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زهرا گلی زاده  ،1معصومه

عبداللهی2

 1کارشناسی ارشد ،روانشناسی تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تفت ،یزد ،ایران.
 2دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی و مدرس ،دانشگاه ازاد اسالمی ،واحد بافق ،یزد ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
معصومه عبداللهی

چکيده

تاریخ دریافت1399/12/4 :
تاریخ پذیرش1400/2/25 :

درگیری تحصیلی یک فرآیند کلیدی در پیشبینی نتایج آموزش در دانشآموزان و یکی از
مهمترین شاخصهای نشاندهنده کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی است .شناسایی عوامل
مهم محیطی تاثیرگذار بر درگیری تحصیلی دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است .
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش اموزان براساس انگیزش تحصیلی
و ادراک معلم از کالس درس انجام شد .جامعه ی آماری شامل دانش اموزان دختر دوره دوم
ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم ،ششم) شهرستان تفت در سال تحصیلی  97-98بود .نمونه ی مورد
بررسی 138نفر از دانش اموزان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.
برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو  ،پرسشنامه انگیزش تحصیلی
هارتر و پرسشنامه ادراک معلم از کالس درس کالیمنت و ادینز استفاده گردید .برای تجزیه و
تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد .نتایج پژوهش
نشان داد که درگیری تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کالس درس رابطه مثبت
و معنادار دارند و درگیری تحصیلی دانش اموزان از طریق انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از
کالس قابل تبیین می باشد .نتایج پژوهش حاضر با توجه به هدف های مطرح شده می تواند
در مدارس قابل استفاده باشد

واژگان کليدي :درگیری تحصیلی -انگیزش تحصیلی -ادراک معلم از کالس درس.
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و ادراک معلم از کالس درس

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال هفتم)

پيش بينی درگيري تحصيلی در دانش آموزان براساس انگيزش تحصيلی
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مقدمه
موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشان دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای
فردی است .بنابراین نظام آموزشی را زمانی می توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آن در دوره های
مختلف دارای بیشترین و باالترین رقم باشد( )2( .)1بیان می کنند بیش از سه دهه از زمانی که محققان عالقه مند به امر تعلیم
و تربیت ،در تالش گسترده ی خود برای شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی ،مفهوم درگیری تحصیلی را معرفی کردند،
می گذرد .م فهوم درگیری تحصیلی در سال های اخیر توسط بعضی محققان به کار برده شده است و از درگیری تحصیلی تعاریف
متعددی به عمل آمده است ) 3(.در تعریف خود از درگیری تحصیلی گفته اند :میزان انرژی صرف شده یادگیرنده ،برای انجام
فعالیت های تحصیلی و میزان اثربخشی و کارایی به دست آمده )4( .درگیری را "مشارکت فعال دانش آموز در تکالیف و فعالیت
های تحصیلی" تعریف کردند .این درحالی است که ( )5معتقد است درگیر شدن دانش آموزان در یک فعالیت تحصیلی به این
اشاره دارد که اوال تکلیف توجه دانش اموز را جلب کرده و تحت فرمان خود در آورد  ،دوما به دلیل جلب توجه ،دانش آموز انرژی
خود را برای انجام آن تکلیف بسیج نماید و تا پایان انجام تکلیف هیجان و انرژی را حفظ کند .معنای دیگر درگیری تحصیلی این
است که دانش آموز طوری به آن تکلیف یا فعالیت متعهد می شود که تمام انرژی و منابع درونی خود را برای انجام آن بسیج کند
و خواهد توانست بر تکلیف پافشاری کند حتی اگر با مشکلی مواجه شود و هیچ پاداش بیرونی برای انجام آن تکلیف وجود نداشته
باشد( .) 6در مطالعات آموزش و پرورش درگیری تحصیلی ضروری است و به حالتی بادوام در درون فرد اطالق میشود که به
درگیری در فعالیتهای مدرسه و بهبود آن میانجامد( .)7در واقع درگیری تحصیلی عبارت است از نوعی سرمایه گذاری روانشناختی
و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش و مهارتهای مورد نیاز ( .)8معتقدند دانش آموزان فقط زمانی در تکالیف
تحصیلی درگیر می شوند که تکالیف مورد نظر مستلزم مهارت حل مسئله و تفکر سطح باال نظیر ارزشیابی ،تفکر نقادانه یا خالقانه
باشد(.)9درگیری تحصیلی یک سازه چند بعُدی است و ابعاد آن در پژوهش های مختلف از دو تا چهار بعُد متفاوت است .در واقع
اکثر پژوهش ها برای درگیری ،سه بعد رفتاری ،عاطفی و شناختی را در نظر گرفته اند .تلفیقی از رفتار ،شناخت و احساس تحت
عنوان درگیری تحصیلی ارزشمند است زیرا در مقایسه با پژوهش هایی که روی اجزاء منفرد درگیری کار می کنند ،دانش آموزانی
با ویژگی های غنی تری فراهم می آورد .تعریف و بررسی ابعاد درگیری بصورت جداگانه ،رفتار ،شناخت و احساس دانش آموزان را
جدا می کند ،در حالی که این ابعاد کامال پویا و به هم مرتبط هستند( .)11-10با توجه به اهمیت درگیری تحصیلی ،پژوهشگران
و مربیان مشتاق هستند به درک عمیق تری نسبت به عوامل مؤثر بر درگیری تحصیلی برسند .درگیری تحصیلی دانش آموزان
تحت تأثیر عوامل درون فردی و برون فردی متفاوتی است .هنگامی که دانش آموز احساس می کند از سوی معلم خود حمایت
شده است ،باور او نسبت به توانایی ها و به تبع آن درگیری تحصیلی او افزایش می یابد(.)11حمایت معلم از استقالل و نیاز به
آزادی سازه ای است که شاید اوج توجه و تمرکز به آن در دوره نوجوانی صورت می گیرد و در ارتباط با بسیاری از مسائل این دوره
اهمیت پیدا می کند( .)13-12در زمینه نقش معلم در درگیری دانش آموزان نیز یافته ها مؤید نقش معلم در افزایش توجه و
درگیری در یادگیری دانش آموزان است پژوهشها نشان داده اندکه ادراک ازکالس بر درگیری تحصیلی و انگیزش تحصیلی اثر
دارد ( .)14برطبق ( )15ادراک منفی از رفتار متفاوت معلمان با توجه به جنس و نژاد ،انگیزش تحصیلی نوجوانان را کاهش و تنش
هیجانی را افزایش می دهد .همچنین ،ادراک رفتار ناعادالنة معلم ،رفتارهای خودناتوان سازی دانش آموزان در ریاضی دورة
دبیرستان را پیش بینی می کند ( )17(.)16در پژوهشی به بررسی روابط بین انگیزه یادگیری و درگیری و عملکرد و فرسودگی
تحص یلی پرداخت که ارتباط شدیدی بین انگیزش با درگیری ،فرسودگی تحصیلی و عملکرد بود .پرورش روابط معلم -شاگرد در
درگیر کردن دانش آموزان یکی از اهداف اساسی اکثر برنامه های تربیت معلم است .یکی از ارکان مهم آموزش و تدریس ،ایجاد
فضایی سالم و مناسب برای یادگیری و آموختن است .رابطه معلم– دانش آموز رابطه ای ظریف و شکننده است ،تا حدی که
شکیبایی و بردباری بیشتر آموزگاران و معلمان را می طلبد .گاهی وضعیتی بر کالس حاکم می شود که احتیاج به مهارت ،تسلط
و مدیریت آموزگار بر رفتارها و واکنش های هیجانی -احساسی دانش آموزان دارد .برای آنکه بچه ها از مدرسه ،کالس و درس
لذت ببرند ،استعدادهایشان شکوفا شود و تبدیل به افرادی سرزنده و پویا شوند ،باید به تمامی نیازهای عاطفی ،عقالنی ،جسمانی
و اجتماعی آنان توجه شود( .)18مفهوم درگیری تحصیلی با مفهوم انگیزش ارتباط تنگاتنگی دارد.
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در حوزه آموزش ،انگیزش یک پدیده سه بعدی است که دربرگیرنده باورهای شخص درباره توانایی انجام فعالیت مورد نظر،
دالیل یا اهداف فرد برای انجام آن فعالیت ،و واکنش عاطفی مرتبط با انجام آن فعالیت است .روان شناسان ،ضرورت توجه به
انگیزش در تعلیم و تربیت را ،به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیری جدید ،مهارت ها ،راهبردها و رفتارها متذکر شده اند( )19کلمه
انگیزش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف ،معانی متفاوتی دارد ،اما همه روانشناسان در این نکته که انگیزه عاملی درونی است که
رفتار شخص را بر می انگیزاند ،اشتراک نظر دارند( .)20در واقع انگیزش تحصیلی ،نیروی محرک در دانش آموزان است که منجر
به فعالیتهای یادگیری می شود و تداوم یادگیری را تضمین می کند ( .)21انگیزش علت و عامل اصلی رفتار است ،چه آن را شرایط
موجود در محیط ایجاد کرده ،چه از تظاهرات رفتاری ،فیزیولوژیکی و گزارش شخصی استنباط شده باشد .انگیزش فرایندی است
که طی آن فعالیت هدف محور برانگیخته و حفظ می شود ،ما نمی توانیم انگیزش را مستقیماً مشاهده کنیم ،اما می توانیم آن را
از رفتارهایی مانند انتخاب تکالیف ،تالش ،استقامت و گفتار استنباط کنیم( .)22زمانی که دانش آموزان انگیزش برای یادگیری
ندارند ی عنی مانعی در راه انگیزش طبیعی آنها وجود دارد ،احساس می کنند که به خوبی نمی توانند وظایف مربوط به مدرسه را
انجام دهند و درنتیجه تالششان متوقف می شود یا به اندازه کافی تالش جدی از خود نشان نمی دهند .این قبیل کودکان به
راحتی سرخورده می شوند و از آنجا که تالشش ان را متوقف می کنند ،یادگیری آنها با موفقیت همراه نمی شود و تجربه هیجان
ناشی از یادگیری مباحث جدید را کسب نمی کنند و معتقد می شوند هر موفقیتی که به دست می آورند به شانس و تصادف یا
شرایط مربوط است( .)23ویژگی های محیط کالس می تواند ابعاد یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد .اداره کالس درس همیشه از
عمده ترین مسائل معلمان بوده است ،چون اداره و کنترل کالس همواره پیش نیاز یک محیط یادگیری اثربخش برای دستیابی به
اهداف آموزشی است .این فعالیت باید به گونه ای طراحی شود که از طریق آن فرصت های یادگیری بیشتری فراهم شود و مهارت
های اجتماعی و مشارکتی دانش آموزان رشد و ارتقاء یابد .بنابراین سازماندهی نکردن کالس درس ،بی توجهی به جریان تدریس
و یادگیری را موجب می شود()25،11(.)24در پژوهشی به بررسی رابطه حمایت معلم و عاطفه مثبت با عملکرد تحصیلی دانش
آموزان با میانجی گری خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در قالب یک مدل علی پرداختند .نتایج نشان داد ،احساسات مثبت و
حمایت معلم قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی و درگیری تحصیلی بود )26(.درپژوهشی نشان
دادکه بین سبک مدیریت کالس با انگیزش تحصیلی ،مشارکت در تصمیم گیری گروهی و کار تیمی دانش آموزان همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد ) 27( .در پژوهشی به بررسی نقش واسطه گری درگیری تحصیلی در رابطه بین هیجان تحصیلی و
پیشرفت پرداختند .یافته های پژوهش حاضر حاکی از رابطه مثبت و معنادار هیجان های مثبت بر درگیری تحصیلی و رابطه منفی
و معنادار هیجان های منفی بر درگیری تحصیلی است )28،29( .نشان داد بین انگیزش تحصیلی ودرگیری تحصیلی اثر مستقیم
مثبت وجود دارد و از طرفی انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی بر عملکردتحصیلی اثر مستقیم مثبت دارد)24( .در پژوهشی به
بررسی رابطه ادراک از کالس و درگیری تحصیلی با نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان پرداخته است .در کنار
پژوهشهای که نشان داد ادراک از کالس (وابستگی دانش آموزان ،حمایت معلم  ،جهتگیری تکلیف و انصاف )به طور مثبت
انگیزش درونی و درگیری تحصیلی را پیشبینی میکند( به نقل از  .)30یافته های دیگری گزارش شده است که انگیزش درونی
بهصورت مثبت و انگیزشی به صورت منفی درگیری درسی را پیش بینی می کند (به نقل از  .)30به دلیل این که انگیزه و درگیری
تحصیلی سهم بزرگی در عالقه و لذت مطالعه دانش آموز دارد ،عواملی که در انگیزه و درگیری شرکت می کنند باید شناسایی
شوند .تاکنون تحقیقات جداگانه ای در رابطه با عوامل موثر بر انگیزش و درگیری دانش آموزان صورت گرفته است .بنابراین
یافته های پژوهشی می تواند گامی در جهت زمینه سازی تحقیقات مداخله ای و آزمایشی را فراهم سازد و به مشاورین مدارس،
روانشناسان ،مشاوران خانواده ،والدین در جهت پیشگیری ،بروز ،درمان و مداخالت درمانی کمک کند .از طرفی با روشن شدن
نقش ادراک از کالس و درگیری تحصیلی و انگیزش تحصیلی می توان به ارائه راهکارهای عملی برای معلمان بیانجامد تا بتوانند
با ایجاد جو مناسب و مثبت ،وادار کردن دانش آموزان به تحقیق در خصوص تکالیف درسی و رعایت انصاف در بین دانش آموزان
در افزایش انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان مفید باشند .لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا انگیزش
تحصیلی و ادراک معلم از کالس می تواند درگیری تحصیلی را پیش بینی کند؟
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روش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع همبستگی
است .جامعه ی آماری این تحقیق ،شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی(پایه های چهارم ،پنجم و ششم) شهرستان
تفت در سال تحصیلی 1397-98است ،که براساس اطالعات دریافتی از گروه طرح و برنامه ای اداره کل آموزش و پرورش استان
یزد برابر با  412نفر می باشد .که از این جامعه ،نمونه ای به حجم 138نفر به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب
شدند ..انتخاب گروه نمونه به این ترتیب بوده است که برای انتخاب نمونه تحت پژوهش ،از بین مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان
تفت دو مدرسه و از هر مدرسه سه پایه چهارم و پنجم و ششم به صورت تصادفی انتخاب گردید.
بعد از کسب مجوزهای الزم از اموزش و پرورش شهرستان ،باحضور در کالس و ارائه توضیحات الزم مبنی بر چگونگی پر
کردن پرسشنامه و محرمانه ماندن اطالعات هر شخص ،دو پرسشنامه انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی به دانش آموزان و
پرسشنامه ادراک معلم از کالس درس به معلم داده شد.

ابزار پژوهش
ابزار گردآوری در این پژوهش ،پرسشنامه می باشد .در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده گردیده است:
پرسشنامه درگيري تحصيلی
پرسشنامه درگیری تحصیلی شامل  22سوال است که در سال  2011توسط ریو معرفی شد که چهار مولفه شناختی ،هیجانی،
رفتاری وعاملیت را می سنجد )30( .پایایی این ابزار را با آلفای برابر  ./82گزارش کرده است .برای استفاده از این پرسشنامه ابتدا
سواالت پرسشنامه به زبان فارسی برگردانده شد و سپس مطابق دستور ریو به صورت پرسشنامه ای با مقیاس پاسخ های دوقطبی
 7درجه ای از به شدت موافق تا به شدت مخالف تنظیم شد .از نظر کارشناسان و استفاده ،پرسشنامه در گروهی از دانش آموزان
پایه هفتم برای اطمینان از مناسب بودن ترجمه و قابل فهم بودن گویه های آن برای دانش آموزان استفاده گردید.
پرسشنامه انگيزش تحصيلی
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل  33گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می
باشد .این ابزار شکل اصالح شده مقیاس هارتر( )32به عنوان یک ابزار سنجش انگیزش تحصیلی است .مقیاس اصلی هارتر ،انگیزش
تحصیلی را با سؤال های دوقطبی می سنجد که یک قطب آن انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی
به موضوع هرسؤال فقط می تواند یکی از دالیل بیرونی یا درونی را در برداشته باشد .از آنجا که در بسیاری موضوع های تحصیلی
انگیزه های درونی و بیرونی هردو نقش دارند ،لپر و همکاران( )33مقیاس هارتر را به شکل مقیاس های معمول درآوردند که هر
سؤال تنها یکی از دالیل انگیزش درونی و بیرونی در نظر می گیرد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت(هیچ وقت1،؛ به ندرت،
2؛ گاهی اوقات3 ،؛ اکثر اوقات4 ،؛ تقریبا همیشه؛ )5می باشد .پایایی این پرسشنامه توسط ظهیری و رجبی( )34با آزمون آلفای
کرونباخ با استفاده از نرم افزار باالی ./92 ، spssمی باشد.
پرسشنامه ادراک معلم از کالس درس
پرسشنامه ادراک معلم از کالس درس توسط کالیمنت و ادینز در سال  1988تهیه شده است .این مقیاس میزان ادراک معلم
از کالس مطلوب را در قالب  8خرده مقیاس و  43گویه می سنجد .روایی و پایایی این مقیاس توسط سازندگان درحد مطلوب
گزارش شده است .پاسخ دهنده نظر خود را درباره هر گویه در قالب یک مقیاس  5درجه ای از طیف لیکرت(کامال موافقم ،موافقم،
تاحدودی موافقم ،مخالفم ،کامال مخالفم) بیان می کند .در مطالعه شکری( )1388ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با ./79
و ابعاد هشت گانه آن به ترتیب مؤلفه های ذکر شده در سطور باال برابر با  ./89و  ./84و 0/85و  %86و  %86و  %82و  0/77و
0/73به دست آمد .روش اجرا :بعد از انتخاب شرکت کنندگان پرسشنامه دزگیری تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از
کالس به دانش اموزان داده شد تا آنها را تکمیل کنند.برای اجرای این پرسش نامه ها ،از شرکت کنندگان خواسته شد که میزان
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موافقت یا مخالفت خود را با سؤالهای پرسشنامه که در مقیاس لیکرت طراحی شده بود ،بر روی برگه پاسخنامه درجه بندی کنند
و گفته شد که این پرسشنامه در وضعیت تحصیلی شما تأثیری نخواهد داشت ،ولی میتوان از نتایج آن در برنامه ریزی آموزشی
برای یادگیرندگان استفاده کرد.در نهایت بعد ازجمع آوری کلیه پرسشنامه ها ،داده ها با کمک نرم افزار  spss23مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها
به منظور تعیین میزان تاثیر انگیزش تحصیلی و ادرات معلم از کالس در درگیری تحصیلی دانش آموزان از به همبستگی و
آزمون های معناداری آن آن و همچنین جهت تعیین همبستگی هر یک از متغیرهای پیش بین تحصیلی و ادراک معلم از کالس
در تبیین متغیر مالک درگیری تحصیلی از آزمون استنباطی رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
جدول . 1شاخص هاي توصيفی شرکت کنندگان در متغيرهاي تحقيق

تعداد

متغیر
ادراک معلم از کالس درس
انگیزش تحصیلی
درگیری تحصیلی

میانگین

138
138
138

انحراف استاندارد
15/95
16/62
15/44

200/83
115/42
129/43

جدول  1شاخص های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.
جدول . 2ضرایب همبستگی انگيزش تحصيلی و ادراک معلم از کالس درس با درگيري تحصيلی

1
1
2
3

ادراک معلم از کالس درس
انگیزش تحصیلی
درگیری تحصیلی

2

3

1
** /28
*/20

1
**/45
)*( =p<0/05

1
)**( =P<0/01

بر اساس جدول ( )2همان گونه که مالحظه می شود ،بین انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کالس در سطح ( )/01همبستگی
مثبت و معناداری وجود دارد .درگیری تحصیلی نیز با ادراک معلم از کالس در سطح()/05همبستگی مثبت و معنادار و با انگیزش
تحصیلی در سطح( )/01همستگی مثبت و معناداری دارد.
به منظور تعیین رابطه چندگانه متغیرهای پیش بین با درگیری تحصیلی از رگرسیون همزمان استفاده شد ..قبل از اجرای
آزمون پیش فرض های نرمال بودن متغیر مالک  ،استقالل خطاها ،وعدم خط بودن متغیرهای پیش بین مورد بررسی و تایید قرار
گرفت .مفروضه هم خطی چندگانه از طریق آماره تلرانس( )/91و همچنین تورم واریانس()1/09بررسی شد .نتایج نشان می دهد
هم خطی چندگانه بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .پس از بررسی مفروضه های رگرسیون چندگانه و حصول اطمینان از
برقراری مفروضه ها ،تحلیل صورت گرفت .نتایج در ادامه ارائه شده است.
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جدول .3نتایج تحليل رگرسيون همزمان براي پيش بينی درگير تحصيلی براساس انگيزش تحصيلی
و ادراک معلم از کالس درس

متغیرهای وارد شده
انگیزش تحصیلی و
ادراک معلم ازکالس
درس

منابع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه ازادی

میانگین
مجذورات

رگرسیون

6698/79

1

6698/79

باقی مانده

25961/11

136

190/89

کل

32659/91

137

F

35/09

R2

0/20

P

0/001

با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون و سطح معناداری ازمون  Fکه از مقدار 0/05کمتر می باشد لذا متغیرهای پیش بین(انگیزش
تحصیلی و ادراک معلم از کالس) قادر به پیش بینی متفیر مالک( درگیری تحصیلی) می باشد.همچنین متغیرهای انگیزش
تحصیلی و ادراک معلم از کالس درس مجموعا 20درصد واریانس درگیری تحصیلی را تبیین کردند.

نتيجه گيري
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش اموزان براساس انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از
کالس بود .یافته ها نشان می دهد که انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کالس درس با درگیری تحصیلی رابطه مثبت و معنا دار
داشته و همچنین متغیرهای انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کالس درس20،درصد از درگیری تحصیلی را تبیین کردند .این
یافته ها همسو با نتایج تحقیقات دیگران می باشد(  . )30،29،28،24درتبیین یافته به دست امده می توان چنین گفت که دانش
آموزان در حین انجام تکالیف درسی نه تنها باید از لحاظ شناختی و رفتاری درگیر شوند بلکه باید از لحاظ انگیزشی نیز در امور
تحصیلی درگیر شوند .معلمان معموال از دانش آموزان می خواهند به مطالب درسی عالقه نشان دهند و فکر می کنند که این
مطالب برای آنان ارزشمند است .همچنین آنها از دانش آموزان می خواهند تادر هنگام یادگیری ،تجارب هیجانی وعاطفی مثبت
داشته باشند و از ایجاد هیجانات منفی نظیر اضطراب خودداری کنند .درگیری انگیزشی شامل طیف وسیعی از هیجان ها و عواطف
معطوف به یادگیری است که بیانگر عالیق ،نگرش مثبت و ارزش نسبت به یادگیری و احساس خود کار آمدی و خود مختاری و
انتظارات مرتبط با پیامدهای یادگیری بوده و نیز در برگیرنده روابط عاطفی مثبت و منفی دانش آموزان و واکنش های هیجانی
آنان به کالس درس ،معلم ،همکالسی ها و محیط آموزشی است( .)10،35افرادی که از درگیری عاطفی مثبت و باالیی برخوردارند،
عالقه مندی باالیی نسبت به یادگیری از خودنشان داده ،کنجکاوی ،اشتیاق و شادی بیشتری را تجربه می کنند .در مقابل درگیری
عاطفی پایین و منفی در تکالیف ومحیط یادگیری با عصبانیت ،مالمت ،ناراحتی ،دلسردی و ناآرامی همراه است(به نقل از .)22
پینتریچ( )36معتقد است دانش آموزان برای خوب انجام دادن تکالیف درسی و عملکرد خوب در مدرسه ،نیاز به مهارت های
شناختی و انگیزشی دارند .محیط کال س به عنوان یک متغیر انگیزشی مهم ،نقش حیاتی و نیرومندی در عملکرد تحصیلی،
روانشناختی و رفتاری دانش آموزان بر عهده دارد .ماچرا( )37بیان می کند مدت هاست که مدرسه و کالس به عنوان یک فضای
حیاتی برای موفقیت تحصیلی دانش آموزان به رسمیت شناخته شده است .کیفیت وچگونگی گذراندن حضور در کالسها ،نقش
مهم و تعیین کننده ای در یادگیری دانش آموزان دارد و عکس العمل دانش آموزان را نسبت به تجربیات مدرسه تحت تأثیر قرارمی
دهد.از دالیل دیگر ی که انگیزه تحصیلی و ادراک معلم از کالس رابطه مثبتی با درگیری تحصیلی دارند ،رابطه مثبت معلم با
دانش آموزان و همچنین دانش آموزان با هم ،بر رابطه عاطفی و اجتماعی کالس ،ایجاد انگیزه یادگیری ،دلبستگی به مدرسه،
همکاری در فعالیت های کالسی ،تالش بسیار در مواجهه با مشکالت ،کمک و حمایت دوستانه ،درک رفتار میان-فردی ،ایجاد
مسئولیت و آزادی در کارهای دانش آموز می باشد .دانش آموزانی که معلم خود را به عنوان حامی استقالل وخود مختاری خود
تلقی می کنند و رابطه گرم و دوستانه با آنان برقرار می سازند بیشتر برانگیخته می شوند ،احساس شایستگی بیشتری می کنند و
تمایل فراوانی برای انجام تکالیف درسی دارند( .)38هنگاهی که فراگیران احساس کنند مربی یا آموزش دهنده ،تدریس در کالس
را نه به عنوان یک تکلیف یا وظیفه بلکه به عنوان کاری داوطلبانه و با میل و رغبت درونی انجام می دهد احساس خود انگیختگی

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ،25بهار  ،1400ص 103 -112
ISSN: 2476-3675

http://www. RassJournal. ir

بیشتری نسبت به تکالیف درسی پیدا می کنند .بنابراین کیفیت رفتار معلم و شاگرد ،تأثیر بسیاری بر موفقیت علمی دانش آموزان
دارد .چنانکه وین استین استدالل می کند ،معلمان خوب زمانی را صرف شناختن دانش آموزان و عالئق آنها می کنند و بر اساس
این شناخت ،ارتباط دوستانه در قالب یک دوست و یک بزرگسال مسئول با دانش آموزان برقرار می کنند( .)39در حقیقت ،به نظر
می رسد انگیزش تحصیلی باال و ادراک مثبت دانش اموز از کالس درس در باال رفتن میزان درگیری تحصیلی مؤثر می باشد .لذا
توجه به اینکه حمایت معلم می تواند منجر به انگیزش شود،پیشنهاد می گردد معلمان با ایجاد فرصت هایی نظیر طرح پرسش
های باز پاسخ ،فعالیت های عملی ،روش های آموزش اکتشافی و کار گروهی ،دانش آموزان را به طور فعال و هدفمند در فعالیت
های مطالعاتی و پژوهشی مشارکت دهد تا در یک کالس پژوهش محور ،که معلم عمدتاً فرصت بیشتری را برای درگیرکردن دانش
آموزان با مسائل آموزشی و پژوهشی فراهم می کند ،انگیزه بیشتری نسبت به انجام دادن این فعالیت ها در دانش آموزان ایجاد
شده و خالقیت آنان شکوفا شود تا تنها به صرف اخذ نمره و سایر انگیزه های بیرونی به حفظ مطالب و یادگیری درس نپردازند.
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