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تدوین مدل علی تاثیر ادارک از جو مدرسه بر مشغولیت تحصیلی دانش
آموزان با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی
مینا عبادالهی ،1مجید برزگر ، *2سلطانعلی

کاظمی2

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطهای خودپنداره تحصیلی در رابطه بین ادارک از جو
مدرسه و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان شیراز انجام شد .روش پژوهش از
نوع همبستگی بود .جامعة آماری شامل کلیه پسران و دختران دانش آموز متوسطه دوم شهرستان
شیراز بودند .گروه نمونه شامل 508نفر بود که با به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب
شدند .ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از پرسشنامه مشغولیت تحصیلی ،پرسشنامه خودپنداره
تحصیلی و مقیاس ادارک از جو مدرسه .مقیاس ادارک از جو مدرسه شامل چهار خرده مقیاس حمایت
معلم ،حمایت همساالن ،خودمختاری دانش آموزان و وضوح و ثبات قوانین بود .دادهها با استفاده از
روش مدلیابی معادالت ساختاری تحلیل شدند .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد که ابعاد
ادارک از جو مدرسه پیش بین مثبت و معنی دار خودپنداره تحصیلی بودند .همچنین ابعاد ادارک از
جو مدرسه با واسطه خودپنداره تحصیلی توانستند مشغولیت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی
کنند .در کل ،نتایج این پژوهش نشانگر اهمیت محیط یادگیری و ساختارهای انگیزشی بر مشغولیت
تحصیلی دانش آموزان بود.
واژه های کلیدی :مشغولیت تحصیلی ،خودپنداره تحصیلی ،ادارک از جو مدرسه ،نوجوانان.

 1دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
 2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت
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مقدمه
مشغولیت ضعیف دانش آموزان در فعالیت های تحصیلی در کالس درس و مدرسه می تواند
منجر به شکست تحصیلی در دوران تحصیل گردد و در سطح کالن تر ،این شکست می تواند بر آینده
تحصیلی و شغلی افراد تاثیر گذار باشد .بنابراین مشغولیت تحصیلی 1دانش آموزان باید از دغذغه های
جدی معلمان ،والدین ،سیاستگذاران آموزشی و روانشناسان تربیتی قرار گیرد(2012)Skinner & .
 Pitzerمشغولیت تحصیلی را تنها پیشایند نزدیک و تنها مسیر دستیابی به تحول و پیشرفت
(یادگیری ،نمره ،مقابله مؤثر ،تاب آوری و غیره) ،در محیط های تحصیلی دانسته اند.
مشغولیت تحصیلی ،کنشی نیرومند ،جهت دار و مداوم تعریف می شود ( Connell& Wellborn,
 .)1991در این تعریف چهار ویژگی کنشی بودن ،نیرومندی ،جهت دار بودن و تداوم مورد تاکید قرار
گرفته است؛ ویژگی هایی که از مفاهیم اساسی مباحث انگیزشی هستند .مشغولیتبه طور کلی به
معنای تعامل ویژگی های ف ردی با ویژگی های مهم محیطی است و شامل آغاز کنش برانگیخته و
تداوم آن در رویارویی با موانع و مشکالت است .مشغولیت تحصیلی ،به طور خاص ،مشارکت سازنده،
مشتاقانه ،خواستنی و مبتنی بر شناخت یادگیرنده در فعالیت های یادگیری است که مستقیماً به
پیامدهای مثبت تحصیلی منجر می شود (.)Skinner, Kinderman& Furrer, 2009
 )1992( Newman, Wehlage and Lambornمعتقد هستند مشغولیت تحصیلی دانش آموز
عبارت است از سرمایه گذاری روان شناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در
دانش ،مهارت ها و یا هنرهایی که در واقع فعالیت تحصیلی برای ارتقا آن صورت می گیرد .به طور
کلی این مفهوم اشاره به کیفیت تالشی که دانش آموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می
کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مطلوب تر دست یابند ،اشاره دارد ( Linnenbrink
.)2003،& Pintrich
در ابتدا پژوهشگران دو بعد رفتاری و عاطفی را برای مشغولیت تحصیلی در نظر گرفته بودند
( ،)Finn,2006لیکن در پژوهش های بعدی محققان بعد شناختی را به تعریف مشغولیت تحصیلی
اضافه کردند و مشغولیت تحصیلی را دربرگیرنده سه مولفه مشغولیت رفتاری ،2مشغولیت عاطفی 3و
مشغولیت شناختی 4دانستند ).(Fredericks, Blumenfeld & Paris,2006
در تبیین عوامل موثر بر مشغولیت تحصیلی می توان به نظریه نظام های بوم شناختی اشاره
کرد .براساس نظریه نظامهای بوم شناختی ( )Bronfenbrenner & Morris , 1998منشأ هر تحولی،
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تعامل های متقابل پیچیده و پیشرونده میان ارگانیزم زیست روانشناختی فعال و در حال تحول
(مانند یادگیرنده) و افراد ،اشیا و سمبل ها (مانند معلمان ،همکالسی ها ،تکالیف یادگیری و هدفها)،
در محیط های مجاور( 1مانند خرده نظام تحصیلی ،مدرسه یا دانشگاه) است .این اَشکال پایدار تعامل،
فرایندهای مجاور 2نام دارند و موتور اولیه تحول فرد در خرده نظام مربوطه محسوب می شوند؛ به
این معنی که فقط از طریق درگیری در این فعالیت ها و تعامل هاست که فرد در آن بافت تحول می
یابد .محتوا ،قدرت و جهت این فرایندها نیز تحت تأثیر کنش ویژگی های فرد در حالت حول و ویژگی
های محیطی است که فرایندها در آن رخ میدهد و ماهیت نتایج تحولی را رقم میزند
( .)Bronfenbrenner &Morris , 1998براساس این مدل می توان مشغولیت تحصیلی را به عنوان
فرایند مجاور در نظر گرفت که حاصل تعامل بین ویژگی های درون فردی و محیط یادگیری می
باشد.
از میان ویژگی های درون فردی خودپنداره تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردارند .به نظر
می رسد که صاحبنظران بر نقش خودپنداره به عنوان تعیینکنندهی اساسی رفتارها صحه گذاردهاند
( ،)Mehrad, 2016چرا که پندار فرد از خودش تا اندازهای تصور او را راجع به عملکردش تعیین
میکند.
خودپنداره ،شبکه ای از عقاید و باورهای مثبت و منفی در مورد خود ،پذیرش یا رد خود می
باشد ( .)Goetz, Hanna, Anne, Lüdtke & Nathan , 2009در پژوهش های مختلف که پیرامون
خودپنداره انجام گرفته است ،این مفهوم را با اصطالحات متفاوتی تعریف کرده اند و برخی نیز آن را
مترادف با عزت نفس و خودتنظیمی دانسته اند ( .)Ahmad and Brvaincma,2006خودپنداره،
مجموعه صفات ،تواناییها ،نگرشها و ارزشهایی است که فرد به آنها باور دارد و توصیف کنندهی او
میباشد1975(Gaige and Berliner .؛  )Mehrad, 2016خودپنداره را به صورت مجموعهای از ادراکات
و نگرشهایی که نسبت به خود داریم و اینکه چگونه خود را توصیف میکنیم بیان میکنند .در مورد
بوجود آمدن خودپنداره محققان بیان داشته اند که ادراکات فرد از خود و از طریق تجربه در محیط،
تعامل با دیگران و اسنادهای رفتاری مربوط به خودش حاصل میشود (.)Mehrad, 2016
خودپنداره تحصیلی نیز فرایند شکل گیری ارزشیابی از خودپنداره متأثر از تجربه های آموزشی
دانش آموزان و تفسیر محیط آموزشی و بیانگر دانش و ادراکات فردی درباره نقاط قوت و ضعف
خودمان در یک حوزه تحصیلی معین و عقاید فردی درباره توانایی هایمان در انجام موفقیت آمیز
تکالیف تحصیلی در سطوح طراحی شده است و یکی از بهترین پیش بینی کنندهها و میانجی ها
immediate environments
proximal processes
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برای متغیرهایانگیزشی اثربخش و غیر اثربخش و از جمله عوامل مؤثر در فرایند یادگیری می باشد
( .)Pekran, Goetz, Frenzel, Barchfeld & Perry,2011پژوهش های مختلف ارتباط بین خودپنداره
تحصیلی و مشغولیت تحصیلی را نشان داده اندGreen, Liem, Martin, Colmar, Marsh & .
 )2012( McInerneyبیان داشتند که انگیزه تحصیلی و خودپنداره تحصیلی تاثیر مستقیم و معنی
داری بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان داشتند .همچنین مشغولیت تحصیلی هم تاثیر معنی دار
بر عملکرد دانش آموزان داشت و هم توانست بین متغیرهای پژوهش نقش واسطه ای ایفا کند.
 )2008(Trautwein & Lüdtkeنیز بیان داشتند که ارزیابی از انتظار تکلیف و ارزش تکلیف با پذیرش
و انجام تکلیف و میزان تالش در تکلیف مرتبط است.
) Malimori (2001در پژوهشی نشان داده شد که بین خودپنداره با پیشرفت تحصیلی ،حل
مسله و رفتار های مانند مداومت در تکلیف ،پیوند های قوی وجود داشت .در اینجا مداومت در انجام
تکلیف را می توان به عنوان شاخص مشغولیت تحصیلی در نظر گرفت (and et .(Malmiurie,2001
 al (2008) Goetzنیز بیان میکنند که ارزیابیهای فردی از شایستگی ،تالش برای بدست آوردن
پیامد های مثبت در حوزه خاص پیش بینی مینماید.
عالوه بر این ،منطبق با الگوی نظام های بوم شناختی (،)Bronfenbrenner & Morris , 1998
محیط یادگیری نیز از عوامل اثرگذار بر مشغولیت تحصیلی دانش آموزان و فرایندهای درون فردی
آنان است .محیط یادگیری مدرسه یکی ازحوزه های مهم زندگی دانش آموزان است؛ زیرا آنها بسیاری
از وقت خودرادرمدرسه سپری می کنند ( .(Lee, Lee & Rojewski ,2012محیط مدرسه به جو
روانشناختی و شکل فیزیکی مدرسه اشاره دارد (.)Meristo & Eisenschmidt, 2014
) Way, Reddy & Rhodes (2007چهار مولفه را برای محیط مدرسه مطرح کرده اند؛ حمایت
معلم ،حمایت همساالن ،خودمختاری و ثبات قوانین Wang and Eccles (2013) .نیز ساختار محیط
مدرسه را شامل  5مولفه حمایت ساختار مدرسه ،حمایت از انتخاب ،حمایت عاطفی معلم ،حمایت
عاطفی همساالن و آموزش ارتباط می دانند.
در دهههای اخیر ،تالش های زیادی برای مطالعه محیط مدرسه و ادراک دانش آموزان از فضای
روانشناختی کالس به عمل آمده است ( .)Way and et al,2007نتایج حاکی از این بوده است که
ادراک محیط مدرسه پیش بینی کننده انگیزش ()Hardre, Crowson, Debacker & White, 2007
و مشغولیت تحصیلی (2015، Ramezani؛ )Appleton, Christenson & Furlong,2008دانش آموزان
است.
در این راستا ،محققان بیان داشتند که سبک های آموزش معلمان ارتباط معنی داری با میزان
مشغولیت تحصیلی دانش آموزان دارد ( Sarıtepeci and Çakır (2015) .(Chi & shin,2015نیز
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ارتباط بین محیط یادگیری ترکیبی 1با مشغولیت تحصیلی و انگیزه تحصیلی را نشان دادند .این
محققان دریافتند که در محیط های یادگیری ترکیبی به دلیل استفاده از ابزارهای متفاوت به منظور
ایجاد یادگیری در یادگیرندگان میزان مشغولیت تحصیلی و همچنین انگیزه تحصیلی افزایش می
یابد.
بسیاری از محققان دیگر نیزبیان داشتند که ابعاد مختلف ساختار اجتماعی کالس درس و
محیطهای یادگیری در پیش بینی مشغولیت تحصیلی نقش دارند
(Lam and et al, 2012, Opdenakker & Minnaert, 2011, Huang& Fisher, 2011, Wang
and Holcombe , 2010, Patrick, Ryan& Kaplan, 2007, Paulen, Bru & Murberg, 2006,
Rabani, Tale Pasand, Rahmanian Bogar and Mohamadi Far, 2017, Bordbar and Yosefi,
2016, Shakarami, Sadeghiand Ghadampour, 2018, Sepah Mansour, Barati and Behzadi,
2016).

عالوه بر این برخی از محققان به بررسی اتباط بین ساختار محیط کالس درس و خودپنداره
تحصیلی دانش آموزان پرداختند )2016( Furuta.نشان داد که ویژگی های محیط یادگیری نظیر
ارتباط موثر معلم با دانش آموزان ،ارتباط دانش آموزان با یکدیگر ،دادن استقالل و حق اظهار نظر به
دانش آموزان و حمایت عاطفی از دانش آموزان بیشترین تاثیر را بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان
داشته استWang and Eccles (2013).نیز بیان داشتند که اثرات بافت مدرسه شامل ساختار حمایتی،
شرایط انتخاب ،تدریس مرتبط و حمایت عاطفی معلم و همساالن با خودپنداره تحصیلی و ارزش
تکلیف در دانش آموزان رابطه معنی داری دارند .در واقع ادراک دانش آموزان از حمایت های تحصیلی
و عاطفی افراد مهم (والدین ،معلم و همساالن) نقشی مؤثر در زمینه خودپنداره تحصیلی دارد.
) Wigfild and et al (2006بیان داشتند که ادارک مثبت از محیط مدرسه منجر به افزایش سطح
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان خواهد شد Asor and et al (2002).نشان دادند که حمایت معلم
از خودمختاری دانش آموز و تاکید معلم بر ساختار تکلیف هم بر احساس مثبت خودپنداره تحصیلی
و هم بر رفتارهای مثبت تحصیلی دانش آموزان موثر است .در مقابل معلمانی که ساختار واضح و
روشنی برای دانش آموزان فراهم نمی آورند باعث ایجاد و توسعه پیامدهای مثبت تحصیلی در دانش
آموزانشان نخواهند شد.
در دو دهه گذشته ،مشغولیت تحصیلی به دلیل جامعیت خود در توصیف انگیزه و یادگیری
دانش آموزان و همچنین به عنوان یک عامل پیش بینی کننده قوی عملکرد ،پیشرفت و موفقیت
دانش آموزان در مدرسه ،مورد توجه پژوهشگران و مربیان قرار گرفته است (.)Lam and et al,2016
باتوجه به اهمیت مشغولیت تحصیلی ،پژوهشگران و مربیان مشتاق هستند به درک عمیق تری نسبت
blended learning environments
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به عوامل مؤثر بر مشغولیت تحصیلی برسند .با توجه به این مهم ،هدف این پژوهش نیز بررسی عوامل
پیشایندی موثر بر مشغولیت تحصیلی در قالب یک مدلی است .همانگونه که بیان شد ساختار محیط
مدرسه به عنوان عامل مدرسه ای و خودپنداره تحصیلی به عنوان عامل فردی و روان شناختی می
توانند تاثیر گذار باشند .لذا هدف اصلی این تحقیق تدوین مدل علی محیط مدرسه بر مشغولیت
تحصیلی با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان می باشد .باتوجه به آنچه بیان شد
سوال اصلی پژوهش این است که آیا خودپنداره تحصیلی نقش واسطه ای بین ساختار محیط مدرسه
و مشغولیت تحصیلی ایفا می کند؟ شکل شماره یک مدل مفهومی پژوهش حاضر را نشان می دهد.

خودپنداره
تحصیلی

ساختار

مشغولیت

محیط

تحصیلی

مدرسه
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع هبستگی است که در چارچوب آن ،روابط مفروض میان متغیرهای
مدل پژوهش ،با استفاده از روش مدلیابی معادالت ساختاری بررسی شده است .در مدل مذکور،
ساختار محیط مدرسه ،متغیر برونزاد ،خودپنداره تحصیلی متغیر واسطهای و درگیری تحصیلی (با
شاخص های درگیری رفتاری ،درگیری شناختی و درگیری عامل) متغیر درونزاد بودند.
شرکت کنندگان و روش نمونهگیری
جامعة آماری پژوهش حاضر را همة دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر شیراز
در سال تحصیلی 1396-97تشکیل دادند .به منظور انتخاب نمونه مورد نظر ،از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .نحوه نمونهگیری بدین شکل بود که به منظور داشتن یک
پوشش جمعیتی مناسب ،ابتدا از هر یک از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز ،دو مدرسه
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به صورت تصادفی (یکی دخترانه و دیگری پسرانه) انتخاب شدند .سپس از هر دبیرستان نیز  3کالس
به صورت تصادفی در پایههای دهم و یازدهم انتخاب شد .بنابراین در مجموع  24کالس انتخاب شد.
با توجه به اینکه روش نمونهگیری خوشهای بود ،بنابراین در نهایت تعداد  508نفر انتخاب گردید که
از این تعداد 251 ،نفر را دانشآموزان پسر و  257نفر دیگر را دانشآموزان دختر تشکیل دادند .از
نظر توزیع سنی نیز افراد نمونه با میانگین  16/17سال ،در دامنه  15تا  18سال قرار داشتند.
ابزارهای پژوهش
-1پرسشنامه مشغولیت

تحصیلی1

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی توسط  )2012( Riuoساخته شده است .این پرسشنامه دارای 13
گویه است و ابعاد درگیری تحصیلی شامل ابعاد شناختی ،رفتاری و عاملی 2را مورد سنجش قرار می
دهد .در این پرسشنامه از چهار گویه برای سنجش بعد درگیری شناختی (گویه های 5،6،7و  ،)8از
چهارگویه برای سنجش بعد درگیری رفتاری (گویه های 3 ،2 ،1و  )4و از پنج گویه برای سنجش
بعد درگیری عاملی (گویه های 11،12 ،10 ،9و )13استفاده شده است .گویهها در مقیاس پنج درجه
ای لیکرت از( 1کامال مخالفم) تا( 5کامال موافقم) نمره گذاری میشوند .ریو ( )2013ضریب آلفای
کرونباخ بعد شناختی ،رفتاری و عاملی پرسشنامه درگیری تحصیلی را به ترتیب  0/75 ،0/86و 0/88
گزارش کرده که حاکی از اعتبار مطلوب پرسشنامه است .برای بررسی روایی ،از روش روایی همگرا
استفاده شد .ن تایج نشان دادند پرسشنامه درگیری تحصیلی با مقیاس ارضای نیازهای روانشناختی
همبستگی مثبت و معنادار و با پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ()Mac Ilroy and Banting, 2002
همبستگی مثبت و معنادار دارد (.)Riuo,2012
در پژوهش حاضر نیز به منظور احراز روایی از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای محاسبه پایایی
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .به منظور انجام تحلیل عاملی تأییدی ،مدل  3عاملی ریو
( ) 2012مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام تحلیل عاملی تأییدی از نسخه  23نرم افزار AMOS
استفاده شد .نتایج این تحلیل نشان داد که تمامی گویه های این پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر
از  0/30هستند و ساختار  3عاملی پرسشنامه مشغولیت تحصیلی را تأیید میکنند .به طور کلی،
دامنه بار عاملی برای گویههای این مقیاس بین  0/33تا  0/71قرار دارد .در مجموع ،نتایج تحلیل
عامل تأییدی بیانگر آن است که پرسشنامه مشغولیت تحصیلی از روایی سازهای مطلوبی برخوردار
است و ساختار  3عاملی یادشده مورد تأیید قرار میگیرد .مقادیر به دست آمده از محاسبه شاخصهای

Academic Engagement Questionnaire
cognitive, behavioral, and agentic
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برازش بیانگر برازندگی مطلوب مدل به دست آمده است .جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب به دست آمده ،برای ابعاد شناختی ،رفتاری و عاملی به
ترتیب برابر با 0/56 ،0/60و  0/63و برای کل مقیاس برابر با  0/76بود .این نتایج بیانگر پایایی نسبتاً
مطلوب این پرسشنامه است.
 -2پرسشنامه خودپنداره تحصیلی
به منظور ارزیابی خودپنداره تحصیلی از پرسشنامه ای که توسط ) Kalifeh (2008ساخته شده
است ،استفاده شد .این مقیاس شامل  26گویه است که  13گویه آن مثبت و  13گویه آن به صورت
منفی بیان شده است .این پرسشنامه دارای پنج مولفه ی گرایش مثبت به خود ،گرایش به خانواده،
همس االن ،مدرسه و معلم است .هر گویه دارای پنج پاسخ است که در مقوله های (کامال مخالفم،
نسبتا مخالفم ،نظری ندارم ،نسبتا موافقم و کامال موافقم) تنظیم شده است .در پرسش های مثبت به
پاسخ کامال مخالفم نمره ی 1و کامال موافقم نمره ی  5تعلق می گیرد و در پرسش های منفی نمره
گذاری بر عکس است.
) Kalifeh (2008جهت اطالع از روایی آزمون از روایی صوری استفاده کرد .بدین گونه که
پرسشنامه به  8نفر از اعضای هیئت علمی روانشناسی تربیتی و دو نفر از اعضای هیئت علمی برنامه
ریزی درسی دانشگاه شیراز داده شد و سواالت مورد توافق انتخاب شدند .همچنین برای تعیین روایی
مولفه ها ،از طریق ضریب همبستگی بین مولفه ها ،مقدار ضریب همبستگی مولفه ها با نمره کل
بین 0/22تا  0/71به دست آمد Kalifeh (2008) .جهت تعیین پایایی از روش بازآزمایی استفاده نمود
که این ضریب پس از دو هفته  0/99به دست آمد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0/90
برآورد شد.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی آزمون خودپنداره تحصیلی از روش تحلیل عامل
تأییدی استفاده شد .به منظور انجام تحلیل عاملی تأییدی ،مدل  5عاملی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این تحلیل نشان داد که تمامی گویه های این پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر از  0/25هستند
و ساختار  5عاملی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی را تأیید میکنند .به طور کلی ،دامنه بار عاملی
برای گویههای این مقیاس بین  0/26تا  0/82قرار دارد .در مجموع ،نتایج تحلیل عامل تأییدی بیانگر
آن است که پرسشنامه خودپنداره تحصیلی از روایی سازهای مطلوبی برخوردار است و ساختار 5
عاملی یادشده مورد تأیید قرار میگیرد.
عالوه بر این به منظور بررسی پایایی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  0/90و برای زیر مقیاس ها بین 0/51
تا  0/70محاسبه شد.
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 -3مقیاس ادارک از جو مدرسه
برای سنجش این متغیر از پرسشنامه ادارک از جو مدرسه استفاده شد (.)Way and et al, 2007
این پرسشنامه دارای 31گویه و چهار خرده مقیاس حمایت معلم ،حمایت همساالن ،خودمختاری
دانش آموزان و وضوح و ثبات قوانین می باشد .خرده مقیاس حمایت همساالن دارای دو مولفه تعامل
با همساالن و وابستگی و خرده مقیاس وضوح و ثبات قوانین نیز دارای دو مولفه ساختار مدرسه و
سختی قوانین است .هر گویه دارای پنج پاسخ است که در مقوله های کامال مخالفم ،نسبتا مخالفم،
نظری ندارم ،نسبتا موافقم و کامال موافقم تنظیم شده است و به پاسخ کامال مخالفم نمره 1و کامال
موافقم نمره  5تعلق می گیرد )2007(Way and et al .با استفاده از تحلیل عامل تاییدی ساختار 4
مولفه ای این مقیاس را مورد تایید قرار داده اند .عالوه بر این این محققان ضریب آلفای کرونباخ برای
مولفه ها و نمره کل را بین  0/63تا  0/89به دست آوردند Mahna (2014) .نیز پایایی این مقیاس را
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/79به دست آورد .به منظور بررسی روایی
مقیاس هم از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که ساختار  4عاملی مقیاس ادارک از جو مدرسه
را تایید کرد (.)Mahna, 2014
در پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عامل تاییدی استفاده شد.
نتایج این تحلیل نشان داد که تمامی گویه های این پرسشنامه دارای بار عاملی بیشتر از  0/30هستند
و ساختار  4عاملی مقیاس ادارک از جو مدرسه را تأیید میکنند .به طور کلی ،دامنه بار عاملی برای
گویههای این مقیاس بین  0/30تا  0/88قرار دارد .در مجموع ،نتایج تحلیل عامل تأییدی بیانگر آن
است که مقیاس ادارک از جو مدرسه از روایی سازهای مطلوبی برخوردار است و ساختار  4عاملی
یادشده مورد تأیید قرار میگیرد .به منظور بررسی پایایی مقیاس ادارک از جو مدرسه از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با  0/94بود .همچنین این ضریب
برای زیر مقیاس ها بین  0/77تا  0/90محاسبه شد.
یافته ها
میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در جدول  1گزارش شده است .عالوه براین،
پیش از آزمون مدل پژوهش ،ابتدا به منظور بررسی چگونگی رابطه متغیرهای پژوهش و اعتبار
بخشیدن به تحلیلهای بعدی ،همبستگی آنها محاسبه شده است که نتایج آن در جدول  1آورده
شده است.
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جدول  .1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
1

2

3

4

5

6

7

 .1حمایت معلم

---

 .2حمایت همساالن

0/65

---

0/41

0/42

---

 .4وضوح و ثبات قوانین

0/39

0/45

0/69

---

 .5خودپنداره تحصیلی

0/56

0/60

0/56

0/62

---

 .6مشغولیت شناختی

0/24

0/28

0/33

0/34

0/36

---

 .7مشغولیت رفتاری

0/24

0/28

0/33

0/34

0/37

0/77

---

 .8مشغولیت عاملی

0/18

0/25

0/34

0/35

0/34

0/70

0/72

 .3خودمختاری دانش
آموزان

میانگین

انحراف
معیار

18/17

6/55

28/09

10/53

16/97

4/8

37/17

9/9

79/48

23/05

14/95

3/65

14/18

3/68

17/39

5/21

نتایج جدول  1حاکی از آن است که بین ابعاد ادارک از جو مدرسه باخودپنداره تحصیلی و ابعاد
مشغولیت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .همچنین خودپنداره تحصیلی با ابعاد
مشغولیت تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
به منظور آزمون مدل پیشنهادی پژوهش ،مفروضههای زیر بنایی روش مدلیابی معادالت
ساختاری بررسی گردید .پس از غربالگری دادههای اولیه (شامل بررسی دادههای از دست رفته و
بررسی دادههای پرت) ،مفروضه اصلی مدلیابی معادالت ساختاری یعنی نرمال بودن تک متغیری و
چندمتغیری دادهها بررسی شد که نتایج بیانگر وجود شرایط مناسب دادههای گردآوری شده بود.
شکل شماره  2مدل نهایی پژوهش را به صورت کلی نشان میدهد .الزم به ذکر است که در این
شکل ،به منظور خالصهسازی و اجتناب از درهم آمیختگی خطوط و ضرایب ،فقط مسیرهای معنادار
ترسیم شده است.
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خود
مختاری

0/15
R2= 0/56

حمایت

0/21

معلم

خودپنداره تحصیلی

0/26

حمایت

11

0/15

R2= 0/21

0/24

مشغولیت
تحصیلی

0/32

همسال

0/14

ثبات

شکل شماره  -2مدل نهایی پژوهش

قوانین

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  .2اثرات ضرایب استاندارد مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای پژوهش
متغیر پیش بین

متغیر مالک

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

حمایت معلم

خودپنداره تحصیلی

0/21

0/000

0/21

حمایت همساالن

خودپنداره تحصیلی

0/26

0/000

0/26

خودمختاری دانش آموزان

خودپنداره تحصیلی

0/15

0/000

0/15

وضوح و ثبات قوانین

خودپنداره تحصیلی

0/32

0/000

0/32

حمایت معلم

مشغولیت تحصیلی

0/000

0/051

0/051

حمایت همساالن

مشغولیت تحصیلی

0/000

0/064

0/064

خودمختاری دانش آموزان

مشغولیت تحصیلی

0/15

0/036

0/19

وضوح و ثبات قوانین

مشغولیت تحصیلی

0/14

0/077

0/21

خودپنداره تحصیلی

مشغولیت تحصیلی

0/24

0/000

0/24

همان طور که در شکل  2مالحظه میشود ،در مجموع مدل پژوهش حاضر  21درصد از واریانس
مشغولیت تحصیلی نوجوانان را تبیین میکند .همچنین این مدل  56درصد از واریانس خودپنداره
تحصیلی را تبیین نموده است .عالوه بر این مشاهده می گردد که حمایت معلم ،حمایت همساالن،
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خودمختاری دانش آموزان و وضوح و ثبات قوانین بطور مثبت و معنی داری پیش خودپنداره تحصیلی
در نوجوانان هستند .همچنین خودمختاری دانش آموزان ،وضوح و ثبات قوانین و خودپنداره تحصیلی
نیز پیش بین مثبت و معنی دار مشغولیت تحصیلی بودند .در ادامه به منظور بررسی نقش واسطه ای
خودپنداره تحصیلی بین ابعاد ادارک از محیط مدرسه و مشغولیت تحصیلی از آزمون بوت استروپ
استفاده شد (جدول.)3
جدول  .3اثرات غیرمستقیم ابعاد ادارک از جو مدرسه بر مشغولیت تحصیلی با واسطهگری
خودپنداره تحصیلی
برونزاد
حمایت معلم
حمایت همساالن
خودمختاری
دانش آموزان
وضوح و ثبات
قوانین

واسطه

درونزاد

خودپنداره
تحصیلی
خودپنداره
تحصیلی
خودپنداره
تحصیلی
خودپنداره
تحصیلی

مشغولیت
تحصیلی
مشغولیت
تحصیلی
مشغولیت
تحصیلی
مشغولیت
تحصیلی

β

خطا

حدپایین

حد باال

P

0/051

0/021

-0/011

0/06

0/001

0/064

0/03

0/02

0/12

0/002

0/036

0/037

0/044

0/173

0/01

0/077

0/025

0/032

0/11

0/002

براساس نتایج ارائه شده در جدول  3خودپنداره تحصیلی توانسته است بین ابعاد ادارک از جو
مدرسه با مشغولیت تحصیلی نقش واسطه ای ایفا کند.
به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از چندین شاخص معتبر استفاده شد که نتایج آن در
جدول  4آمده است.در مجموع محاسبات صورت گرفته نشاندهنده برازش مکفی برای مدل نهایی
است.
جدول  -4شاخصهای برازش مدل نهایی پژوهش
شاخصها

/df2χ

CFI

IFI

GFI

AGFI

RMSEA

Pclose

مقادیر

1/17

0/99

0/99

0/99

0/98

0/031

0/98

بحث و نتیجه گیری
مشغولیت تحصیلی به مشارکت فعاالنه و مشتاقانه یادگیرندگان در فرایند یادگیری اشاره دارد
و انتظار می رود در عملکرد تحصیلی یادگیرندگان موثر باشد .در دهه های اخیر ،مشغولیت تحصیلی
و عوامل مؤثر برآن همواره مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت بوده و پژوهش های بسیاری را به
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خود اختصاص داده است .در ایران نیز پژوهشگران درصدد شناسایی متغیرهایی هستند که با کمک
آنها بتوانند آموزش و ساختار کالسی را اصالح کنند و به این ترتیب فعالیت های مرتبط با عملکرد
تحصیلی را ارتقا بخشند .هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه ی بین ادارک از جو مدرسه و
مشغولیت تحصیلی با نقش واسطه ای خودپنداره تحصیلی بود .نتایج بیانگر این بود که ابعاد ادارک
از جو مدرسه شامل حمایت معلم ،حمایت همساالن ،خودمختاری دانش آموزان و وضوح و ثبات
قوانین پیش بین مثبت و معنی دار خودپنداره تحصیلی بودند .این یافته با یافته های گذشته همسو
است (Forota, 2016, Wigfild and et al, 2006, Wang and Eccles, 2013 , Asor and et al,
2002).

این محققان نیز دریافتند که ادارک مثبت دانش آموز از ابعاد مختلف محیط یادگیری بر
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان موثر است .خودپندارهی تحصیلی به ادراک شخصی فرد از کارآمدی
اش در موضوع های درسی اشاره دارد .در این راستا عامل هایی مانند تجارب موفقیت یا شکست
تحصیلی در سال های نخست یادگیری آموزشگاهی ،تصورات مربوط به توانایی هایش نسبت به
موضوع های درسی و نوع تعامالت بین دانش آموز با معلم و همساالنش تاثیر گذار هستند.
) Mindaglio and Piert (2003بیان می دارند که مهمترین مشخصهی خودپنداره تحصیلی هم در
حوزه های عمومی و هم محتوایی حالتی است که خودپنداره فرد در نتیجه کنش های متقابل و
تجارب با دیگران شکل بگیرد .تصویر ذهنی مثبت افراد راجع به خود نه تنها میتواند در تحصیل وی
تأثیر بگذارد بلکه این تصور عاملی مثبت برای رسیدن به کمال مطلوب در امر تحصیل نیز است و بر
عکس ،دانش آموزانی که احساس خوبی درباره توانایی خود ندارند ،در فعالیت های تحصیلی خود
موفق نخواهند بود .برخی از صاحب نظران خودپنداره را جزء جدایی ناپذیر از یادگیری و رشد دانش
آموزان می دانند و کار معلم و آموزشگاه را فراهم ساختن زمینه مناسب ،برای دست یابی به خودپنداره
مثبت و عملکرد مناسب برای دانش آموزان بیان داشته اند ( .)Mehrad,2016عوامل مربوط به محیط
یادگیری تاثیر قابل توجهی بر خودپنداره دانش آموزان دارند .به عبارتی زمانی که دانش آموزان محیط
یادگیری را به صورت محیطی درک می کنند که به تقویت استقالل آنها منتهی می شود و محتوای
محیط یادگیری را برای آینده ی خود مفید بدانند ،از راههای مناسبی برای برخورد باچالش ها و
انطباق با شرایط تحصیلی استفاده می کنند که منجر به موفقیت در زمینه تحصیلی خواهد شد.
همانگونه که مشاهده شد از میان ابعاد ادارک از جو مدرسه ،ثبات و وضوح قوانین بیشترین قدرت
پیش بینی کنندگی خودپنداره تحصیلی را در بین دانش آموزان ایرانی داشت .ثبات و وضوح قوانین
به مشخص بودن چهارچوب ها و استانداردهای محیط یادگیری اشاره دارد .زمانی که این چهارچوب
ها به خوبی مشخص شده باشند و هم معلمان و هم دانش آموزان نسبت به اجرای این قوانین پای
بند باشند می تواند بیشترین تاثیر را بر خودپنداره دانش آموزان داشته باشد.
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همچنین نتایج بیانگر این بود که ابعاد ادارک از جو مدرسه با واسطه خودپنداره تحصیلی پیش
بین معنی دار مشغولیت تحصیلی دانش آموزان بود .بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که بین
ادارک از محیط یادگیری و مشغولیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد (Lam
and et al, 2012, Opdenakker & Minnaert, 2011, Huang& Fisher,2011, Wang and
Holcombe, 2011, Patric and et al, 2007, Rabani and et al, 2017).

برخی از پژوهش ها نیز در راستای یافتن میانجی بین ادارک از محیط یادگیری و مشغولیت
تحصیلی به متغیرهایی نظیر فرایند های خود ( )Bordbar and Yosefi, 2016یا خودکارآمدی
( )Karington, 2013اشاره کرده اند .درتبیین این یافته می توان بیان داشت که محیط یادگیری از
طریق فراهم ساختن فرصت های حمایتی عاطفی و ایجاد موقعیت هایی برای تصمیم گیری های
تحصیلی و اجتماعی ،به رشد و توسعه توانمندی های شخصی دانش آموزان کمک می کند و از این
طریق می تواند در ارتقاء خودپنداره تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد .در واقع دانش آموزانی که
نگرش مثبتی نسبت به معلم ،همساالن و فعالیت های تحصیلی و آموزشی دارند ،در عملکرد تحصیلی
نیز پرانرژی خواهند بود و باور دارند که میتوانند بر مشکالت و چالش های تحصیلی غلبه کنند .به
عبارتی خودپنداره تحصیلی می تواند نقش موثری در انتخاب و انجام فعالیت های تحصیلی ایفا کند.
از سوی دیگر احساس خودپنداره تحصیلی مثبت ،انگیزهی یادگیرندگان را برای مشغولیت با
تکالیف ،کنار آمدن با شرایط نامطلوب موجود و چالشهای پیش رو ترغیب میکند .دانش آموزان با
خودپنداره تحصیلی باال ،پرانرژی نمایان میشوند و باور دارند که می توانند بر مشکالت و چالش های
تحصیلی غلبه کنند.
یافته قابل توجه پژوهش حاضر این بود که دو بعد خودمختاری و ثبات و وضوح قوانین هم بطور
مستقیم و هم با واسطه خودپنداره تحصیلی پیش بینی کننده مشغولیت تحصیلی دانش آموزان بود.
در خصوص این یافته نیز می توان بیان داشت که خودمختاری به معنای حق انتخاب فعالیتها و
تکالیف درس ،امکان استفاده از راهحلهای مختلف برای حل مسائل ،در نظر گرفتن سرعت یادگیری
دانشآموزان توسط معلم و انعطاف در زمان تحویل تکالیف و طرحها می باشد .این شرایط می تواند
موجب ایجاد حس مثبتی در دانش آموزان درباره خودشان ،مدرسه و تکالیف تحصیلی بشود که نتیجة
آن برانگیختن تمایل درونی آنها برای انجام فعالیت یادگیری و در نهایت درگیری درآنهاست.
این پژوهش تلویحات نظری و کاربردی به همراه داشته است .به لحاظ نظری مدلی بافتی و
انگیزشی در خصوص مشغولیت تحصیلی ارائه شد و با استفاده از داده های تجربی مورد آزمون و
تایید قرار گرفت .به لحاظ کاربردی نیز نتایج این پژوهش به مربیان و مسئوالن نظام آموزشی کشور
کمک میکند تا برای تغییر ساختار محیط آموزشی به منظور افزایش مشغولیت تحصیلی و بهبود
خودپنداره تحصیلی دانش آموزان برنامه ریزی های الزم و سیاست گذاری های مناسبی اتخاذ کنند.
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، با توجه به اینکه پژوهش از نوع همبستگی بوده است،این پژوهش با محدودیت هایی نیز همراه است
 عالوه بر این با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر.نمیتوان از روابط به دست آمده استنباط علّی نمود
. در تعمیم نتایج آن باید احتیاط شود،روی دانش آموزان متوسطه دوم صورت گرفته است
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