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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموووزان معطووو متوسووطه دوم شو ر
کرمانشاه میباشد .ماهیت و هدف این پژوهش از نوع کاربردی و روش گووردآوری دادههووا در آزمووون فرضو یهها ،یو
تحعیق توصیفی و همبستگی بوده است .جامعۀ آماری این تحعیق شامل تمامی دانشآموزان معطووو متوسووطه دوم شو ر
کرمانشاه میباشد که تعداد آنها برابر با  12580نفر بوده و با اسووتفاده از جوودور مورگووان ،تعووداد  384نفوور بووه شوویوۀ
تصادفی ساده انتخابشدهاند .پرسشنامههای مورداستفاده در این تحعیق عبارتاند از پرسشنامۀ ادراک از محیط کووالس
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( )2002با اعتبار و روایی  .0/717نتایج نشان داد که بین عالقه به محیط کالس ،چووا ش در محوویط کووالس ،انتخوواب و
ذت از کالس با اشتیاق به تحصیل در بین دانشآموزان معطو متوسطه دوم شو ر کرمانشوواه رابطو ۀ مثبووت و معنو اداری
وجود دارد.
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مقدمه
آموزشوپرورش زیربنای توسعۀ اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هر جامعه است .بررسی عوامل مؤثر بر
پیشرفت و ترقی جوامو پیشرفته نشان میدهد که تمام این کشورها ،آموزشوپرورش توانمند و کارآمدی داشتهاند.
همچنین در هر نظام آموزشی عوامل بسیاری با یکدیگر در تعامل هستند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای
دانشآموزان حاصل گردد .هر قسمت از این نظام باید بهگونهای آماده شود که شرایط دسترسی به بازده مطلوب و
اهداف موردنظر میسر باشد زیرا اگر جزئی از نظام از کار بازایستد ،کارایی اجزای دیگر نیز کاهشیافته و صدمه
خواهددید (سیاوش حعیعی.)1395 ،
امروزه توجه به رشد شخصیت دانش آموزان و همچنین شکوفا ساختن استعدادهای ن فته ،تعویت روحیه خودباوری،
خداباوری و اعتمادبهنفس اهمیت زیادی در نظام آموزشی دارد .دانش آموزان ایران اسالمی میتوانند همزمان با
تحصیل ،بذر باور را در زمین بارور درها بیفشانند تا پس از فراغت از تحصیل شاهد شکفتن شکوفۀ صداقت و
خلوص و خدمت بر شاخسار وجودشان باشند .در ج ت عواملی که میتوانند با اشتیاق به تحصیل در ارتباط باشند
باید گفت که اشتیاق تحصیلی دانش متغیری است که برای یادگیری ،حیاتی میباشد تا جایی که بهعنوان ی
م م یادگیری مطرح میشود .اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که ی

عامل

فراگیر برای انجام امور تحصیلی خود صرف

میکند و میزان اثربخشی و کارایی حاصلشده ،اطالق میگردد .از اشتیاق تحصیلی بهعنوان سرمایۀ روانی دانشآموزان
و تالش مستعیم آنها برای یادگیری ،کسب م ارتها و تمایل به ارتعاء سطح موفعیتها یادکردهاند که میتواند منجر
به مشارکت مؤثر در فعا یتهای مدرسه ،شرکت در فعا یتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطۀ مناسب با
معلمان و سایر دانش آموزان شود (عزیزی ،اوجی نژاد.)1398 ،
فضاهای آموزشی به د یل محدودیتهای خاص خود ،برای خش

و بیروح شدن مستعد هستند؛ اما باید تمام تالش

را بهکار گرفت تا از وقوع این حادثه جلوگیری کرد .اهمیت دادن به فضاهای آموزشی و رعایت اصور و
استانداردهای مربوط به آن در طراحی این مراکز منجر به خلق محیطی متناسب با خواستههای روانی دانشآموزان و
درنتیجه جامعه میگردد .بدین ترتیب ریشۀ عالقه دانشآموزان به یادگیری در مدرسه و قرار گرفتن در محیط آموزشی
شکل میگیرد و در صورت ناهماهنگ بودن محیط با انتظارات فرد ،حس دافعه و عدمعالقه به یادگیری ایجاد میشود.
شکل و چیدمان ردهها ،رنگ ،نور ،ت ویه ،امکانات آموزشی ،دکوراسیون داخلی و ...در آموزشپذیری و ایجاد عالقه و
رغبت در دانشآموزان مؤثر است (زینعلی دهشیر .)1397 ،اشتیاق تحصیلی دانشآموزان سازهای بسیار م م برای
یادگیری است؛ تاجاییکه آن را ی

عامل م م یادگیری میدانند .اشتیاق تحصیلی باعث مشارکت مؤثر در فعا یتهای

مدرسه ،شرکت در فعا یتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطۀ مناسب با معلمان و سایر دانشآموزان شده
و در پیشرفت تحصیلی ،ارتعای تحصیلی دانشآموزان و کاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نعش عمدهای دارد؛ زیرا
تع د دانشآموز در زمینۀ اهداف آموزشی و درگیر ساختن او با تکا یف را بیشتر میکند (جنیفر .)2015 ،1در کتب
مختلف علوم انسانی بهجای واژۀ «اشتیاق» از واژۀ «انگیزش» استفاده شدهاست .کلیدواژۀ «انگیزش» در منابو گوناگون
به این صورت میباشد که دکتر هوشیار اعمار آدمی را دو گونه میداند؛ یکی ارادی و دیگری سائعی انگیزشی .افعار
ارادی افعا ی هستند که آدمی از روی آگاهی و استشعار انجام میدهد و در آن نظم و قصدی موجود میباشد .جان
1- Jennifer
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دیویی نگاهی خاص به اشتیاق و انگیختگی دارد .دیویی وجود قوایی مثل حافظه ،دقّت ،تداعی معانی ،تفکر و ...را
موردتردید دانسته .وی نامحدود بودن این تعسیمبندیها مطرح و فعا یتهای انگیزشی را نوعی رابطه در میان
نورونهای سیستم عصبی فرض کردهاست  .به گفتۀ دیویی ،اَعمار انگیزشی در سایۀ تمرین و تکرار تعا ی نمییابند و
هر قدر که اختصاصیتر باشند ،به همان میزان قابلیت تعمیم آنها کمتر میشود (عزیزی ،اوجی نژاد.)1398 ،
یادگیری ،پایهواساس آموزشوپرورش ،یکی از م مترین زمینهها در روانشناسی امروز و درعینحار یکی از
مشکلترین مفاهیم برای تعریف است .صورتهای گوناگون تعریف یادگیری عبارتاند از کسب دانشواطالعات،
عادتهای متفاوت ،م ارتهای متنوع و راههای گوناگون حل کردن مسائل .همچنین میتوان یادگیری را فراگیری
رفتارها و اعمار مفید و پسندیده یا حتی کسب رفتارها و اعمار مضر و ناپسند تعریف کرد (ا سون و هرگن ان،1
.)2016
محیط کالس و شیوۀ آموزشی معلم اثرات غیرقابلانکاری بر عملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی ،بهویژه
اشتیاق دانشآموزان به تحصیل دارند .اندیشمندان روانشناسی محیط کالس را بهصورت بافتهای اجتماعی،
روانشناختی و آموزشی که در آنها یادگیری رخ میدهد و بر نگرشها و پیشرفت دانشآموزان تأثیر میگذارد،
شناختهاند .منظور از ادراک محیط کالس ،ادراک یا برداشتی است که دانشآموز از ویژگیهای مختلف روانی_اجتماعی
کالس خود دارد .اشتیاق تحصیلی دانشآموزان باعث توجه و تمرکز بیشتر بر مسائل و موضوعات با هدف یادگیری،
نشان دادن تع د بیشتر نسبت به معررات مدرسه ،اجتناب از انجام دادن رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب و عملکرد
ب تر در آزمونها میشود .در معابل فعدان اشتیاق تحصیلی پیامدهایی جدی مانند پیشرفت نکردن در مدرسه و تمایل به
رفتارهای انحرافی و خطرناک را در پی دارد .این موضوع با استراتژیهای موفعیت دانشآموزان ارتباط دارد زیرا سبب
افزایش خوشبینی تحصیلی شده و همچون پیشبینی قوی از اشتیاق در فعا یتهای مدرسه عمل میکند .تأثیرات
مثبت اشتیاق تحصیلی بر درگیر ساختن دانشآموزان در فعا یتهای تحصیلی و افزایش میزان تالش آنها ،باعث
ضرورت مطا عۀ این مبحث شدهاست (جنت پرست.)1395 ،
آنوال ،استاتین و نورمی )2000( 2معتعدند که رابطۀ مثبت میان معلم و دانشآموز ،احساس مثبت از مدرسه و
یادگیری ذتبخش از مالکهای اشتیاق تحصیلی هستند .رفتارهای مثبت در کالس و اشتیاق به انجام تکا یف مدرسه
نیز به معنی اشتیاق تحصیلی است .مطا عات اخیر ،اشتیاق تحصیلی را بهصورت پافشاری و حا ت هیجانی_انگیزشی
مثبت در مورد کارهای مدرسه بیان کرده که دربرگیرندۀ سه جنبه است :شور و شعف ،ازخودبیخود شدن و جذب
شدن .انرژی یعنی سطوح باالیی از توانایی ،ثبات روانی و تمایل به انجام کاری نوآورانه در حین انجام کار و معاومت
در معابل دشواریها (جدیدی.)1398 ،
مف وم اشتیاق به کیفیت تالش فراگیران در فعا یتهوای هدفمند تربیتی اشواره میکنود .فعا یتهایوی که میتوانند
بهصورت مستعیم در کسب نتایج مطلوب نعشآفرینی نمایند (ریچاردسون و النگ .)2018 ،3م

کین،)2001( 4

اشتیاق تحصیلی را بهصورت عملکرد هوش شناختی ،پشتکار و شرکت در یادگیری گروهی هدفمند تعبیر کردهاست.
1- Olson, M. H., & Hergenhahn
2- Anula, Statin and Normi
3- Richardson & Long
4- McCenn
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با توجه به سطوح روانشناختی ،اینگونه گزارششده که اشتیاق تحصیلی به معنی اشتیاق دانشآموز به درسهایش در
مدرسه است .م کین ،اشتیاق تحصیلی را بدینصورت تعریف میکند :معدار انرژی فیزیکی و روانشناختی که
دانشآموز به تجارب تحصیلی خود اختصاص میدهد (م رمحمدی .)1398 ،سازۀ اشتیاق تحصیلی در مدرسه نیز به
ت
رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت تحصیلی مربوط است ،اطالق میشود (پنتریچ .)2018 ،5این مف وم به کیفی ِ
تالشی اشاره دارد که دانشآموزان صرف فعا یتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهصورت مستعیم در دستیابی به
نتایج مطلوب نعش داشتهباشند (حجازی و همکاران .)1396 ،از ،6اشتیاق را دربرگیرندۀ مجموع عوامل هشیار و
ناهشیار فعا یت روانی میداند که براساس آن ،اراده و رفتار ما شکل میگیرد (برایان و همکاران .)2019 ،7اشتیاق
تحصیلی دارای سه بُعد شناختی (شامل انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی مورداستفاده فراگیران برای یادگیری)،
انگیزشی (شامل سه مؤ فۀ احساس ،ارزش و عاطفه) و رفتاری
(شامل رفتارها ،تالشها  ،پایداری و درخواست کم

از دیگران توسط فراگیران در برخورد با تکا یف درسی) است

که هرکدام به نحوی عملکرد تحصیلی فرد را تحتتأثیر قرار میدهند .برخی از پژوهشگران سه بُعد دیگر نیز برای
اشتیاق تحصیلی مطرح کردهاند که عبارتاند از مجذوب تحصیل شدن ،شوق داشتن به تحصیل و وقف تحصیل شدن
(فردری

و همکاران.)2017 ،

اشتیاق دانشآموز به مدرسه متغیر م م و حیاتی در یادگیری است تا جاییکه از آن بهعنوان ی

منووادی م ووم یووادگیری

یاد میشود .همچنین این متغیر بهعنوان نعطۀ محوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصوویلی بهحسوواب میآیوود (فووین،1
.)2019
در مدر میانجیگری تینتو )1975( 2فرض میشود که تع دات دانشآموز نسبت به اهداف آموزشی ،بهطور مستعیم بوور
میزان درگیری دانشآموز با تکا یف مربوط به مدرسه و در معابل اشتیاق به مدرسه نیز بر مدتزمانی که دانشآموووز در
این ن اد سپری میکند ،اثر دارد .در مطا عۀ آرچامبا ت و همکاران ( ،)2009آنان اشتیاق کلی به مدرسه را بهطور منفووی
افت تحصیلی را پیشبینی کرده و معتعدند که در بین مؤ فههای این مسئه تن ا مؤ فۀ رفتاری نعش معنوواداری در معادو ۀ
پیشبینی داشتهاست .دانشآموزانی که بهطور منظم در کالس حضورداشته ،بر موضوعات درس تمرکووز و بووه معووررات
مدرسه پایبند باشند ،درکل نمرات باالیی گرفته و در آزمونهای استانداردشدۀ پیشرفت تحصیلی ،عملکرد ب تری دارند.
در معابل فعدان اشتیاق به مدرسه میتواند پیامدهای جدی نظیر عدمپیشرفت در مدرسه ،تمایل به رفتارهای انحرافووی و
خطر ترک تحصیل را به دنبار داشتهباشد (وانگ و همکاران.)2018 ،3

5- Pentrich
6- Ach
7- Brian et all
1- Finn
2- Tinto’s
3- Wang et all
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مدر گانزاپوال ،باکر ،دمورتی و اسکافیلی )2007( 4دربرگیرندۀ موارد ذیل میباشد (زارع و فروزنده:)1396 ،
 )1حمایت اجتماعی ،خودمختاری ،پیشرفت حرفهای ،مربیگری سرپرستی (متغیرهای پیشبین)
 )2منابو شخصی یعنی خود کارآمدی و خوشبینی (متغیرهای میانجی)
 )3اشتیاق تحصیلی (متغیر مالک)
در مدر دیز )2004( 5نیز متغیرهای ذیل بهکاررفته است (عباسی و همکاران:)1394 ،
 )1حمایت سرپرست ،حمایت همکاران و روش کنترر (متغیرهای پیشبین)،
 )2خود کارآمدی و عزتنفس (متغیرهای میانجی)
 )3ابعاد اشتیاق تحصیلی (متغیر مالک)
نیومن ،وا گ و المبورن )1992( 6اشتیاق تحصیلی را بهعنوان سرمایۀ روانی دانشآموزان و تالش مستعیم آنهووا بوورای
یادگیری ،کسب م ارتها و تمایل به ارتعای سطح موفعیت تعریف کردند که سووبب مشووارکت مووؤثر در فعا یتهووای
مدرسه و کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطۀ مناسب با معلمان و سایر دانش آموزان میشود (کرامتی.)1396 ،
مورهد وگریفتن )2012( 7معتعدند که ادراک فرد از پدیدهای ممکن است با مواهیت واقوعی آن متفاوت باشوود" :آنچووه
شنیده میشود ا زامواه همووان چیووزی نیسووت کووه گفتووه شوودهاسووت" (همووت .)1397 ،آ پووورت ،8ادراک را یو

حا ووت

روانی_عصبی آمادگی میداند که از طریق تجربۀ سازمانیافته یووا تووأثیری هوودایتی و پویووا بوور پاسو های فوورد در برابوور
پدیدهها و موقعیتها ظ ور میکند (خسروی .)1390 ،ادراک محو یط ارزیو ابی کالسو ی میتوانوود در دو نوووع سوواختار
ارزیابیِ تبحرمحور و عملکردمحور موردتوجه قرار گیرد .فراگیرانی که از ساختار ارزیابی تبحرمحور برخوردار هسووتند
میتوانند تکا یف ارزیابی را از نظر چا شی متوسط و استانداردها و معیارهای ارزیووابی را بووهروشوونی درک کننوود .آنووان
همچنین بازخوردهای ارزیابی استادان را دارای اطالعات آموزنده میدانند .امکانات و موقعیت مناسب مدارس میتواند
منشأ خالقیت در دانشآموزان گردد و میل به یادگیری را افووزایش دهوود؛ امووا موقعیووت و امکانووات نامناسووب موودارس
میتواند ازجمله عوامل ایجاد بزهکاری در دانشآموووزان باشوود .درواقووو فوورد بوورای جبووران ناکامیهووا و شکسووتهای
تحصیلی خود ،رو به بزهکاری میآورد تا از این راه احساس موفعیت و توانایی کنند .طبق نظریۀ تطابق محیطی ،ادراک
و شناخت شخص از محیط اطراف خود (محیط ذهنی) شکلدهندۀ رفتووار او موویباشوود .در دیوودگاه بنوودورا 9بوورخالف
دیدگاه رفتارگرایان کالسی  ،انسان صرفاه دریافتکننده رویدادهای محیط نیست؛ بلکه بهگونهای فعار ،تجارب گذشووته
و زمان حار را تعبیر و تفسیر میکند و براساس آن دست به پیشبینی میزند .هر انسانی دارای نظام خووود نظمبخشو ی
است که با استناد به آن ،اعمار و رفتارهای خود را ارزیابی میکند .این ارزیابی بوور عملکوورد او و بووهتبو آن بوور محوویط
زندگی وی اثر میگذارد .از سویی دیگر خود کارآمدی یادگیرنده ،تحتتأثیر محیط شکلگرفته و تغییر پیوودا موویکنوود؛
بهعنوانمثار در محیطی که بین یادگیرندگان رقابت وجود دارد ،فضای حاکم بر یادگیری متفاوت از محیط بدون رقابت

4- Ganzapula, Bakker, Demureti and Scafili
5- Diz
6- Newman, Walg and Lamborn
7- Movarhed and Grifin
8- Allport
9- Bandura
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است .درمورد یادگیرندگانی که از ی

مدرسه به مدرسۀ دیگر منتعل میشوند نیز خود کارآمدی کاهش مییابد (هیگینز

و همکاران.)2018 ،1
ویگوتسکی 2یکی از معروفترین نظریهپردازان رشد شناختی معتعد است که وک نش متعابوول میووان یادگیرنووده و محوویط
اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد .او بر این باور بود که رشد ذهنی کودکان عموماه به مردمی که در دنیای پیرامون آنهووا
زندگی میکنند ،وابسته است و افراد بسیاری اندیشهها ،نگرشها و ارزشهای خووود را در تعاموول و رابطو ۀ متعابوول بووا
دیگران ارتعا میدهند .جنین به نظر میرسد که اگر مطا ب درسی در ی

محیط فرهنگی و اجتماعی آموزش دادهشووود،

رشد ذهنی یادگیرندگان قطعی خواهدبود؛ درنتیجه مشارکت اجتماعی یکی از شرایط م ووم یووادگیری اسووت .از عواموول
مؤثر تربیتی در آموزشوپرورش نوین ،به چگونگی معماری فضای مدرسه میتوان اشاره کرد .معلم ،کتاب ،دانشآموز،
روشهای تدریس ،مدیریت آموزشی و خانواده ازجمله عواملی هستند که معمووواله در فرآینوود یو ادگیری مووؤثر بوووده و
موردبررسی و کندوکاو قرار میگیرند .این مسئله در حا ی است که تعلیموتربیت جدید و فضای فیزیکی مدرسه ،نهتن ا
ی

محیط خش

و بیروح و فاقد تأثیر در فرآیند یادگیری محسوب نمیشود؛ بلکه بووهعنوان عوواملی زنووده و پویو ا در

کیفیت فعا یتهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان ایفاء نعش میکنند (مالمد .)1397،یکی از مؤ فههای کا بدی کووه در
کالس درس تغییر مییابد ،میز و صند ی دانشآموزان است و این مسئله توسط متخصصین آموزشوپرورش بووهخوبی
مورد بحث و گفتگو قرار گرفتهاست؛ برای مثار ردیفی قرار گرفتن میزها ،متناسب با انجووام کارهووای انفوورادی بوووده و
باعث افزایش زمان کار میشود .از ابعاد محیط آموزشی میتوان به عوامل فیزیکی اشوواره کوورد کووه در ایجوواد انگیووزه و
اشتیاق به آموزش نمیتوان از تأثیرات باالیی برخوردار هستند .عوامل فیزیکی مربوط به محیطهای آموزشی و جوواذب
بودن آنها در قسمتهایی به شرح ذیل دستهبندی و تبیین شدهاند ( شکربلوطی:)1397 ،
 )1نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور ،نوع نور (طبیعی یا مصنوعی) و...
 )2ابعاد ظاهری کالس مانند دیوار ،درب و کف کالس ،سرانه مساحت ،سرانه فضا و...
 )3رنگ و تأثیر آن بر آموزش و محیطهای آموزشی
 )4حرارت و ت ویه کالس
 )5صدا و عوامل مربوط به آن
 )6سازماندهی و آرایش کالس
از نظر وین ،رفتار انسان تابعی از فرد و محیط وقوع رفتار است؛ این محیط پارامترهای اجتماعی را هووم دربرمیگیو رد.
او فرض کرد که نیازها سازماندهندۀ ادراک فرد از میدان و عمل کردن وی در این میدان است که بووین عناصوور میوودان،
تعامل پویایی را وجود دارد .از نظر وی رفتار ،هدفمند است و میتوان انسان را موجودی تصور میکرد کووه در میوودانی
از نیروها قرار دارد .این نیروها شامل نیروهای جاذبو ۀ مثبووت (انسووانها را جووذب میکننوود) و نیروهووای جاذبو ۀ منفو ی
(انسانها را دفو میکنند) هستند .طبق نظریۀ وین ،ج ت معابله با میدانهایی که نیروهووای متضووادی را دربرمیگیرنوود،
یادگیری ضروری است .تغییر جاذبهها و ارزشها برای توانایی یادگیرنده ج ت معابلووه بووا موقعیتهووای مووداوم ،م ووم

1- Higgins et all
2- Vygotsky
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هستند .وین برای بررسی کلنگر رفتار انسان و یادگیری شمور محیط وقوووع یووادگیری ازجملووه محوویط روانشووناختی
یادگیرنده و سایر افرادی که با وی تعامل دارند را هم ضروری میدانست (شکرکن و دیگران.)1396 ،
ابعاد جو مدرسه براساس نظر وین ،ردی و رودرز )2007( 1عبارتاند از (پرتوریس و ویلیرس:)2017 ،3
 )1حمایت معلم :معلمان نعش م می در سازگاری نوجوانان دبیرستانی دارند .این تأثیر بهگونووهای اسووت کووه اگوور
دانشآموزان دبیرستانی معلمانشان را کنتررکنندهتر ادراک کنند و فرصت تصمیمسووازی کمتووری بووه آنهووا داده
شود ،سطوح پایینتری از خود کارآمدی و انگیزش را نشان میدهند.
 )2حمایت همساالن :نظریۀ بومشناختی رشد انسان بر محیط مدرسه ،از این موضوع بهعنوان عامل مووؤثر بوور رشوود
روابط با همساالن تأکید کرده است .روابط نوجوانان با همساالن میتواند مثبووت یووا منفووی باشوود .همسوواالن در
ب ترین حا ت ،مانند پلی بین خانواده و نعشهای اجتماعی دورۀ بزرگسا ی هستند.
 )3خودمختاری :در نظریۀ خود تعیینگری دسی و رایان ،)2000( 2خودمختاری برابر با مستعل بودن نیست (که به
فعدان وابستگی به دیگران اشاره دارد) ،بلکه به نیاز فرد به احساس انتخاب و خود آغازگری در انجام اعمووار و
تکا یف اشاره دارد .خودمختاری بهعنوان یکی از مؤ فههای ساختار کالس در انتخوواب اهووداف تبحووری و بوواال
بردن انگیزۀ دانشآموزان مؤثر است.
 )4ثبات قوانین :دانشآموزان از طریق قوانین متوجه میشوند که معلم چه رفتاری را از آنها انتظار دارد .جو ِو بووازِ
مدارس بر رفتار ،ب زیستی و سالمت ،کیفیت زندگی و انگیزۀ معلمان تأثیر میگذارد و آموزش رهبری ،قوووانین
و مدیریت مدرسه زمینه را برای رشد مدارس آماده میسازد.
تحعیعات زیادی در زمینۀ ادراک از کالس درس و اشتیاق تحصیلی (در داخل و خارج از کشور) صورت گرفتووهاسووت؛
برای مثار دانشآموزی که از محیط مدرسه و کالس درس خود درک باالیی داشته باشد ،میتواند بووه تحصوویل اشووتیاق
بیشتری نشان دهد.
شفیعی ،صابر ،تخشا و شریف ( )1399در پژوهشی تاثیر فعا یت گروهی بر اشووتیاق تحصوویلی دانووشآموووزان را مووورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که روش فعا یت گروهی باعث فعا یت بیشتر دانشآموزان شووده و بووهنوعی
جذابیت محیطی الزم نسبت به درس را در دانشآموزان به وجود میآورد .این مسئله باعووث جریحووهدار شوودن انگیووزۀ
دانشآموزان و د بسته شدن آنها نسبت به مدرسه و درن ایت منجر بووه بووهوجووودآموودن و افووزایش اشووتیاق تحصوویلی
میشود؛ ذا مخاطبان این معا ه که مجریان عرصۀ تعلیم و تربیت هستند باید با آشنایی با روش مووذکور ،در اسووتفاده از
آن تالش و همت خود را بهکارگیرند.
ارجمند و کاظمیان معدم )1398( ،پژوهشی دربارۀ بررسی رابطۀ میان جو عاطفی خانواده و ادراک از محیط مدرسووه بووا
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه ش ر اهواز ،انجام دادند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است کووه
میان نمرۀ کل معیاسِ جو عاطفی و حیطههای آن ،با نمرۀ کل معیاسِ اشتیاق تحصیلی و مؤ فههای آن ،در سطح آ فووای
 p >0/05رابطۀ معناداری وجود دارد .همچنین مؤ فههای ادراک از محیط کالس با مؤ فههای اشتیاق تحصوویلی دانووش
آموووووووووووزان در سووووووووووطح اطمینووووووووووان  p>0/01رابطوووووووو و ۀ معنوووووووووواداری دارنوووووووووود و در
1 - Way, Reddy & Rhodes
2- Deci & Ryan
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رابطۀ چندگانه مؤ فههای ادراک از محیط کالس ،جو عاطفی خووانواده و مؤ فووههای اشووتیاق تحصوویلی توووان پیشبینو ی
پایینی داشتند .نتایج پژوهش نشان داد که میزان اشتیاق تحصیلی دانشآموز به مدرسه تا حدود زیادی بووه جووو عوواطفی
خانواده و میزان ادراک وی نسبت به محیط کالس همبسته است.
پارسه ،)1398( ،رابطۀ بین ادراک از محیط مدرسه و هویت تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانشآموووزان دختوور متوسووطه
ش ر شوشتر را موردبررسی قرار داد .نتایج بهدستآمده نشان داد که بین نمرۀ کل هویت تحصوویلی و حیطووههای آن بووا
نمرۀ کل معیاس اشتیاق تحصیلی و مؤ فههای آن در سطح آ فای  p >0/05رابطۀ معناداری وجووود دارد .همچنووین بووین
مؤ فههای ادراک از محیط کالس و مؤ فههای اشتیاق تحصیلی دانشآموزان سطح اطمینووان  p>0/01رابطووۀ معنوواداری
وجود دارد .رابطۀ چندگانه بین مؤ فههای ادراک از محوویط کووالس ،هویووت تحصوویلی و مؤ فووههای اشووتیاق تحصوویلی
نشاندهندۀ توان پیشبینی پایین این مدر است.
جاکوب ،)2020( 1ارتباط میان متغیرهای ادراک از محیط کالس و هیجانات دانشآموزان راهنمووایی و متوسووطه شووامل
ذت ،اضطراب ،خشم ،ناامیدی و شرم را بررسی کردهاست .اشتیاق درک شدۀ معلم و بازخوردهای حمایتی مربوط بووه
پیشرفت او (مانند تشویق برای موفعیت و حمایت بعد از شکست) بهطور مثبتی با ذت تحصیلی افووراد رابطووه داشووته-
است .ونکوس ( )2020در پژوهشی نشان داد که بازیهای آموزشی ،انگیزه و اشتیاق دانشآموزان به سوومت ریاضوویات
و آموختن را ب بود میبخشد .درواقو بازی میتواند به یادگیرنده برای پیشوورفت در م ارتهووای ریاضووی کمو

کنوود.

آموزشدهندگان ادعا میکنند که میتوان با اسووتفاده از بووازی ،م ارتهووای ریاضووی را توسووعه داد .برایووان و همکوواران
( )2019در تحعیق خود با عنوان" تحلیل روابط پیشرفت تحصیلی ،خود کارآمدی تحصوویلی و اشووتیاق تحصوویلی" بووه
بررسی رابطۀ میان این موارد پرداختند .نتایج تحعیق ایشان نشان داد که خودپنداری تحصیلی پیشبینی کننووده اشووتیاق
تحصیلی به مدرسه است .وانگ و اسکیل ،)2018( 2در تحعیق خود با عنوان "موقعیت مدرسووه ،انگیووزش پیشوورفت و
اشتیاق تحصیلی" به این نتیجه رسیدند که ادارک دانش آموزان از موقعیت مدرسه با انگیووزش پیشوورفت دانشآموووزان
پیشبینی معنیدار اشتیاق تحصیلی است.
فرضیههای پژوهش حاضر بهشرح ذیل میباشند:
 )1بین ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصو یلی دانووشآموووزان متوسووطه دوم شو ر کرمانشوواه رابطو ۀ مثبووت و
معناداری وجود دارد.
 )2بین عالقه به محیط کالس و اشتیاق تحصو یلی دانووشآموووزان متوسووطه دوم شو ر کرمانشوواه رابطو ۀ مثبووت و
معناداری وجود دارد.
 )3بین چا ش در محیط کالس و اشتیاق تحصیلی دانووشآموووزان متوسووطه دوم شو ر کرمانشوواه رابطو ۀ مثبووت و
معناداری وجود دارد.
 )4بین انتخاب و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
 )5بین ذت از محیط کالس و اشووتیاق تحصو یلی دانووشآموووزان متوسووطه دوم شو ر کرمانشوواه رابطووۀ مثبووت و
معناداری وجود دارد.
1- Jacob
2- Wang and Eskil
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روششناسی
ماهیت و هدف این پژوهش از نوع کاربردی و روش گردآوری دادهها در آزمون فرضیهها بدینج ت که به توصیف و
مطا عۀ آنچه هست میپردازیم ،ی

تحعیق توصیفی و ازآنجاییکه رابطۀ میو ان متغیرهووای «ادراک از محوویط کووالس» و

«اشتیاق تحصیلی» موردبررسی قرار میگیرد ،از نوع همبستگی است؛ ذا میتوووان گفووت کووه پووژوهش حاضوور از نوووع
کاربردی ،توصیفی و همبستگی میباشد .جامعۀ آماری این تحعیق شامل تمامی دانشآموزان معطووو متوسووطه دوم شو ر
کرمانشاه میباشد که تعداد آنها برابر با  12580نفر بوده و با اسووتفاده از جوودور مورگووان ،تعووداد  384نفوور بووه شو یوۀ
تصادفی ساده انتخابشدهاند.
 )1پرسشنامۀ ادراک از محیط کالس جنتری گابل و ریزا ( )2002شامل  31گویه میباشد که گویههای بهکار رفتووه در
آن ،برداشت فرد از کالس و فعا یتهای کالسی وی را منعکس میکند .معیاس موردسنجش سووواالت پرسشوونامه
عبارتاند از عالقووه (سووواالت  ،)8_1چووا ش (سووواالت  ،)17_9انتخوواب (سووواالت  )24_18و ووذت (سووواالت
 .)31_25نمرهگذاری پرسشنامه براساس طیف یکرت بهصورت هرگز ،بهنوودرت ،بعضو یاوقات ،بیشووتر اوقووات و
همیشه میباشد .همچنین معدار آ فای کرونباخ بهدستآمده برای ادراک از محیط کالس  0/817است.
 )2پرسشنامۀ اشتیاق تحصیلی فردریکز ،بلومنفیلد ،پوواریس ( :)2002ایوون پرسشوونامه سووازهای چندبعوودی متشووکل از
مؤ فههای مختلف رفتاری ،شناختی و انگیزشی است .همچنین اشتیاق تحصیلی نگرشهای دانشآموز نسووبت بووه
مدرسه و توانایی برآوردن انتظارات عملکرد را شامل میشود .این پرسشنامه دارای  15گویه میباشد .نمرهگووذاری
پرسشنامه براساس طیف یکرت بهصورت هرگز ،بهندرت ،بعضیاوقات ،بیشتر اوقات و همیشه میباشد .همچنین
معدار آ فای کرونباخ بهدستآمده در این تحعیق برای اشتیاق تحصیلی  0/717است.
بهمنظور تحلیل دادهها متناسب با سطوح اندازهگیری متغیرها و در چ ارچوب اهداف پووژوهش از روشهووای مختلووف
آماری توصیفی و استنباطی استفاده خواهدشد اطالعات گردآوریشده از طریق رایانه و بووا اسووتفاده از نرمافووزار SPSS

استخراج و نتایج کار در حوزه آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیهوتحلیل قرار خواهدگرفت.

یافتهها
❖ فرضیۀ اول:
بین ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنو اداری
وجود دارد.
جدور  :1آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیۀ اصلی
ضریب همبستگی پیرسون

سطح خطا

معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

0/407

0/01

sig=0/000

ادراک از محیط کالس

اشتیاق تحصیلی

رد H 0
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ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.
این عبارت بدین معنا است که با افزایش ادراک مثبت دانشآموزان از محیط کالس ،اشتیاق تحصیلی در بین آنها
افزایش مییابد .معایسۀ ضریب همبستگی نشان میدهد که میزان همبستگی در این فرضیه  0/407و میزان معناداری آن
برابر با  0/000میباشد؛ ذا ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه در
سطح  %99دارای رابطهای مثبت و مستعیم است.
❖ فرضیۀ دوم:
بین عالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنو اداری
وجود دارد.
جدور  :2آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیۀ ویژه اور
ضریب همبستگی پیرسون

سطح خطا

معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

0/167

0/01

Sig=0/000

عالقه به محیط کالس

اشتیاق تحصیلی

رد H 0

عالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنیداری دارد.
این عبارت بدین معنا است که هرچه عالقۀ دانشآموزان به محیط کالس بیشتر باشد ،اشتیاق تحصیلی آنان نیز بیشتر
است .معایسۀ ضریب همبستگی نشان میدهد که میزان همبستگی در این فرضیه  0/167و میزان معناداری آن برابر با
 0/001میباشد؛ ذا عالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه در سطح
 %99دارای رابطهای مثبت و مستعیم است.

❖ فرضیۀ سوم:
بین چا ش در محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری
وجود دارد.
جدور  :3آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیۀ ویژه دوم
ضریب همبستگی پیرسون

سطح خطا

معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

0/221

0/01

Sig=0/000

چا ش در محیط کالس

اشتیاق تحصیلی

رد H 0

چا ش در محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنیداری
دارد .این عبارت بدین معنا است که هرچه چا ش در محیط کالس بیشتر باشد ،اشتیاق تحصیلی در بین دانشآموزان
نیز بیشتر است .معایسۀ ضریب همبستگی نشان میدهد که میزان همبستگی در این فرضیه  0/221و میزان معناداری آن
برابر با  0/000میباشد؛ ذا چا ش در محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه
در سطح  %99دارای رابطهای مثبت و مستعیم است.
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❖ فرضیۀ چهارم:
بین انتخاب با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
جدور  :4آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیۀ ویژه سوم
ضریب همبستگی پیرسون

سطح خطا

معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

0/277

0/01

Sig=0/000

انتخاب

اشتیاق تحصیلی

رد H 0

انتخاب با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبووت و معنو اداری دارد .ایو ن عبووارت
بدین معنا است که هرچه انتخاب دانشآموزان در کالس بیشتر باشد ،اشتیاق تحصیلی در بین آنو ان نیووز بیشووتر اسووت.
معایسۀ ضریب همبستگی نشان میدهد که میزان همبستگی در این فرضیه  0/277و میزان معناداری آن برابر بووا 0/000
میباشد؛ ذا انتخاب دانش آموزان در کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموووزان معطووو متوسووطه دوم شو ر کرمانشوواه در
سطح  %99دارای رابطهای مثبت و مستعیم است.

❖ فرضیۀ پنجم:
بین ذت از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معنو اداری
وجود دارد.
جدور  :5آزمون ضرایب همبستگی پیرسون فرضیۀ ویژه چ ارم
ضریب همبستگی پیرسون

سطح خطا

معنیداری

متغیر مستقل

متغیر وابسته

نتیجه آزمون

0/388

0/01

Sig=0/000

ذت از محیط کالس

اشتیاق تحصیلی

رد H 0

ذت از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری دارد.
این عبارت بدین معنا است که هرچه ذت از محیط کالس بیشتر باشد ،اشتیاق تحصیلی در بین دانشآموزان نیز بیشتر
است .معایسۀ ضریب همبستگی نشان میدهد که میزان همبستگی در این فرضیه  0/388و میزان معناداری آن برابر با
 0/000میباشد؛ ذا ذت از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه در سطح
 %99دارای رابطهای مثبت و مستعیم است.
چالش
انتخاب

ادراک از محیط کالس

لذت

شکل  :1مدر علی پژوهش حاضر

75

اشتیاق به تحصیل

ادراک از محیط کالس درس و رابطۀ آن با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان

در آزمون رگرسیون گامبهگام ج ت سنجش ب تر تأثیر متغیرهای ابعاد ادراک از محیط کالس (عالقه ،چا ش ،انتخاب و
ذت) و اشتیاق تحصیلی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شدهاست.
جدور  :6رگسیون خطی چند ابعاد ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی
شاخص

R

R2

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

ابعاد ادراک از محیط کالس

0/200

0/447

6/477

2/335

جدور شماره ( )6خالصۀ ا گوی رگرسیون را نشان میدهد .با توجه به اطالعات جدور مشخص میشود که ضریب
همبستگی چندگانه بین اشتیاق تحصیلی با متغیرهای ابعاد ادراک از محیط کالس آنها معادر ( )R2=0/447میباشد.
این معدار نشاندهندۀ این واقعیت است که متغیرهای مستعل توانستهاند حدود  44درصد از واریانس تغییرات اشتیاق
تحصیلی را پیشبینی کنند.
جدور  :7آزمون مجموع مجذورات و خالصه تحلیل واریانس
دامنه تغییرات

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

رگرسیون

3965/405

991/351

4

باقیمانده

15901/592

41/957

379

کل

19866/997

____

383

مقدار F

23/628

سطح معنیداری

0/000

با توجه به جدور شماره ( )7مشخص میشود که از معدار کل مجذورات مربوط به اشتیاق تحصیلی در بین
( )19866/997معدار ( )3965/405واحد از آن با درجات آزادی  4و  383توسط عالقه ،چا ش ،انتخاب و ذت
پیشبینی میشود .معدار بهدستآمده برای این فرضیه نیز در سطح معناداری  0/01معنادار بهدستآمد .یعنی با توجه به
معدار  fجدور بحرانی این معدار در سطح معنیداری  ،0/01معنادار بهدستآمده؛ ذا میتوان گفت که ابعاد ادراک از
محیط کالس درمجموع توانستهاند  44درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را تبیین کنند.
جدور  :8ضرایب رگرسیون متغیرهای ابعاد ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی
مقیاس

ضرایب غیراستاندارد

ضریب استاندارد

t

Sig

معدار ثابت

B
26/745

Std. Error
2/932

____

9/121

0/000

عالقه

0/159

0/063

0/118

2/521

0/012

چا ش

0/145

0/067

0/116

2/162

0/031

انتخاب

0/173

0/116

0/085

1/499

0/013

ذت

0/469

0/069

0/337

6/820

0/000

76

Beta

فصلنامه نوآوریهای مدیریت آموزشی ،دوره  ،17شماره ( 3مسلسل  ،)67تابستان 1401

جدور شماره « »8ضرایب رگرسیون متغیرهای عالقه ،چا ش ،انتخاب و ذت با اشتیاق تحصیلی را نشان میدهد .با
توجه به این جدور مشخص میشود که در میان متغیرهای مذکور عالقه به محیط کالس با بتای  ،0/159چا ش در
محیط کالس با بتای  ،0/145انتخاب در محیط کالس با بتای  0/173و ذت در محیط کالس با بتای  0/469توانستند
پیشبینی معنیداری از اشتیاق تحصیلی داشته باشند.
ج ت توصیف دادهها میتوان چنین گفت که  53/1درصد از افراد نمونه ( 204نفر) را دختران و حدود  46/9درصد
( 180نفر) را پسران تشکیل دادهاند 2/1 .درصد پدران افراد نمونه ( 8نفر) دارای تحصیالت زیر دیپلم 7/8 ،درصد از
افراد نمونه ( 30نفر) دارای تحصیالت دیپلم 17/7 ،درصد از افراد نمونه ( 68نفر) دارای تحصیالت فوقدیپلم38/3 ،
درصد پدران افراد نمونه ( 147نفر) دارای تحصیالت کارشناسی و  34/1درصد پدران افراد نمونه ( 131نفر) دارای
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر میباشند .همچنین  3/1درصد مادران افراد نمونه ( 12نفر) دارای تحصیالت زیر
دیپلم 13/8 ،درصد از افراد نمونه ( 53نفر) دارای تحصیالت دیپلم 29/9 ،درصد از افراد نمونه ( 115نفر) دارای
تحصیالت فوقدیپلم 34/6 ،درصد مادران افراد نمونه ( 133نفر) دارای تحصیالت کارشناسی و  18/5درصد مادران
افراد نمونه ( 71نفر) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر میباشند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که بین ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر
کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .طبق یافتههای پژوهش با افزایش ادراک مثبت دانشآموزان از محیط
کالس ،اشتیاق تحصیلی در بین آنان افزایش مییابد .در تبیین فرضیههای مذکور میتوان اظ ار داشت که هدف
آموزشوپرورش اعتالی همهجانبه شخصیت فراگیران بهویژه در ابعاد اخالقی ،روانی و اجتماعی است؛ ذا برای ب بود
این فرایند باید ادراک از محیط مدرسه و کالس شایسته باشد .مطا عۀ ادراک از محیط کالس بر این فرض استوار است
که ادراک دانشآموز از محیط با ویژگیهای زمینهای و شخصی او پیوند دارد .این امر بهنوبۀ خود بر روشی که وی
دربارۀ دنیای اجتماعی خود میاندیشد و نیز رویکردش نسبت به محیط اطراف ،تأثیر میگذارد .بدین ترتیب هر چه
ادراکات مثبت نسبت به محیط مدرسه در دانشآموزان بیشتر باشد ،اشتیاق تحصیلی بیشتری را تجربه خواهندکرد.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین عالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر
کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این رابطه نشان میدهد هرچه عالقه به محیط کالس بیشتر باشد
پس اشتیاق به تحصیل در بین دانش آموزان بیشتر خواهدبود .وقتی دانشآموزان عالقه بیشتری از محیط کالس خود
داشته باشند ،عملکرد ب تر و نگرشهای مثبتتری به آموختههای خود خواهند داشت ،با توجه به اینکه تعامل میان
دانشآموزان و آموزش در محیط کالس درس رخ میدهد ،محیط در افزایش یا کاهش سطح یادگیری بسیار مؤثر است
و آنچه مطلوب یا نامطلوب بودن جو کالس را مشخص میکند درک و برداشتی است که دانشآموز از آن محیط دارد.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین چا ش در محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر
کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این رابطه نشان میدهد هرچه چا ش در محیط کالس بیشتر باشد،
اشتیاق به تحصیل در بین دانشآموزان بیشتر خواهدبود .مدارس و دیگر محیطهای آموزشی مکانهایی هستند که در
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آنها چا شهای تحصیلی ،موانو و فشارها حعیعت پایدار زندگی تحصیلی هستند .در زندگی روزانه تحصیلی،
دانشآموزان با انواع چا شها ،موانو و فشارهای خاص این دوره مواجه میشوند.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین انتخاب با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه رابطۀ
مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این رابطه نشان میدهد هرچه انتخاب ب تر باشد ،اشتیاق به تحصیل در بین
دانشآموزان نیز بیشتر خواهدبود .مدرسه جایگاه ن ادی است که وظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی ،م ارتهای
آموزشی و پرورشی را در چارچوب برنامههایی مدوّن ،به دانشآموزان بیاموزد تا با آموختهها و اندوختههای کافی،
نعش مفید و ثمربخشی در جامعۀ خود ایفا کنند .کالس درس بهعنوان بخش اصلی ن اد مدرسه دارای ابعاد گوناگونی
هست که درمجموع محیط آن را میسازند.
یافتههای پژوهش نشان داد که بین ذت از محیط کالس درس با اشتیاق تحصیلی دانشآموزان معطو متوسطه دوم ش ر
کرمانشاه رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این رابطه نشان میدهد هرچه ذت از محیط کالس بیشتر باشد،
اشتیاق به تحصیل در بین دانشآموزان نیز بیشتر خواهدبود .با توجه به اهمیت کالس درس بهعنوان ی

محیط

اجتماعی که معلم و دانشآموزان در آن به تعامل میپردازند و ازآنجاکه چگونگی رابطۀ میان معلم و دانشآموز
زمینهساز فعا یتهای آموزشی موفعیتآمیز در کالس میباشد؛ ذا اهمیت محیط کالس و نعش آن در اشتیاق به
تحصیل دانشآموزان بهروشنی قابلمشاهده است .با توجه به اینکه نشان دادهشد ادراک از محیط کالس بر اشتیاق
تحصیلی اثرات مثبتی دارد؛ ذا پیشن اد میشود که معلمان تعامالت و فعا یتهای آموزشی و تربیتی در محیط کالس
را طوری طراحی ،برنامهریزی و اجرا کنند که دانشآموزان ادراکات مثبتی از محیط کالس درس داشته باشند .همچنین
معلمان باید از نظر بعد ارتباطی یعنی ماهیت روابط شخصی محیط کالس و میزان شرکت فعاالنه دانشآموزان در
فعا یتهای کالسی که باعث باال رفتن اشتیاق آنها به تحصیل خواهدشد ،محیط مناسبی را به وجود آورند.
با توجه به اینکه نشان دادهشد عالقه به محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی دارد؛ ذا پیشن اد میشود به
دانشآموزان اجازه دهند نظرات خود را در مورد تدریس معلمان ارائه دهند؛ زیرا مطا ب درسی ارائهشده از طرف معلم
باید برای دانشآموز جا ب و بهروز باشد تا باعث شود دانشآموز عالئق خود را کشف کند .این امر نیز باعث باال
رفتن اشتیاق دانش آموزان به تحصیل خواهدشد.
با توجه به اینکه نشان دادهشد چا ش در محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی دارد؛ ذا میتوان پیشن اد کرد
مطا بی که در کالس درس ارائه میشوند برای دانشآموزان چا شبرانگیز باشد .باید مطا ب ارائهشده در کالس طوری
باشند که آنان برای پیدا کردن راهحل مسائل درسی ،شیوههای جدیدی ارائه دهند .این مسئله دارای اثرات مثبتی بر
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان بوده و باعث پیشرفت آنان خواهدشد.
با توجه به اینکه نشان دادهشد انتخاب بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی دارد؛ ذا پیشن اد میشود معلمان به دانش
آموزان در انتخاب ارائه مطا ب درسی آزادی عمل بدهند .این مسئله باعث شکوفایی تفکرات آنان ،پیشرفت تحصیلی
و اشتیاق بیشتر دانشآموزان به تحصیل خواهدشد.
با توجه به اینکه نشان داده شد ذت از محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی دارد؛ ذا پیشن اد میشود محیط
کالسی انتخابشده از طرف معلم باید ذتبخش باشد که دانشآموزان برای ورود به مدرسه و کالس حظهشماری
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کنند .همچنین نحوۀ تدریس معلم باید باعث شادابی و ذت بردن دانشآموزان باشد تا با اشتیاق بیشتری به مسائل
درسی گوش دهند.
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