تاریخ دریافت92/6/12 :
تاریخ پذیرش93/6/3 :

2

ارتباط معلم  -دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل  :نقش واسطهای  :نقش واسطهای
انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی

شکوفه متقی *
سیده منور یزدی **
شکوه السادات بنیجمالی ***
زهرا درویزه ****
چکیده

مدارس و معلمان نقشــی فرهنگی در رشــد و توسعه علمی دانشآموزان و کسب پیشــرفتهای آموزشی آنها بر عهده

دارند .از آن جمله میتوان به انگیزش اشاره کرد که به صورت تمایل ذاتی و درونی برای رفتار و یادگیری است و توسط
محیط پیرامون تشــویق و حمایت میشــود و یا بالعکس بر اثر بی توجهی ،تضعیف میگردد در پی آن عملکرد یا عالقه
به ادامه یا ترک تحصیل رخ میدهد .از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای انگیزش خود تعیین گری و
عملکرد تحصیلی در رابطه ارتباط معلم – دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل است .روش پژوهش حاضر از نوع
همبســتگی و جامعه آماری شــامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایهی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق شهری
شهرســتان شهرکرد بود که در سال تحصیلی 1392-93مشغول به تحصیل بودند .نمونه این پژوهش  400نفر بودند که
به روش خوشــهای چند مرحلهای انتخاب شدند.ابزار پژوهش عبارت بود از پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی (،)ASRQ
مقیاس ســنجش عملکرد تحصیلی مورد انتظار( ،)APپرسشنامه( ،)QTIمقیاس ترک تحصیل الرند و همکاران( )1997و

پرسش نامه خود گزارشی از ترک تحصیل .یافتههای پژوهش نشان داد که انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی
نتایج نشان داد که با بهبود روابط معلم دانشآموز ضمن افزایش انگیزش و بهبود عملکرد دانشآموز میتوان تصمیم به
ترک تحصیل را در دانشآموزان کاهش داد.

واژگان کلیدی :انگیزش خود تعیین گری ،عملکرد تحصیلی ،رابطه معلم – دانشآموز ،ترک تحصیل.
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مقدمه

پدیده ترک تحصیل درمیان دانشآموزان یکی ازمحوریترین مســائل امروزجامعهی ما است،
چراکه حتی ســوادآموزی رایگان پس از انقالب اســامی نیز نتوانست به ریشهکن کردن این
پدیده منجرشود .برخی آمارها حاکی است که سالیانه بیش از  25درصد ازدانشآموزان ایرانی
درمقاطع مختلف ترک تحصیل میکنند (انجمن علمی مددکاران ایران .)1391 ،سایت رسمی
سازمان یونسکو درایران نرخ ترک تحصیل را ازجدیترین مسائل پیشروی نظامهای آموزشی
بهویژه درمناطق محروم عنوان کرد و اذعان داشــت تا زمانی که شــاهد پدیده ترک تحصیل
کودکانی هســتیم که بدون شک به ایجاد نسل جدید بیســوادان منجرمیشوند ،تالشهای
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مان برای کاهش نرخ بیسوادی مثمرثمرنخواهد بود(سایت رسمی فارسی یونسکو.)2012،1
ک تحصیلهای صورت گرفته در جهان ،عالوه بر
از چشــمانداز نظری ،در بررســی علت تر 
فقر مالی که به اشــتغال کودکان یا نوجوانان منجر میشــود ،فقر انگیزشی نیز نقش مهمی
ایفا میکند به طوری که میزان باالی بیکاران تحصیلکرده ســبب میشــود دانشآموزان و
خانوادههایشــان به ادامه تحصیل و رفتن به مقاطع باالتر به شــکل یک امر غیرضروری نگاه
کنند و کســب درآمد از ســنین پایین را بر گرفتن مدرک و پیوســتن به جمعیت بیکاران را
ترجیح دهند در واقع بروندادهای دانشآموزان در نتیجه روابط علت و معلولی ساده به وجود
نمی آید ،بلکه به نظر میرســد حاصل تعامالت منظم عوامل فردی(ویژگیهای دانشآموزان)
و بافتی(ویژگیهای محیط آموزشــی) است .بنابراین میتوان گفت که موفقیت دانشآموزان
در فعالیتهای آموزشــی تحت تاثیر تفاوتهای فردی آنان و پیامهایی که از بافت آموزشــی
ادراک میکنند قرار دارد(گای ،2والراند 3و بالنچارد2000 ،4؛ هاردی ،5کراســون ،6دی بکر 7و

وایت.)2007،8

1. www.irunesco.org/
2. Guay
3. Vallerand
4. Blanchard
5. Hardre
6. Crowson
7. Debacker
8. - White
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انگیزش مفهومی چند وجهی است که توسط پژوهشگران به روشهای متفاوتی تعریف شده

است .گاردنر1983( 1؛ نقل از کیم 2و کلر )2010،3بیان میدارد که «انگیزش به انتخابهایی

که افراد برای گرایش یا اجتناب از تجارب و یا اهداف معینی برمی گزینند و همچنین به میزان
تالشی که در این رابطه اعمال میکنند ،اشاره دارد» (ص .)389 .گاردنر( )2010معتقد است

که افراد با انگیزه عالوه بر هدفمند بودن،دارای این ویژگیها هســتند :برای به دســت آوردن
هدف خود تالش میکنند ،پایداری نشــان میدهند ،و در تکالیفی که برای رسیدن به اهداف
الزم است ،شرکت میکنند .تمایل شدیدی برای رسیدن به هدف دارند ،و از فعالیتهای الزم

برای رسیدن به هدف لذت میبرند .در جستجوی هدف برانگیخته هستند ،درباره موفقیتها

و شکستهایشــان انتظاراتی دارند ،و وقتی تا حدی به موفقیت دست مییابند ،خودکارآمدی
نشــان میدهند؛ آنها درباره پیشرفتهایشان اعتماد به نفس دارند در آخر ،آنها برای رفتارشان

دلیل دارند ،که معموال این دالیل انگیزه نامیده میشود.

طی سالهای گذشته نظریههای گوناگونی در زمینه انگیزش رشد کرده اند که از جمله آنها

نظریه خودمختاری دسی 4و ریان )1985(5است این نظریه فرض میکند که در انسان تمایل
ذاتی و درونی برای رفتارو یادگیری وجود دارد که یا توسط محیط پیرامون تشویق و حمایت

میشــود و یا بالعکس بر اثر بی توجهی ،تضعیف میگردد .نظریه خودمختاری ،انگیزش را به

انگیزش درونی ،بیرونی و بی انگیزگی تقسیم میکند.

که به طور کلی در محیط آموزشــی دارای اهمیت هســتند .انگیزش درونی افزایش یافته با
افزایش عالقه نسبت به مطلب درســی (ریان ،میمز ،و کوستنر1983،؛ نقل از نوئلز ،کلمنت،

و پلتیــر )2001،و عملکرد تحصیلــی باالتر (هارتر و کانل1984 ،؛ نقــل از نوئلز ،کلمنت ،و

پلتیر )2001،رابطه دارد .بر اســاس یافتهها ،انواع انگیزش بیرونی با متغیرهای آموزشــی از
1. Gardner
2. Kim
3. Keller
4. Deci
5. Ryan
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جمله تالش و هیجانهای مثبت و پشتکار رابطهی مثبت دارد و بی انگیزگی با ترک تحصیل

از آموزشــگاه رابطهی مثبت دارد (والرند ،1فرتیر ،2و گای1996 ،3؛ نقل از نوئلز ،4کلمنت ،5و

پلتیر)2001،6

انگیزش خودتعیین گری را به صورت احساس اختیار و اراده داشتن در انجام کارها ،تمایل

ذاتی برای تجربه رفتاری که خودشــخص آن را ترتیب داده باشــد تعریف کرده اند(الیوت،7

چرکوف ،8کیم 9و شــلدون .)2001 ،10نظریه خود تعیین گری بر این مســئله متمرکز است

کــه چگونه عوامل اجتماعی و فرهنگی میتواند تســهیل کننده و یــا بازدارنده حس اراده و
آغازگری افراد و بهزیستی و کیفیت عملکرد آنان باشد (دسی ،رایان و ویلیامز11؛  .)1996این

نظریه رفتار انسان را در چهارچوب عوامل محیطی(محیطهای حامی خودمختاری یا بازدارنده
خودمختاری) ،شــخصیتی(گرایشهای علیتی) ،ارگانیزمی(نیازهای روانشــناختی اساسی) و

انگیزشی(انواع انگیزش) تبیین میکند

طبق نظریه خود تعیینگری ،رفتار ســالم ،در گرو بر آوردن نیازهای روانشــناختی ازقبیل

خودمختاری ،شایســتگی و ارتباط است .چنانچه نیازها تا حدودی به طور مداوم ارضا شوند،

افراد به طور موثر رشــد کرده و به خوبی عمل خواهند نمود؛ اما اگر تا اندازهای از ارضا این
نیازها جلوگیری شــود ،به احتمال بیشتری اشخاص شــاهد ناهنجاری و عدم عملکرد بهینه

خواهند شــد (دسی و رایان .)1996،دســی و ریان ( )1985بیان میدارند «خودتعیین گری
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کیفیتی از عملکرد انســانی است که شــامل تجربه انتخاب و منبع ادراک شده کنترل درونی

میشــود» (ص )38 .و با انگیزش درونی و تعدادی از انواع انگیزش بیرونی مشخص میشود
(کومانــارو 1و نوئلز .)2009 ،نظریه خودتعیین گری بر اســاس علل و یا اهداف گوناگونی که

باعث انجام عملی میشود ،بین انواع گوناگون انگیزش تمایز قائل میشود .اساسی ترین تمایز

بین انگیزش درونی و بیرونی است (دسی و ریان.)1985 ،

نظریه خود تعیین گری ،نظریهای اســت که بیش از  40ســال در ســاخت فرضیه سازی

خود همه دانشآموزان را مســتقل از ســن ،جنس ،وضعیت اجتماعی و اقتصادی ،ملیت و یا
بافت فرهنگی دارای گرایشهای رشد ذاتی(انگیزش ذاتی ،کنجکاوی ،نیازهای روانی) در نظر

گرفته اســت و یک بنیاد انگیزشی برای افزایش کیفیت درگیری تحصیلی و عملکرد مدرسه
را ارایه میدهد(رایان و دســی.)2004،مطابق با نظریه خــود تعیین گری ،بافت اجتماعی بر
میزان احســاس فرد به خودمختاری ،شایستگی و ارتباط با دیگران تاثیر میگذارد و برآورده
شدن نیازهای روانشــناختی بر نتایج انگیزشی ،شــناختی و رفتاری تاثیرگذار است(دسی و

ریان.)1985،

این مفهوم ســازی از نیازهای اساســی روانشــناختی در پژوهشهای مربوط به چگونگی

اثرگذاری معلمان بر انگیزش و رفتار دانشآموزان به وسیله روشهایی که آنان از خودمختاری

دانشآموزان حمایت یا ممانعت میکنند ،مورد تایید واقع شــده اســت .گرولنیک ،دســی و
کردن انتخاب ،تشویق ،خودآغازگری ،کاهش استفاده از کنترل ،قدردانی و تایید احساسات و
دیدگاههای دیگران میشود.

عملکــرد تحصیلی به صــورت بازده حاصل از فرایند یادگیری ،متناســب با معیارهایی که

برای یادگیرنده یا گروه یادگیرندگان جهت دســتیابی به اهداف تعیین شــده مشخص شده
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ریــان( )1991بیان میکنند کــه حمایت از خودمختاری ،شــامل رفتارهایی از قبیل فراهم
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اســت (میدقلی ،1کاپالن 2و مدلیشن .)2001 ،3گرولنیک 4و همکاران ( )1991طی پژوهشی
دریافتند که حمایت از خودمختاری با شایســتگی ادراک شــده و خودمختاری دانشآموزان

در مدرســه مرتبط اســت که به نوبه خود منجر به عملکرد تحصیلی باالتر میشــود .عالوه
بر این ادراک دانشآموزان از حمایت معلمان از خودمختاری با احســاس باالتر شایســتگی و

خودمختاری مرتبط اســت که به نوبه خود ،انگیزش خودتعیینی را افزایش میدهد (والراند،
فورتیر و گای.)1997،

دینجر ،5یشیل یورت 6و تاکاچ )2012( 7در پژوهش خود از نظریه خودتعیین گری حمایت

نمودند و نشان دادند در صورتی که محیط یادگیری دانشآموزان از خودمختاری آنها حمایت

کند ،آنها احســاس شایستگی ،درگیری و شرکت در فعالیتهای کالس و پیشرفت تحصیلی
بیشتری خواهند داشت .اگر دانشآموزان تکمیل تکالیف درسی را وسیله مفیدی برای تحقق
اهــداف آتی خود بداننــد ،با انگیزه تر خواهند بود و در حین مطالعــه و انجام تکالیف ،دقت
و تمرکز بیشــتری خواهند داشــت و بنابراین از راهبردهای خودنظم دهی به نحو موثر تری

اســتفاده خواهند کرد(میلر ،8گرین ،9مونتالو ،10راوینــدران 11و نیکولز12؛ .)1996افزون براین

در حوزه آموزش و در ارتباط با موفقیت دانشآموزان شــواهدی پژوهشــی از از وجود ارتباط
مثبت متغیرهای یادگیری خود تنظیم شده 13و عوامل انگیزشی با پیشرفت تحصیلی حمایت
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میکند؛ در این راســتا؛ ارتباط معلمان با دانشآموزان یکی از عوامل انگیزشــی است (میگا،1

رونکنی 2و دیبینی .)2014 ،3

غالب روابط موجود در مدارس بين معلمان و دانشآموزان اســت؛ با این شرایط مسئوليت

اصلــي فرايند ياددهي  -يادگيري بر عهده معلمان اســت .معلمی بــه عنوان عضوی از بافت
آموزشــی بر انگیزش دانشآموزان تاثیر میگذارد .این شــرایط حتی در زمینه باورهای آنان

در مورد موضوع تدریس نیز قابل تامل اســت؛ طوری که شیوه و دیدگاه معلم به یک موضوع

درســی چگونگی طراحی و شیوه تدریس در مدرسه را نیز تعیین میکند (بریکهوز1990 ،4؛

ونتزل.)1997 ،5

مطالعه بر روی دانشآموزان آمریکایی التین تبار نشــان داده زمانيكه دانشآموزان با معلم

و مدرســه در ارتباط باشند و احساس تعلق خاطر به مدرســه كنند بيشتر مشتاق يادگيري

میشــوند و به احتمال بیشتربه موفقيت تحصيلي میرسند .زماني كه دانشآموزان آمریکایی

اسپانيایی زبان ،رابطه مثبت بيشتري با معلم داشتند ،میزان رفتارهای بزهکارانه آنها کاهش

مییافت (باررا .)2006 ،6جنینگز،پیرسون و هریس ( )2001تجربه دانشآموز از ارتباط خوب
با معلم و مشــارکت را بعنوان عاملی برای درگیری در مدرسه بررسی کرده است.این محققان
ارتبــاط بین مدلهای درگیری در مدرســه ،نیازهای روانی و حس ارزشــمندی را ضروری

میداند .نظر ســنجی انجام گرفته برروی هفتاد دانش آموخته در کالیفرنیا ارتباط بین عوامل
بیانگرآن است که سطوح متوسطی از مشارکت فعال یا ارتباط خوب با معلم هرکدام به تنهایی

با پیشرفت تحصیلی مرتبط هستند.

1. Mega
2. Ronconi
3. De Beni
4. Brickhouse
5. Wentzel
6. Barrera
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روابط نزدیک با معلمها،رشــد اجتماعی-عاطفی سالمی را به وجود میآورد(پیانتا)1999 ،1

و همچنین منجر به ســازگاری با مدرســه و موفقیت در مدرسه میشــود(پیانتا ،استینبرگ
2و رولینــز3؛  )1995و روابط منفی منجر به نتایج نامطلوب از جمله مشــکالت رفتاری ،تنفر

از مدرســه ،مشــکالت ســازگاری میشــوند (پیانتا ،نیمنتز 4و بنت5؛  )1997نکتهی حائز
اهمیت این اســت که پژوهشهایی که اخیرا ً رابطه دانشآموز-معلم را با خطر ترک تحصیل
دانشآموزان در حال ورود به دوره دبیرستان را بررسی کردهاند رابطهی مستقیمی بین ارتباط

دانشآموز-معلم و خطر ترک تحصیل نیافتهاند اما بین پیشرفت و عملکرد تحصیلی باارتباط

دانشآموز-معلم رابطهی قدرتمندی پیدا کردهاند (لسارد ،6پویریر 7و فورتین.8)2010 ،

تجربه هیجانات مثبت نقش مهمی را در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایفا کرده و تاثیرات

قابل مالحظهای در موفقیت نهایی دانشآموز دارد (پکرون ،9الیوت و مییر .)2009 ،10مارکس

11

( )2000بر اهميت ســاختار کالسی و نیز الگوهای تعاملی از جمله سطح کالسی ،جنسیت و

نیز مواد درسی از جملعه علوم اجتماعی و ریاضیات را در فرایند تعامل معلم -دانشآموز و نیز
مشــارکت دانشآموزان در فعالیتهای یادگیری تاکید میکند .بیاق )2014( 12در پژوهشی

کیفی نشــان داد که در مناطق فقیر و در خانوادههای ضیف ،پیشــرفت تحصیلی و نیز کسب
رفتارهای جامعهپســند چندان مورد حمایت قرار نمیگیرد؛ وی در ادامه بر نقش معلمان و

نیــز کارکنان مدارس بر تعامل مثبت با این گروه از دانشآمــوزان جهت ارتقای مهارتهای
سال هشتم  -شماره  - 27زمستان 93

1. Pianta
2. Steinberg
3. Rollins
4. Nimentz
5. Bennett
6. Lessard
7. Poirier
8. Fortin
9. Pekrun
10. Maier
11. Marks
12. Biag

 ...لیصحت کرت ای همادا هب میمصت و زومآ شناد   -ملعم طابترا

43

جامعهپسند و نیز پیشرفت تحصیلی تاکید میکند.

به اعتقاد بســیاری از آسیبشناســان اجتماعی ،درصد باالیــی از بزهکاریها نتیجه ترک

تحصیل دانشآموزان از مدرســه اســت به نحوی که بیش از پنجاه درصد بزهکاران زیر 18

سال در کانون اصالح و تربیت را دانشآموزان ترک تحصیلکرده تشکیل میدهند و تحقیقات

نشان میدهد که بین شکست تحصیلی ،فرار از منزل و مدرسه ومیزان آسیبهای اجتماعی،

رابطــه معناداری وجود دارد که ایــن امر نگرانی از میزان باالی ترک تحصیل در کشــور را

دوچندان میکند(انجمن مددکاری ایران به نقل از وزارت آموزش و پرورش .)1391 ،در حال

حاضر بر اســاس جدیدترین یافتههای پژوهشی در مدارس بیش از  25درصد از دانشآموزان
سالیانه از مدارس ترک تحصیل میکنند که این آمار بسیار نگران کننده است و معلوم نیست
سرنوشــت این دانشآموزان که چندین برابر بیش از دیگران در معرض تهدیدهای اجتماعی

هستند ،چه میشود(.انجمن مددکاری ایران به نقل از وزارت آموزش و پرورش.)1391 ،

اهمیت انگیزش در یادگیری به اندازهای اســت که حتی میتواند کاســتیهای موجود در

توانایی و اســتعداد افراد را جبران کند (سیرز ودورنی .)2005 ،بنابراین ،با ایجاد شرایطی که

انگیزش دانشآموزان برای یادگیری افزایش دهدو اين انگيزش پايدار بماند ،میتوان به بهبود
یادگیــری و کاهش آمار ترک کنندگان تحصیل امیدوار شــد .از این رو هدف پژوهش حاضر

بررســی رابطه ارتباط معلم – دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل با نقش واسطهای
روش

طرح پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع همبســتگی اســت .جامعه مورد مطالعه شــامل کلیه

دانشآموزان دختر و پســر پایهی ســوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق شهری شهرستان

شــهرکرد بود که در ســال تحصیلی 1392-93مشــغول به تحصیل بوده و حدود 14000

نفر بودند (بنا به گزارش تحقیقات پیشــین بیشــترین میزان ترک تحصیل در پایههای سوم

راهنمایی و اول دبیرســتان میباشد(یار احمدی .)1390،نمونه این پژوهش  400نفر از میان
دانشآموزان دختر و پسر سوم راهنمایی و اول متوسطه استان چهار محال وبختیاری مشغول
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انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی میباشد.
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تحصیل (ســازمان آموزش و پرورش استان)1392،انتخاب شــدند .روش نمونهگیری در این

پژوهش؛ روش خوشــهای چند مرحلهای است که به صورت تصادفی از بین مدارس راهنمایی
و دبیرستانهای آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد انتخاب شده اند .انتخاب حجم نمونه با
استفاده از جدول مورگان صورت گرفت.

انگیزش خود تعیین گری :برای ســنجش انگیزش خود تعیین گری تحصیلی ،از پرسشنامه

خود تنظیمی تحصیلی ( ASRQ؛ رایان و کانل )1989 ،1اســتفاده شــد .این پرسشــنامه به
دالیل دانشآموزان برای انجام دادن فعالیتهای درســی مربوط میشــود .در این پرسشنامه
برای ســنجش انگیزش خود تعیین گری ،مقیاس دارای یک ســؤال و  6دلیل میشود و هر
ماده روی یک مقیاس 7درجهای از (1کامال مخالفم)تا (7کامال موافقم)نمرهگذاری میشــود

در واقع کســب نمره بیشتر در این مقیاس نشــانه خودتعین گری باال میباشد .در پژوهش
یاراحمدی( )1390برای این مقیاس ضریب آلفای کرونباخ 0/87به دســت آمد و در پژوهش

حاضر بر روی گروه مقدماتی،پایایی به روش ضریب آلفای کرونباخ0/92و به روش بازآزمایی

(به فاصله سه هفته )پایایی مقیاس  0/82میباشد .همچنین روايي سازه پرسشنامه با استفاده

از روش تحليل عاملي اکتشــافی بررســی شــد .در نتایج حاصل از تحلیل عاملی ،بار عاملی
سئواالت ،مجموعاً  71درصد واریانس پرسشنامه را پیشبینی میکند.

عملکرد تحصیلی :عملکرد تحصیلی در این پژوهش با دو شــاخص سنجیده شد که عبارت
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اند از )1 :گزارش شــخصی دانشآموزان از نمره معدل خود .از دانشآموزان پرسیده شد که
« فکر میکنید معدل شــما چند شــود؟» ،که برای این منظور یک مقیاس چهار درجه ای(
باالی  15 ،)4(17تا  12 ،)3(17تا  ،)2(14پایین تر  ،)1(12به کار رفت )2 .مقیاس سنجش

عملکرد تحصیلی مورد انتظار( )APبود که با این سه ماده سنجیده شد ”:من انتظار دارم که
عملکرد تحصیلی خوبی داشــته باشم”“ ،من انتظار دارم که از بیشتر همکالسیهای خود بهتر
عمل کنــم” و “ پیش بینی و انتظار من از موفقیتم خیلی باالســت” .هاردر 2و ربو)2003(3
1. Connell
2. Hardre
3. Reeve
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پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ  0/79گزارش کرده اند .ضریب آلفای محاســبه

شــده برای این مقیاس در پژوهش یاراحمدی 0/82بدســت آمد و در پژوهش حاضر پایایی
مقیاس به این روش  0.81و به روش بازآزمایی (به مدت ســه هفته) 0.82اســت .همچنین

روايي سازه پرسشنامه با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافی بررسی شد .در نتایج حاصل
از تحلیل عاملی ،بار عاملی ســئواالت ،مجموعاً 0/60درصد واریانس پرسشنامه را پیشبینی
میکند.

ارتباط معلم –دانشآموز :به منظور ســنجش ارتباط معلم –دانشآموز از نسخه تغیر یافته

پرسشــنامه ( QTIوابلز1993،1؛ به نقل از ریکاردز ،2دن بروک 3و فیشــر)2005 ،4اســتفاده

خواهد شــد.این پرسشنامه شامل 18ماده اســت که هر ماده روی یک مقیاس  5درجهای از
(0هرگز)تا(4همیشه)نمرهگذاری میشود .پرسشــنامه با بهره گرفتن از نظر اساتید و پس از
آن با همکاری گروهی از دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت و در نسخه نهایی جهت انجام

پژوهش آماده شد.این پرسشنامه که سه مقیاس رفتاری(تفاهم،رهبری ورفتاردوستانه) معلم

را مورد بررسی قرار میدهد از دانشآموزان میخواهد نظر شان را در مورد معلم ریاضی خود

با انتخاب گزینهها مشخص نمایند .برای هر فرد نمره میانگین در تمام مادهها بدست میآید.
در پژوهش حاضر پایایی پرسشــنامه بر روی یک نمونه مقدماتی (50نفر) با استفاده از روش
آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی(به فاصله ســه هفته) به ترتیب  0/81و0/83به دســت

پرسشــنامه با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافی بررسی شد .در نتایج حاصل از تحلیل
عاملی ،بار عاملی سؤاالت ،مجموعاً  71درصد واریانس پرسشنامه را پیشبینی میکند
تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل :برای سنجش تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل چهار ماده

استفاده شد،دو مادهی مورد استفاده از والرند و همکاران( )1997که عبارت بودند از« :گاهی
1. Wabbels
2. Rickards
3. Den Brok
4. Fisher
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آمد  .روایی محتوایی پرسشــنامه توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت ،همچنین روايي سازه
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اوقات به ترک تحصیل فکر میکنم» و « من میخواهم از مدرســه ترک تحصیل کنم» و نیز

مادهای که به دو ماده قبلی اضافه شــد ،استفاده شد که عبارت است از» گاهی شک میکنم

که به تحصیلم در سالهای بعد ادامه خواهم داد .در پژوهش حاضر مادهای به سه ماده قبلی
اضافه شــد که عبارت اســت از « به خاطر اصرار خانواده ام ادامه تحصیل میدهم .هر ماده

بر روی یک مقیاس  7درجه یی از (1کامال مخالفم) تا (7کامال موافقم)نمرهگذاری میشــود.

هــاردر و ریو(2003؛ نقل از یاراحمــدی )1390،پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ
0/79گزارش کرده اند .در پژوهش یاراحمدی پایایی این مقیاس با همین روش  0/81بدست
آمد و در پژوهش حاضر پایایی مقیاس بر روی گروه مقدماتی به روش آلفای کرونباخ 0/78و

به روش بازآزمایی (به فاصله سه هفته ) 0/83بدست آمد .همچنین روايي سازه پرسشنامه با

اســتفاده از روش تحليل عاملي اکتشافی بررسی شد .کفایت نمونهبرداری با آزمون کیزر ،میر
ـ اّولکین ( )KMOبرابر با  0/80بود.

یافتهها

به منظور تحلیل دادهها ،از آزمونهای آمار توصیفی و رگرسیون سلسلهمراتبی استفاده شد .در
ابتدا ،نرمال بودن و خطی بودن دادهها به ترتیب از طریق آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف و

ارزیابی همبستگی خطی بررسی شد که مشاهده شد این دو پیشفرض مطلوب هستند.
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ddجدول  .1ماتریس همبستگی ،میانگین و انحراف استاندارد
متغیر

 .1ارتباط معلم – دانشآموز
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 .2عملکر تحصیلی

0.277

 .3صمیم به ادامه یا ترک تحصیل
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 .4انگیزش خود تعیین گری
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همان گونه که در جدول  1دیده میشود تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل با هرسه متغیر

ارتباط معلم و دانشآمــوز ،عملکرد تحصیلی و انگیزش خود تعیین گری رابطه منفی دارد و
قــوی ترین رابطه مربوط به انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی میباشــد .پس از

تحلیل یافتهها با اســتفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مشاهده شد که انگیزش خود

تعیین گری و عملکرد تحصیلی میتواند دارای نقش واســطهای در رابطه بین ارتباط معلم –

دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل باشد.

ddجدول  .2شاخصهای برازندگی تحلیل ساختاری

4624.60

1.92

RMSEA

GIF

NFI

NNFI

SRMR

CFI

معناداری

0.059

0.83

0.91

0.95

0.13

0.95

0.001

همانطور که از جدول باال بر میآید ساختار کلی از برازندگی خوبی برخوردار است که بیانگر

واســطه بودن متغیرهای انگیزش خود تعیین گری و عملکــرد تحصیلی بین ارتباط معلم-

دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل اســت .در نهایت مدل بدست آمده در پژوهش
حاضر در نمودار  1نشان داده شده است.
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ccنمودار  .1مدل پژوهش (بررسی ارتباط معلم – دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل :نقش واسطه انگیزش
خودتعیین گری و عملکرد تحصیلی)
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نتیجهگیری

هدف ازپژوهش حاضر بررســی نقش واسطهای انگیزش خودتعیین گری و عملکرد تحصیلی
در رابطــه میان ارتباط معلم – دانشآموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل اســت .تحلیل
یافتهها نشــان داد که انگیزش خودتعیین گری و عملکرد تحصیلی دارای این نقش واسطهای
میباشــند .نتایج این پژوهش با نتایج بررســیهای هنکاک 1و بتز ،)2002(2ویلمز،)2002(3

ســارازین ،4والراند ،گویلت ،5پلتیه 6و کوری ،)2002(7جنینگز 8و گرینبرگ ،)2009 (9ادوک

پونگ ،)2012(10دینسر ،یشیل یورت و تاکاچ (،)2012گیرشنسون )2014(11و کی)2014(12
همخوان است.

مانی 13و کلب)2003(14در پژوهش خود نشــان دادند که شواهد نیرومند مبنی بر انتخاب

ترک تحصیل توســط نوجوان تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار داشت که از آن میان عملکرد

تحصیلی برجســته تربود .همچنین عملکرد تحصیلی خــود تحت تاثیر عواملی چون منابع و
تحصیالت والدین ،توانایی شــخصی و تاثیرات همساالن و آموزشگاه قرار دارد .در این رابطه،

ریو ،دسی و رایان( )2004اشاره میکنند که انگیـــزش درونـــی بـا شاخصـههای سـالمت

روان همچون اعتماد بنفس ،آرامش ،مسئولیتپذیري ،خالقیت و خودشکوفایی رابطۀ مثبـت
1. Hancock
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2. Betts
3. Willms
4. Sarrazin
5. Guillet
6. Pelletier
7. Cury
8. - Jennings
9. Greenberg
10. Udoukpong
11. Gershenson
12. Kyei
13. Maani,
14. Kalb
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و انگیزش تحصیلی بیرونی و بی انگیزگی با شاخصههای رفتارهاي ناســـازگار همچـون ترك
تحصیل ،اضطراب ،مصرف الکل و بی تفاوتی در قبال مسئولیت رابطه مثبـــت دارد .هنگامی

یادگیرنده با انگیزه میشــود که تا حدودی اعتماد به نفس در وی شــکل گرفته باشد که در
عملکرد بســیار خوب ایشــان نتیجه میدهــد و به این ترتیب نرخ تــرک تحصیل را کاهش
میدهد(مولینــز .)2005 ،1حفظ انگیزش باال بر کارکردهای اجتماعی و روانشــناختی تاثیر

میگذارد و عملکرد تحصیلی را تسهیل میکند(گیلمن 2و آندرمن.)2006 ،3

پژوهشهــای حیطه یادگیری نشــان میدهد که دانشآموزان هنگامــی از یادگیری لذت

میبرند و بیشــتر در تکالیف مدرسه شرکت میکنند که معلمان ایشان راهبردهای آموزشی
فعالی را به کار برند(کوهن .)1994 ،4مشارکت فعال دانشآموزان در روند یادگیری – آموزش

به گسترش احساس اعتماد به نفس کمک میکند و به دانشآموزان کمک میکند تا یادگیرنده

کوشــایی باشند .دانشآموزانی که رابطه مثبتی با آموزشــگاه را از طریق مدرسه یا از طریق
مشــارکت در فعالیتهای فوق برنامه شــکل میدهند؛ به احتمال بیشتری یادگیرنده دائمی

زندگیشــان خواهند بود و به گونهای یاد میگیرند که آن را ضروری خواهند یافت(مارکس،5
فلمینگ ،6النگ 7و مک میالن)2000 ،8

دانشآمــوزان تــرک تحصیل کرده رابطه معلــم -دانشآموز مثبت کمتری را نســبت به

دانشآمــوزان دیگر گــزارش کردند و آموزگار ایشــان کنترلهایی تحمیل میکرده اســت.

1. Mullins
2. Gilman, R. & Anderman
3. Anderman
4. Cohen
5. Marks
6. Fleming
7. Long
8. McMillan
9. Dohn
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(دان .)1992،9همچنیــن دانشآموزان ترک تحصیل کرده ســطوح پایین تر عالقه و نگرش
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و ســطوح باالتربیگانگی و خستگی را نسبت به آموزشگاه نشــان دادند(هورویز )1992،1این
یافتهها از این فرضیه که دانشآموزان ترک تحصیل کننده ممکن است جهتگیری انگیزشی

غیــر خود تعیین گری را درونی کنند پشــتیبانی میکند .همچنیــن دانشآموزانی که ترک
تحصیل میکنند خود را کمتر شایســته و خودمختار در فعالیتهای آموزشــگاه و آموزگاران
و والدین ومســئولین آموزشــگاه خــود را کمتر حمایت کننده از خــود مختاری خود درک

میکنند(والراند ،فورتیر وگای؛.)1997

دینســر ،یشــیل یورت و تاکاچ ( )2012نتایج تحقیق نشــان داد که میــزان حمایت از

خودمختاری ادراک شــده رابطه مثبتی با شایســتگی ادراک شده دارد .همچنین شایستگی

ادراک شده و درگیری تحصیلی نیز رابطه مثبتی با پیشرفت تحصیلی داشتند .یافتههای این
تحقیق از نظریه خودتعیین گری حمایت نمودند و نشان دادند در صورتی که محیط یادگیری

دانشآموزان از خودمختاری آنها حمایت کند ،آنها احساس شایستگی ،درگیری و شرکت در
فعالیتهای کالس و پیشــرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشــت .رابطه معلم – دانشآموز
موثر توســط رفتارهای ویژه آموزگار مشخص شده است :نشــان دادن سطح مناسب تسلط،

همکاری و آگاه بودن از نیازهای ســطح باالی دانشآموز(مارزانو 2و مارزانو .)2003 ،یافتههای
این بررسی نشان داد که موثر ترین مدیریتهای کالسی با همه دانشآموزان یکسان برخورد

نمــی کنند .آنها تمایل دارند تا با راهبردهای متفاوت با انواع گوناگون دانشآموزان کار کنند.
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در برابر ،مدیرتهای غیر موثر کالسی ،حساسیتی به نیازهای متنوع دانشآموزان نشان نمی

دهند.

معلمــان اثــر بخش معموالً به عنوان کســانی توصیف شــده اند که به توســعه روابط با

دانشآموزانی که از لحاظ احساسی نزدیک ،امن و مورد اعتمادند و دسترسی به کمک ابزاری،
ترویج اخالق عمومی جامعه و مراقبت در کالسهای درس را فراهم میکنند .این نوع کیفیت

روابط قرار اســت به حمایت از توسعهی بهزیستی (تندرستی) عاطفی دانشآموزان ،احساس
عاطفی مثبت از خود ،جهتگیری انگیزشــی برای نتایــج اجتماعی و تحصیلی و مهارتهای
1. Horowitz
2. Marzano
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اجتماعــی و علمی واقعی بپردازد .آنها همچنیــن زمینه را برای ارائه برقراری ارتباط مثبت و
انتظارات باال برای عملکرد و تدریس به دانشآموزان فراهم میکنند و انچه که آنها برای تبدیل
شــدن به شــهروندان آگاه و مولد احتیاج را بدانند .آموزگار بسیار خسته ،هنگام ارائه مطالب

گوناگون درسی ضمن بکارگیری ابتکار عمل برنامههای درسی دیگر نمی تواند پشتیبانیهای
الزم را فراهم کند و دریابند که چقدر عاطفه و تعهد ایشــان برای کیفیت شکلگیری و رشد

شایستگی دانشآموزان مهم است(کرس 1و الیاس)2006 ،2

گیرشنســون ( )2014در پژوهشــی به بررســی کیفیت رابطه معلم ،توجــه دانشآموزان

و پیشــرفت دانشآموزان پرداختند .نتایج پژوهش نشــان داد که ســاختار کالس و معلمان

هر دو با پیشــرفت تحصیلــی دانشآموزان ارتباط دارند  .یاراحمدی ،اســدزاده ،احدی ،بنی
جمالی( )2010در پژوهشــی به ارایه مدل انگیزشی دانشآموزان روستایی به ادامه تحصیل

در برابر ترک تحصیل دانشآموزان پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد که ادراک ارزش
مدرســه ،انگیزش خود تعیین گر و شایستگی ادراک شده دانشآموزان را پیش بینی میکند.

حمایت از خودمختاری دانشآموزان در کالس به طور مستقیم شایستگی ادراک شده و قصد

بــه ادامه تحصیل در مقابل تــرک تحصیل دانشآموزان را پیش بینی میکند .بررســیهای
همبستگی و غیر آزمایشی بسیاری نشان دادند که دانشآموزانی که روابط حمایتی و مراقبتی
در آموزشــگاه را گزارش کردند ،ارزشها و نگرشهای تحصیلی مثبت تر داشــتند و رضایت

در مدرسه حضور خواهند داشت و بیشتر یاد خواهند گرفت(بریک ،3لی 4و هوالند.)1993 ،5

به گونه خالصه میتوان گفت مطابق پژوهش حاضر و همخوان با نتایج پشــین ذکر شده،

یکــی از عوامــل تاثیرگذار بر تصمیم بــه ادامه یا ترک تحصیل عملکرد تحصیلی اســت که

به صورت شــاخصههای متعدد از جمله نمرات و فعالیتهای کالســی دانشآموز نشان داده
1. Kress
2. Elias
3. Bryk
4. Lee
5. Holland
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بیشتر از مدرسه را نشان دادند( رایان و دسی .)2000 ،چنین دانشآموزانی به احتمال بیشتر
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میشــود .دانشآموزانی که درک مثبت و حمایت کننــدهای از فضای کالس درس و در کل
آموزشــگاه داشته باشــند ،عالقه و انگیزش بیشــتر به فعالیت و در نتیجه عملکرد تحصیلی

بهتر خواهند داشــت .فضای کالســی نیز میتواند نمودی از رابطه معلم – دانشآموز باشد؛
چه مدارس یا کالسهایی که سرشــار از موقعیتهای تحریک کننده آموزشــی بوده اند ولی

چون آموزگاران اجازه فعالیت و خودمختاری را به دانشآموزان ندادند و یا به ســخنی بسیار

کنترل کننده بوده و تکالیف و تمرینهای ایشــان را محدود مینمودند؛ نتوانســتند تاثیرات
مثبتی در اعتماد به نفس یا حس خود کنترلی دانشآموزان داشــته باشند .این شاگردان به
مرور میآموزند که کالس جایی نیســت که پذیرای توانایی ایشــان در سطوح گوناگون باشد

و اغلب با واکنش ســرد و ناهمخوان با عالقههای خود روبه رو میشــوند .در نهایت انگیزه و
باور ایشــان مبنی بر توانایی کنترل بر تکالیف و مسئولیتهای آموزشگاهی و یا حتی روزمره

کاهش مییابد .این چرخه معیوب به کاهش فعالیت و در نتیجه عملکر دانشآموز میانجامد.
دانشآموزی که خود را در امورآموزشــگاهی و تحصیلــی ناتوان میبیند راهی جز ترک نمی
یابد تاشاید بتواند در محیطی مناسب برای خود این انگیزه سرکوب شد ه را به نوعی بازیابد.

همانطور که مالحظه شــد ،در این پژوهش از پرسشــنامه به منظــور جمعآوری دادهها

اســتفاده شده اســت .در نتیجه ،احتمال دارد مواردی مثل خستگی ،نداشتن انگیزه ،با عجله
ت از لحاظ
پاســخ دادن و  ...رخ داده باشــد که قابل کنترل نبود .از طرفی ،به دلیل محدودی 
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زمانی و اجرایی ،امکان بررســی آزمایشــی روابط متغیرها وجود نداشت .پیشنهاد میشود در

پژوهشهای آینده به بررسی این متغیرها در ارتباط با متغیرهای دیگری چون انتظار آموزگار
یا والدین پرداخته شــود و روابط متغیرها بر اســاس مدلهای موجود در این زمینه بررسی

گردد.
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