بررسي رابطه میان جو عاطفي خانواده و ادراک از محیط مدرسه با اشتیاق تحصیلي
دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز
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چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه میان جو عاطفي خانواده و ادراک از محیط مدرسه با
اشتیاق تحصیلي دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بوده است .روش تحقیق
از نوع توصیفي – همبستگي است .نمونه آماری  143نفر بودند که به روش نمونهگیری
خوشه ای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش شامل پرسشنامه
( )4004و آزمون ادراک از محیط کالس جنتری و همکاران ( )4004بود .به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفي مانند میانگین و انحراف معیار و روشهای آمار
استنباطي مانند ضریب همبستگي پیرسون و تجزیه تحلیل رگرسیون چندمتغیری استفاده
شده است .یافتههای پژوهش نشان دادند که میان نمره کل مقیاس جو عاطفي و حیطههای
آن با نمره کل مقیاس اشتیاق تحصیلي و مؤلفههای آن ،در سطح آلفای p>0/00رابطۀ
معنادار وجود دارد و مؤلفههای ادراک از محیط کالس با مؤلفههای اشتیاق تحصیلي
دانش آموزان در سطح اطمینان  p>0/03رابطۀ معنادار دارند و در رابطه چندگانه
مؤلفههای ادراک از محیط کالس ،جوعاطفي خانواده و مؤلفههای اشتیاق تحصیلي توان
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جو عاطفي خانواده هیل برن( ،)3694آزمون اشتیاق تحصیلي فردریکس و همکاران

پیشبیني پاییني داشتند .نتایج پژوهش نشان داد که میزان اشتیاق تحصیلي دانش آموز به
مدرسه تا حدود زیادی به جو عاطفي خانواده و میزان ادراک آنها نسبت به محیط کالس

كليد واژگان :جو عاطفي خانواده ،ادراک از محیط مدرسه ،اشتیاق تحصیلي
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مقدمه
مقطع متوسطه یکي از حساسترین مقاطع تحصیلي است که دانشآموزان را برای رسیدن به
اهداف واالیي همچون ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالي و دانشگاهها و در نتیجه اشتغال و
تشکیل زندگي آماده ميکند .اما همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا برخي از دانشآموزان مشتاقانه
در راه رسیدن به این اهداف آموزشي تالش ميکنند و در انجام دادن تکالیف آموزشگاهي از خود
تالش و جدیتي بيشائبه نشان ميدهند و حال آنکه بعضي دیگر از تکالیف آموزشگاهي اجتناب
ميکنند یا از روی بيعالقگي به انجام دادن آنها ،مبادرت ميورزند؟ اینها سؤاالت مربوط به میزان
اشتیاق دانش آموزان است .مفهوم اشتیاق تحصیلي 3در دهههای اخیر توجه بسیاری را به خود
جذب کرده است.
را یک عامل مهم برای یادگیری ميدانند (زنجییِر .)4008 ،4اشتیاق تحصیلي به میزان انرژیای که
یک فراگیر برای انجام دادن کارهای تحصیلي خود صرف ميکند و نیز میزان اثربخشي و کارایي
حاصل شده اطالق ميشود (نعامي و پیریایي« .)3163 ،اشتیاق تحصیلي» همچنین سبب مشارکت
مؤثر در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسي ،سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطۀ مناسب
با معلمان و سایر دانشآموزان ميشود (شاری ،مهدیوسف ،مهدغزالي ،حاجعثمان و مهدزهیر،1
 .)4034مدل فردریکس ،بلومنفلد و پاریس )4004( 4اشتیاق تحصیلي را دارای سه بعد ميداند.3 :
رفتاری (رفتارهای مثبت ،انجام دادن تکالیف درسي ،مشارکت در فعالیتهای فوق برنامۀ درسي
مدرسه که برای سازگاری رواني اجتماعي و پیشرفت دانش آموز مفیدند)؛  .4عاطفي (احساسات،
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اشتیاق تحصیلي دانش آموزان سازه ای است که برای یادگیری بسیار مهم است ،تاجایي که آن

عالیق ،ادراکات و نگرشهای دانش آموز دربارة مدرسه) و  .1شناختي (نیروگذاری روانشناختي
دانشآموزان در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای خودتنظیمي آنها) .اشتیاق تحصیلي در پیشرفت
زیرا تعهد دانش آموز را در زمینۀ اهداف آموزشي و درگیرساختن او با تکالیف بیشتر ميکند
(بشرپور ،عیسيزادگان ،زاهد بابالن ،احمدیان .)3164 ،دانـش آمـوزاني کـه اشتیاق تحصیلي دارند،
توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات با هدف یادگیری دارند ،به مقـررات مدرسـه تعهـد
بیشـتری نشـان ميدهنـد ،از انجـام دادن رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب ميکنند و در
1. Academic engagement
2. Zyngier
3. Shaari, Mohd Yusoff, Mohd Ghazali, Hj Osman, Mohd Zahir
4. Fredricks, Blumenfeld & Paris
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تحصیلي ،ارتقای تحصیلي دانش آموزان و کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نقشي اساسي دارد،
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آزمـونهـا عملکـردی بهتـر دارنـد .درمقابل ،فقدان اشتیاق به مدرسه پیامدهایي جدی مانند پیشرفت
نکردن در مدرسه ،تمایل به رفتارهای انحرافي و خطرناک را در پي دارد (وانگ و هولکام.)4030 ،3
اشتیاق تحصیلي با استراتژیهای موفقیت دانش آموزان در پیوند است ،زیرا سبب افزایش خوشبیني
تحصیلي ميشود و همچون پیشبیني قوی از اشتیاق در فعالیتهای مدرسه عمل ميکند (سالمال آرو،
تولوانن ،نورمي .)4006 ،4تأثیرات مثبت اشتیاق تحصیلي بر درگیر ساختن دانش آموزان در
فعالیتهای تحصیلي و افزایش میزان تالش آنها (سالمال آرو و همکاران4006 ،؛ اووِنیل ،لو بال،
شافلي )4033 ،1و عوامل مؤثر بر آنها ضرورت مطالعۀ آن را ایجاب ميکند.
از متغیرهایي که بر اشتیاق دانش آموزان به مدرسه و مشارکت بیشتر در فعالیتهای مدرسه
تأثیرگذار است ،جو عاطفي حاکم بر محیط خانواده است .در این اواخر به موضوع خانواده و
تأثیرگذاری نميتواند با خانواده برابری کند .خانواده ميتواند میان افراد پیوندهای ناگسستني ایجاد
کند .دلبستگي به پدر و مادر و همشیرها غالباً به صورت مادام العمر است و این روابط ،به عنوان
الگو برای روابط در دنیایي بزرگتر چون محله ،مدرسه و اجتماع عمل ميکنند (کندی 4و همکاران،
.)4004
ماهیت جوّ عاطفي خانواده که شامل روابط والدین نسبت به فرزندان ،فرزندان نسبت به
یکدیگر و والدین نسبت به هم است ،ميتواند در شکلگیری و تکامل شخصیت کودکان و رشد
همه جانبه آنان در زمینه تحصیلي بسیار مفید و مؤثر باشد .به عبارت دیگر گذشته از نقش خانواده
در پرورش کودک و در نتیجه استمرار نسلها و بقای نوع بشر ،وظایف متعددی مانند افزایش
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کارآمدی آن به طور روزافزوني توجه شده است .هیچ نهادی چه از بعد قدرت و چه از بعد

اشتیاق آنان به مدرسه به عهده خانواده است .والدین ناآگاه و بيتوجه به اهمیت رفتار گرم و
صمیمانه با فرزندان ،با ایجاد محیطي ناخوشایند در خانه ،فرزندان ناسازگار و دچار افت تحصیلي
زمینه های شکوفایي اشتیاق تحصیلي در دانش آموزان شدیداً صدمه خواهد دید (عسگری ،صفرزاده
و قاسميمفرد.)3160،
یکي دیگر از عوامل مؤثر و مرتبط با اشتیاق تحصیلي یادگیرندگان ،ادراک از محیط کالس
است .دنیای پیچیده و پرشتاب امروز نیازمند مهارتهای فردی واجتماعي گوناگون است که والدین
1. Wang & Holcombe
2. Salmela-Aro, Tolvanen & Nurmi
3. Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli
4. Kennedy
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خواهند داشت .بنابراین طبیعي است که عمیقاً تحت تأثیر آنچه در درون خانواده آسیب زا باشد،
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نميتوانند همه آنها را به فرزند خود بیاموزند .مدرسه این مهم را از طریق ساختاری کوچکتر به
نام کالس انجام مي دهد .کالس درس مکاني اجتماعي است و حضور و تعامل دانش آموزان با
همساالنشان در این محیط ،سبب ميشود که استعدادها یا مشکالت و ضعفهای آنها آشکار شود یا
کاهش یا افزایش یابد .از این روی ادراکات دانشآموزان از همساالن و نوع روابط موجود در یک
کالس را به عنوان جنبه اجتماعي محیط کالس در نظر گرفتهاند و آن را جو اجتماعي تعریف
کردهاند که به کیفیت روابط در کالس اطالق ميشود (رایان و پاتریک .)4003 ،3بنابراین کالس
درس و مسائل مربوط به آن از اهمیت بسیار برخوردار است (خواجه و حسینچاری )3160،و
مدرسه به عنوان نهاد اجتماعي بخشي از یک جامعه خاص است که دارای جوی رواني – اجتماعي
منحصر به فرد است .رشیدی ،امیری ،مهرآورگیگلو و نودهي ( ،)3164ابوالمعالي ،هاشمیان و اناری
نتیجه رسیدند که میان ادراک از محیط کالس با تاب آوری تحصیلي و سرزندگي تحصیلي رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج پژوهشهای آنها نشان داد که میان چهار مؤلفه ادراک از
محیط کالس درس (عالقه ،چالش ،لذت و انتخاب) و تغییرات اشتیاق تحصیلي همبستگي
معناداری وجود دارد.
دارایي( )3164در پژوهش خود به این نتیجه رسید که میان بعد هیجانپذیری مثبت و ادراکات
مثبت نسبت به مدرسه همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد .کور و جاسول ،)4000( 4جاودان
( )3161و ویکز 1و همکاران ( )4008در پژوهش خود نشان دادند که هرچقدر میزان جو عاطفي و
حمایتي خانواده باالتر باشد ،به همان میزان هوش هیجاني ،اشتیاق تحصیلي و توان خودمدیریتي در
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( ،)3163ابراهیمي و سپهری ( )3160و میرکمالي و همکاران ( )3164در پژوهشهای خود به این

میان دانش آموزان باالتر خواهد رفت.
نتایج مطالعات چان 4و دیکسون )4033( 0حاکي از آن است که جو عاطفي خانواده با مشکالت
مدلهای حمایتي والدین همچون عالقهمندی و توجه به تعلیم و تربیت و احساس تعلق به مدرسه با
عملکرد تحصیلي فرزندان رابطه مستقیم و معنادار دارد.

1. Ryan & Patrick
2. Kaur & Jaswal
3. Weeks
4. Chun
5. Dickson
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رفتاری کمتر ،اضطراب پایین ،افزایش اعتماد به نفس و فعالیت نوجوانان همراه است .همچنین
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بویاتزیس 3و همکاران ( )3661در پژوهشي به بررسي رابطه ترس هیجاني و شکلگیری
ادراکات منفي نسبت به مدرسه در میان کودکان پیشدبستاني پرداخت .نتایج به دست آمده
نشاندهندة همبستگي معناداری میان این دو مؤلفه است .پییِتارینن )4034( 4در پژوهشي دریافت که
میان میزان اشتیاق تحصیلي دانش آموزان و مؤلفههای چندگانه خانوادگي همانند باورها و انتظارات
والدین ،اعمال انضباطي و مداخلههای والدین و محیط عاطفي حاکم بر خانواده ارتباطي معنادار
وجود دارد.
مرور ادبیات و تحقیقات فوق نشان مي دهد که جو عاطفي خانواده ،نحوه روابط و تعامل اعضا
در درون خانواده و به طور کلي عملکرد خانواده در ابعاد مختلف بر عملکرد اعضای آن در
حیطههای گوناگون شناختي و هیجاني کودکان تأثیرگذار است .همچنین اگرچه پژوهشهای
است ،اما تاکنون مطالعه جامعي که این متغیرها را کنار هم بررسي کرده و سهم هر کدام را در تبیین
اشتیاق تحصیلي مشخص کرده باشد ،انجام نشده است .بنابراین مسأله اصلي این پژوهش بررسي
رابطه ادراک از محیط کالس و جو عاطفي خانواده با اشتیاق تحصیلي دانش آموزان دختر مقطع
متوسطه شهر اهواز بوده است.
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگيری
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي است و جامعه آماری آن شامل همۀ دانشآموزان دختر
دورة دوم متوسطه ناحیه  4شهر اهواز در سال تحصیلي  3169-69بوده است .حجم جامعه آماری
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گوناگوني دربارة رابطه ادراک از محیط کالس و جو عاطفي خانواده با اشتیاق تحصیلي انجام شده

 4648نفر برآورد شده است .نمونه این پژوهش  143نفر از دانشآموزان دورة دوم متوسطه ناحیه 4
شهر اهواز بودند که با روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای و بر اساس جدول انتخاب نمونه
دختر دوره دوم متوسطه ناحیه  4اهواز از اداره آموزش و پرورش ،از میان کل دبیرستانهای دخترانه
این شهرستان ،تعداد  9دبیرستان به صورت تصادفي انتخاب شد ،سپس متناسب با تعداد مورد نظر،
 34کالس که در مجموع  143دانشآموز بودند به عنوان نمونه پژوهشي انتخاب شدند و
پرسشنامههای مورد نظر در میان آنان توزیع شد.
ابزار پژوهش
1. Boyatzis
2. Pietarinen
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کرجسي و مورگان ( )3690انتخاب شدند .به این ترتیب که پس از دریافت آمار کل دانشآموزان
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 .4پرسشنامه جو عاطفی خانواده :پرسشنامه جو عاطفي خانواده 3را هیل برن در سال 3694
برای سنجش میزان روابط عاطفي والد -فرزند طراحي و تدوین کرده است .این پرسشنامه 39
سؤال دارد و هدف آن ارزیابي جو عاطفي خانواده (رابطه پدر – فرزندی و رابطه مادر – فرزندی)
است .این پرسشنامه هشت بعد دارد که عبارت اند از :محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای
مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و احساس امنیت .این مقیاس بر اساس طیف لیکرت
پنج گزینه ای نمرهگذاری ميشود .هر آزمودني نمره ای میان  39تا  80کسب ميکند .موسوی
شوشـتری ( ،3199به نقل از ناهیدی )3160 ،روایي این مقیاس را  0/80گزارش کرده است.
جاودان ( )3161و کوتي و همکاران ( )3189برای تعیین روایي همزمان این مقیاس از پرسشنامه
مالکي جو عاطفي خانواده استفاده کرده اند که ضریب روایي پرسشنامه  0/99به دست آمده است.
آلفای کرونباخ ،تنصیف و گاتمن به ترتیب  0/99 ،0/80و  0/99به دست آمده است .در پژوهش
حاضر مقدار ضریب پایایي محاسبه شده این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/880به دست
آمده است.
 .2پرسشنامه ادراک از محيط كالس (ادراكات فعاليتهای كالسی) :پرسشنامه ادراکات
فعالیتهای کالسي جنتری ،گیبل و ریزا ،)4004( 4شامل چهار خرده آزمون ادراک عالقه،
چالش انگیزی ،انتخاب و لذت است .این آزمون که به پرسشنامه فعالیت کالسي من 1نیز معروف
شده است  13سؤال دارد .گویههای به کار رفته در این پرسشنامه برداشت فرد را از کالس و
فعالیتهای کالسي وی منعکس ميکنند .نمرهگذاری پرسشنامه مذکور بر اساس طیف لیکرت 0
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در پژوهش کوتي و همکاران ( )3189همساني دروني مقیاس جو عاطفي خانواده بر اساس ضریب

گزینه ای است .پایایي و روایي این مقیاس از سوی جنتری و همکاران ( ،4004به نقل از حجازی
و همکاران )3164 ،و پایایي خردهمقیاسهای آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ میان  0/94تا
عاملي تاییدی گزارش شده در منبع اصلي ( ،)GFI= 0/60، RSMEA= 0/044نشان دهنده اعتبار
مناسب پرسشنامه است .از این رو اعتبار کلي به دست آمده در اجرای نهایي بر حسب آلفای
کرونباخ  0/61و اعتبار خرده آزمونهای پرسشنامه مزبور ،به ترتیب  0/99 ،0/99 ،0/84و 0/89

1. Family Emotional Atmosphere Questionnaire
2. Gentry, Gable & Rizza
3. My Class Activities

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9

 0/89گزارش شده است .در ایران ،در پژوهش کارشکي و همکاران ( )3189شاخصهای تحلیل
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گزارش شده است .در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایي محاسبه شده این پرسشنامه از طریق
آلفای کرونباخ  0/64به دست آمده است.
 .3پرسشنامه اشتياق تحصيلی :پرسشنامه اشتیاق تحصیلي را فردریکس 3و همکاران در سال
 4004ساخته اند .این پرسشنامه دارای  30گویه است که سه خردهمقیاس اشتیاق رفتاری ،اشتیاق
عاطفي و اشتیاق شناختي را در فراگیران مورد ارزیابي قرار ميدهد .پاسخگویي به این پرسشنامه
براساس طیف لیکرت  0گزینه ای است .از نظر میزان پایایي و روایي ،فردریکس و همکاران
( )4004ضریب پایایي این مقیاس را  0/89گزارش کرده اند .در ایران عباسي و همکاران ()3164
برای پرسشنامه اشتیاق تحصیلي ضریب پایایي  0/99بر اساس آلفای کرونباخ را بهدست آوردند و
روایي پرسشنامه از سوی اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است که روایي صوری آن را
شده این پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  0/99بهدست آمده است.
یافتههای پژوهش
الف) یافته های توصيفی
جدول  :4یافتههای توصيفی نمرههای دانش آموزان در مقياس جو عاطفی خانواده ،ادراک از محيط كالس و اشتياق تحصيلی
متغيرها

ميانگين

انحراف معيار

حداقل نمره

حداكثر نمره

نمره کل جوعاطفي خانواده

46/40

0/94

11

91

نمره کل ادراک از محیط کالس

61/16

9/49

08

331

نمره کل اشتیاق تحصیلي

44/99

0/14

41

09

بر اساس جدول شماره  ،3نمره کل جو عاطفي خانواده با ( )M=46/40و انحراف استاندارد
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براساس روایي ارزیابان مطلوب گزارش کردند .در پژوهش حاضر مقدار ضریب پایایي محاسبه

( ،)SD=0/94نمره ادراک از محیط کالس با میانگین و انحراف استاندارد ( )M=61/16و
( )SD=9/49است که با عنایت به حد متوسط نظری پرسشنامه ( ،)61ادراک دانش آموزان در حد
( )SD=0/14است که یک نمره متوسط را نشان مي دهد.
ب) بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغيرهای پژوهش

1. Fredricks

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9

متوسط است و میانگین و انحراف استاندارد نمره کل اشتیاق دانش آموزان برابر با ( )M=44/99و
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جدول  :2بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغيرهای پژوهش
متغيرها

جو عاطفی خانواده

مؤلفهها

مقدار Z

معناداری

محبت کردن

3/844

0/31

نوازش

3/983

0/34

تایید کردن

3/698

0/33

تجربههای مشترک

3/990

0/008

هدیه دادن

3/860

0/34

تشویق کردن

3/999

0/39

اعتماد کردن

4/04

0/31

احساس امنیت کردن

4/360

0/000

ادراک از محيط كالس

چالش انگیزی

0/330

3/60

انتخاب کردن

0/310

3/396

لذت

0/033

3/938

0/101

0/690

نمره كلی اشتياق تحصيلی

از آنجایي که یکي از مفروضههای اصلي تحلیلهای آماری بررسي نرمال بودن توزیع دادههاست،
در جدول شماره 4با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف تک نمونه ای به بررسي نرمال بودن
نمرات مقیاسهای متغیرهای اصلي پژوهش در گروه نمونه پرداختیم .در آزمون
کولموگروف -اسمیرنف فرض صفر مبتني بر توزیع نرمال دادههاست که در سطح  0/00آزمون
ميشود .بنابراین ،اگر سطح معناداری آماره آزمون (مقدار  )Zبزرگتر یا مساوی  0/00به دست آید،
در این صورت دلیلي برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر ،توزیع دادهها
نرمال است .در ادامه و برای بررسي رابطه همخطي دادهها مقادیر ضرایب اغماض 3به یک نزدیک
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عالقه

0/308

3/349

است و با توجه به عامل تورم واریانس 4به دست آمده ميتوان چنین استنباط کرد که میان متغیرهای
پیشبین (جوعاطفي خانواده و ادراک از محیط کالس) این پژوهش رابطه قوی وجود دارد.

فرضيه اول :ميان جو عاطفی خانواده و مؤلفههای اشتياق تحصيلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

1. Tolerance
)2. Variance inflation factor(VIF

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9

ج) یافته های مربوط به فرضيه های پژوهش
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جدول  :3ضرایب همبستگی ميان جو عاطفی خانواده و حيطههای آن با مؤلفههای
اشتياق تحصيلی دانشآموزان
اشتياق

جو عاطفی خانواده

اشتياق

رفتاری

اشتياق شناختی

اشتياق تحصيلی

عاطفی

نوازش کردن

0/13

0/09

0/09

0/04

-0/48

0/08

0/91

0/04

تایید کردن

0/44

0/06

-0/49

0/00

-0/49

0/00

-0/86

0/03

تجربههای مشترک

0/40

0/00

-0/33

0/09

0/99

0/04

-0/99

0/04

هدیه دادن

-0/96

0/01

0/06

0/04

0/13

0/09

0/03

0/00

تشویق کردن

-0/34

0/00

0/69

0/03

-0/90

0/04

-0/49

0/08

اعتماد کردن

-0/40

0/03

-0/19

0/09

0/99

0/04

0/39

0/03

احساس امنیت کردن

-0/09

0/03

-0/44

0/09

-0/04

0/04

-0/40

0/08

نمره رابطه پدر-فرزندی

-0/99

0/04

-0/19

0/09

-0/91

0/01

-0/14

0/39

نمره رابطه مادر-فرزندی

-0/34

0/04

-0/38

0/08

-0/43

0/09

0/30

0/01

نمره کل مقیاس

0/30

0/09

-0/38

0/08

-0/41

0/09

0/31

0/04

بر اساس نتایج جدول  ،1میان نمره کل جو عاطفي خانواده و نمره کل مقیاس اشتیاق تحصیلي
رابطه ای معنادار در سطح  0/00وجود دارد ( .)r=0/31همچنین میان حیطههای محبت کردن و
اعتماد کردن با نمره اشتیاق تحصیلي رابطه ای معنادار دیده ميشود ()p>0/00؛ نمره رابطه
مادرـ فرزندی نیز با اشتیاق تحصیلي دارای رابطه ای معنادار است ( ،)r=0/30اما رابطه
پدرـ فرزندی رابطه معناداری نشان نداد.
فرضيه دوم :ميان مؤلفههای ادراک از محيط كالس و مؤلفههای اشتياق تحصيلی دانش آموزان رابطه
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محبت کردن

r
-0/06

Sig.
0/04

r
-0/49

Sig.
0/00

r
-0/31

Sig.
0/04

r
0/34

Sig.
0/00

وجود دارد.
جدول  :5ضرایب همبستگی ميان ادراک از محيط كالس و ابعاد آن با اشتياق تحصيلی و مؤلفههای آن در دانش آموزان
ادراک از محيط كالس

اشتياق رفتاری

اشتياق عاطفی

اشتياق شناختی

اشتياق تحصيلی

خردهمقياس چالش انگيزی

0/49

0/08

0/31

0/04

-0/89

0/03

0/34

0/00

خردهمقياس انتخاب

0/31

0/04

0/96

0/01

0/34

0/00

0/39

0/04

خردهمقياس لذت بردن

0/83

0/04

0/09

0/04

0/68

0/03

0/93

0/04

نمره كل مقياس

0/34

0/00

0/31

0/04

0/16

0/09

0/38

0/03

بر اساس نتایج جدول شماره  ،4میان نمره کل مقیاس ادراک از محیط کالس با نمره کل اشتیاق
تحصیلي رابطه ای معنادار در سطح اطمینان  0/03وجود دارد ( .)r=0/38از میان خردهمقیاسهای

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9

خردهمقياس عالقه

r
0/06

Sig.
0/04

r
0/14

Sig.
0/09

r
0/90

Sig.
0/01

r
0/46

Sig.
0/08
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ادراک از محیط کالس ،خرده مقیاس عالقه و لذت بردن ،با هیچ کدام از ابعاد اشتیاق تحصیلي
(اشتیاق رفتاری ،عاطفي و شناختي) رابطه ای معنادار نشان ندادند ،اما خرده مقیاس چالش انگیزی
با اشتیاق عاطفي ( )r=0/31و اشتیاق تحصیلي به طور کلي ( )r=0/34رابطۀ معنادار داشت
( .)p>0/00به طور مشابهي ،خرده مقیاس انتخاب نیز با اشتیاق رفتاری ( ،)r=0/31اشتیاق شناختي
( )r=0/34و اشتیاق تحصیلي به طور کلي ( )r=0/39رابطه ای معنادار در سطح  0/00داشت.
فرضيه سوم :ميان جو عاطفی خانواده و مؤلفههای ادراک از محيط كالس با مؤلفههای اشتياق
تحصيلی دانش آموزان رابطه چندگانه وجود دارد.
جدول  :4خالصه تحليل رگرسيون چند متغيره گام به گام برای پيش بينی اشتياق تحصيلی دانشآموزان بر اساس مؤلفههای جو
عاطفی خانواده و ادراک از محيط كالس
( )3مؤلفه اعتماد کردن

0/399

0/048

0/944

0/038

R

( )4خرده مقیاس انتخاب

0/443

0/001

0/013

0/000

مدل

2

R

نتایج مندرج در جدول  0نشان ميدهد که مؤلفههای هشتگانه جو عاطفي خانواده و
خردهمقیاسهای چهارگانه ادراک از محیط کالس ،پیش بینيکنندههایي خوب برای اشتیاق تحصیلي
دانشآموزان نیستند و توان این مدل پیشبیني پایین است و در گام اول  4/8و در گام دوم با اضافه
شدن یک پیشبین دیگر ،تنها  0/1درصد واریانس را تبیین ميکنند.
جدول  :1ضرایب پيش بينی دو مدل معنادار شده
مقدار t

سطح معناداری

مقدار B

---

19/396

0/003

0/399

4/190

0/038

مقدار ثابت

16/803

---

34/939

0/003

مؤلفه اعتماد کردن

-0/494

0/396

4/416

0/039

خرده مقیاس انتخاب

0/499

0/390

4/104

0/044

مدل

پيش بين

4

مقدار ثابت

40/448

مؤلفه اعتماد کردن

-0/404

2

مقدار

اعتماد کردن  39/9درصد واریانس اشتیاق تحصیلي را در گام اول تبیین ميکند .در گام دوم با
اضافه شدن خردهمقیاس انتخاب از متغیر ادراک از محیط کالس نیز  39درصد دیگر واریانس
اشتیاق تحصیلي در مدل دوم تبیین ميشود .در این مدل بقیه حیطههای جو عاطفي خانواده و
ادراک از محیط کالس پیشبینهایي ضعیف بودند و ضرایب بتا در آنها معنادار نشد.
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بر اساس نتایج جدول شماره  ،9از میان مؤلفههای هشتگانه جو عاطفي خانواده ،تنها مؤلفه
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سطح معناداری
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بحث و نتيجهگيری
یافتههای به دست آمده در این پژوهش نشان دادند که بیشتر فرضیههای پژوهش از نظر آماری
تایید شدهاند .از نتایج بررسي فرضیه اول پژوهش چنین بر ميآید( )r=0/31که میان نمره کل جو
عاطفي خانواده و نمره کل مقیاس اشتیاق تحصیلي رابطه معنادار در سطح  0/00وجود دارد .نتایج
به دست آمده از تحلیل فرضیه اول با یافتههای پژوهشگراني همچون کور و جاسول (،)4000
جاودان ( )3161و با نتایج مطالعات چان و دیکسون ( )4033و بلسکي و وندرا )3680( 3کامالً
همسو و هماهنگ است و یافتههای پژوهشي آنها را مورد تایید قرار ميدهد .در تبیین این نتایج
ميتوان گفت ،یکي از مسائل مهم برای رشد خالقیت و اشتیاق شناختي ،رفتاری و عاطفي کودکان
و نوجوانان ایجاد محیـط مناسب برای تحریک و حفظ رابطه دوستانه والد -فرزند است .این امر با
در برابر شرایط مبهم و فشارهای محیطي دیگر است .برای ایجاد محیط خانوادگي خالق و با انگیزه
باید محیطي سرشار از قدرت ریسکپذیری ،تولید ایدههای جدید و آزادی عمل برای فرد فراهم
شود تا بتواند به بهترین شکل از انگیزه و نیروی خالقیت خود در جهت بهبود شرایط زندگي
بهترین بهره را برد (ایساکسن و ایکوال .)4030 ،4آنچه در میان افراد خانواده باید گسترش یابد
شکلگیری روندی است که در آن تولید ایده و نظر به خودی خود ارزشمند است و اینکه ایدههای
افراد خانواده تا پایان مرحله بحث و گفتگو قضاوت نشود تا فرد اشتیاق خود را برای به کارگیری
ایدههای جدید از دست ندهد .برای ایجاد اشتیاق در کارهای روزانه ،کودکان و نوجوانان نیاز به
حمایت دارند زیرا اجرای طرحهای بدون عالقه و اشتیاق منجر به موفقیت نميشوند ،بنابراین
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ایجاد جو عاطفي در خانواده ای امکان پذیر است که سرشار از تصمیمگیریهای نوآورانه و مقاومت

حمایت عاطفي خانواده ميتواند نقشي مثبت در جلوگیری از بروز ناکامیهای ممکن داشته باشد.
ایجاد انگیزه و رشد اشتیاق نوجوانان در سایه پشتیباني مکرر خانواده و ایجاد محیطي سرشار از
متوسط در محیطهای آموزشي و خانوادگي که احتمال موفقیت دانش آموز در آن باالست سبب
ميشود که دانش آموزان اشتیاق عاطفي و شناختي برای حل مسائل درسي خود داشته باشند
(سماوی ،ابراهیمي و جاودان .)3160 ،از سویي هم جوّ خانوادگي مبتني بر حمایت و همدلي که
دانش آموز در آن احساس کند هر زمان که توانایي حل مسائل درسي را نداشته باشد (یا به نوعي
در حل مسئله شکست بخورد) خانواده او را قضاوت نميکند و این امر را به صفات شخصیتي او
1. Belsky & Vondra
2. Isaksen & Ekvall
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محبت و همدلي فراهم ميشود .ایجاد محیطهای کاری و تحصیلي نوآورانه و پیچیده ،البته در سطح
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نسبت نميدهد ،زمینه را برای اشتیاق و پشتکار بیشتر فراهم ميآورد .لذا رشد کودکان و نوجوانان
در این فضای خانوادگي سبب ميشود این کودکان و نوجوانان زماني که با مشکالت تحصیلي
مواجه ميشوند کمتر دچار تنش شوند و در حل مسائل متعارض بهتر عمل کنند .این امر زمینه را
برای رشد تحمل ابهام در آنها فراهم مي آورد.
همچنین ميتوان گفت میان اعضای خانواده احساساتي وجود دارد که اگر این احساسات
شناخته نشوند و به درون ریخته شوند ،یا دانش آموزان توانایي ابراز عقاید ،خواستهها و نیازهای
خود را نداشته باشند ،ریشههای رفاه خانوادگي از بین ميرود و عزتنفس خانوادگي و شخصي
پایین ميآید .بنابراین پدر و مادر باید با مهارت عمل کنند و از روابط خانوادگي آگاهي داشته
باشند .چنین والدیني عهدهدار خانوادههای بالنده خواهند بود و نمونه زنده از نوع رسالت خانوادگي
ميکند .بنابراین والدین به عنوان عوامل ایجاد کننده این محیط نیاز به آموزش روشها و فنون متعدد
دارند تا تغییرات الزم را در نگرش ،رفتار و روابط خود با اعضای خانواده ایجاد کنند و در نتیجه
فضایي حاکي از پذیرش در خانه را به وجود آورند تا فرزندانشان در انجام دادن امور اشتیاق داشته
باشند و از تمام توانایي خود برای موفقیت بهرهمند گردند (مومني و همکاران.)3169 ،
در زمینه فرضیه دوم پژوهش نتایج ضریب همبستگي به دست آمده نشان داد ( )r=0/38که میان
نمره کل مقیاس ادراک از محیط کالس با نمره کل اشتیاق تحصیلي رابطه ای معنادار در سطح
اطمینان  0/03وجود دارد .نتایج به دست آمده از تحلیل این فرضیه با پژوهشهایي که رشیدی و
همکاران ( ،)3164میرکمالي و همکاران ( ،)3164دارایي( ،)3164ابراهیمي و سپهری ()3160
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هستند .رسالتي که فشارهای موجود در شبکه خانوادگي را در جهت خالقیت ،رشد و تولید هدایت

ناهیدی ( ،)3160ویکز و همکاران ( ،)4008فرایدل ،4030( 3به نقل از شکری ،)3164 ،لمبورن 4و
همکاران ( )3663و فریزر )3660( 1انجام داده اند ،همسو و هماهنگ است و یافتههای پژوهشي
آموزش و پرورش ،اعتالی همهجانبه شخصیت فراگیران ،به ویژه در ابعاد اخالقي ،رواني و
اجتماعي است ،برای بهبود این فرایند ،باید ادراک از محیط مدرسه و کالس شایسته و بایسته باشد.
مطالعه ادراک از محیط کالس بر این فرض استوار است که ادراک دانش آموز از محیط با
ویژگیها ی زمینه ای و شخصي او پیوند دارد و این امر به نوبه خود بر روشي که وی درباره دنیای
1. Fraidel
2. Lamborn
3. Fraser

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9
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اجتماعي خود مياندیشد و نیز رویکردش نسبت به محیط اطرافش ،تاثیر ميگذارد (ویکز و
همکاران .)4008 ،بدین معنا که هر چه ادراکات منفي نسبت به محیط مدرسه در دانش آموزان کمتر
باشد فرسودگي تحصیلي ،خستگي تحصیلي ،بيعالقگي تحصیلي و ناکارآمدی تحصیلي کمتر و
اشتیاق شناختي ،عاطفي و رفتاری بیشتری را تجربه خواهند کرد .همچنین افراد با اشتیاق ميتوانند
کارهای خود را کنترل کنند و خود را از سردرگمي برهانند وسیستمهای حمایت اجتماعي و روابط
خانوادگي گستردهتر فراهم کنند .با توجه به این امر این افراد در کالس درس قادر خواهند بود که
به صورت مؤثر و کارآمد در گروه خود فعالیت کنند ،روابط دوستانه بهتری تشکیل دهند که این
خود سازگاری سازنده را برای آنها در پي خواهد داشت.
در زمینۀ فرضیه آخر پژوهش مبني بر رابطه چندگانه میان جو عاطفي خانواده و مؤلفههای
نشان داد که مؤلفههای هشتگانه جو عاطفي خانواده و خردهمقیاسهای چهارگانه ادراک از محیط
کالس ،پیشبینيکنندههایي خوب برای اشتیاق تحصیلي دانشآموزان نیستند و توان این مدل
پیشبیني پایین است و در گام اول  4/8و در گام دوم با اضافه شدن یک پیشبین دیگر ،تنها 0/1
درصد واریانس را تبیین ميکنند .برای بررسي دقیقتر ،مقادیر ضرایب پیشبین در دو گام تحلیل
شدند که در گام اول از میان مؤلفههای هشتگانه جو عاطفي خانواده ،تنها مؤلفه اعتماد کردن 39/9
درصد واریانس اشتیاق تحصیلي را تبیین ميکند .در گام دوم با اضافه شدن خردهمقیاس انتخاب از
متغیر ادراک از محیط کالس نیز  39درصد دیگر واریانس اشتیاق تحصیلي در مدل دوم تبیین
ميشود که نتایج به دست آمده از تحلیل این فرضیه با پژوهشهایي که زغیبي قناد ( ،)3161شکری
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ادراک از محیط کالس با مؤلفههای اشتیاق تحصیلي دانشآموزان دختر نتایج به دست آمده

( ،)3164غالمي( ،)3164ابوالمعالي و همکاران ( ،)3163پییِتارینن ( ،)4034آرشامبو 3و همکاران
( )4006و چان و دیکسون ( )4033انجام داده اند ،همسو و هماهنگ است .در زمینه تبیین
ميدهد که یکي از مسائل مهم برای رشد ادراک نسبت به محیط کالس و اشتیاق شناختي ،رفتاری
و عاطفي کودکان ایجاد محیط مناسب برای تحریک و حفظ رابطه دوستانه والد -فرزند است.
از این رو حمایت عاطفي خانواده ميتواند نقشي مثبت در جلوگیری از بروز ناکامیهای ممکن
داشته باشد .در نتیجه ایجاد ادراک مثبت نسبت به محیط مدرسه و رشد اشتیاق کودکان در سایه
پشتیباني مکرر خانواده و ایجاد محیطي سرشار از محبت وهمدلي فراهم ميشود .همچنین این
1. Archambault
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یافتههای این پژوهش ،ميتوان گفت که بررسي زمینههای خانوادگي افراد مشتاق به تحصیل نشان
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یافتهها نشان ميدهن د که مدارس و جو حاکم بر محیط خانواده چقدر توان اثرگذاری بر
شکلیافتگي اشتیاق (تحصیلي) دارند .جو روانشناختي کالس ،ویژگیهای محیطي و اجتماعي و
حمایتهای معلم تاثیری معنادار بر رفتارهای یادگیرندگان ،هدف آنان ،باور به خود ،کاربرد راهبردها،
انگیزش تحصیلي و اجتماعي ،درگیری تکالیف ،ارزش تحصیلي و پیشرفت تحصیلي آنان دارند
(رشیدی و همکاران .)3164 ،مدرسه ای که احساس امنیت برای دانش آموزان فراهم مي آورد و
در آن از ترس و دلهره برای دانش آموزان خبری نیست پایه شکلپذیری اشتیاق تحصیلي
دانش آموزان را فراهم آورده است .همچنین والدیني که جوی مناسب در محیط خانه ایجاد ميکنند
تا بتوانند با فرزند خود به خوبي تعامل و ارتباط برقرار کنند مطمئناً در شکلگیری اشتیاق تحصیلي
آنها دخیل اند.
اشاره کرد که ثبات و پایداری نتایج را در پي نخواهد داشت .محدودیت دیگر ،نمونه پژوهش بود
که ميتواند تعمیمدهي نتایج پژوهش به دورههای تحصیلي دیگر را با مشکل روبهرو سازد و
گردآوری اطالعات بر اساس مقیاس خودگزارش دهي انجام شده که این گزارشها به دلیل دفاعهای
ناخودآگاه ،تعصب در پاسخدهي و شیوههای معرفي شخصي مستعد تحـریف اند .به توجه به این
محدودیتها پیشنهاد ميشود راهبردهای شناختي و فراشناختي اشتیاق شناختي در آموزش دروس
مورد توجه قرار گیرند .همچنین کالسهایي به منظور ارتقای دانش مدرسان برای بهبود مهارتهای
شناختي و فراشناختي دانش آموزان و در نهایت ساختار محیطهای آموزشي طراحي شود که سبب
افزایش اشتیاق شناختي ،عاطفي و رفتاری شود .پیشنهاد ميشود مسئوالن آموزش و پرورش با
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از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،ميتوان به طرح مطالعه حاضر و استفاده از روش مقطعي

حمایتهای عاطفي راه را برای بیان درست عواطف و هیجانات کودکان فراهم کنند تا میزان
سازگاری هیجاني ،شناختي و رواني در آنها تسهیل یابد .آموزش شیوههای صحیح فرزندپروری و
شود و پذیرش ،تأیید ،حمایت و هدایت فرزندان در اولویت قرار گیرد .در نهایت پیشنهاد ميشود
برای کاهش هیجانات منفي و افزایش اشتیاق تحصیلي دانشآموزان ،شیوههای مداخله از سوی
متخصصان اعمال شود.
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