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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهگری ادراک خود (ادراک کنترل و همانندسازی با مدرسه) در
رابطه بین ادراک از محیط کالس و تحصیلگریزی (بیزاری از تحصیل و مدرسهگریزی) دانشآموزان بود.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان کالس دهم شهر تهران است .مشارکتکنندگان
شامل  661دانشآموز کالس دهم دبیرستانها و هنرستانهای شهر تهران بودند که به روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامه ادراک از محیط کالس (فراسر و همکاران،
 )1996مقیاس ادراک خود (فال و روبرتز )2112 ،و مقیاس تحصیلگریزی (خرمایی )1191 ،پاسخ دادند.
داده ها با استفاده از روش معادالت ساختاری با نرم افزار ایموس مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان
داد ادراک از محیط کالس بر ادراک خود (همانندسازی با مدرسه و ادراک کنترل) دانشآموزان به صورت
مثبت و معنیدار اثرگذار است و بر تحصیلگریزی (بیزاری از تحصیل و مدرسهگریزی) نیز به صورت
منفی و معنیدار اثر دارد .ادراک از محیط کالس همچنین با واسطهگری همانندسازی با مدرسه و ادراک
کنترل توانست به طور غیرمستقیم تحصیلگریزی را پیشبینی کند .همچنین نتایج نشان داد افزایش
ادراک از محیط کالس در دانشآموزان از طریق همانندسازی با مدرسه و ادراک کنترل ،موجبات کاهش
تحصیلگریزی دانشآموزان میشود .بنابراین طراحی فضاهای آموزشی مناسب و تعلیم کادر آموزشی در
جهت رشد ادارک خود دانشآموزان به منظور پیشگیری از پیامدهای منفی تحصیلی امری ضروری به
نظر میرسد.
واژگان کلیدی :ادراک کالس ،ادراک خود ،مدرسهگریزی ،همانندسازی با مدرسه
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Abstract
The aim of the study was to examine the mediating role of self-perception (school
identification & perceived control) in the relationship between perception of
classroom environment and academic avoidance. Method of this research was
descriptive and correlation type. This research population are all Tehran city
students in tenth grade. Participants consisted of 661 students that were selected
among tenth grades Tehran high school and art school students using multi-stage
cluster random sampling and answered to perception of classroom environment
questionnaire (Frasser and collogues, 1996) self-perception scale (Fall and Roberts,
2012) and academic avoidance scale (Khormaiee, 1393). Data analyzed with
structural squared modeling by Amos software. Result showed that perception of
classroom environment effect on self-perception (school identification, selfcontrol) was significantly positive and on academic avoidance was significantly
negative. Conclusion also showed increasing student’s perception of classroom
environment can enhance their academic avoidance with creating school
identification and perceived control in them. Thus, designing proper educational
environment and teaching educational personnel for enhancing self-perception of
students to preventing of negative educational outcomes, seems necessary.
Keywords: perception of classroom environment, self-perception, academic
avoidance, school identification

رابطه بین ادراک از محیط کالس و تحصیلگریزی دانشآموزان...

999

مقدمه
ترک تحصیل پدیدهای است که حتی دامنگیر کشورهای پیشرفته نیز شده است (سوآرز ،دسیلوافرناندز،
نابرگا و نیکولال )2111 ،1مطابق گزارشهای آماری در ایاالت متحده در فاصله سالههای  2111تا 2114
نرخ ترک تحصیل در میان دانشآموزان کالسهای دهم تا دوازدهم برابر با  1/2بوده است .ضمن آنکه
بر اساس شواهد پژوهشی آمار ترک تحصیلکنندگان نیز در میان گروهها و موقعیتهای مختلف متفاوت
است؛ به عنوان مثال دانشآموزان اسپانیایی  11/7درصد ،دانشآموزان سیاه پوست  7/9درصد،
دانشآموزان آسیایی  2/1درصد و دانشآموزان سفید پوست  4/4درصد دچار ترک تحصیل میشوند
(مکفارلند ،کیو و استارک .)2119 ،2در مجموع ،مشکالت عدم حضور در مدرسه تهدیدی جدی برای
پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشآموزان به حساب میآید (هانکوک ،شیفرد ،الرنس و زابریک)2111 ،1
پژوهشگران به منظور توصیف مشکالت حضور در مدرسه واژههایی چون مدرسهگریزی ،4اجتناب از
مدرسه 1و امتناع از مدرسه 6را به کار بردهاند .در تعریف تحصیلگریزی باید گفت گرایش به ترک
تحصیل است ،در این وضعیت روانشناختی دانشآموز در مدرسه حضور دارد لیکن اگر فشارهای موقعیتی
وجود نداشت اقدام به ترک تحصیل میکرد .تحصیلگریزی شامل دو مولفه بیزاری از تحصیل 7و
مدرسهگریزی است (خرمایی.)1191 ،
اگرچه در مورد جو حاکم بر محیط کالس تعریف توافق شدهای وجود ندارد ،اما جو کالس درس،
اغلب تحت عنوان ادراک از کیفیت محیط کالس توصیف میشود و به عنوان تعیینکننده اصلی رفتار و
یادگیری شناخته شده است ،به عبارت دیگر محیط کالس مکانی است که توسط مدرسه ،معلمان و
همساالن ساخته میشود که در آن معلمان به دنبال ایجاد محیطی بهینه در کالس هستند که حداکثر
یادگیری در آن بوجود آید (آدلمن و تیلور1997 ،9؛ فالساریو ،مویانگ و نوسپانا .)2114 ،9همچنین ادراک
از فعالیتهای مدرسهای یا کالسی شامل دامنه گستردهای از فرایندها ،نگرشها و باورها شامل ادراک
کنترل ،حمایت خودمختاری و انتخاب و لذت است (جنتری ،گابل و ریزا )2112 ،11که محتمأل بر
تحصیلگریزی دانشآموزان اثر گذار است .نظریه نیاز -فشار 11مورای )1919( 12از جمله اولین
نظریههایی است که ادراک از محیط کالس بر اساس آن مورد بحث قرار گرفته است .مورای با طرح
1- Soares, da Silva Fernandes, Nóbrega, & Nicolella
2- McFarland, Cui, & Stark
3-Hancock, Shepherd, Lawrence, & Zubrick
4- Truancy
5- School avoident
6- School refusal
7- Academic aversion
8- Adelman & Taylor
9- Falsario, Muyong, & Nuevaespaña
10- Gentry, Gable, & Rizza
11- Need-press
12- Murray
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نظریه نیاز-فشار بر این باور بود که افراد برای رسیدن به اهداف و نیازهای ذاتی خود ،برانگیخته میشوند و
محیط بیرونی ،آن نیازها را حمایت میکند و یا خنثی و سرکوب مینماید .شواهد پژوهشی نیز از نقش
موثر ادراک از محیط کالس بر پیشرفت تحصیلی و کاهش ترک تحصیل حمایت میکند (ونتزل ،مانکز،
مکنیش و راسل2117 ،1؛ کولی ،مارتین ،پاپورث و گینس2116 ،2؛ روردا ،کومن ،اسپلیت و اورت،1
2111؛ بای ،حسنآبادی و کاوسیان .)1196 ،مطابق نتایج مطالعات ،زمانی که دانشآموزان محیط کالس
درس را چالشانگیز ادراک میکنند و آن را به عنوان محیطی جهت مقایسه و رقابت با دانشآموزان دیگر
نمیبینند ،کالس را محیطی مفیدتر میپندارند (حجازی ،نقاش ،سنگری و ترخان .)2111 ،همسو با این
دیدگاه کلیس ،هوگ و ریسکنز )2119( 4نشان دادند مدرسه با ایجاد محیطی گرم و مراقبتکننده احتمال
مدرسهگریزی را در دانشآموزان کاهش میدهد و در این میان درگیری دانشآموزان به عنوان واسطه
بین بافت آموزشی مدرسه ،موفقیت تحصیلی (اسکینر و پیتزر )2112 ،1و اتمام تحصیالت عمل میکند
(آرچامبولت ،جانوز ،فالو و پاگینی .)2119 ،6بنابراین دانشآموزانی که پیشرفت تحصیلی بهتری دارند
احتمال مدرسهگریزی ،امتناع از مدرسه و ترک تحصیل در آنها کمتر است.
وانگ و هولکامب )2111( 7نیز رابطه بین ادراک دانشآموزان از محیط مدرسه و متغیرهایی مانند
درگیری و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند ،نتایج نشان داد ادراک دانشآموزان از محیط
مدرسه در کالس هفتم میتواند درگیری با مدرسه و به دنبال آن پیشرفت تحصیلی دانشآموز را در
کالس هشتم تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین ادراک دانشآموزان از محیط و بافت مدرسه میتواند ادراکات
شناختی دیگر از جمله ادراک از خود (همانندسازی با مدرسه و ادراک کنترل) را تحت تاثیر قرار دهد.
نتایج مطالعات (اکسترند2111 ،9؛ مکگرث و وانبرگن )2111 ،9نشان داد نحوه ارتباط بزرگساالن از
جمله تعامل معلم با دانشآموز شامل توجه ،احترام و شنونده بودن ،نقش موثری بر حضور در مدرسه و
پیشگیری از مدرسهگریزی و بهبود عملکرد تحصیلی دارد .بر اساس مدل نظری اسکینر ( )2119عوامل
بافتی (حمایت والدین ،معلمان و همساالن و جامعه) بر فرایندهای سیستم خود (کنترل ادراک شده) تأثیر
میگذارند که به نوبه خود باعث درگیری تحصیلی یا بیرغبتی به تحصیل خواهد شد .بر اساس این
نظریه ،ارزیابیهای شناختی ،باورها و خودادراکیها ،از مولفههای بسیار مهم و اساسی در سیستم
انگیزشی فرد هستند .این ارزیابیها از تاریخچه تعامل فرد با بافت اجتماعیاش ،فعاالنه ساخته شدهاند و
جزء بازنماییهای درونی پایدار و اثرگذار از واقعیت بیرونی به حساب میآیند .این ارزیابیها ،بخش
1- Wentzel, Muenks, McNeish, & Russell
2- Collie, Martin, Papworth, & Ginns
3- Roorda, Koomen, Spilt, & Oort
4- Claes, Hooghe, & Reeskens
5- Skinner & Pitzer
6- Archambault Janosz, Fallu, & Pagani
7- Wang & Holcombe
8- Ekstrand
9- McGrath & Van Bergen
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کلیدی سیستم انگیزشی فرد هستند ،زیرا تجارب افراد از تعامالت اجتماعی را فیلتر میکنند و تعیین
میکنند که آیا فرد ،فعالیتها و تکالیف مدرسه را معنادار ،ممکن ،مطلوب و یا ارضا کننده نیازهای خود
میداند یا خیر (اسکینر ،کیندرمن و فورر.)2119 ،1
ادراک خود ،در این پژوهش شامل ادراک کنترل و همانندسازی با مدرسه است (فال و روبرتز،2
 .)2112در واقع میتوان گفت دانشآموزانی که با مدرسه همانندسازی میکنند بیشتر احتمال دارد با
قوانین کالس همنوایی کنند .همچنین دانشآموزانی که معتقدند توانایی کنترل نتایج مربوط به تجارب
تحصیلیشان را دارند بیشتر احتمال دارد تا به سختی کار کنند ،تکالیفشان را تکمیل کنند و در کالسها
حضور یابند .ادراک دانشآموزان از کنترل و همانندسازی با مدرسه ممکن است هدفی پویا برای دانشآموز
ایجاد کرده تا فعالیتهای مدرسه را آغاز نموده و ضمن ایجاد رضایت در دانشآموز ،فعالیتهای مرتبط با
مدرسه و همنوایی با قوانین و مقرارت مدرسه را افزایش دهد که خود احتمال ترک تحصیل را کاهش
میدهد (فال و روبرتز .)2112 ،عالوه بر این ،شواهد پژوهشی نشان داده است آن دسته از دانشآموزانی
که نسبت به مدرسه احساس تعلق دارند و با مدرسه همانندسازی میکنند از موفقیت و پیشرفت تحصیلی
باالتری در مدرسه برخوردارند (آنگوس و هاگس .)2117 ،1با رویداشت به پژوهشهای انجام شده در
زمینه متغیرهای پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد که روابط میان متغیرهای پیشبین تحصیلگریزی یعنی
ادراک از محیط کالس و ادراک خود ،یک رابطه موازی نیست و ادراک از محیط کالس با تأثیر بر ادراک
خود بر تحصیلگریزی مؤثر است .بنابراین هدف پژوهش حاضر آن است با بررسی پدیده تحصیلگریزی
و عوامل پیشبینیکننده آن شامل ادراک از محیط کالس و ادراک خود را در قالب مدلیابی معادالت
ساختاری خالء پژوهشی در این زمینه را پرکند .به دیگر سخن ،متغیرهای مؤثر بر تحصیلگریزی
متناسب با نظریه خودسیستمی اسکینر ( ،)2119نظریه خودتعیینی دسی و ریان ( )1991و نظریه نیاز-
فشار مورای ( )1919انتخاب شد و مدلی طراحی شد تا از طریق بررسی روابط میان متغیرها ،بتوان
تحصیلگریزی دانشآموزان را تببین کرد.
روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در آن رابطه بین متغیرهای پژوهش در قالب تحلیل مسیر در
مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش ،ادراک از محیط کالس متغیر
برونزاد ،ادراک خود متغیر واسطهای و تحصیلگریزی متغیر درونزاد بوده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر ،کلیه دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی کالس دهم دوره دوم متوسطه شهر تهران به تعداد
 211461نفر بودند که در سال تحصیلی  1191-96مشغول به تحصیل بودند .تعداد افراد نمونه بر اساس
1- Skinner, Kindermann, & Furrer
2- Fall & Roberts
3- Angus & Hughes
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دیدگاه کالین )2111( 1انتخاب شد ،او مطرح میکند تعداد مشارکت کنندگان در نمونه برای آزمون مدل
معادالت ساختاری 2/1 ،تا  1برابر تعداد متغیرهای مشاهدهشده (تعداد گویهها) است ،بنابراین
مشارکتکنندگان در پژوهش 711 ،نفر دانشآموز (دختر و پسر) بودند که با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .به این صورت که از میان نواحی بیستگانه آموزش و
پرورش تهران شش ناحیه  11 ،6 ،1 ،2 ،1و  21انتخاب و از هر ناحیه دو دبیرستان (یک دخترانه و یک
پسرانه) به صورت تصادفی انتخاب (مجموعاً  12دبیرستان) و از هر دبیرستان نیز دو کالس (دهم)
(مجموعاً  24کالس) به تصادف انتخاب و سپس پرسشنامهها توسط دانشآموزان منتخب پاسخ داده
شد .بعد از حذف دادههای پرت ( 19مورد) ،اطالعات  661نفر از دانشآموزان مبنای تحلیل قرار گرفت.
مالکهای ورود ،تحصیل در پایه دهم ،سکونت در شهر تهران و عدم آشنایی با ابزارهای سنجش این
پژوهش و مالکهای خروج انصراف دانشآموز از پاسخگویی ،داشتن بیماری جسمی یا روانشناختی بود.
در این پژوهش برای جمعآوری دادهها از ابزارهایی به این شرح استفاده گردید:
ابزار پژوهش
2

 .1مقیاس ادراک خود  :این مقیاس توسط فال و روبرتز ( )2112ساخته شد 4 .گویه (شامل
گویههای  11تا  )11کنترل ادراک شده را میسنجد .کنترل ادراک شده محدودهای است که در آن
دانشآموزان معتقدند میتوانند نتایج مثبت را تولید یا از نتایج منفی جلوگیری کنند .پاسخها در یک مقیاس
 1درجهای (کامال موافقم ،موافقم ،تاحدودی ،مخالفم و کامال مخالفم) درجهبندی میشود .نمرات باالتر
نشان دهنده کنترل ادراک شده بیشتر است .در پژوهش فال و روبرتز ( )2112پایایی این زیرمقیاس با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/94و روایی آن نیز با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی مورد تأیید
قرار گرفت 1 .گویه از این مقیاس (شامل گویههای  7تا  )9نیز همانندسازی با مدرسه را مورد سنجش
قرار میدهد که عالقه دانشآموز و رضایت از مدرسه را اندازه میگیرد .درجهبندی این گویهها نیز در یک
مقیاس  1درجهای (کامال موافقم ،موافقم ،تاحدودی ،مخالفم و کامال مخالفم) است .نمرات باالتر
نشاندهنده همانندسازی بیشتر با مدرسه است .پایایی این زیرمقیاس در پژوهش فال و روبرتز ( )2112با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1/79محاسبه شد و روایی نیز با استفاده از روش تحلیل عامل تاییدی
برازش خوب مدل را نشان داد .در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی روایی این ابزار از روش تحلیل عاملی
تاییدی ،استفاده شد .شاخصهای برازش ( = 2/22خیدو هنجارشده = 1/16 ،جذر میانگین مجذورات
خطای تقریب  = 1/99 ،توکر-لویس  = 1/97 ،شاخص برازش تطبیقی  = 1/96 ،شاخص برازش
افزایشی) نشان دادند که مدل مذکور با دادهها برازش مطلوبی دارد .جهت بررسی پایایی نمرات مقیاس
1- Kline
2- Self-perception scale

رابطه بین ادراک از محیط کالس و تحصیلگریزی دانشآموزان...

991

ادراک خود ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقدار ضریب بهدست آمده برای عامل همانندسازی با
مدرسه برابر با  1/61و عامل ادراک کنترل برابر با  1/76و برای کل مقیاس برابر با  1/91است .در کل
نتایج مربوط به ضریب آلفای کرونباخ بیانگر پایایی رضایتبخش مقیاس ادراک خود است.
 .2پرسشنامه در این کالس چه میگذرد :1این پرسشنامه توسط فراسر ،فیشر و
( )1996ساخته شده است .دارای  16گویه و هفت زیرمقیاس شامل :همبستگی دانشآموزان (شامل
گویههای  1تا  ،)9حمایت معلم (شامل گویههای  9تا  ،)16درگیری دانشآموزان (شامل گویههای  17تا
 ،)21تحقیق (شامل گویههای  21تا  ،) 11تکلیف محوری (شامل گویههای  11تا  ،)41همکاری (شامل
گویههای  41تا  )49و عدالت (شامل گویههای  49تا  ) 16است .هر زیرمقیاس دارای  9گویه است.
گویههای این پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت پنچ درجهای از ( 1کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق)
نمرهگذاری میشود .پایایی این پرسشنامه توسط درمن )2119( 1برای زیر مقیاس همبستگی
دانشآموزان ( ،)1/99حمایت معلم ( ،)1/91درگیری دانشآموز ( ،)1/91تحقیق ( ،)1/94تکلیفمحوری
( ،)1/99همکاری ( )1/92و عدالت ( )1/91گزارش شده است .در پژوهش نیکدل ،کدیور ،فرزاد و کریمی
( )1199با استفاده از تحلیل عامل تاییدی برازش خوب مدل را نشان داد .در پژوهش حاضر بهمنظور
بررسی روایی این ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی ،استفاده شد .شاخصهای بهدست آمده برازش
( =1/94خیدو هنجارشده =1/11 ،جذر میانگین مجذورات خطای تقریب =1/97 ،ﺗﻮﮐﺮ-ﻟﻮﻳﺲ=1/99 ،
شاخص برازش تطبیقی =1/99 ،شاخص برازش افزایشی) نشان دادند که مدل مذکور با دادهها برازش
مطلوبی دارد.
جهت بررسی پایایی نمرات پرسشنامه ادراک محیط کالس ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .مقدار
ضریب بهدست آمده برای عامل همبستگی دانشآموزان  ،1/71حمایت معلم  ،1/76درگیری دانشآموزان
 ،1/79تحقیق  ،1/79تکلیف محوری  ،1/69همکاری  1/79و عدالت  1/77و برای کل پرسشنامه برابر
 1/97به دست آمد .در کل نتایج مربوط به ضریب آلفای کرونباخ بیانگر پایایی رضایتبخش پرسشنامه
سنجش ادراک محیط کالس است.

مکروبین2

 .3مقیاس تحصیلگریزی :4این مقیاس توسط خرمائی ( )1191ساخته شده و دارای  21گویه است.
گویههای این مقیاس از طریق مصاحبه با دانشآموزان و تحلیل محتوای این مصاحبهها استخراج گردید.
سپس این مقیاس توسط  217دانشآموز که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شده بودند
)1- What Is Happening In This Classroom questionnaire (WIHIC
2- Fraser, Fisher, & McRobbies
3- Derman
4- Academic avoidence scale
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پاسخ داده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه دارای دو زیرمقیاس بیزاری تحصیلی و
مدرسهگریزی است که بیزاری تحصیلی با گویههای  19 ،19 ،16 ،9 ،7 ،6 ،4 ،2سنجیده میشود و
زیرمقیاس مدرسهگریزی با گویههای  11 ،14 ،11 ،12 ،11 ،11 ،9 ،1 ،1 ،1سنجیده شده است .در
پژوهش حاضر پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس بیزاری از تحصیل  1/92و برای
زیرمقیاس مدرسهگریزی  1/91و برای کل پرسشنامه  1/91محاسبه شد .بهمنظور بررسی روایی این
ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی ،استفاده شد .شاخصهای بهدست آمده برازش (=2/19خیدو
هنجارشده=1/16 ،جذر میانگین خطای تقریب =1/97 ،ﺗﻮﮐﺮ-ﻟﻮﻳﺲ =1/96 ،شاخص برازش تطبیقی=1/97 ،
شاخص برازش افزایشی) نشان دادند که مدل مذکور با دادهها برازش مطلوبی دارد.
شیوه اجرا
پس از کسب مجوز از اداره کل آموزش و پرورش تهران برای نواحی بیستگانه شهر تهران و انتخاب
شرکتکنندگان ،پژوهشگر در کالسهای منتخب حضور یافت و با ارائه توضیحات الزم ،رضایت
دانشآموزان برای مشارکت در پژوهش اخذ گردید .سپس دانشآموزان بهصورت گروهی در هر کالس
مورد آزمون گرفتند .به منظور کنترل اثر واگذاری پرسشنامهها در پاسخگویی دانشآموزان از روش
چرخش متناوب در واگذاری پرسشنامهها استفاده شد .پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها بهصورت کمی
تعریفشده و در نرمافزار ( SPSSنسخه  )24مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به این منظور ،ابتدا
اطالعات توصیفی متغیرها مانند میانگین و انحراف معیار با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و برنامه
 SPSSمحاسبه شد .سپس به منظور بررسی فرضیههای پژوهش از روش تحلیل مسیر در مدل معادالت
ساختاری در نرم افزار ( AMOSنسخه  )24استفاده شد.
یافتهها
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش ()n=661
Table1
Average, standard deviation and correlation coefficients of research variables

متغیرها
 .1ادراک از محیط کالس
Perception of classroom environment

 .2همانندسازی با مدرسه
Social identification

 .1ادراک کنترل
Perceived control

 .4مدرسهگریزی
truancy

 .1بیزاری از تحصیل
Academic aversion

1

2

1

4

میانگین

انحرافاستاندارد

Mean

SD

202.11

34.98

-

6.47

2.16

**0.53

-

15.89

3.05

**0.42

**0.42

-

10.96

4.85

**-0.43

**-0.49

**-0.32

-

11

4.34

**-0.40

**-0.41

**-0.34

**0.74
**

p<0.01

1

-
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جدول  2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و درصد واریانس تبیین شده را نشان میدهد .همانطور
که در این جدول آمده است ادراک از محیط کالس توانسته است به نحو مستقیم،
همانندسازی با مدرسه ( )β=1/41 ،p =1/111و ادراک کنترل ( )β=1/42 ،p =1/111را به صورت
مثبت و معنیدار و بیزاری از تحصیل ( )β=-1/17 ،p=1/111و مدرسهگریزی ( )β=-1/19 ،p=1/111را
به صورت منفی و معنیدار پیشبینی نماید .همانندسازی با مدرسه ( )β=-1/21 ،p=1/111و ادراک
کنترل ( )β=-1/14 ،p=1/111نیز به نحو مستقیم و منفی بیزاری از تحصیل را پیشبینی مینماید.
همانندسازی با مدرسه ( )β=-1/11 ،p=1/111همچنین به نحو مستقیم و منفی مدرسهگریزی را
پیشبینی نموده است.
جدول  .2اثرات مستقیم ،غیرمستقیم ،کل و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهش ()n=661
Table2
)Direct, indirect, total effects and Squared Multiple Correlations of research variables (n=661

مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

واریانس تبیینشده

path

Direct effect

Indirect
effect

Total
effect

Squared multiple
correlations

به همانندسازی با مدرسه:

**0.40
To school identification

-

-از ادراک از محیط کالس

**

0.40

0.34

From perception of classroom environment

به ادراک کنترل:
To perceived control

-از ادراک از محیط کالس

-

**0.42

**0.42

0.18

From perception of classroom environment

به بیزاری از تحصیل:
To academic aversion

**

-از ادراک از محیط کالس

-0.19

**

-0.18

**

-0.37

0.26

From perception of classroom environment

از همانندسازی با مدرسهfrom school identification

از ادراک کنترلfrom perceived control

**-0.20

-

**-0.20

**-0.14

-

**-0.14

به مدرسهگریزی:
to truancy

-از ادراک از محیط کالس

**

-0.17

**

-0.21

**

-0.38

0.33

From perception of classroom environment

از همانندسازی با مدرسهfrom school identification

**-0.32

-

**-0.32

نتایج آزمون بوتاستراپ نشان داد اثر غیرمستقیم عامل اداراک از کالس (( )-1/19دامنهای از  -1/24تا
 )-1/17بر بیزاری از تحصیل در سطح  p<1/11و نیز ادراک از کالس (( )-1/21دامنهای از  -1/29تا
 )-1/11بر مدرسهگریزی در سطح  p<1/11منفی و معنیدار بود.
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شاخصهای برازش مدل نیز حاکی از برازش مطلوب مدل پیشنهادی پژوهش بود (جدول .)1
جدول  .1شاخصهای برازش مدل ()n=661
شاخصها
مقادیر

X2/df
2.93

CFI

Table3
)Model fitness indexes (n=661
TLI
IFI
0.99

0.98

0.96

RMSEA
0.05

PCLOSE
0.34

مدل نهایی پژوهش در شکل  1آمده است .در این نمودار ،ضرائب مسیرها (ضریب استاندارد رگرسیون)
نیز نشان داده شده است.

شکل  .1مدل نهایی پژوهش
Fig 1
Final model of research

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تبیین تحصیلگریزی بر اساس ادراک از محیط کالس با واسطهگری ادراک خود
(همانندسازی با مدرسه و ادراک کنترل) بود .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ادراک از محیط
کالس با بیزاری از تحصیل و مدرسهگریزی رابطه منفی معنیدار دارد .بنابر این یافتهها ،فرضیه اول
پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .این یافته با نتایج پژوهشهای (ونتزل و همکاران2117 ،؛ کولی و
همکاران2116 ،؛ روردا و همکاران )2111 ،همسو است .در تبیین این رابطه باید گفت :مطالعه ادراک از
محیط کالس بر این فرض استوار است که ادراک دانشآموز از محیط با ویژگیهای زمینهای و شخصی او
پیوند دارد و این امر به نوبه خود بر روشی که وی درباره دنیای اجتماعی خود میاندیشد و نیز رویکردش
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نسبت به محیط اطراف تأثیر میگذارد (پاتریک ،ریان و کاپالن .)2117 ،1به عبارت دیگر ،ادراک از محیط
کالس تعیینکننده معنیدار یادگیری دانشآموزان است (فالساریو و همکاران .)2114 ،بر اساس نظریه
نیاز-فشار مورای محیط نقش مهمی بر رفتارهای فرد دارد ،به عبارت دیگر محرکهای محیطی میتوانند
شیوه رفتاری فرد را تحت تاثیر قرار دهند به این معنا که تاثیرات محیطی ،رفتارهایی را که بر اساس
نیازهای فردی برانگیخته شدهاند سرکوب ،تسهیل یا بازداری میکنند .بر این اساس ،تعامالت معلم با
دانشآموزان و روابط دانشآموزان با یکدیگر و جو مبتنی بر همکاری و مشارکت فعال در کالس درس به
عنوان بخشی از محیط ،نقش بازدارنده مهمی در رفتارهای مدرسهگریزی دانشآموزان خواهد داشت.
وقتی دانشآموزان ادراک مثبتی از محیط کالس خود به دست میآورند ،عملکرد بهتر و نگرشهای مثبت
بیشتری نسبت به آموختههای خود خواهند داشت (درمن ،)2119 ،عالوه بر آن ،احساس تعلق
دانشآموزان نسبت به محیط کالس و همکالسیهای خود و مشارکت در فعالیتهای کالس که از جمله
شاخصهای ادراک از محیط کالس محسوب میشود میتواند در فرایند آموزش و یادگیری آنها مؤثر
بوده و زمینه رشد و تحول بیشترآنها را فراهم سازد (اکسترند .)2111 ،مطابق نتایج پژوهشها (هام،
اسکمید ،فارمر و الک .)2111 ،2دانشآموزانی که تعامل مناسبی با همکالسیها و معلمان خود
(شاخصهای ادراک از محیط کالس) دارند انگیزش و درگیری تحصیلی باالتری نیز نشان میدهند.
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ادراک از محیط کالس با ادراک خود (همانندسازی با مدرسه و
ادراک کنترل) رابطه مثبت معنیدار دارد .بنابر این یافتهها ،فرضیه دوم پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.
این یافته با نتایج مربوط به پژوهشها (اکسترند2111 ،؛ مکگرث و وانبرگن2111 ،؛ فال و روبرتز،
2112؛ کارشکی )2119 ،1همسو است .به اعتقاد لوین )1949( 4محیط کالس و تعامالت دانشآموز-معلم
و تعامل دانش آموزان با یکدیگر نقش موثری بر رفتارهای یادگیری و دیدگاه دانشآموزان نسبت به
تحصیل دارد .به اعتقاد لوین بافت و محیط وقوع رفتار معنای رفتار را تحت تاثیر قرار میدهد .به این
صورت که فرد و محیط اطراف او وابستگی درونی دارند و رفتار فرد ناشی از تعامل روابط درونی نیروهایی
است که در زمان رخداد رفتار عمل میکنند .بنابراین میتوان گفت تعامالت شایسته و مطلوب در محیط
کالس نقش مهمی در ایجاد دیدگاه مثبت دانشآموزان از یادگیری و رفتارهای تحصیلی دارد ،به عبارت
دیگر ادراک مثبت از کالس با ایجاد احساس مثبت نبست به کالس و مدرسه در افزایش همانندسازی و
رضایت از مدرسه نقش غیرقابل انکاری خواهد داشت.
نتایج پژوهش باباخانی )2114(1نشان داد ادراک از محیط کالس میتواند در ایجاد احساس تعلق
دانشآموزان نسبت به مدرسه تاثیرگذار باشد ،زیرا در سطح انگیزش و میزان درگیری تحصیلی آنها مؤثر
1- Patrick, Ryan, & Kaplan
2- Hamm, Schmid, Farmer, & Locke
3- Kareshki
4- Lewin
5- Babakhani
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است .همسو با نتایج این مطالعه ،پژوهش سانگور و گانگورون )2119( 1نشان داد وقتی دانشآموزان
درکالس حس استقالل و انتخاب گر بودن دارند ،احساس ارزشمندی و توانمندی کرده و نسبت به کالس
و مدرسه احساس تعلق بیشتری خواهند داشت و در نهایت تعهد و مسئولیت بیشتری احساس کرده و
فرایند یادگیری خود را کنترل میکنند .همچنین هنگامی که دانشآموزان میتوانند فعالیتهای یادگیری
را انتخاب و در تصمیمگیریهای کالس شرکت کنند خودشان را انتخابگر ادراک میکنند و چنین
برداشت میکنند که در نظر معلم فردی با ارزش و توانمند هستند و بنابراین احساس مسئولیت و تعهد
بیشتری میکنند )الروکه .)2119 ،2این امر به نوبه خود موجب پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی
بهتر دانشآموز خواهد شد.
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر میتوان به رابطه منفی و معنیدار ادراک خود با بیزاری از تحصیل
و مدرسهگریزی اشاره کرد .بر اساس این یافته فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار گرفت .این یافته
همچنین با نتایج پژوهشها (آنگوس و هاگس )2117 ،همسو است ،ادراک خود ،شامل ادراک کنترل و
همانندسازی با مدرسه است و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی میکند (فال و روبرتز.)2112 ،
در واقع میتوان گفت دانشآموزانی که با مدرسه همانندسازی میکنند بیشتر احتمال دارد با قوانین کالس
همنوایی کنند و دانشآموزانی که معتقدند توانایی کنترل نتایج مربوط به تجارب تحصیلیشان را دارند
بیشتر احتمال دارد به سختی کار کنند ،تکالیفشان را تکمیل کنند و در کالسها حضور پیدا کنند .همچنین
ادراک دانشآموزان از کنترل و همانندسازی با مدرسه ممکن است هدفی پویا برای دانشآموز ایجاد کرده
تا فعالیتهای مدرسه را آغاز نموده و ضمن ایجاد رضایت در دانشآموز از فعالیتهای مرتبط با مدرسه،
همنوایی با قوانین و مقرارت مدرسه را افزایش دهد که خود احتمال ترک تحصیل را کاهش میدهد (فال
و روبرتز.)2112 ،
نتایج تحلیل اثر غیرمستقیم همچنین نشان داد که ادراک از محیط کالس با واسطهگری ادراک خود
(همانندسازی با مدرسه و ادراک کنترل) با بیزاری از تحصیل و مدرسهگریزی رابطه معنادار دارد .در تبیین
این یافته میتوان گفت .:شرایط و موقعیتهایی که دانشآموز در آن قرار دارد مانند خانه ،مدرسه و
اجتماع بر رفتار او مؤثر است (اکسترند .)2111 ،نظریه میدانیکرت لوین ( )1916و نظریه نیاز-فشار
مورای ( )1919نیز تبیین کننده ارتباط ادراک دانشآموزان در رابطه با محیط کالس و رفتارهای تحصیلی
او است (درمن .)2119 ،مورای ( )1919بر تأثیر ویژگیهای محیطی در رفتارهای آدمی تاکید دارد (لدریج،
الکش و فراسر .)2114 ،1بنابراین بر اساس این دو نظریه ،تعامل بین ویژگیهای محیطی (مانند تجربیات
کالسی) و ویژگیهای شخصی (ادراک خود) پیشبینیکننده رشد انسان و مجموعه رفتارهای او است .به
عقیده پژوهشگران (نیکدل ،فرزاد ،کدیور ،عربزاده و کاوسیان )1191 ،زمانی که کالس از کیفیت
1- Sungur & Güngören
2- LaRocque
3- Aldridge, Laugksch, & Fraser
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مناسبی برخوردار باشد دانشآموزان احساس میکنند که توانایی کنترل بر فعالیتهای کالس را دارند ،از
کالس لذت میبرند و در نتیجه احتمال تحصیلگریزی در آنها کمتر میشود .اینعالوه بر این ،نقش
واسطهای کنترل ادراک شده و همانندسازی با مدرسه در رابطه بین محیط و عملکرد دانشآموزان در
مدرسه به طور ضمنی از سوی نظریه خودتعیینی حمایت میشود .بر اساس نظریه خودتعیینی ،عملکرد
بهینه افراد در زمینههای مختلف ،وابسته به ارضای نیازهای پایه یا بنیادی روانشناختی آنها است .بنا بر
این نظریه ،نیازهای پایه روانشناختی شامل نیاز به خودپیروی ،نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط با
افرادی است که برای فرد اهمیت دارند .ارضا این نیازها باعث ایجاد انگیزش درونی میشود که با
یادگیری و عملکرد بهتر مرتبط است (دسی و ریان .)2111 ،زمانی که محیط مدرسه حمایتکننده
نیازهای اساسی روانشناختی نباشد به این معنا که دانشآموز احساس کند بر محیط و شرایط کنترل
کمی دارد و حتی بر پیامدهای بلند مدت کنترل ندارد ،احساس شایستگی نمیکند و به دانشآموزان و یا
معلمان احساس تعلق و دلبستگی ندارد ،امیدش را نسبت به آینده از دست میدهد ،در فعالیتهای
یادگیری درگیر نمیشود ،دچار مشکالت رفتاری و هیجانی شده و تمایلی برای رفتن به مدرسه نشان
نمیدهد (مرکز سالمت روانی مدراس در دانشگاه یو .سی .ال .آ.)2119 ،1
در نهایت میتوان گفت افرادی که ادراک بهتری از محیط کالس دارند میزان تحصیلگریزی کمتری
تجربه میکنند .با این حال میزان تحصیلگریزی زمانی کمتر خواهد شد که ادراک از محیط کالس بر
ادراک خود تأثیر میگذارد .به عبارت بهتر ادراک از محیط کالس به تنهایی قادر به پیشبینی
تحصیلگریزی خواهد بود اما با تأثیر بر ادراک خود سهم بیشتری در تبیین تحصیلگریزی خواهد داشت.
بنابراین افرادی که ادراک بهتری از محیط کالس دارند ،از همبستگی باالیی برخوردار بوده و با یکدیگر
همکاری و تعامل مناسبی دارند و از حمایت معلم نیز بهرهمند شده و تکلیف محور هستند در رابطه با
محیط ادراک نیز کنترل بهتری داشته ،با مدرسه همانندسازی بیشتری دارند و میزان تحصیلگریزی
کمتری نیز خواهند داشت.
از محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به انجام آن در نمونهای متشکل از دانشآموزان دبیرستانی اشاره
کرد .به این دلیل بهتر است در تعمیم نتایج به گروههای دیگر تحصیلی جانب احتیاط رعایت گردد.
همچنین به دلیل ماهیت همبستگی پژوهش در استنباط علی باید احتیاط کرد.
نتایج این پژوهش میتواند تلویحات کاربردی مهمی به همراه داشته باشد .از جمله اینکه محیط کالس
نقش تعیینکنندهای در تحصیلگریزی دانشآموزان دارد .پیوند بین دانشآموزان در محیط کالس،
حمایت معلم ،مشغولیت و درگیری فعال دانشآموزان با تکالیف درسی ،همکاری و مشارکت دانشآموزان
در فعالیتهای کالسی و تاکید بر عدالت در محیط کالس میتواند در ادراک دانشآموزان از خود اثرگذار
باشد .این دانشآموزان احساس کنترل بیشتری بر فعالیتهای درسی داشته و توانایی خودراهبری
1- Center for Mental Health in Schools at UCLA
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فعالیتهای تحصیلی را افزایش خواهند داد .عالوه بر این ،دانشآموزانی که ادراک بهتری از محیط
کالس دارند ،با قوانین مدرسه همنوایی میکنند و با سختکوشی سعی در انجام تکالیف خواهند داشت.
لذا حضور فیزیکی و روان شناختی بیشتری نیز در مدرسه خواهند داشت و با رعایت قوانین و مقررات
مدرسه ،رضایتمندی بهتری از فعالیتهای تحصیلی کسب میکنند و با انگیزش درونی فعالیتهای
تحصیلی را استمرار خواهند داد .در این صورت است که تحصیلگریزی کاهش قابل توجهی خواهد
داشت .بنابراین ایجاد فضای مناسب در کالس درس و فعالیتهای کالسی ادراک بهتری از شرایط
کالس و حتی ادراک خود ایجاد خواهند نمود .لذا ضروری است آموزشهای موثر در خصوص ایجاد و
طراحی این گونه فضاهای آموزشی در برنامههای تربیت معلم و دروس مرتبط با روشها و فنون تدریس
مورد توجه قرار گیرد.
منابع
بای ،نرگس ،حسنآبادی ،حمیدرضا و کاوسیان ،جواد ( .)1196الگوی ساختاری باورهای شایستگی و
ادراک از کالس درس با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان :نقش رفتارها و باورهای پیشرفت،11 ،
(.91-67 ،1)41
خرمائی ،فرهاد ( .)1191پیشبینی تحصیلگریزی بر اساس جهتگیری هدف با واسطهگری رویکردهای
یادگیری ،سومین کنفرانس ملی روانشناسی مدرسه.
نیکدل ،فرهاد ،کدیور ،پروین ،فرزاد ،وحید و کریمی ،یوسف ( .)1199بررسی شاخصهای روانسنجی
پرسشنامه ادراک کالس ،سنجش آموزشی.14-11 ،)1(1 ،
نیکدل ،فرهاد ،کدیور ،پروین ،فرزاد ،ولیاهلل ،عربزاده ،مهدی و کاوسیان ،جواد ( .)1191رابطه خودپنداره
تحصیلی ،هیجانهای تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان ،فصلنامه روانشناسی کاربردی،
.119-111 ،1)21( ،6
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