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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس انجام
گرفت.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان دورهی متوسطهی
دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی  5961-69تشکیل میدادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای تعداد  699دانشآموز بهعنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامهی  662دانشآموز قابلتحلیل بود.
از پرسشنامهی اشتیاق تحصیلی وانگ ،ویلت و اسکیل ،پرسشنامهی جوّ روانی -اجتماعی کالس فریزر ،گیدینگز و مک
روبی و پرسشنامهی حمایت تحصیلی ساندز و پالکت برای جمعآوری دادهها استفاده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین جوّ روانی -اجتماعی کالس (و مؤلفههای آن) و حمایت تحصیلی (و مؤلفههای آن) با
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریب ًا
 11درصد از کل واریانس اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس قابل پیشبینی است
که متغیر جوّ روانی -اجتماعی کالس سهم بیشتری داشت.
نتیجهگیری :بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که جوّ روانی -اجتماعی کالس و حمایت تحصیلی از متغیرهای مرتبط با
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میباشند.
کلیدواژهها :حمایت تحصیلی ،جوّ روانی -اجتماعی کالس ،اشتیاق تحصیلی.
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 .1مقدمه
در عصر حاضر آموزش و پرورش و به طور کلّی تحصیل بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل
می دهد و کمیت و کیفیت این تحصیل نیز نقش مهمی در آیندهی دانشآموزان ایفاء میکند (شیخ
االسالمی و امیدوار .)5969 ،پیشرفت تحصیلی 5دانشآموزان و عوامل مرتبط با آن همواره از
اولویتهای آموزشوپرورش و از مسائل مورد توجه مدیران است .یکی از عوامل کلیدی مؤثر در
موفقیت دانشآموزان ،مفهوم اشتیاق تحصیلی 6است (والکـر .)6152 ،9در سالهای اخیر،
پژوهشگران مختلف در حوزهی یادگیری به مفهوم اشتیاق تحصیلی پرداخته و بهعنوان یک عامل
اساسی در رشد شخصی ،اجتماعی و پیشرفت تحصیلی مورد توجه قرار دادهاند (موتی و ماستین،2
 .)6159اشتیاق تحصیلی دانشآمـوزان ،متغیری است که برای یادگــیری حیـاتی است تا جاییکـه
از آن بهعنوان یک عـامل مهـم یادگیری یاد میشود (زینـگیر .)6112 ،1نیـومن ،والــگ و
المبـورن )5666( 9اشتــیاق تحصیلی را بهعنوان سرمایهی روانی دانشآموزان و تالش مستقیم آنها
برای یادگیری و کسب مهارتها و تمایل به ارتقـاء سطح موفقیتها تعـریف کردهاند که مـیتواند
منـجر به مشارکت مؤثر در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ
مدرسه و رابطه مناسب با معلمان و سایر دانشآموزان شود (به نقل از شاری ،یوسف ،غزالی ،اوسمان،
داژیر .)6152 ،7اشتیاق تحصیلی دارای سه بعد رفتاری (رفتارهای مثبت ،پرداختن به تکالیف
درسی ،مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه درسی مدرسه که برای سازگاری روانی -اجتماعی و
پیشرفت دانشآموز مفیدند) ،عاطفی (احساسـات ،عالیـق ،ادراکـات و نگرشهای دانشآموز نسبت
به مدرسه) و شناختی (نیروگذاری روانشناختی دانشآموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای
خودتنظیمی توسط آنهـاست) میباشد (بلـومنفیلد و پاریس )6112 ،2که نقش عمـدهای در
پیشـرفت تحصیـلی ،ارتـقاء تحصیلی دانشآموزان در مـدارس و کـاهش رفتارهای پرخطر در
مدارس دارد (جنیفر و فردریک)6151 ،6؛ زیرا تعهد دانـشآموز را نسبت به اهـداف آمـوزشی و
درگیری دانشآموز با تکـالیف مـربوطه را بیشتر میکـند (بشـرپور ،عیسیزادگـان ،زاهد بابـالن و
احــمدیان .)5966 ،تأثیرات مـثبت اشـتیاق تحصیلی بر درگیرکردن دانـشآمــوزان در فعالیتهای
تحصیلی و افزایش میزان تالش آنها (سالما آرو ،تولوانان و نارمی6116 ،51؛ اونیل ،بالنس و
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اسکافلی )6155 ،5ضرورت مطالعهی اشتیاق تحصیلی و شناخت عوامل مؤثر بر آن را ایجاب میکند.
با توجه به اینکه اشتیاق دانشآموزان به تحصیل میتواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد،
الزم است تا پیشایندها و عوامل تأثیرگذار بر روی اشتیاق تحصیلی دانشآموزان و حضور آنها در
مدرسه شناسایی شوند.
از جمله عواملی که با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان رابطه دارد ،حمایت تحصیلی 6میباشد
(مرادی ،دهقانیزاده و سلیمانیخشاب .)5962 ،مهیا کردن هر منبعی که بهطور مستقیم یـا
غیرمستقیم موجـب افـزایش میزان رغبت و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان میگردد ،حمایت
تحصیلی به حساب میآیـد .حمایـت تحصیلی عالوهبر منابع متعدد ،جنبههای مختلفی همچون
حمایت عـاطفی (مهیا کردن مشوقها) ،حمایت ابـزاری (همکـاری در انجـام تکـالیف) و حمایت
شناختی (انتقال اهمیت موفقیتهای تحصیلی به دانشآموز) را نیز در برمیگیرد (وینتزل.)5662 ،9
وینتزل ،باتل ،شانون ،راسل و لونی )6151( 2دربارهی منبع حمایت تحصیلی دانشآموزان معتقدند:
موضوع حمایت تحصیلی از دانشآموزان یک موضوع ﭼندبعدی است .نقش معلم -دانشآموزان،
معلم -والدین و والدین -همساالن ،در حمایت تحـصیلی ،ترکیبهایی فراهم مینماید که هریک
بهتنهایی و در ارتباط با یکدیگر ،نقش مهمی در کیفیت و کمیت فعالیتهای تحصیلی دانشآموزان
ایفا میکنند .به عقیدهی وینتزل ( )6111اهمیت تعامل منابع حمایتکننده در ایجاد رفتار،
احساسات و افکار مثبت را برخی از نظریهپردازان ازجمله بندورا )5629( 1در نظریهی "شـناخت
اجتمـاعی "9و ریان و دسی )6116( 7در نظریهی "خودتعیینی "2مورد تأکید قرار دادهاند .بندورا در
نظریـهی "شناخت اجتماعی" خود بر اهمیت و ضرورت نقش ارتباط و تعامل در توسـعهی
پیامدهای مثبـت رفتاری اشاره دارد و ریان و دسی نیز در نظریهی خودتعیینی بر اهمیت از دست
رفتن امنیت و ارتباطات اجتمـاعی برای درك کفایت در شرایط ویژه اشاره کردهاند .در همین راستا
و بهمنظور تصریح دقیـقتر منابع حمایتی جهت فعالیتهای تحصیلی ،فورد )5666( 6بـر ﭼهـار
منبـع اصـلی پـدر ،مادر ،همساالن و معلّم تأکید دارد (به نقل از سامانی و جعفری .)5961 ،به
عقیدهی وینتزل ( )6112حمایت تحصیلی به این دلیل موجب بهبود عملکرد تحصیلی و اشتیاق
دانشآموزان میگردد که مهیاکنندهی انتظارها و ارزشها در کالس برای دانشآموزان است و تالش
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دانشآموز برای دستیابی به این ارزشها و انتظارات را با تشویق تـوأم میکنـد .در واقع دانشآموز
در عین تالش از امنیت کافی برخوردار بوده و خود را در معرض تهدید محیط نمیبیند و در گروه
احساس ارزشمندی میکند .این احساس و عملکرد تنها بهواسطهی نوع رفتار معلم حاصل
نمیشـود ،بلکـه این مـوارد ،دسـتاورد مجموعـهای از عناصر میباشد که در تعامل با یکدیگر
هستند .اسکینر و بلمونت )5669( 5معتقدند که نیازها و اهداف دانشآموزان در مدرسه زمانی
برآورده میشود که ساختار حمایتی الزم از طرف منابع حمایتی برای آنها وجود داشته باشد.
حمایت معلم ،همساالن و والدین به دانشآموزان کمک میکند تا بین فعالیتهای یادگیری و اهداف
و عالقه شخصی خود ارتباط برقرار کنند (اسکینر ،فورر ،مارﭼند ،کیندرمان .)6112 ،6وینتزل
( )6119نشان داد دانشآموزانی که رابطه مثبتی با همساالن و معلمان خود در مدرسه دارند و
حمایت آنها را احساس میکنند هم از نظر رفتاری و هم از نظر شناختی اشتیاق بیشتری به مدرسه
خواهند داشت .ویگا 9و همکاران ( )6156نشان دادند که حمایت والدین از دانشآموزان نقش
کلیدی در اشتیاق تحصیلی و سازگاری دانشآموزان دارد .همچنین مطالعات دیگری به تأثیرات
مثبت حمایت تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی اشاره کردهاند .امیری جومیلو ( )5962در پژوهشی با
عنوان "تعیین رابطه جوّ روانی -اجتماعی کالس ،مدیریت کالس و حمایت عاطفی معلم با
هیجانهای تحصیلی (مثبت و منفی)" به این نتیجه رسیدند که بین جوّ روانی -اجتماعی کالس،
مدیریت کالس و حمایت عاطفی با هیجانهای تحصیلی رابطه وجود دارد .جایارسنا )6152( 2در
تحقیق خود با عنوان حمایت اجتماعی ادراك شده و اشتیاق تحصیلی به این نتیجه رسید که
حمایت اجتماعی ادراك شده نقش پیشبینیکننده اشتیاق تحصیلی را دارد .جاناتیک و کینگ1
( )6159در تحقیق خود با عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزآن به این
نتیجه رسیدند که حمایت اجتماعی ادراك شده از طرف معلم ،والدین و دوستان با اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان رابطه معناداری دارد .کادیما ،دامن ،ورسچورن و بویز )6151( 9در تحقیق خود با عنوان
تأثیر خودتنطیمی و رابطه معلم -دانشآموز بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان به این نتیجه دست
یافتند که خودتنطیمی بیشتر دانشآموزان و روابط نزدیک آنها با معلم پیشبینیکننده اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان میباشد.
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از طرف دیگر ،اشتیاق تحصیلی از متغیرهایی همچون موقعیت مدرسه و جو حاکم بر آن تأثیر
میپذیرد (آپلتون ،کریستنسن ،کیم و ریسچلی .)6119 ،5بررسی جوّ روانی -اجتماعی 6کالس درس
دانشآموزان و تأثیر ات مثبت آن از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه معلمان ،مدیران و
دستاندرکاران آموزشوپرورش بوده است .جوّ روانی -اجتماعی کالس میتواند بازخورد ارزشی برای
معلمان فراهم کند زیرا در ترك تحصیل ،غیبت از کالس ،افسردگی ،مقاومت دانشآموزان در برابر
معلم ،عدمرضایت و عالقه به درس و یادگیری اثر دارد (عطوفی سلمانی ،بهاری ،گودرزی مالیری،
 .)5927تعامل دانشآموز و معلم در کالس درس تابع عوامل مختلفی همچون ،ویژگی شخصیتی
افراد ،محتوای درس ،اهداف مدرسه ،جو و محیط فیزیکی اجتماعی کالس درس که همه به نوعی به
همدیگر مرتبط هستند میباشد (وفا ،ابراهیمی قوام و حسنزاده .)5969 ،جو یا فضای اجتماعی
کالس به نظریه لوین 9بر میگردد .وی معتقد بود که برای درك رفتار انسان باید به کل موقعیتی که
رفتار در آن اتفاق میافتد توجه کرد (آونز ،5629 ،نقل از وفا ،ابراهیمی قوام ،حسنزاده .)5969 ،جو
اجتماعی بیانگر ادراك اجتماعی افراد از محیطی است که در آن قرار دارند و حاصل ﭼگونگی
تعامـالت افراد با یکدیگـر میباشد (هـوی و میکسل ،6112 ،ترجمه عبـاسزاده .)5961 ،در واقع
جو مدرسـه در احساسات و نگرشهایی که در مورد یک مـدرسه وجود دارد و تـوسط دانـشآموزان،
معلمان و کارمندان بیان میشود خود را نشان داده و بیانگر احساسی است که دانشآموزان از
تجربیـات روزانـه خویش در مدرسـه بهدست میآورند کـه میتواند میزان یادگـیری و انگیـزه
دانشآموزان را متأثر سازد (گتزلز ،فلدمن ،بارتل ،دانیل و برندا ،5926 ،ترجمه یوسف کریمی،
 .)5926تاگیوری ( )5692جوّ روانی را مجموعه ویژگیهای محیطی داخل هرسازمان دانسته است و
ﭼهار بعد بومشناختی ،فرهنگی ،محیط و سیستم اجتماعی را به آن نسبت داده است .فریزر،
گیدینگز و مک روبی )5661( 2ﭼهار بعد عدم اصطکاك (میزان ناهماهنگی و یا رفتار نادوستانه
دانشآموز ان با یکدیگر) ،همبستگی (وابستگی شاگردان به یکدیگر و به کالس) ،انضباط
(دانشآموزان تا ﭼه اندازه تکلیفهای درسی خود را به موقع و کامل انجام میدهند) و رقابت (که
نشاندهنده میزان رقابت دانشآموزان) را برای جوّ روانی -اجتماعی کالس تعریف کرده است .جو
کالس بهعنوان کیفیتی از محیط درك شده است و تا حدی وضعیت سیالی از تراکنش پیچیده
بسیاری از فاکتورهای بی واسطه محیطی (فیزیکی ،مادی ،سازمانی ،عملیاتی ،اجتماعی) میباشد
(فرایبرگ .)5666 ،1جوّ کالس درس بهعنوان یکی از اجزای ساختار داخلی مدرسه بهعنوان محیط
یادگیری و با ساختار ارزشها و هنجارهای خود میتواند جهتهای معلمان و شاگردان را در رهبری
1. Appleton, Christenson, Kim, Reschly
2. Psycho- Social Climate
3. Lewin
4. Fraser, Giddings, Mc Robbie
5. Freiberg
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موفقیتآمیز تدریس و یادگیری هدایت کند و اثربخشی کالس درس را افزایش دهد
(کوکسکا ،6151،نقل از عطوفی سلمانی ،بهاری ،گودرزی مالیری .)5927 ،جوّ مدرسه با فراهم
کردن شرایط الزم برای ارتباط با دیگران ،استقالل و رقابت مثبت به دانشآموزان کمک میکند تا
احساس تعلق بیشتری به مدرسه و فعالیتهای آن داشته باشند (وانگ و اسکیل .)6159 ،ادراك جو
مثبت کالس توسط دانشآموزان اعتماد به نفس دانشآموزان را که پیشبینیکننده اشتیاق و
درگیری بیشتر در تکالیف تحصیلی است را باال میبرد (اسکیل )6116 ،5و به آنها کمک میکند تا
با عالقه و اشتیاق بیشتری در مدرسه و فعالیتهای آن مشارکت کنند (شیم ،ﭼو ،وانگ.)6159 ،6
براساس رویکرد سیستمهای بوم شناختی 9موقعیتهای اجتماعی همچون خانواده ،مدرسه و
گروههای همساالن با اشتیاق تحصیلی ارتباط دارد (اوو .)6111 ،2همچنین جوّ روانی -اجتماعی
مناسب در کالس درس ،احساس راحتی و کارایی بیشتری حاصل میشود و درگیری در کالس
بهعنوان یکی از مؤلفههای جوّ روانی -اجتماعی با الگوهای سازگاری ترویج مییابد (نیو بری ،دیویز،1
 .)6112در کالس ،اگر جو و محیط مطلوبی در کالس درس برقرار باشد زمینههای پیشرفت افراد در
آن برقرار میشود و باعث بهبود ادراك دانشآموز از محیط کالس میشود و در نتیجه میل به تالش
را در کالس افزایش میدهد و باعث دستیابی به اهداف آموزشی میگردد (وفا ،ابراهیمی قوام،
حسنزاده .)5969 ،در پژوهش وانگ و هارتل )5669( 9نشان داده شده است که جو کالس به ابعاد
اجتماعی روانشناختی بستگی دارد و مدیریت کالس اگر خوب باشد باعث افـزایش مشارکت
دانشآموزان ،کـاهش رفـتـارهای مخـرب ،استفاده مناسب از زمـان آموزش و افزایش اشتیاق
دانشآموزان در کالس میشود .مطالعات مختلف انجام شده نیز به تأثیرات مثبت جو مناسب روانی-
اجتماعی کالس بر اشتیاق و حضور دانشآموزان اشاره کردهاند .مومنی ،عباسی ،پیرانی و بگیان
مرزکوله ( )5969در پژوهش خود با عنوان "نقش هیجانپذیری و جوّ عاطفی در پیشبینی اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان" به این نتیجه رسیدند که بین جوّ عاطفی خانواده و اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان رابطهی معناداری وجود دارد .گونژ و کازو )6151( 7در پژوهشی با عنوان "مدلسازی
تأثیر محیط مدرسه بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان" به این نتیجه رسیدند که محیط مدرسه و
امکانات تکنولوژیکی آن بر اشتیاق تحصیلی (رفتاری ،شناختی ،عاطفی) تأثیر دارد .وانگ و اسکیل2
( )6159در پژوهشی با عنوان "موقعیت مدرسه ،انگیزش پیشرفت و اشتیاق تحصیلی" به این نتیجه
1. Eccle
2. Shim, Cho,Wang
3. Ecological systems
4. Ou
5. Newberry, Davis
6. Wang, Haertel
7. Gunuc, Kuzu
8. Wang, Eccle
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رسیدند که ادراك دانشآموزان از موقعیت مدرسه و انگیزش پیشرفت دانشآموزان پیشبین معنادار
اشتیاق تحصیلی میباشند .ریس ،براکت ،ریورس ،وایت ،سالووی )6156( 5در پژوهشی با عنوان
"جوّ هیجانی کالس ،اشتیاق تحصیلی و پیشرفت تحصیلی" به این نتیجه دست یافتند که بین جوّ
هیجانی کالس با اشـتیاق تحصیـلی دانشآموزان رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .هوستون و
کارپنر )5621( 6در پژوهشی با عنوان "ارتباط جوّ مناسب روانی -اجتماعی کالس و اشتیاق
دانشآموزان به فعالیتهای کالس" به این نتیجه رسیدند که جوّ روانی -اجتماعی مناسب کالس
باعث پیروی دانشآموز ان از قواعد کالس و مدرسه شده و در انجام تکالیف دقیق بوده و به راهنمایی
معلمان توجه کنند.
بنابراین ،با توجه به مطالب پیش گفته و با در نظر گرفتن اهمیّت اشتیاق تحصیلی و پیامدهای
مثبت آن برای دانشآموزان در طول تحصیل؛ سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا بین
حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان شهر اردبیل رابطه
وجود دارد؟ و آیا این متغیرها توان پیشبینی اشتیاق تحصیلی دانشآموزان شهر اردبیل را دارند؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جـامعهی
آماری پژوهش را تـمامی دانشآمـوزان دورهی متوسطهی دوّم شهـر اردبیـل در سـال تحصـیلی
 5961-69تشکیل میدادند که از میان آنها براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای تعداد  699دانشآموز بهعنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامهی 662
دانشآموز قابلتحلیل بود .فرآیند انتخاب نمونه بدینصورت بود که ابتدا از بین دو ناحیهی
آموزشوپرورش شهر اردبیل یک ناحیه (ناحیهی دو) انتخاب شد ،سپس از بین مدارس دخترانه و
پسرانهی این ناحیه ،دو مدرسهی دخترانه و دو مدرسهی پسرانه انتخاب شد و در نهایت از هر
مدرسه  6کالس ( 2کالس) بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند که تعداد کل دانشآموزان این کالسها
 699نفر بود .برای جمعآوری دادهها از ابزارهای ذیل استفاده گردید.
 .1-2پرسشنامهی حمایت تحصیلی :این پرسشنامه توسط ساندز و پالکت ( )6111جهت سنجش
میزان حمایت تحصیلی ساخته شد .پرسشنامه دارای  62سؤال و ﭼهار مؤلفهی حمایت تحصیلی
دوستان ( ،)5-9حمایت تحصیلی پدر ( ،)7-56حمایت تحصیلی مادر ( )59-52و حمایت تحصیلی
معلّم ( )52-62میباشد .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  2درجهای میباشد که برای
گزینههای "کامالً مخالفم"" ،مخالفم"" ،موافقم" و "کامالً موافقم" بهترتیب امتیازات  9 ،6 ،5و 2
در نظر گرفته میشود و کمترین نمره  62و باالترین نمره  69است .روایی محتوایی پرسشنامه مورد
1. Reyes, Brackett, Rivers, White, Salovey
2. Huston, Carpenter

516

پیشبینی اشتیاق تحصیلی دانشآموزان براساس...

تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی آن توسط سامانی و جعفری ( )5926بهترتیب برای ابعاد
حمایت تحصیلی همساالن ( ،)1/79حمایت تحصیلی پدر ( ،)1/21حمایت تحصیلی مادر ( )1/29و
حمایت تحصیلی معلّم ( ) 1/21گزارش شده است .پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از
روش آلفای کرونباخ  1/22بهدستآمده است.
 .2-2پرسشنامهی جوّ روانی -اجتماعی کالس :این پرسشنامه جهت سنجش جوّ روانی -اجتماعی
کالس توسط فریزر ،گیدینگز و مک روبی ( )5661طراحی شد .پرسشنامه دارای  61سؤال و 2
مؤلفهی عدم اصطکاك (سؤاالت  ،)56 ،7 ،51 ،55 ،9همبستگی (سؤاالت ،)57 ،59 ،6 ،1 ،5
انضباط (سؤاالت  )61 ،59 ،2،56 ،2و رقابت (سؤاالت ( )52 ،52 ،51 ،9 ،6میباشد که پاسخدهی به
گویهها با روش لیکرت سهدرجهای هرگز ( ،)5گاهی ( )6و همیشه ( )9است .کمترین نمره  61و
بیشترین نمره  91میباشد .روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته
است .حسینﭼاری ( )5925پایایی کل پرسشنامه را  1/27و مؤلفهی اصطکاك  ،1/25مؤلفهی
انسجام  ،1/79مؤلفهی انضباط  1/76و مؤلفهی رقابت  1/21گزارش کرده است .پایایی پرسشنامه در
این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/65بهدستآمده است.
 .3-2پرسشنامهی اشتیاق تحصیلی :این پرسشنامه توسط وانگ ،ویلت و اسکیل ( )6155جهت
سنجش میزان اشتیاق تحصیلی در بین دانشآموزان ساخته شد .پرسشنامه دارای  69سؤال و بر
طبق نظریه فردریک ،بلوم و پاریس ( )6112ساخته شده است .نمرهگذاری پرسشنامه در مقیاس
لیکرتی  1درجهای (کامالً مخالفم ( ،)5مخالفم ( ،)6بینظر ( ،)9موافقم ( )2و کامالً موافقم ())1
طراحی شده است (وانگ ،ویلت و اسکیل .)6155 ،کمترین نمره  69و بیشترین نمره  551میباشد.
روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی کل پرسشنامه با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ( )1/72و پایایی ابعاد رفتاری ( ،)1/26شناختی ( )1/26و هیجانی
( )1/29گزارش شده است .پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/27
بهدستآمده است.
 .3یافتههای پژوهش
برای تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از گزارش فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در
بخش آمار استنباطی ،از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تجزیهوتحلیل رگرسیون تحت
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .در جداول ذیل به ارائهی یافتههای توصیفی و استنباطی پرداخته
میشود.
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جدول  :1آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

حمایت تحصیلی
حمایت دوستان
حمایت پدر
حمایت مادر
حمایت معلم
جوّ روانی -اجتماعی کالس
عدم اصطکاك
همبستگی
انضباط
رقابت
اشتیاق تحصیلی

662
662
662
662
662
662
662
662
662
662
662

75/19
57/92
57/22
57/91
52/57
16/22
59/97
56/22
59/67
56/61
99/62

55/25
9/66
9/62
6/76
9/96
6/61
2/27
6/62
9/66
6/62
56/96

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،میانگین و انحراف معیار متغیر حمایت تحصیلی
بهترتیب برابر با  75/19و  ،55/25میانگین و انحراف استاندارد متغیر جوّ روانی -اجتماعی کالس
 16/22و  6/61و میانگین و انحراف معیار اشتیاق تحصیلی بهترتیب برابر با  99/62و 56/96
میباشد.
جدول  :2ضرایب همبستگی پیرسون حمایت تحصیلی و ابعاد آن با اشتیاق تحصیلی
متغیر
حمایت
تحصیلی
حمایت
دوستان
حمایت پدر
حمایت مادر
حمایت معلم
اشتیاق
تحصیلی

حمایت

حمایت

حمایت

حمایت

حمایت

اشتیاق

تحصیلی

دوستان

پدر

مادر

معلم

تحصیلی

5
**1/27

5

**1/26
**1/29
**1/26

**1/26
**1/12
**1/22

5
**1/15
**1/15

5
**1/21

5

**1/76

**1/99

**1/99

**1/12

**1/91

*p<0.05

5

*p<0.01
(p>1/15

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،بین حمایت تحصیلی با اشتیاق تحصیلی
 ،)r=1/76،بین مؤلفهی حمایت دوستان با اشتیاق تحصیلی ( )r=1/99، p>1/15و بین مؤلفهی
حمایت پدر با اشتیاق تحصیلی ( ،)r=1/99، p>1/15بین مؤلفهی حمایت مادر با اشتیاق تحصیلی
( )r=1/12، p>1/15و بین مؤلفهی حمایت معلم با اشتیاق تحصیلی ( )r=1/91، p>1/15رابطهی
مثبت معناداری وجود دارد.
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جدول  :3ضرایب همبستگی پیرسون جوّ روانی -اجتماعی کالس و ابعاد آن با اشتیاق تحصیلی
متغیر
جوّ روانی-
اجتماعی
عدم اصطکاك
همبستگی
انضباط
رقابت
اشتیاق
تحصیلی

جوّ روانی-

عدم

اجتماعی

اصطکاک

همبستگی

انضباط

اشتیاق

رقابت

تحصیلی

5
**1/71
**1/25
**1/99
**1/21

5
**1/27
**1/21
**1/26

5
**1/96
**1/11

5
**1/29

5

**1/95

**1/91

**1/16

**1/99

**1/79

5

*p<0.05

**p<0.01

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،بین جوّ روانی -اجتماعی کالس با اشتیاق تحصیلی
( ،)r=1/95، p>1/15بین مؤلفهی عدم اصطکاك با اشتیاق تحصیلی ( )r=1/91، p>1/15و بین
مؤلفهی همبستگی با اشتیاق تحصیلی ( ،)r=1/16، p>1/15بین مؤلفهی انضباط با اشتیاق
تحصیلی( )r=1/99، p>1/15و بین مؤلفهی رقابت با اشتیاق تحصیلی ( )r=1/79 ،p>1/15رابطهی
مثبت معناداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس حمایت
تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی
مدل

R

R2

R
تعدیلشده

F

Sig

5

1/72

1/11

1/12

25/71

1/15

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر
مالک
اشتیاق
تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت

52/19

9/16

-

9/61

1/15

حمایت تحصیلی

1/96

1/56

1/19

1/59

1/15

جوّ روانی -اجتماعی
کالس

1/96

1/51

1/62

6/56

1/11

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،تقریباً  11تقریباً درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی
براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس قابل پیشبینی است .نسبت  Fبیانگر این
است که رگرسیون متغیر اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس
معنادار میباشد .حمایت تحصیلی با بتای  )t=1/59، p>1/15( 1/19و جوّ روانی -اجتماعی کالس با
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بتای  )t=6/56، p>1/11( 1/62بهطور معناداری قدرت پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند .بتاهای
بهدستآمده نشان میدهند که حمایت تحصیلی قدرت پیشبینیکنندگی بیشتری دارد.
جدول  :5نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس مؤلفههای حمایت تحصیلی
مدل
5

 Rتعدیلشده

R2
1/16

R
1/77

F
62/62

1/17

Sig
1/15

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر
مالک

اشتیاق
تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت
حمایت دوستان
حمایت پدر
حمایت مادر
حمایت معلم

61/55
1/27
1/66
1/69
1/26

1/27
1/65
1/59
1/16
1/56

1/56
1/51
1/56
1/96

9/97
6/62
6/69
6/11
2/12

1/15
1/11
1/11
1/11
1/15

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تقریباً  16درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی
براساس مؤلفههای حمایت تحصیلی قابل پیشبینی است .نسبت  Fبیانگر این است که رگرسیون
متغیر اشتیاق تحصیلی براساس مؤلفههای حمایت تحصیلی معنادار میباشد .مؤلفهی حمایت
دوستان با بتای  ،)t=6/62، p>1/11( 1/56مؤلفهی حمایت پدر با بتای  )t=6/69، p>1/11( 1/51و
مؤلفهی حمایت مادر با بتای  )t=6/11، p>1/11( 1/56و مؤلفهی حمایت معلم با بتای 1/96
( )t=2/12، p>1/15بهطور معناداری قدرت پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند .همچنین ،بتاهای
بهدستآمده نشان میدهند که حمایت معلم قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
جدول  :6نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس مؤلفههای
جوّ روانی -اجتماعی کالس
مدل

R

R2

5

1/79

1/19

 Rتعدیل
شده
1/15

Sig

F

1/15

52/69

ضرایب بتا و آزمون معناداری  tبرای متغیرهای پیشبین
متغیر
مالک

اشتیاق
تحصیلی

متغیرهای پیشبین

B

STE

β

T

Sig

مقدار ثابت
عدم اصطکاك
همبستگی
انضباط
رقابت

56/51
1/59
1/25
1/95
1/62

2/25
1/17
1/59
1/52
1/59

1/55
1/66
1/65
1/57

9/62
6/62
6/19
6/65
6/51

1/15
1/11
1/11
1/11
1/11
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،تقریباً  19درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی براساس
مؤلفههای جوّ روانی -اجتماعی کالس قابل پیشبینی است .نسبت  Fبیانگر این است که رگرسیون
متغیر اشتیاق تحصیلی براساس مؤلفههای جوّ روانی -اجتماعی کالس معنادار میباشد .مؤلفهی عدم
اصطکاك با بتای  ،)t=6/62، p>1/11( 1/55مؤلفهی همبستگی با بتای ،)t=6/19، p>1/11( 1/66
مؤلفهی انضباط با بتای  ،)t=6/65، p>1/11( 1/65مؤلفهی رقابت با بتای )t=6/51، p>1/11( 1/57
بهطور معناداری قدرت پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند .همچنین ،بتاهای بهدستآمده نشان
میدهند که مؤلفهی همبستگی قدرت پیشبینی کنندگی بیشتری دارد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی
در دانشآموزان انجام گرفت .نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین حمایت تحصیلی و
مؤلفههای آن با اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین مؤلفههای حمایت
تحصیلی قدرت پیشبینی اشتیاق تحصیلی را دارند .این نتیجه با یافتههای پژوهش امیری جومیلو
( ،)5962کادیما و همکاران ( ،)6151جایارسنا ( ،)6152جاناتیک و کینگ ( ،)6159هوستون و
کارپنر ( )5621همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت :که سازه اشتیاق تحصیلی ریشه در نظریه کنترل اجتماعی
(هیرشی ،5696 ،به نقل از بشرپور ،عیسی زادگان ،زاهد بابالن و احمدیان )5965 ،دارد بر نقش
احساسات فردی ،دلبستگی و تعلق به نهادهای اجتماعی تأکید میکند .در این نظریه پیوندها
بهوسیلهی تعهد ،باورها ،دلبستگی و اشتیاق مشخص میشود و رفتار ضداجتماعی جوانان براساس
پیوندهای بین فرد و جامعه تبیین میشود و به همین صورت بیاشتیاقی به مدرسه نیز میتواند
نتیجه تضعیف رابطه فرد با نهادهای آموزشی و منابع حمایتی باشد .حمایت تحصیلی از
دانشآموزان ،یک موضوع ﭼندبعدی است و ترکیب حمایتهای معلم ،دانشآموزان ،معلم – والدین
و والدین– همساالن از تحصیل دانشآموز ،ترکیبهایی فراهم میکند که منبع و مشوقی برای
افزایش میزان تمایل و اشتیاق دانشآموزان در مدرسه باشد و از طرف دیگر ،نبود هر کدام از این
منابع ﭼهارگانه میتواند باعث خسارات جبرانناپذیری به روند تحصیلی دانشآموزان باشد .وانگ،
برینکورث و اسکیل )6159( 5به رابطه مثبت حمایت معلمان با مشارکت بیشتر دانشآموزان در
مدرسه و فعالیتهای آن و همچنین کاهش رفتارهای مخرب دانشآموزان اشاره کردهاند .همچنین
وینتزل ( )6119به تأثیر رابطه با همساالن و حمایت آنها بر اشتیاق تحصیلی اشاره کرده است.
حمایت تحصیلی به این دلیل موجب بهبود اشتیاق تحصیلی دانشآموزان میشود که تالش و
1. Wang, Brinkworth, Eccles
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مشارکت دانشآموزان در مدرسه و فعالیتهای مدرسه را با تشویق توأم میکند .دانشآموزانی که
احساس کنند از طرف والدین ،دوستان و یا معلم مورد حمایت قرار میگیرند با اعتمادبهنفس باالیی
با تکالیف مدرسه مواجه شده و با ﭼالشهای مدرسه سازگار شوند که در بلندمدت میتواند میزان
تمایل و اشتیاق آنها را افزایش دهد .در واقع دانشآموز در عین تالش احساس امنیت و ارزشمندی
میکند و مدرسه را بهعنوان یک محیط امن و حامی درك میکند .درك حمایت تحصیلی از طرف
معلم ،والدین و همساالن توسط دانشآموز احساس تعلق آنها به مدرسه را افزایش و اشتیاق تحصیلی
آنها را افزایش میدهد .اهمیت تعامل منابع حمایت تحصیلی (والدین ،دوستان و معلم) در ایجاد
رفتارها ،احساسات و افکار مثبت را برخی از نظریهپردازان ازجمله بندورا در نظریه شناخت اجتماعی
و ریان و دسی در نظریه خود تعیین مورد تأکید قرار داده و به تأثیرات مثبت آن نیز اشاره داشتهاند.
براساس نتایج این پژوهش ،حمایت تحصیلی و مؤلفههای آن قدرت پیشبینی تغییرات اشتیاق
تحصیلی در دانشآموزان را دارند بنابراین حمایت تحصیلی ادراك شده و اطمینان و اعتماد دانش-
آموز به این منابع ﭼهارگانه از طرف دانشآموزان ،میتواند در کاهش و افزایش میزان اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان و میزان انرژی که صرف تحصیل میکنند تأثیر مثبت داشته باشد.
همچنین نتایج تجزیهوتحلیل دادهها نشان داد که بین جوّ روانی -اجتماعی کالس و مؤلفههای
آن با اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین مؤلفههای همبستگی ،انضباط و رقابت
قدرت پیشبینی تغییرات اشتیاق تحصیلی را دارند .این نتیجه با یافتههای گونژ و کازو (،)6151
وانگ و اسکیل ( ،)6155ریس و همکاران ( )6156و هوستون و کارپنر )5621( 5همسو است.
در تبیین این یافته میتوان گفت کالس درس بهعنوان یک جامعه کوﭼک و فرعی از افراد
متفاوتی تشکیل میشود که با ویژگیهای فردی ،شخصیت ،فرهنگ و تجارب متفاوتی وارد کالس
شده و جوّ روانی -اجتماعی متفاوتی بر کالس حاکم میکنند .جوّ روانی -اجتماعی کالس بیانگر
ادراك فرد از موقعیت و محیط است و تعیینکننده نوع ارتباطات ،تصورات و نگرشهای دانشآموز
نسبت به کالس و مدرسه میشود .درصورتیکه این نگرش مثبت باشد پیامدهای مثبت و
درصورتیکه منفی باشد پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت .میشو و همکاران ( )5621به
تأثیرات مثبت جوّ روانی -اجتماعی کالس در کاهش ترك تحصیل ،غیبت از کالس ،مقاومت در
مقابل معلم و همچنین افزایش عالقه و رضایت دانشآموزان از کالس و یادگیری اشاره داشتهاند
(نقل از عطوفی سلمانی ،بهاری ،گودرزی مالیری .)5927 ،در واقع جو مطلوب کالس منجر به
مشارکت بیشتر دانشآموزان در کالس درس ،رابطه صمیمی بین معلم و دانشآموز ،برخورداری
دانشآموز از حمایت معلم در مواقع مشکل ،برقراری نظم و مقررات در کالس میشود (عطوفی
سلمانی ،بهاری ،گودرزی مالیری .)5927 ،اگر جوّ روانی -اجتماعی کالس مطلوب باشد زمینه
1. Huston, Carpenter
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رقابت ،همبستگی و انضباط دانشآموزان فراهم شده و منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی دانش-
آموزان میشود .از طرف دیگر اشتیاق تحصیلی بهعنوان ترین از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر
یادگیری دانشآموزان است که بهعنوان میزان انرژی که یک فراگیر برای تکالیف مدرسه صرف
میکند ،تعریف شده است ،تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد براساس نتایج این پژوهش بین جوّ
روانی -اجتماعی کالس با دانشآموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و رقابت ،همبستگی ،عدم
برخورد و انضباط قدرت پیشبینی تغییرات اشتیاق تحصیلی را دارند .اگر دانشآموزان نظم و انضباط
را در کالس مشاهده کنند و با سایر دانشآموزان در ارتباط بوده و رقابت سالمی با هم داشته باشند
میزان اشتیاق تحصیلی آنها افزایش مییابد؛ بنابراین میتوان گفت که جوّ روانی -اجتماعی مطلوب
کالس میتواند منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان شود و جوّ روانی -اجتماعی نامطلوب
نیز میتواند باعث کاهش اشتیاق تحصیلی و عدم حضور دانشآموزان در مدرسه شود.
بهطورکلّی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین حمایت تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس
با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان رابطهی مثبت معناداری وجود دارد .همچنین مؤلفههای حمایت
تحصیلی و جوّ روانی -اجتماعی کالس بهطور مثبت معناداری توانایی پیشبینی اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان را داشتند؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود که دستاندرکاران آموزشوپرورش راهکارهایی را
جهت بهبود حمایت تحصیلی از طرف منابع ﭼهارگانهی آن برای دانشآموزان بهکار گیرند؛ و با
فراهم آوردن جوّ مثبت و مساعد روانی -اجتماعی کالس و مدرسه ،اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را
افزایش دهند .از جمله محدودیتهای این پژوهش این بود که به روش همبستگی انجام شده و قادر
به بررسی روابط علّت-معلولی بین متغیرها نیست .همچنین ،برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
استفاده شده است که قادر به بررسی پدیدهها بهطور عمیق نمیباشد .لذا پیشنهاد میشود که
پژوهشهایی از این نوع بهصورت آزمایشی و با استفاده از سایر ابزارهای جمعآوری اطالعات مثل
مصاحبه نیز انجام پذیرد.
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