص به اشتیاق عامل این و میشود فراگیران کنترل و کفایت

 آموز دانش تا شود می سبب انگیزش. میدهد افزایش را فراگیران
 در خود نیازهای کامروایی جهت در عاملی را آموزشی های فعالیت

 شخصی اهداف راستای در را یادگیری و آموزشی اهداف و گیرد نظر

 نبدی و کند تصور معنا با امری را تحصیل نتیجه، در ببیند خود
 دانش واقع در(. 25) یابد می افزایش تحصیل به وی اشتیاق ترتیب،
 کاو،کنج و داشته اشتیاق یادگیری به پیشرفت انگیزه با آموزان

 موفقیت هایی درس در آموزان دانش. هستند جدی و سختکوش
 یشتریب انگیزش موضوعات آن به نسبت که کنند می کسب بیشتری

 (.24)دارند
 اشتیاق بین مسیر ضریب که داد نشان آمده دست به های یافته

 حاظل از مدل در تحصیلی پیشرفت با مدرسه به اشتیاق و تحصیلی
 اشتیاق بین مسیر ضرایب مدل از خارج در اما نیست معنادار آماری

 علت. تاس معنادار تحصیلی پیشرفت با مدرسه به اشتیاق و تحصیلی
 بر دلم یک در متغیرها روابط که تاثیراتی به بتوان شاید را امر این

 انوادهخ از مسیر تحلیل که آنجایی از. داد نسبت گذارند می یکدیگر
 داشته مشترك واریانس متغیرها این است ممکن است، رگرسیون

 یلتحل مدل یا رگرسیونی مدل وارد همزمان متغیر چند وقتی و باشند
 بیشتر در. کند می پیدا تغییر ها رابطه ضریب شوند می مسیر

 و صیلیتح اشتیاق متغیر بین مستقیم اثرات فقط شده انجام مطالعات
. است فتهگر قرار بررسی مورد تحصیلی پیشرفت با مدرسه به اشتیاق

 تعامالت که اند دریافته محققان مطالعات برخی در حال، این با
 گذارد می تأثیر فراگیران تحصیلی پیشرفت بر متغیرها غیرمستقیم

(22.) 
 اب هم و مستقیم صورت به هم حاضر پژوهش در که دیگری متغیر

 حصیلیت پیشرفت متغیر با پیشرفت انگیزش متغیر میانجیگری
 چه متغیر این. باشد می مدرسه به تعلق احساس متغیر داشت ارتباط

 دهکنن بینی پیش عنوان به دانشگاه، سطح در چه و مدرسه سطح در
 .است شده ثبت خوبی به اجتماعی -روانی و تحصیلی موفقیت
 تمثب و معنادار طور به مدرسه به تعلق شد مطرح قبال که همانطور

 ارک گذاری ارزش موفقیت، به امید مانند انگیزشی مقیاس چندین بر
 تعلق تقویت. گذارد می تأثیر شده گزارش خود تالش و مدرسه در
 به شتیاقا و تحصیلی پیشرفت بر مثبتی تأثیر تواند می مدرسه به

 بر درسهم به تعلق احساس متغیر تاثیر تبیین در. باشد داشته مدرسه
 گونه نای توان می آموزان دانش تحصیلی پیشرفت و تحصیلی عملکرد

 مدرسه در شده فراهم فضای در حضور از که آموزانی دانش گفت
 اهداف به رسیدن بدانند نقش دارای مدرسه در را خود و برده لذت

 هر از آن به رسیدن برای و میشود ضروری و مهم برایشان مدرسه
 موفقیت افزایش باعث امر همین. نمیکند کوتاهی تالشی گونه

 (.23)میشود آموزان دانش این میان در تحصیلی
 برازش حاضر پژوهش مدل که داد نشان ها یافته اینکه به توجه با

 اثیرت تحصیلی پیشرفت بر پژوهش مدل متغیرهای از کدام هر و دارد
 ویتتق برای راهکارهایی ارائه و ریزی برنامه بنابراین هستند، گذار

 مسئولین اصلی، اولویتهای جزو میتواند حاضر پژوهش مدل اجزاء
 .گیرد قرار کشور پرورش و آموزش
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