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بررسی نقش ادراکات محیطی در انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه
اول شهر خوسف
عصمت سنجری ،1ابوذر محمد زاده ابراهیمی ،2زهرا محمد زاده ابراهیمی ،3الیاس تاجدینی

4

-1دبیر آموزش و پرورش شهرستان خوسف
-2دبیر آموزش و پرورش شهر تهران
-3دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه پیام نور بهشهر
-4دبیر آموزش و پرورش شهرستان خوسف
چکیده
در دهه های کذشته ادراکات محیطی مورد توجه بسیاری از روان شناسان بوده استتا از آن تتا کتته ایتتب متنیتتر بتتر انگیت ش
تحصیلی دانش آموزان اثر دارد پژوهش درباره آن در حوزه روان شناسی تربیتی اهمیتی ویژه دارد در ایتتب پتتژوهش بتترای
بررسی نقش ادراکات محیطی در انگی ش تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهر خوستتف  169دانتتش
آموز با نمونه گیری تصادفی طبقه ای گ یده شتتدآ آزمتتودنی هتتا بتته پرستتش نامتته هتتای استتتاندارد شتتده ادرا

از محتتی

یادگیری راف و همکاران ) (DREEMو انگی ش تحصیلی هارتر پاسخ دادند پس از گردآوری داده ها برای ت یه و
تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرستتون و تحلیتتل رگرستتیون آمتتاری استتتداده شتتدآ نتتتای تحلیتتل رگرستتیون نشتتان داد
ادراکات محیطی پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی اسا ) (p<0/01همچنتتیب در بررستتی مولدتتههای ادرا
در پیشبینی انگی ش تحصیلی نتای نشان داد که مولدههای ادرا
علمتتی ختتود ادرا

از جتتو آموزشتتی و ادرا

از یتتادگیری ادرا

از مدرستتیب ادرا

محیطتتی
از توانتتایی

از شتترای اجتمتتاعی آمتتوزش پیشبینتتی کننتتده انگیتت ش تحصتتیلی

میباشند) (p<0/01بنابرایب با توجه به نتای به دساآمده میتوان نتی ه گرفا که ادراکات محیطی نقش معنتتاداری در
پتتیش بینتتی انگیت ش تحصتتیلی دارد لتتذا توجتته بتته ایتتب مهت از ستتوی دستتا انتتدرکاران جهتتا بهبتتود ادراکتتات محیطتتی
دانشآمتتوزان بستتیار مه ت مینمایتتدآواژگااان کلیاادی انگی ت ش تحصتتیلی ادراکتتات محیطتتی مولدتته هتتای ادرا
محیطی دانش آموزان متوسطه اولآ
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مقدمه
عواملی که ج ء برنامه درسی نیسا و از دید و مشاهده ی برنامه ری ان و دسا اندرکاران تعلی و تربیا نی پنهتتان استتا
در فکر عواطف رفتار و شخصیا فراگیران اثر می گذارند و در اغلب موارد بیشتر از برنامتته ی درست ی پت یش بیتن ی شتتده
عمل می نمایندآ مانند :قوانیب و مقررات مدرسه جو اجتماعی مدرسه تعامتتل دانتتش آمتتوز و معلت جتتو عتتاطدی کتتالس
قضاوت های معلمان و عالیق و نیازهای فراگیران از ایب عوامل هستندآ از تأثیر ایب ها تدکر و نگرش هتتا و گتترایش هتتایی
در فراگیر شکل می گیرند(شرف اده و علی تتان پتتور ) 1392آ محتتی یتتادگیری یکتتی از عوامتتل مهت و متتوثر بتتر انگیت ش
تحصیلی دانش آموزان اسا گوردن می گوید هر دانش آموز روزانه با سه جنبه از محی مدرسه اش مواجتته متتی شتتود :
محی شناختی محی فی یکی و محی اجتماعیآ بلوم محی یادگیری را به عنوان شرای نیروها و محتتر

هتتای بیرونتتی

که فرد را به چالش می کشاند تعریف می کند ایب نیروها ممکب اسا شتترای و نیروهتتای فی یکتتی اجتمتتاعی فکتتری و
ذهنی باشد) (Bloom,1964محی کالس و مدرسه نظام اداره مدرسه و شیوه اموزشی معل اثرات غیتتر قابتتل انکتتاری
برعملکرد تحصیلی و فرایند های شناختی دارد ) (Andermen, Midgiey,1997آ امروزه در دیتتدگاه شتتناختی کتته
نسبا به سایر دیدگ اه ها از حمایا پژوهشی بیشتری برخوردار اسا جنبه های شناختی به عنوان مه تتتریب عوامتتل تعیتتیب
کننده انگی ش تحصیلی فرض می شوند ؛ادرا

دانش آموزان نسبا به محی یادگیری از مه تریب جنبتته هتتای شتتناختی

اسا ) .(Story et al, 2011درمحی یادگیری مدرستتیب تتتاثیر زیتتادی بتتر یتتادگیری اثتتر بختتش دارنتتد . (Zingier,
) 2008مطالعات متعدد صورت گرفته بیانگر آن اسا کتته بتتیب ادراکتتات دانتتش آمتتوزان از محتتی یتتادگیری و انگیت ش
تحصیلی ارتباط معنا داری وجود دارد ) . (Tragus,2004ونت ل در پتتژوهش ختتود نشتتان داد کتته چگتتونگی و کیدیتتا
رابطه معل و دانش آموز و برداشا های دانش آموز از حمایا معل به میت ان زیتتادی انگیت ش تحصتتیلی دانتتش آمتتوز را
بهبتتود متتی بخشتتد) . (Wentzel ,1998عوامتتل متعتتددی برانگیت ش ویتتادگیری تأثیرمیگذارنتتد کتته درارتبتتاط متقابتتل
بایکدیگرقراردارند با ایب وجودشیوههای انتخاب و سازماندهی فعالیاهای تدریس ویادگیری وشتترای محت ی یتتادگیری
ازنقش بس ایی درکمك به فراگیران برای نیل به موفقیا برخوردارند(محمدی و محمدی )1392آ در
محی آموزش وعوامل مرتب اساسی اسا ()Days,2009آ
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
ادراکات از محی یادگیری در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش داردآ
فرضیه های فرعی
ادرا

از یادگیری در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

ادرا

از مدرسیب در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

ادرا

از توانایی علمی خود در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

ادرا

از جو آموزشی در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ
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ادرا

از شرای اجتماعی آموزش در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

روش تحقیق
با توجه به ماهیا موضوع پژوهش حاضر یعنی  :بررسی نقش ادراکات محیطی در انگیت ش تحصت یلی و همچتن یب اهتتداف
پژوهش و با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از رگرسیون آماری جها پیش بینی متنیر مال

مورد استداده قرار گرفتتا

ایب پژوهش توصیدی و از نوع همبستگی اساآ جامعه آماری در ایب پژوهش تمامی دانش آموزان دختتتر مقطت متوستتطه
اول شهر خوسف ( 300دختر) بود که در پایه هدت

هشت و نه در ستتال تحصتتیلی ()99-98مشتتنول بتته تحصتتیل بودنتتدآ

تعداد اعضای نمونه در ایب پژوهش با توجه به ح

جامعه و بر اساس جدول مورگان تعداد 169ندر بتترآورد شتتد و متتورد

بررسی قرار گرفاآکه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای برابر انتخاب شدآ به ایب شکل کتته :ابتتتدا لیستتا کلیتته دانتتش
آموزان تهیه و سپس از هر مدرسه و سپس از هر پایه تعداد برابر به قید قرعه انتخاب شدند بعد از انتخاب نمونه هتتا محقتتق
در کالس درس آزمودنی ها حاضر و پرسشنامه های ادرا

از محی یادگیری و انگی ش تحصیلی را در اختیار آزمتتودنی

ها قرار داده پس از کامل کردن جم آوری و در نهایا داده های جم آوری شده با استداده از نرم افت ار SPSSمتتورد
ت یه و تحلیل قرار گرفا .در جدول و نمودار شماره  1فراوانی گروه نمونه به تدکیك پایه تحصیلی و سب دانتتش آمتتوز
ارائه شده اساآ
جدول شماره 1فراوانی و درصد گروه نمونه بر اساس پایه تحصیلی و سن دانش آموزان
متنیر

فراوانی

متنیر

درصد

پایه

فراوانی

درصد

سب

تحصیلی
هدت

56

32%

 12تا13

68

40%

هشت

56

32%

 14تا 15

87

51%

نه

58

34%

 16تا 17

15

8%

برای گرداوری اطالعات از دو پرسش نامه استاندارد شده ادرا

از محی یتتادگیری راف و همکتتاران )(DREEM

و انگی ت ش تحصتتیلی هتتارتر استتتداده شتتد پرسشتتنامه ارزیتتابی محتتی آموزشتتی (Dundee Ready (( DREEM
 )Education Environ mentتوس راف 1و همکاران تدویب گردیده و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گرفته اساآ
ایب پرسشنامه شامل  50سوال مربوط به سن ش ادرا
حیطتته ی ذیتتل تقستتی متتی شتتود :ادرا

و انتظار آن ها از محی یادگیری و آموزشی می باشد و به  5بعد و

دانشت ویان از یتتادگیری  12ستتوال و حتتداک ر امتیتتاز  48ادرا

دانشت ویان از
1 Roff
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مدرسیب  11سوال و حداک ر امتیاز  44ادرا

دانش ویان از توانتتایی علمتتی ختتود  8ستتوال و حتتداک ر امتیتتاز  32ادرا

دانش ویان از جو آموزشتتی  12ستتوال و حتتداک ر امتیتتاز  48ادرا

دانشت ویان از شتترای اجتمتتاعی آمتتوزش  7ستتوال و

حداک ر امتیاز 28آحداک ر امتیاز کل ممکب  200امتیاز اساآ
ضرایب آلدای کلی برای پرسشنامه  0/88 DREEMو برای ابعاد محی آموشی :یادگیری مدرسیب توانایی علمی جتتو
آموزشی شرای اجتماعی به ترتیب  0/73 0/71 0/72 0/75و  0/71بود ( محمدی محمتتدی )1392آدر ایتتب پتتژوهش
برای بررسی پایایی از الدای کرونباخ که 0/92به دسا آمد استداده شده اسا که نشان دهنده پایایی مناسب می باشدآ
پرسشنامه استاندارد انگی ش تحصیلی هارتر شامل  33گویه و هدف آن بررسی انگیت ش تحصتتیلی در بتتیب دانتتش آمتتوزان
می باشدآ ایب اب ار شکل اصالح شده مقیاس هارتر( )1981-1980به عنوان یتتك ابت ار ستتن ش انگیت ش تحصتتیلی استتاآ
پایایی ایب پرسشنامه توس ظهیری و رجبی( )1388با آزمون آلدای کرونباخ با استداده از نرم اف ار باالی  SPSSبتته دستتا
آمده اسا و  0/92می باشد(ظهیری ناو رجبی )1388آ
یافته های پژوهش
در ایب قسما یافته های مربوط به هر یك از فرضیه ها به صورت جداگانه و در قالب جدول مربوطتته بتته ترتیتتب متتورد
بررسی قرار گرفاآقبل از بررسی فرضیه های پژوهش نرمال بودن داده ها با استداده از آزمون کلموگروف –استتمیرونوف
بررسی شدآنتای نشان داد که داده ها نرمال می باشند بنابر ایب متتی تتتوان از آزمتتون پارامتریتتك بتترای پاستتخ بتته فرضتتیات
استداده نمودآ
جدول  2آزمون کلموگروف –اسمیرونوف به منظور بررسی نرمال بودن داده ها
z

sig

ادرا

از یادگیری

0/91

0/37

ادرا

از مدرسیب

1/03

0/23

از توانایی علمی خود

0/93

0/35

از جو آموزشی

0/70

0/71

از شرای اجتماعی آموزش

0/97

0/29

0/94

0/34

0/70

0/71

متنیر

ادرا
ادرا
ادرا

انگی ش تحصیلی
ادرا

از محی آموزشی

در ایب بخش به تعمی نتای به دسا آمده از نمونه به جامعه آماری می پردازی به عبارت دیگر در این ا به آزمون فرضتتیه
های پژوهش می پردازی آ
فرضیه اصلی :ادراکات از محی یادگیری در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش داردآ
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برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شد نتای نشان داد که ادراکات از محی یتتادگیری پتتیش بینتتی کننتتده
انگیتت ش تحصتتتیلی دانتتتش آمتتتوزان استتتا ) (R=0/61,R2=0/38کتتته بتتته لحتتتا آمتت اری معنتتتا دار متتتی باشتتتد
)(F=101/89,P<0/01آ
جدول 3مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراکات از محیط یادگیری
متغیر مالک

مدل

R2

R

متغیر پیش

R2
تعدیل شده

بین
1

انگیتتتتتتتتت ش ادراکتتتتتات از 0/61
تحصیلی

انحراف

0/38

استاندارد
11/61

0/37

محی

جدول 4تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراکات از محیط یادگیری
منب

DF

م موع م ذورات

F

میانگیب م ذورات

Sig

تنیرات
رگرسیون

13740/91

1

13740/91

باقی مانده

22657/45

168

134/87

کل

36398/35

169

0/000

101/89

جدول  5ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراکات از محیط یادگیری
مدل

متنیر مال

متنیر پیش

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

بیب

شده
B

Beta

انحراف
معیار

ادراکتتات از انگیتتتتتت ش ادراکتتات از 0/37
محتتتتتتتتتی

تحصیلی

یادگیری

0/36

0/61

محتتتتتتتتتی
یادگیری

بنا بر ایب نتی ه می گیری که ادراکات محیطی پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشدآ
فرضیه های فرعی:
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از یادگیری در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

فرضیه اول :ادرا

برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شد نتای نشان داد که ادرا

از یادگیری پیش بینتتی کننتتده انگیت ش

تحصیلی دانش آموزان اسا ) (R=0/56,R2=0/31که به لحا آماری معنا دار می باشد) (F=76/71,P<0/01آ
جدول 6مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از یادگیری
متنیر مال

مدل
1

متنیر پیش بیب

انگیتتتتتتتتت ش ادرا
تحصیلی

R2

R

R2
تعدیل شده

از 0/56

0/31

0/31

انحراف
استاندارد
20/12

یادگیری

جدول 7تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از یادگیری
منب تنیرات

DF

م موع
م ذورات

F

میانگیب

Sig

م ذورات

رگرسیون

35/11410

1

35/11410

باقی مانده

24988

168

74/148

کل

36398/35

169

71/76

0/000

جدول  8ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراک از یادگیری
متنیر مال

مدل

متنیتتر پتتیش ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استتتاندارد t

بیب

شده
B

انحتتتتتتتراف Beta
معیار

ادرا

از انگیتتتتتت ش ادرا

یادگیری

تحصیلی

یادگیری

بنا بر ایب نتی ه می گیری که ادرا
فرضیه دوم :ادرا
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از 22/1

0/14

0/56

از یادگیری پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشدآ

از مدرسیب در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

76/8

sig

0/000

Archive of SID

برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شد نتای نشان داد که ادرا
تحصتتتتیلی دانتتتتش آمتتتتوزان استتتتا

از مدرسیب پتتیش بینتتی کننتتده انگیت ش

) (R=0/44,R2=0/20کتتتته بتتتته لحتتتتا آمتتتتاری معنتتتتا دار متتتتی باشتتتتد

) (F=40/58,P<0/01آ
جدول 9مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از مدرسین
متنیر مال

مدل
1

R

متنیر پیش بیب

انگیتتتتتتتتت ش ادرا
تحصیلی

R2

از 0/44

R2
تعدیل شده

0/20

انحتتتتتتتتتتراف
استاندارد
21/13

0/19

مدرسیب

جدول 10تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از مدرسین
منب تنیرات

DF

م موع
م ذورات

F

میانگیب

Sig

م ذورات

رگرسیون

78/7081

1

78/7081

باقی مانده

29316/57

168

50/174

کل

36398/35

169

0/000

58/40

جدول  11ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراک از مدرسین
متنیر مال

مدل

متنیتتر پتتیش ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استتتاندارد t

بیب

شده
B

انحتتتتتتتراف Beta
معیار

ادرا

از انگیتتتتتت ش ادرا

مدرسیب

تحصیلی

فرضیه سوم :ادرا
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از 02/1

0/16

0/44

مدرسیب

از توانایی علمی خود در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

37/6

sig

0/000
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برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شد نتای نشان داد که ادرا

از توانایی علمی خود پیش بینتتی کننتتده

انگیتت ش تحصتتیلی دانتتش آمتتوزان استتا ) (R=0/58,R2=0/33کتته بتته لحتتا آمتتاری معنتتا دار متتی باشتتد
) (F=83/66,P<0/01آ
جدول 12مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از توانایی علمی خود
مدل

متنیر مال

1

انگیتتتتتتتتت ش ادرا

متنیر پیش بیب

تحصیلی

R2

R

R2

انحتتتتتتتتتتراف

تعدیل شده

0/33

از 0/58

استاندارد
12/03

0/33

توانتتایی علمتتی
خود

جدول 13تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از توانایی علمی خود
منب تنیرات

م متتتتتتتتتتتتتتوع DF

میتتتتتتتتتتتتتتانگیب F

م ذورات

م ذورات

رگرسیون

26/12100

1

26/12100

باقی مانده

10/24298

168

63/144

کل

36398/35

169

Sig

66/83

0/000

جدول  14ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراک از توانایی علمی خود
مدل

متنیر مال

متنیر پیش

ضرایب استاندارد نشده

بیب

ضرایب استاندارد
شده

B

انحراف

Beta

معیار
1

انگی ش
تحصیلی

ادرا

از

توانایی
علمی خود
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t

sig

93/1

0/21

0/58

15/9

0/000
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بنا بر ایب نتی ه می گیری که ادرا
فرضیه چهارم :ادرا

از توانایی علمی خود پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشدآ

از جو آموزشی در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ
از جتتو آموزشتتی پتتیش بینتتی کننتتده

برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شتتد نتتتای نشتتان داد کتته ادرا

انگیتت ش تحصتتیلی دانتتش آمتتوزان استتا ) (R=0/51,R2=0/26کتته بتته لحتتا آمتتاری معنتتا دار متتی باشتتد
) (F=58/17,P<0/01آ
جدول 15مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از جو آموزشی
متنیر پیش بیب

مدل

متنیر مال

1

انگیتتتتتتتتت ش ادرا
تحصیلی

R2

R

R2

انحتتتتتتتتتراف

تعدیل شده

0/26

از جتتو 0/51

استاندارد
69/12

0/25

آموزشی

جدول 16تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از جو آموزشی
منب تنیرات

م متتتتتتتتتتتتتتوع DF

میتتتتتتتتتتتتتتانگیب F

م ذورات

م ذورات

رگرسیون

83/9361

1

83/9361

باقی مانده

52/27036

168

93/160

کل

36398/35

169

Sig

0/000

17/58

جدول  17ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراک از جو آموزشی
متنیتتر پتتیش ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استتتاندارد t

بیب

شده

مدل

متنیر مال

1

انگیتتتتتت ش ادرا

B

انحتتتتتتتراف Beta
معیار

تحصیلی
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از 97/0

جو آموزشی

0/13

0/51

63/7

sig

0/000
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بنا بر ایب نتی ه می گیری که ادرا
فرضیه پن

 :ادرا

از جو آموزشی پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشد

ازشرای اجتماعی آموزش در پیش بینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد

برای پاسخ به فرضیه فوق از رگرسیون ساده استداده شد نتای نشان داد که ادرا

از شرای اجتماعی آموزش پتتیش بینتتی

کننتتده انگی ت ش تحصتتیلی دانتتش آمتتوزان استتا ) (R=0/50,R2=0/25کتته بتته لحتتا آمتتاری معنتتا دار متتی باشتتد
) (F=54/97,P<0/01آ
جدول 18مدل پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از شرایط اجتماعی آموزش
متنیر پیش بیب

مدل

متنیر مال

1

انگیتتتتتتتتت ش ادرا
تحصیلی

R2

R

R2

انحتتتتتتتتتراف

تعدیل شده

0/25

از 0/50

استاندارد
78/12

0/24

شتتتتتتتتتتترای
اجتمتتتتتتتتاعی
آموزش

جدول 19تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی انگیزش بر اساس ادراک از شرایط اجتماعی آموزش
منب تنیرات

م متتتتتتتتتتوع DF

میتتتتتتتتتتانگیب F

م ذورات

م ذورات

رگرسیون

78/8973

1

78/8973

باقی مانده

58/27424

168

24/163

کل

36398/35

169

Sig

0/000

97/54

جدول  20ضرایب رگرسیون مربوط به پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس ادراک از شرایط اجتماعی
آموزش
مدل

متنیر مال

متنیتتر پتتیش ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استتتاندارد t

بیب

شده
B

انحتتتتتتتراف Beta
معیار
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0/000
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1

انگیتتتتتت ش ادرا
تحصیلی

از 70/1

0/50

0/23

جو آموزشی

بنا بر ایب نتی ه می گیری که ادرا

از شرای اجتماعی آموزش پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشدآ

بحث و نتیجهگیری
محی آموزشی که توس دانش آموزان در

می شود ویژگی های مهمی دارد که بر روی رشد تحول و موقعیا دانتتش

آموزان می تواند اثر گذار باشد و عواملی نظیر انگی ش تحصیلی دانش آموزان را تحا تاثیر قرار دهد آپژوهش حاضتتر بتتا
هدف  :بررسی نقش ادراکات محیطی در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان ان ام شدآ
فرضیه اصلی :ادراکات از محی یادگیری در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش داردآ
بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب ادراکات محیطی و انگی ش تحصیلی رابطه م با معنا داری وجت ود دارد و ادراکتتات
محیطی پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشندآ همچنیب یافته های ایب پژوهش با یافتتته هتتای حستتب زاده ()1381در
پژوهشی با عنوان « :رابتطه بتیب انتگی ش (درونی –بیرونی) و منبت کنتتترل (درونتتی-بیرونتتی) و پیشتترفا تحصتتیلی دانتتش
آموزان » و یافته های پژوهش حسیب چاری و خیر ( )1381با عنوان «بتتتررسی جتتتو روانتتتی و اجتمتتاعی کتتالس بتته عنتتوان
یکی از مؤلده های فرهنت

مدرستته » ویافتتته هتتای خلختتالی ()1379در پژوهشت ی بتتا عنوان«ارائتته چتتارچوب نظتتری بتترای

تشخیص جو مدرسه » همسو می باشدآ
فرضیه اول :ادرا

از یادگیری در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب یادگیری و انگی ش تحصیلی رابطه م با معنا داری وجود دارد و ادرا

از یادگیری

پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشندآ نتتتای حاصتتل از ایتتب فرضتتیه بتتا یافتتته هتتای کریمتتی وست ودی ( )1391در
پژوهشی با عنوان :بررسی برنامه درسی پنهان بتریادگیری و عتتتملکرد دانتتتش آمتتوزان همستتو متتی باشتتد یافتتته هتتای ایتتب
پژوهش نشان می دهد رابطه همبستگی معنا دار م با و مستقی بتتیب ادرا

از یتتادگیری و انگیت ش تحصتتیلی دانشت ویان

وجود داردآ همچنیب یافته های ایب پژوهش با یافته هتتای پاغنتتده ( )1394بتتا عنتتوان :بررستتتتی رابت ه پتتن عامتتل بت ر
شتتخصیا و انگی ش تحصیلی با عملکرد تحصیلی همسو می باشدآ
فرضیه دوم :ادرا

از مدرسیب در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب ادرا

از مدرسیب و انگی ش تحصیلی رابطه م بتتا معنتتا داری وجتتود دارد و ادرا

از مدرسیب پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشندآمولده ادرا

از مدرسیب احتماال به ایب دلیتتل توانستتته پتتیش بینتتی

کننده انگی ش تحصیلی باشد چون بر طبق یافتتته هتتای امینتتی زرار محمتتد ( )1385در پژوهشتتی کتته در آن در دوره هتتای
دبیرستانی رابطه م با و توأم با مهر آموزشیار با آموزندگان کاهش می یابد و ایب تنییتتر در نتتوع روابت

کاستتته شتتدن از

انگی ه یادگیری را در دانش آموزان دبیرستانی به همراه داردآ همچنیب یافته های ایب پژوهش با یافته هتتای ظهیری حستتیب
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زاده رضادوستتا ()1393در پژوهشتتی بتتا عنتتوان « :بررستتی نقتتش معلت در برنامتته درستتی پنهتتان » و یافتتته هتتای پتتژوهش
( )1377با عنوان « انگی ش در کالس درس » ویافته های قاجارگر ()1373در پژوهشی با عنوان« بررسی رابطه

اسپالدین

بیبانگی ش و پیتشرفا تتحصیلی دانشآموزان » همسو می باشدآ
فرضیه سوم  :ادرا

از توانایی علمی خود در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب ادرا
و ادرا

از توانایی علمی خود و انگی ش تحصیلی رابطه م بتتا معنتتا داری وجتتود دارد

از توانایی علمی خود پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی متتی باشتتدآ نتتتای حاصتتل از ایتتب فرضتتیه بتتا یافتتته هتتای

ظهیری ناو رجبی ( )1388در پژوهشی با عنوان :بررسی ارتباط گروهی از متنیرها با کتاهش انگی ه تحصتتیلی همستتو متتی
باشد یافته های ایب پژوهش نشان می دهد رابطه همبستگی معنا دار م با و مستتتقی بتتیب توانتتایی علمتتی ختتود و انگیت ش
تحصیلی دانش ویان وجود داردآ همچنیب یافته های ایب پژوهش با یافته های باقری ()1388در پژوهشی با عنوان « :نگاهی
دوباره به تعلی و تربیا اسالمی » و یافته های پژوهش بیان فر و همکاران ( )1391با عنوان « بررسی جایگاه برنامتته درستتی
پنهان در فترایند تتربیا اجتماعی » ویافته های خلخالی ()1379در پژوهشی با عنوان«ارائه چارچوب نظری برای تشتتخیص
جو مدرسه » همسو می باشدآ
فرضیه چهارم : :ادرا

از جو آموزشی در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب ادرا
ادرا

از جو آموزشتتی و انگیت ش تحصتتیلی رابطتته م بتتا معنتتا داری وجتتود دارد و

از جتتو آموزشتتی پتتیش بینت ی کننتتده انگی ت ش تحصتتیلی متتی باشتتندآ نتتتای حاصتتل از ایتتب فرضتتیه بتتا یافتتته هتتای

ابراهیمی پاکدامب سپهری ( )1390در پژوهشی با عنوان :بررسی رابطه بیب جو دانشگاه با انگی ش همسو می باشد یافتتته
های ایب پژوهش نشان می دهد رابطه همبستگی معنا دار م با و مستقی بیب جو آموزشی و انگی ش تحصتتیلی دانشت ویان
وجود داردآ همچنیب یافته های ایب پژوهش با یافته های ثناگو جویباری مهر آور ()1391در پژوهشی بتتا عنتتوان« :بررستتی
دیدگاه گروهی از دانتش ویان عتلوم پ شکی در خصوص جو سازمانی و محی دانشگاهی» و یافته هتتای پتتژوهش حستتیب
چاری و خیر ( )1381با عنوان «بتررسی جتو روانتی و اجتماعی کالس بتته عنتتوان یکتتی از مؤلدتته هتتای فرهنت

مدرستته »

ویافته های خلخالی ()1379در پژوهشی با عنوان«ارائه چارچوب نظری برای تشخیص جو مدرسه » همسو می باشدآ
فرضیه پن

 : :ادرا

از شرای اجتماعی آموزش در پیشبینی انگی ش تحصیلی دانش آموزان نقش دارد آ

بر اساس یافته های ایب پژوهش بیب ادرا
دارد و ادرا

از شرای اجتماعی آموزش و انگی ش تحصیلی رابطه م با معنا داری وجتتود

از شرای اجتماعی آموزش پیش بینی کننده انگی ش تحصیلی می باشندآ نتای حاصل از ایب فرضیه با یافتتته

های رستگارخالد ( )1389در پژوهشی با عنوان :سن ش رابطه جامعه پذیری در دانشگاه بتتا انگیت ش دانشت ویان همستتو
می باشد یافته های ایب پژوهش نشان می دهد رابطه همبستگی معنا دار م بتتا و مستتتقی بتتیب ادرا

از شتترای اجتمتتاعی

آموزش و انگی ش تحصیلی دانش ویان وجود داردآ وهمچنیب بی انگی گی نی باعث می شود که دانشت و در دانشتتگاه در
بدتریب حالا صرفا به وقا گذرانی سرگرمی تدریح و نوعی دم غنیما شتتماری روی آوردآهمچنتتیب یافتتته هتتای ایتتب
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پژوهش با یافته های علیخانی مهر محمدی ()1383در پژوهشی با عنوان « :بررسی پیامد های قصتتد نشتتده (برنامتته درستتی
پنتهان ) نتاشی از محی اجتماعی مدارس » و یافته های پژوهش علیخانی ( )1382با عنوان « بررستتی پیامتتدهای قصدنشتتده
برنامه درسی پنهان محی اجتماعی مدارس دوره متتتتوسطه شتتتهر اصتتتدهان و ارائتته راهکارهتتایی بتترای کتتاهش پیامتتدهای
متندی آن » همسو می باشدآ
منابع و مآخذ
فارسی
ابراهیمی ساراآ پاکدامب شهالآ و سپهری صدورا رواب

بیب اهداف پیشرفا جوکالس توانایی و سودمندی

ادرا شده نوجوانانآ روانشناسی تحولی :روانشناسان ایرانی  )29(7سال 35-44 1390آ
اسپالدین

ال  1377انگی ش در کالس درس ترجمه حسب یعقوبی و ایرج خوشخلق تبری :انتشارات دانشگاه تربیا

معل .
امینی زرار محمد بررسی رابطه بتاورهای فتراشناختی با سالما روانی و پیشرفا تتحصیلی دانتش آموزان پستر
شتهرستان اشتنویه فصلنامه نوآوری های آموزشی شماره  19ستال154-141 1385
باقری خسرو ()1388آ نگاهی دوباره به تعلی و تربیا اسالمیآ تهران  :انتشارات مدرسه.
بیان فر زهرا؛ کریمی عقدا هادی؛ میر علمی سادات و کارگریان پریسا بررسی جایگاه برنامه درسی پنهان در فترایند
تتربیا اجتماعی دانش و معلمان دانشگاه فرهنگیان دومیب همایش ملی تربیا معل

اصدهان دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه اصدهان سال1391آ
پاغنده الهام بررستتی رابطه پن عامل ب ر

شتتخصیا و انگی ش تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش ویان علوم

انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ق )پایان نتامه کتارشناسی ارشد(آ دانشگاه علوم تحقیقات تهران سال.1394
ثناگو اکرم؛ جویباری لیال مهرآور فاطمه «بررسی دیدگاه گروهی از دانتش ویان عتلوم پ شکی در خصوص جو
سازمانی و محی دانشگاهی»آ فصلنامه جنتاشاپیر دورة سوم ش  2سال1391آ
حسب زاده رمضان «رابتطه بتیب انتگی ش (درونی –بیرونی) و منب کنترل (درونی-بیرونی) و پیشرفا تحصیلی دانش
آموزان »آ فصلنامه روانشناسی آموزشی  )2(1سال. 107-119 1381
حسیب چاری مسعود خیر محمد «بتررسی جتو روانتی و اجتماعی کالس به عنوان یکی از مؤلده های فرهن
م له علوم تربیتی و روانشناسی دوره سوم ستال نته

مدرسه »آ

ش  3-4سال . 25-40 1381

ختلخالی علی «ارائه چارچوب نظری برای تشخیص جو مدرسه »آ فصلنامه تعلی و تربیا سال شتان ده

ش2

تتابستان.77-1379 102
ظهیری ناو بیژن و رجبی سوران بررسی ارتباط گروهی از متنیرها با کتاهش انگی ه تحصیلی دانش ویان رشته زبان و
ادبیات فارسی ماهنامه علمی -پژوهشی دانشور رفتار دانشگاه شاهد سال شان ده شماره  36سال 1388آ
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رستگار خالد امیر سن ش رابطه جامعه پذیری در دانشگاه با انگی ش تحصیلی دانش ویان م له راهبرد فرهن

شماره

13 12و  24سال  1389صدحه 150آ

شرف زاده ,سهیال علی ان پور کل وم نقش برنامه درسی براستقالل وهمکاری هوشمندانه دانش آموزان همایش ملی
تنییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش بیرجند دانشگاه بیرجند سال 1392آ
ظتهیری عبدالعلی و حسیب زاده حسیب و رضادوسا کری

بررسی نقش معل در برنامه درسی پنهان (متورد متطالعه :

آمتوزگاران شهرستان رامشیر)پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعیآ دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید
چتمران سال 1393آ
علیخانی حسیب بررسی پیامدهای قصدنشده برنامه درسی پنهان محی اجتماعی مدارس دوره متتوسطه شتهر اصتدهان و
ارائه راهکارهایی برای کاهش پیامدهای متندی آن  .پایان نتامه دکتتری دانشگاه تربیا مدرس

دانشکده علوم

انسانی سال .1382
عتلیخانی محمدحسیب و مهرمحمدی محمود بررسی پیامد های قصد نشده (برنامه درسی پنتهان ) نتاشی از محی
اجتماعی مدارس دوره متوسطه اصدهان آ م له علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز دوره سوم سال
یازدهت

شتماره  3سال 1383

قاجارگر مرتضی بررسی رابطه بیبانگی ش و پیتشرفا تتحصیلی دانشآموزان دختر و پسر دوره راهتنمایی تتحصیلی
منطقه  7آموزش و پرورش در تهران پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران سال .1373
کریمی علی س ودی اکرم بررسی برنامه درسی پنهان بتریادگیری و عتملکرد دانتش آموزان نخستیب کندرانس بیب
المللی و دومیب کندرانس متلی هت اره سوم و علوم انسانی شیراز مرک توسعه آموزش های نویب ایران 1391آ
محمدی علی محمدی جمشید ادرا

دانش ویان از محی

یادگیری و آموزش در دانشگاه علوم پژشکی زن ان

م له توسعه آموزش در علوم پژشکی دوره  6شماره  11سال1392آ
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