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چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه حمایت معلم و همساالن با اشتیاق تحصیلی دانشآموواان اا طریو نقوش میوانجیگور
شایستگی تحصیلی بود .نمونه شامل  280نفر دانش آموا دختر متوسطه اول در شهر خرمآباد بود که بوسیله نمونوهگیوری
خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .دادهها با استفاده اا مقیاس ادراک دانشآموا اا جوو کو س درس و نیوق مقیواس
اشتیاق تحصیلی جمعآوری گردید .مدل معادالت ساختاری به عنوان روش آماری برای تحلیل دادهها بهکوار بورده شود.
نتایج نشان داد؛ حمایت معلم و همساالن و شایستگی تحصیلی با اشتیاق تحصیلی رابطه معنیدار داشتند .مطواب بوا انتظوار،
تحلیل های میانجی که بر مبنای مدل معادالت ساختاری انجام شد ،نشاندهنده اثر غیرمستقیم متغیرها بر اشوتیاق تحصویلی
اا طری شایستگی تحصیلی بود .آاموون میوانجیگوری بوه وسویله روش بووت اسوتراا ،نشواندهنوده معنویداری نقوش
میانجیگر شایستگی تحصیلی در رابطه حمایت معلوم و همسواالن بوا اشوتیاق تحصویلی بوود .بوهطوور واضو  ،شایسوتگی
تحصیلی نقش مهمی در رابطه بین حمایت معلم و همساالن با اشتیاق تحصیلی باای می کند.
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مقدمه
امروزه نهادهای آموزشی ،با تغییر و تحوالت زیادی
مواجه هستند که در این میان ،مدارس سعی دارند آموزش
خود را مطابق با نیازهای دانشآموزان و جامعه ارائه دهند.
ایجاد انگیزه در دانشآموزان بهطوری که بتوانند در
تحصیالت موفق باشند یکی از چالشهای مهم در زمینه
ارتقای کیفیت آموزش است [ .]1یکی از مهمترین
شاخصهای نشاندهنده ارتقای کیفیت آموزش اشتیاق
تحصیلی 1دانشآموزان است [ .]2اشتیاق تحصیلی نوعی
سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری،
فهمیدن و تسلط بر دانش و مهارتهای موردنیاز است .این
سازه برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست
تحصیلی مطرح شد و بهعنوان پایهای برای تالشهای
اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و تربیت مدنظر قرار گرفت ،که
شامل سه بعد رفتاری ،شناختی و عاطفی است [.]4 ،3 ،2
اشتیاق رفتاری2؛ دربردارنده رفتارهای قابلمشاهده
دانشآموزان در برخورد با تکالیف است و شامل مؤلفههای
تالش ،پایداری و درخواست کمک از دیگران هنگام انجام
تکالیف است [ .]5اشتیاق شناختی 3به انواع فرایندهای
پردازش که دانشآموزان برای یادگیری استفاده میکنند
اشاره دارد و شامل راهبردهای شناختی و فراشناختی است.
اشتیاق عاطفی 4به احساسات مثبت و منفی از محیط
آموزشی اشاره دارد و شامل سه مؤلفه احساس ،ارزش و
عاطفه است [ .]6بهطورکلی ،مفهوم اشتیاق تحصیلی بر
نقش خودآگاهی در مطالعه ،طراحی عقاید فراشناختی و
خودنظمدهی تأکید میکند [ .]7مروری بر ادبیات
پژوهشهای انجامشده در زمینه اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان نشان میدهد که دو منبع بر اشتیاق تحصیلی
اثر میگذارند.
الف) منابع شخصی و
ب) منابع اجتماعی.
ازاینرو ،بسیاری از پژوهشگران بر نقش عواملی ازجمله
شایستگی تحصیلی ]8[ 5بهعنوان منابع شخصی و حمایت
معلم و همساالن [ ،]12 ،11 ،10 ،9امکانات تجهیزات
مدرسه [ ]13حمایت اجتماعی [ ]14بهعنوان منابع
اجتماعی مؤثر بر اشتیاق تحصیلی تأکید دارند.
میتوان گفت ،مهارتهای معلم از مهمترین عوامل
اثرگذار بر اشتیاق تحصیلی دانشآموزان است [.]15

ابعاد مختلفی در روابط حمایتی معلم و دانشآموز
همچون حمایت عاطفی ،6اطالعاتی 7و
شناساییشده است .باوجوداین حمایت معلم در کالس در
دو دسته حمایت عاطفی و حمایت وسیلهای طبقهبندی
میشود .حمایت عاطفی به ادراک دانشآموزان از اعتماد،
صمیمیت ،احترام ،روابط همدالنه و توجه از سوی معلم
اشاره دارد [ ]16و خود را در قالب ایجاد صمیمیت و
همدلی ،رابطهی دوستانه ،تشویق ،ارزشگذاری و توجه به
دانشآموز نشان میدهد .در مقابل ،حمایت ابزاری
(تخصصی) به معنای حمایت همهجانبه و کاربردی معلم از
دانشآموز است .در حمایت علمی از سوی معلم،
دانشآموزان چنین ادراک میکنند که مورد حمایت
واقعشدهاند و کمکهای عملی و مفید به آنها میشود .این
نوع حمایت در قالب پرسش و پاسخ ،وضوح بخشیدن به
مطالب ،اصالح و رفع اشکال ،گسترش دانش و الگوسازی به
جهت درک و فهم حلمسئله خود را نشان میدهد.
این قبیل مهارتهای عملیاتی که ریشه در نظریههای
مختلف انگیزشی دارد ،به افزایش سطح پیامدهای
عملکردی-انگیزشی منجر میشود [ .]17به این صورت که
چنانچه در کالس معلم و دانشآموزان در روابط خود
احساس کنند که نیازهای تعلق و وابستگی ،دوست داشتن،
به رسمیت شناختن ،شکوفا شدن و احترام آنها تأمین
میشود نوعی جو مطلوب در کالس به وجود میآید و چنین
جوی است که زمینهی انگیزش و پیشرفت فرد را فراهم
میکند [ .]18محققانی ازجمله دیویس ]19[ 9و الیاس و
هاینز ]20[ 10در پژوهش خود نشان دادند که معموالً در
مدارسی که دانشآموزان از سطح باالیی از اشتیاق در
تکالیف مدرسهای قرار دارند ،انتظارات باالیی از موفقیت ،جو
انضباطی قوی و روابط خوب میان معلم و دانشآموز را در
کالس تجربه میکنند .همچنین ،آریانپور ،عزیزی و
دیناروند [ ]21در پژوهش خود دریافتند سبک رهبری
تعاملگرا و حمایتی معلم نقش مهمی در اشتیاق
دانشآموزان در کالس و ایجاد انگیزه در آنان دارد.
بهعالوه ،اگرچه هرکدام از افرادی که در مدرسه
مسئولیتی بر عهده دارند ،و از همه مهمتر معلم بر عالقه
دانشآموزان در کالس تأثیر میگذارند ،اما در کنار این
همساالن نیز نقش مهمی دارند [ .]22بر این اساس،
یادگیری به کمک همساالن بهعنوان یک روش حمایت
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دانشآموز از دانشآموز مطرحشده ،که به کسب دانش و
مهارت از طریق کمک و پشتیبانی فعال همساالن اشاره دارد
[ .]23این مفهوم ریشه در نظریهی سازندهگرایی اجتماعی
که تأکید بر زمینهی اجتماعی یادگیری و اینکه دانش در
تعامل آموخته میشود دارد [ .]24سازندهگرایی اجتماعی
عنوان میکند در موقعیتهای تحصیلی که فرهنگ گروه
همساالن تبادالت کالمی ،منطقی و عقلی را بین
دانشآموزان تسهیل میکند احتمال بیشتری وجود دارد
دانشآموزان در فعالیتهای تحصیلی درگیر شوند تا
بافتهایی که فرهنگ گروه همساالن کمتر چنین تقاضایی
از دانشآموزان دارد [.]25
از سوی دیگر ،شواهد تجربی نشان دهنده میانجیگری
منابع شخصی در رابطه بین منابع اجتماعی و اشتیاق
تحصیلی هستند .منابع اجتماعی بهعنوان ابزاری برای
دانشآموزان جهت انجام وظایف تحصیلی خود بهنظر
میرسد ،که دانشآموزان را عالقهمند و مشتاق نگه میدارد
و خودکارآمدی ،عزتنفس و خوشبینی آنها را فعال نموده
و احساس توانایی بیشتر را برای کنترل محیط تحصیلی
افزایش میدهند [ .]26در همین راستا ،شایستگی تحصیلی
ارتباط نزدیکی با اشتیاق تحصیلی دارد .شایستگی نیاز به
احساس مؤثر بودن در تعامل با محیط بر مبنای استعدادها و
مهارتهای خویش است و به عنوان نیازی روانشناختی
برای پیگیری و تسلط بر چالشها انرژی و انگیزش الزم را
فراهم میآورد [ .]27شایستگی تحصیلی شامل باورهایی
درباره توانمندیهای انجام تکالیف در یک زمینه تحصیلی
خاص است [ .]28بر اساس نظریه تعیینگری شخصی
دانشآموز زمانی در فعالیت مربوط به مدرسه فعاالنه درگیر
میشود که فعالیتهای آموزشی برای آنها جالب باشند ،در
ارتباط با زندگی آنها باشند ،و شایستگی آنها را
تأیید کنند .پژوهشگرانی ازجمله والتز ]29[ 1در پژوهش
خود به این نتیجه رسیدند که سطوح پایین شایستگی،
منجر به عدم اشتیاق میشود و بیان میکند فراگیرانی که
در سطوح باالی شایستگی تحصیلی قرار دارند ،رفتارشان
بسیار هدفمند است .همچنین ،نتیجه پژوهش تاکمن []8
در ارتباط با شایستگی و اشتیاق نشان میدهد که شایستگی
با ابعاد اشتیاق تحصیلی رابطه دارد .هرینگتن ]30[ 2نیز در
پژوهش خود بیان کرد که سطوح باالی شایستگی منجر به
سطوح باالی اشتیاق تحصیلی میشود.
کوتاه سخن اینکه ،یکی از مسائل عمدهای که برخی از
مدارس با آن روبهرو هستند ،بیعالقگی دانشآموزان و
Wolters
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نبودن انگیزهی علمی قوی در بین آنها برای کار و تالش
علمی جدی است [ .]31عدم عالقه ،بر تالش نکردن و
نداشتن مداومت اشاره دارد و بهصورت عدم اشتیاق و رها
کردن تکلیف بروز میکند و باعث میشود که دانشآموز
سرمایهگذاری الزم برای انجام تکالیف درسی از خود نشان
ندهد و هیجانهای منفی از قبیل خستگی ،غمگینی و
احساس کسالت را تجربه کند .ازاینرو ،میتوان گفت که
رمز موفقیت یک معلم در این است که فراگیر را مشتاق
یادگیری کند و با دخالت دادن دانشآموز در فرایند آموزش
او را بهسوی یادگیری فعال سوق دهند .پژوهشها نشان
دادهاند که اگر بتوان دانشآموزان را هرچه بیشتر درگیر
مسائل تحصیلی و تکالیف یادگیری کرد ،بیشتر میتوان به
موفقیت علمی آنها امیدوار بود [ .]4در ارتباط با اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان عمده پژوهشهای انجامشده در این
حوزه در خارج از کشور بوده و بررسی این پدیده در ایران
نوپا و محدود میباشد .بهعالوه ،یکی از نقدهای وارده بر
پژوهشهای قبلی در مورد اشتیاق تحصیلی عدم همبینی
عوامل تأثیرگذار و مطالعه آنها است .بنابراین ،هدف
پژوهش حاضر ،ارائه الگویی مفهومی از منابع اجتماعی
(حمایت معلم و همساالن) و منابع شخصی (شایستگی
تحصیلی) بر روی یکی از مهمترین مسائل و اهداف آموزشی
یعنی اشتیاق تحصیلی است .الزم به ذکر است ،در پژوهش
حاضر با توجه به بررسی پیشینهی پژوهش شایستگی
تحصیلی بهعنوان متغیر میانجی در رابطه بین حمایت معلم
و همساالن با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان نظر گرفتهشده
است (شکل .)1
فرضیههای پژوهش
فرضیه کلی

مدل رابطه علی حمایت معلم و همساالن با اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان از طریق نقش میانجیگر شایستگی
تحصیلی ،برازنده دادههاست.
فرضیه های جزیی

 .1بین حمایت معلم با شایستگی و اشتیاق تحصیلی
دانشآموزان رابطه وجود دارد.
 .2بین حمایت همساالن با شایستگی و اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان رابطه وجود دارد
 .3بین حمایت معلم و اشتیاق تحصیلی از طریق
شایستگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .4بین حمایت همساالن و اشتیاق تحصیلی از طریق
شایستگی تحصیلی رابطه وجود دارد.
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پژوهشی پایایی پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/66همچنین با استفاده از نظر متخصصان سطح
روایی صوری مناسبی را برای پرسشنامه گزارش کردند .در
این پژوهش نیز ضریب پایایی با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/74به دست آمد.
-2پرسشنامه ادراک دانشآموزان از جو کالس
درس :5در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی حمایت معلم،
حمایت همساالن و شایستگی تحصیلی از پرسشنامه ادراک
دانش آموزان از جو کالس رو ،کیم ،باکر ،کامپاس و هوم6
[ ]33استفاده شده است .پرسشنامه حاضر دارای  26ماده و
 4زیر مقیاس است ،که  8سؤال مربوط به حمایت علمی و
شخصی معلم 8 ،سؤال حمایت علمی و شخصی همساالن4 ،
سؤال شایستگی تحصیلی و  6سؤال رضایت از مدرسه را می
سنجند ،براساس طیف لیکرتی از یک تا چهار نمرهگذاری
شده است ،پایایی این ابعاد با استفاده از روش آلفای
کرونباخ برای حمایت معلم  ،0/87حمایت همساالن ،0/90
شایستگی تحصیلی  0/79و رضایت  0/86گزارش شده است.
روایی آن نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی ،مورد
تایید قرار گرفته است .الزم به ذکر است که در پژوهش
حاضر تنها ابعاد حمایت معلم و همساالن و شایستگی
تحصیلی استفاده شدند که به ترتیب ضریب پایایی با
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای آنها  0/79 ،0/78و
 0/84به دست آمد.

شکل .1روابط بین حمایت معلم و همساالن با اشتیاق تحصیلی از طریق
میانجیگری شایستگی تحصیلی

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر همبستگی از طریق الگو یابی
معادالت ساختاری 1است که یک روش همبستگی چند
متغیری میباشد .الگویابی معادالت ساختاری درواقع بسط
الگوی خطی کلی 2میباشد که محقق را قادر میسازد تا
مجموعهای از معادالت رگرسیونی را همزمان بیازماید.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعهی
آماری پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان دختر متوسطهی
اول است که در سال تحصیلی  1394-1395در مدارس
شهر خرمآباد مشغول به تحصیل بودند .از جامعه موردنظر
نمونهای به حجم  280نفر به روش نمونهگیری خوشهای
چندمرحلهای انتخاب گردید ،به این صورت که دانشآموزان
در سه مرحله با استفاده از واحد نمونهگیری مختلف (واحد
مرحله اول مناطق ،واحد مرحله دوم مدارس و واحد مرحله
سوم کالسها) انتخاب شدند .ازاینروی ،بهمنظور انتخاب
آزمودنیها ابتدا از بین  2ناحیه آموزشی شهر خرمآباد ناحیه
 1انتخاب شد ،سپس از بین مدارس متوسطه موجود در
ناحیه موردنظر  4مدرسه و از بین مدارس سه کالس از
پایههای اول ،دوم و سوم متوسطه اول انتخاب و
دانشآموزان به پرسشنامههای موردنظر پاسخ دادند.
ابزار پژوهش :در این پژوهش از دو پرسشنامه به شرح
زیر استفاده گردید.
3
-1پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  :این پرسشنامه
توسط فردریکز ،بلومنفلد ،فریدل و پاریس ]3[ 4ساختهشده
است که دارای  15ماده و سه خرده مقیاس است که اشتیاق
تحصیلی را در ابعاد رفتاری ،انگیزشی و شناختی مورد
بررسی قرار میدهد .پاسخ به هرکدام از گویهها دارای نمرات
(یک تا پنج) است که از (هرگز تا تمام اوقات) را شامل
میشود ،مولفان ضریب پایایی این مقیاس را  0/86گزارش
کردهاند ،عباسی ،درگاهی ،پیرانی و بنیادی [ ]32در

یافته ها
آزمون نرمال بودن و ضرایب همبستگی متغیرهای
پژوهش
درصورتی که حجم نمونه بهاندازه کافی بزرگ باشد
میتوانیم از آزمونهای پارامتری استفاده نماییم؛ این
پیششرط اولیه برای استفاده از آزمونهای آماری پارامتری
است؛ بنابراین ،از آنجا که نمونه این پژوهش بهاندازه کافی
بزرگ بوده (بیشتر از ،)200میتوان گفت توزیع دادهها
نرمال بوده و آزمونهای پارامتری برای آزمون فرضیهها
مناسب میباشند .همانطور که ابارشی و حسینی [ ]34نیز
اشاره میکنند در نمونههای بیشتر از  ،200میتوان از فرض
نقض نرمال بودن بهراحتی چشمپوشی کرد ،بدون آنکه اثر
معنیداری بر روی نتایج پژوهش بهجای بگذارد .با این
وجود ،بهمنظور اطمینان از نرمال بودن دادهها ،اقدام به
بررسی کجی 7و کشیدگی 8منحنی نرمال در رابطه با هریک

1

5

)structural equation modeling (SEM
)general linear model (GLM
3 questionnaire academic engagement
4 Fredericks, Blumenfeld & Paris

questionnaire pereeption student of classrom climate
6 Rowe, Kim, Baker, Kamphaus & Horne
7 skewness
8 kurtosis

2
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از سازههای پژوهش گردید تا بر اساس آن ،آزمونهای
مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیههای پژوهش اتخاذ
گردد.

محمد عباسی و همکاران

یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحرافمعیار،
ماتریس ضرایب همبستگی و همچنین کجی و کشیدگی
مربوط به متغیرهای پژوهش به ترتیب در جدول  1آمده
است.

جدول .1ماتریس ضرایب همبستگی ،میانگین ،انحراف معیار ،کجی و کشیدگی مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیرها
حمایت معلم
حمایت همساالن
شایستگی تحصیلی
اشتیاق شناختی
اشتیاق انگیزشی
اشتیاق رفتاری
میانگین (انحراف استاندارد)
کجی (کشیدگی)

حمایت معلم
1
**0/75
**0/60
**0/55
**0/53
**0/52
(16/05 )5/18
(-0/01 )-1/40

حمایت همساالن
-

شایستگی تحصیلی

اشتیاق شناختی

اشتیاق انگیزشی

اشتیاق رفتاری

1
1

**0/62
1
**0/62
**0/54
**0/76
**0/70
**0/55
**
**
0/69
0/65
**0/58
(8/27 )3/07
(9/28 )2/88
(15/39 )5/15
(-0/15 )-1/16
(-0/37 )-0/99
(-0/11 )-0/95
** p<0/05* p< 0/001

1
**

0/63
(8/83 )2/81
(-0/27 )-0/89

1

(8/56 )2/87
(-0/17 )-0/95

جدول .2شاخصهای برازندگی الگوی پژوهش با دادهها بر اساس شاخصهای برازندگی
شاخصهای برازش
الگو
الگوی پژوهش

𝑥2
11/64

DF

𝑥2

6

1/94

Df/

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است تمامی
ضرایب همبستگی به دست آمده در سطوح p< 0/001
معنیدار میباشند که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به
حمایت همساالن و معلم ( )0/75و کمترین ضریب
همبستگی مربوط به اشتیاق رفتاری و حمایت معلم ()0/52
است .الزم به ذکر است جهت بررسی نرمال بودن دادها
کجی و کشیدگی آنها بررسی شد که حاکی از برقرای این
مفروضه بود.
تجزیهوتحلیل دادهها با مدلسازی معادالت ساختاری
برای بررسی شاخصهای کلی برازش الگوی پژوهش از
نرمافزار ایموس 1استفاده گردید .ازجمله شاخصهای برازش
مدل ،معیارهای برازندگی مطلق 2و افزایشی 3میباشند.
معیارهای مطلق ،اساسیترین ارزیابی در خصوص
انطباق مدل پژوهشگر با دادههای گردآوریشده از نمونه
هست که مهمترین شاخصهای آن ،شاخص کایمربع 4و
ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 5هستند.
معیارهای افزایشی نیز به مقایسه مدل تخمین زدهشده با
مدل صفر میپردازد که مهمترین شاخصهای آن ،شامل
شاخص بهنجار بنتلر-بونت 6و شاخص برازش تطبیقی7

GFI

CFI

IFI

TLI

RMSEA

0/98

0/99

0/99

0/98

0/05

میباشد .چنانچه مقادیر شاخصهای معرفیشده نسبت به
معیار تصمیم آنها از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند،
میتوان برازش الگو را مورد تائید قرارداد [.]34
نتایج بررسی معیار مقبولیت این شاخصها در نتایج
حاصل از این تحلیلها در جدول  2ارائهشده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود در مدل
شاخصهای برازش بسیار خوبی حاصلشده است ،که حاکی
از برازش مناسب دادهها با این الگو میباشد .میزان شاخص
برازندگی  GFIبرابر با  ،0/98شاخص برازش مقایسهای
 CFIبرابر  ،0/99شاخص برازش فزاینده  IFIبرابر با /99
میباشد .همانطور که نتایج نشان داد ،مقادیر این شاخصها
بیشتر از  0/9بوده که حاکی از برازش مناسب الگوی
پژوهش است .عالوه بر این ،شاخص  RMSEAیا ریشه
میانگین مجذورات تقریب که بهعنوان اندازه تفاوت برای هر
درجه آزادی تعریفشده است و مقدار آن هرچه از 0/08
کمتر باشد نشان میدهد که مدل از برازش مناسبی
برخوردار است نیز برقرار است.
آزمون فرضیههای جزیی پژوهش
در شکل  ،2طرح مدل به همراه ضرایب استاندارد
مسیرهای مستقیم ذکر شده است.
همانطور که در شکل 2مشاهده میگردد ،همهی
ضرایب مسیرهای مستقیم بهطور کامل معنیدار

1

Amos
absolute measures
3 incremental measures
)4 chi square (CMIN
)5 root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)6 normed Fit Index (NFI
2

)comparative Fit Index (CFI
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نشان داد که همه روابط غیرمستقیم معنیدار()P<0/001
پژوهش
بهمنظور بررسی فرضیههای مبتنی بر اثرات غیرمستقیم
متغیرها از روش بوت استراپ استفاده شد .مطابق با جدول
 3نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد همهی روابط
غیرمستقیم در سطح ( )p<0/05معنیدار هستند ،حد
پایین فاصله اطمینان برای شایستگی تحصیلی ،در رابطه
بین حمایت معلم و اشتیاق تحصیلی ،بهعنوان میانجی
( )0/13و حد باالی آن ( )0/31است .همچنین ،حد پایین
فاصله اطمینان برای شایستگی تحصیلی ،در رابطه بین
حمایت همساالن و اشتیاق تحصیلی ،بهعنوان میانجی
( )0/15و حد باالی آن ( )0/33است .سطح اطمینان برای
این فاصلهی اطمینان  95است .با توجه به اینکه صفر بیرون
از این فاصله اطمینان قرار میگیرد ،بنابراین رابطههای
واسطهای معنیدار بوده است.

بهدستآمده است .عالوه بر آن ،نتایج آزمون بوت استرپ نیز
هستند .نتایج حاصل از روابط غیرمستقیم در جدول  3نشان
داده شده است.

شکل  .2ضرایب استاندارد مسیرهای الگوی پژوهش در بررسی رابطه
بین حمایت معلم و همساالن با اشتیاق تحصیلی از طریق میانجیگری
شایستگی تحصیلی

یافتههای مربوط به نتایج غیرمستقیم در الگوی
جدول .3نتایج بوت استراپ برای مسیر حمایت معلم و همساالن با اشتیاق تحصیلی از طریق میانجیگری شایستگی تحصیلی
مسیر
حمایت معلم
حمایت همساالن

شایستگی تحصیلی
شایستگی تحصیلی

اثر غیرمستقیم

خطای استاندارد

حد پایین

حد
باال

سطح معنیداری

0/20

0/05

0/13

0/31

0/004

0/23

0/05

0/15

0/33

0/004

اشتیاق تحصیلی
اشتیاق تحصیلی

بومن  ،]12[1هامر و پیانتا ]35[ 2و زمبیال ]36[ 3همسو
است .در تبیین رابطه حمایت معلم از دانشآموز و تاثیر آن
بر عالقه و انگیزش الزم برای درگیرشدن آنها در
فعالیتهای آموزشی ،میتوان گفت در مدرسه نقش معلمان
نسبت به دیگر افراد برجستهتر است ،و از آنجایی که
دانشآموزان بیشتر وقت خود را در مدرسه سپری میکنند،
ارتباطی که با معلم برقرار میکنند هم در ارتباط با مطالب
تدریس شده و درسی است و هم مطالب و مواد غیردرسی،
نحوه و کیفیت هر دو میتواند بر یکدیگر تاثیر بگذارند و
بهطور گسترده بر انگیزه دانشآموزان و در نتیجه پیشرفت
تحصیلی آنها اثرگذار شود [ .]37 ،20 ،9در همین رابطه
شایان ذکر است ،دانشآموزانی که احساس میکنند توسط
معلمشان حمایت میشوند و معلم به آنها توجه بیشتری
دارد ،از عزتنفس تحصیلی باالتری برخوردار هستند،
انگیزهی باالتری برای یادگیری و اشتیاق بیشتری نسبت به
انجام تکالیف درسی دارند و در این راه تالش زیادی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت معلم و
همساالن با اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش میانجی
شایستگی تحصیلی ،در قالب الگویی از روابط معادالت
ساختاری ،بهمنظور تبیین چگونگی افزایش میزان گرایش
بیشتر به تکالیف آموزشی و یا به عبارتی ،اشتیاق تحصیلی
در دانشآموزان صورت گرفت .بر اساس نظریهها و مدلهای
مرتبط با اشتیاق تحصیلی تعامل بین منابع شخصی (مانند
شایستگی) و منابع اجتماعی (روابط حمایتی با همساالن و
معلم) مشخص میسازد که آیا یک فرد در زمان برخورد با
یک مسئله حس اشتیاق و مشغولیت پیدا میکند و یا اینکه
حس خستگی هیجانی و فرسوگی به او دست میهد.
از اینرو ،نتایج مستقیم و غیرمستقیم متغیر پیشایندی
حمایت معلم و همساالن و متغیر میانجی شایستگی
تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی نتایج مستقیم بین حمایت معلم و اشتیاق
تحصیلی نشان میدهد که بین حمایت معلم و اشتیاق
تحصیلی رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و این نتایج
با نتایج پژوهشهای گذشته از جمله روزنفلد ،رایسمن و

1

Rosenfeld, Richman & Bowen
Hamre & Pianta
3 Zembylas
2
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میکنند .درمقابل ،دانشآموزانی که روابط مناسب و موثر با
معلم را تجربه نمیکنند انگیزش و اشتیاق تحصیلی کمتری
دارند [.]38
عالوه بر این ،نتایج یافتهها حاکی از آن است که بین
حمایت همساالن و اشتیاق تحصیلی نیز رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد که این یافته با نتایج پژوهشهای
گذشته از جمله ،ساندز و پالنکت [ ]33همسو میباشد.
در تبیین این یافته میتوان گفت ،دانشآموزانی که از روابط
مثبت و مشارکت مناسب با همساالن خود برخوردارند
اشتیاق در تکلیف و پیشرفت تحصیلی بیشتری را تجربه
میکنند ،زیرا به اشتراک گذاشتن امور آموزشی در بین
دانشآموزان با یکدیگر باعث میشود آنها نسبت به مطالب
آموزشی بینش بیشتری کسب کنند و درنتیجه رغبت
بیشتری نیز نسبت به انجام تکالیف آموزشی از خود نشان
دهند .همچنین ،حمایت همساالن در زمان برخورد با
تکالیف میزان اتالف وقت دانشآموزان را کاهش میدهد و
سبب میشود نمرات و عملکرد دانشآموزانی که بهطور
منظم این نوع حمایت را کسب میکنند افزایش یابد [.]39
از سوی دیگر ،نتایج یافتههای مربوط به روابط
غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش بر اساس نتایج جدول 3
حاکی از روابط مثبت و معنیدار بین حمایت معلم و
همساالن با اشتیاق تحصیلی از طریق میانجیگری
شایستگی تحصیلی است ،که با نتایج پژوهشهای ،باکر و
دمورتی ]40[ 1گانزو پوال ]26[ 2همسو میباشد .در تبیین
این یافتهها میتوان گفت که منابع اجتماعی مانند حمایت
معلم و همساالن به فرد در ایجاد سازگاری ،حل مشکالت
روزمره ،یا بحرانهای مهم کمک میکنند و هر اندازه فرد در
زمان برخورد با مسائل از حمایت اجتماعی بیشتری
برخوردار باشد احساس مراقبت ،دوست داشته شدن،
شایستگی و ارزشمند بودن بیشتری مینمایند و این موجب
اشتیاق و پیشرفت تحصیلی خواهد شد .چرا که شایستگی
بر این فرض مبتنی است که باور افراد در مورد تواناییها و
استعدادشان اثر مطلوبی بر اعمال آنها دارد [،43 ،42 ،41
 .]44از طرف دیگر ،در ارتباط با میزان اهمیت شایستگی در
ایجاد احساس اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان میتوان
عنوان کرد که محققانی از جمله بیشاب ،]45[ 3معتقدند
برای ایجاد انگیزش بیشتر در دانشآموزان برای انجام
تکالیف بهتر است معلمان در زمان طراحی تکالیف آموزشی،
به سطح عالقه دانشآموزان نیز توجه کرده و برای آنها
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تکالیفی را طرح کنند که نسبت به آن عالقه و خودکارآمدی
بیشتری دارند و در آن شایستگیشان بیشتر مورد تایید قرار
میگیرد.
در مجموع ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد شایستگی
تحصیلی میتواند نقش میانجی در رابطه بین حمایت معلم
و همساالن با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان داشته باشد.
بنابراین ،به معلمان توصیه میشود از آنجایی که ایجاد
اشتیاق و عالقه نسبت به تکالیف آموزشی نتیجه تعامل بین
حمایت عوامل بیرونی (از جمله معلم و همساالن) و نیز
احساس شایستگی تحصیلی در دانشآموزان است ،در
کالسهای درس عالوه بر انجام نقش حمایتی خود زمینه را
برای ارتباط دانشآموزان با همکالسیهای خود فرآهم آورند
و از این طریق با ایجاد منابع حمایتی شرایط را برای ایجاد
احساس شایستگی تحصیلی دانشآموزان فراهم کنند.
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