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 چکیده

دوم شوو ر  هآموووزان معطووو متوسووطدانش یلیتحص اقیکالس با اشت طیادراک از مح ۀرابط یبررس پژوهش حاضرهدف 

 یوو  ،هاهیآزمووون فرضوو  درهووا داده یگووردآورو روش  یاربردک پژوهش از نوع ماهیت و هدف این . باشدیم کرمانشاه

آموزان معطووو متوسووطه دوم شوو ر تمامی دانش شامل آماری این تحعیق ۀجامع بوده است.و همبستگی  یفیق توصیتحع

 ۀنفوور بووه شوویو  384تعووداد  ،با اسووتفاده از جوودور مورگووان بوده ونفر  12580برابر با  هاآنکه تعداد  باشدیمکرمانشاه 

ادراک از محیط کووالس  ۀپرسشنام اند ازعبارت در این تحعیق مورداستفاده یهاپرسشنامه. اندشدهانتخابتصادفی ساده 

 سیپار و لدیبلومنف کز،یفردراشتیاق تحصیلی  ۀهمچنین پرسشنام ،0/ 817( با اعتبار و روایی 2002جنتری گابل و ریزا )

. نتایج نشان داد که بین عالقه به محیط کالس، چووا ش در محوویط کووالس، انتخوواب و 0/ 717( با اعتبار و روایی 2002)

 یدارامعنوو مثبووت و  ۀآموزان معطو متوسطه دوم شوو ر کرمانشوواه رابطوو  ذت از کالس با اشتیاق به تحصیل در بین دانش

 وجود دارد.

 عالقه، چا ش، انتخاب،  ذت، کرمانشاه اشتیاق به تحصیل، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 مؤثر براست. بررسی عوامل  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه ۀتوسع یربنایز وپرورشآموزش

. اندداشتهارآمدی کتوانمند و  وپرورشآموزششورها، کاین  تمام هک دهد جوامو پیشرفته نشان می ترقی پیشرفت و

تحصیلی برای  یادگیری و پیشرفت  تا در تعامل هستند دیگرکآموزشی عوامل بسیاری با ی همچنین در هر نظام

و  بازده مطلوبدسترسی به  شرایط هک آماده شود  یاگونهبهاز این نظام باید  هر قسمت آموزان حاصل گردد. دانش

 و صدمه افتهیکاهش نیز گریداجزای  ییاارک ، ستدیبازا از کاراز نظام  یاگر جزئ زیرا  باشدمیسر  موردنظراهداف 

 (.1395، سیاوش حعیعی) دیدخواهد

 خودباوری، روحیه تعویت  ن فته، استعدادهای ساختن شکوفا همچنین و آموزان دانش شخصیت  رشد به توجه امروزه

 با همزمان توانندیم اسالمی ایران آموزان دانش. دارد آموزشی نظام در زیادی اهمیت  نفساعتمادبه و خداباوری

 و صداقت  ۀشکوف شکفتن شاهد تحصیل از فراغت  از پس تا فشانندیب هادر بارور زمین در را باور بذر تحصیل،

توانند با اشتیاق به تحصیل در ارتباط باشند در ج ت عواملی که می .باشند وجودشان شاخسار بر خدمت  و خلوص

 عامل ی  عنوانبه که جایی تا باشدمی حیاتی یادگیری، برای که است  متغیری شدان تحصیلی اشتیاقباید گفت که 

 صرف خود تحصیلی امور انجام برای فراگیر ی  که انرژی میزان به تحصیلی اشتیاق. شودیم مطرح یادگیری م م

 آموزاندانش روانی ۀیسرما عنوانبه تحصیلی اشتیاقاز . گرددیم اطالق ،شدهحاصل کارایی و اثربخشی میزان و کندیم

 منجر تواندیم که اندادکردهی هات یموفع سطح ارتعاء به تمایل و هام ارت کسب  ،یادگیری برای هاآن  مستعیم تالش و

 با مناسب  ۀرابط و مدرسه فرهنگ با سازگاری کالسی، هایفعا یت  در شرکت  مدرسه، هایفعا یت  در مؤثر مشارکت  به

 (.1398)عزیزی، اوجی نژاد،  شود آموزان دانش سایر و معلمان

 باید تمام تالش  اما هستند؛ شدن مستعد روحیببرای خش  و  ،های خاص خودآموزشی به د یل محدودیت  یفضاها

دادن به فضاهای آموزشی و رعایت اصور و  اهمیت  .جلوگیری کردکار گرفت تا از وقوع این حادثه را به

آموزان و های روانی دانشاین مراکز منجر به خلق محیطی متناسب با خواسته استانداردهای مربوط به آن در طراحی

در مدرسه و قرار گرفتن در محیط آموزشی  یادگیریبه  انآموزعالقه دانش ۀریش بدین ترتیب  .گرددجامعه می جهیدرنت

 شود.ایجاد میبه یادگیری  عالقهحس دافعه و عدم ،بودن محیط با انتظارات فرد ناهماهنگو در صورت  گیردشکل می

 و ایجاد عالقه و  پذیریآموزشدر  ...، امکانات آموزشی، دکوراسیون داخلی وهیت و  ،، رنگ، نورهاردهچیدمان  شکل و

برای  بسیار م م یاسازه آموزاندانشاشتیاق تحصیلی  (.1397، زینعلی دهشیر) آموزان مؤثر است دانشرغبت در 

 یهات یفعا باعث مشارکت مؤثر در  اشتیاق تحصیلی . دانندیمآن را ی  عامل م م یادگیری  کهییتاجااست؛  یادگیری

شده  آموزاندانشکالسی، سازگاری با فرهنگ مدرسه و رابطۀ مناسب با معلمان و سایر  یهات یفعا مدرسه، شرکت در 

زیرا  ؛دارد یاعمدهکاهش رفتارهای پرخطر در مدارس نعش  و  آموزانتحصیلی، ارتعای تحصیلی دانش شرفت یپدر  و

 کتب  در .(2015، 1)جنیفر کندیمبیشتر را او با تکا یف  ساختن ریدرگدر زمینۀ اهداف آموزشی و  آموزدانش تع د 

 گوناگون منابو در «انگیزشۀ »دواژیکل است.شده استفاده« انگیزش» واژۀ از «اشتیاق» واژۀ یجابه انسانی علوم مختلف

 افعار. انگیزشی سائعی دیگری و ارادی یکی ؛داندیم گونه دو را آدمی اعمار هوشیار دکتر که باشدمی صورت این به

 جان .باشدیم موجود قصدی و نظم آن در و دهدیم انجام استشعار و آگاهی روی از آدمی که هستند افعا ی ارادی
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 را ...و رتفک ،یمعان یتداع دقّت، حافظه، مثل قوایی وجود دیویی. دارد انگیختگی و اشتیاقبه  خاص نگاهی دیویی

 میان در  رابطه نوعی را انگیزشی یهات یفعا  ومطرح  هایبندم یتعس این . وی نامحدود بودندانسته دیموردترد

 و ابندیی نم تعا ی تکرار و تمرین ۀیسا در انگیزشی اَعمار به گفتۀ دیویی،  .است کرده فرض عصبی سیستم هاینورون

 (.1398)عزیزی، اوجی نژاد،  شودمی کمتر هاآن تعمیم ت یقابل میزان همان به ،باشند تریاختصاص که قدر ره

 از یکی حارنیدرع و روانشناسی امروز در هازمینه نیترم م از یکی ،وپرورشآموزش واساس، پایهییادگیر 

 واطالعات،دانش کسب اند از عبارت یریادگ ی فیگوناگون تعر یهاصورتاست.  تعریف برای مفاهیم ترینمشکل

فراگیری  را یادگیری توانمی مسائل. همچنین حل کردن گوناگون هایراه و متنوع هایم ارت ،متفاوت هایعادت

، 1کرد )ا سون و هرگن ان تعریف ناپسند و مضر اعمار و رفتارها کسب  حتی یا پسندیده و مفید اعمار و رفتارها

2016.) 

 ژهیوبه ،بر عملکردهای تحصیلی و فرایندهای شناختی یانکاررقابلیغ آموزشی معلم اثرات ۀمحیط کالس و شیو 

های اجتماعی، بافت  صورتبه محیط کالس را اندیشمندان روانشناسی ند.دار آموزان به تحصیلاشتیاق دانش

، گذاردیم ریتأث انآموزدانشها و پیشرفت و بر نگرش دهدیمیادگیری رخ  هاآن و آموزشی که در  یشناختروان

اجتماعی _مختلف روانی هایاز ویژگی آموزدانش منظور از ادراک محیط کالس، ادراک یا برداشتی است که . اندشناخته

 یادگیری، هدف با موضوعات و مسائل بر بیشتر تمرکز و توجه باعث آموزاندانشاشتیاق تحصیلی  کالس خود دارد.

عملکرد  و نامطلوب و ناسازگارانه رفتارهای دادن انجام  ازاجتناب  مدرسه، معررات به نشان دادن تع د بیشتر نسبت 

 به  تمایل و مدرسه در پیشرفت نکردن مانند جدی یپیامدهای تحصیلی اشتیاق فعدان در معابل. شودمی هادر آزمونب تر 

 سبب زیرا ارتباط دارد آموزاندانش موفعیت  هایاستراتژی با این موضوع .دارد یپ در را خطرناک  و یانحراف رفتارهای

 تأثیرات .کندیم عمل مدرسه هایفعا یت  در اشتیاق از قوی یبینپیش  همچون و شده یتحصیل یبینخوش افزایش

، باعث هاآن تالش میزان افزایش و یتحصیل هایدر فعا یت  آموزاندانش ساختن درگیر بر یتحصیل مثبت اشتیاق

 (.1395)جنت پرست، است ضرورت مطا عۀ این مبحث شده

مثبت از مدرسه و  ، احساسآموزدانشمعلم و  میانمثبت  ۀکه رابط معتعدند( 2000) 2استاتین و نورمی ،آنوال

انجام تکا یف مدرسه   بهرفتارهای مثبت در کالس و اشتیاق . هستنداشتیاق تحصیلی  یهامالک از  بخش ذت  یادگیری

انگیزشی _پافشاری و حا ت هیجانی صورتبهاشتیاق تحصیلی را  ،تحصیلی است. مطا عات اخیر نیز به معنی اشتیاق

شدن و جذب  خودیازخودب، شور و شعف سه جنبه است: ۀرندیدربرگ  کرده کهمثبت در مورد کارهای مدرسه بیان 

کاری نوآورانه در حین انجام کار و معاومت  تمایل به انجام وثبات روانی  ،توانایییعنی سطوح باالیی از  انرژی. نشد

 (.1398)جدیدی،  هادر معابل دشواری

توانند هایوی که می. فعا یت کنودیمتربیتی اشواره  هدفمندهوای تالش فراگیران در فعا یت  کیفیت  بهم اشتیاق مف و 

 ،(2001) 4(. م  کین2018، 3)ریچاردسون و النگ نمایند ینیآفرنعشب مطلو  جینتا در کسب مستعیم صورتبه

است. پشتکار و شرکت در یادگیری گروهی هدفمند تعبیر کرده ،عملکرد هوش شناختی صورتبهاشتیاق تحصیلی را 

 
1 - Olson, M. H., & Hergenhahn 

2 - Anula, Statin and Normi 

3 - Richardson    & Long 

4 - McCenn 
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در   شیهادرسآموز به که اشتیاق تحصیلی به معنی اشتیاق دانش شدهگزارش گونهنیا، یشناختروانبا توجه به سطوح 

که  یشناختروانمعدار انرژی فیزیکی و  کند:تعریف می صورتن یبد، اشتیاق تحصیلی را نیک م  .مدرسه است 

به  یزدر مدرسه ن یلیتحص یاقاشت ۀساز (.1398)م رمحمدی،  دهدیمبه تجارب تحصیلی خود اختصاص  آموزدانش

 یفیِتمف وم به ک  ین(. ا2018، 5یچ)پنتر شودیماطالق  ،مربوط است  یلیتحص یشرفت و پ یادگیریکه به  ییرفتارها

به  یابیدر دست یممستع صورتبهتا  کنندیم یهدفمند آموزش هاییت آموزان صرف فعا اشاره دارد که دانش یتالش

عوامل هشیار و  مجموع ۀرندیدربرگ اشتیاق را ، 6از (.1396 و همکاران، ی)حجازباشند مطلوب نعش داشته یجنتا

اشتیاق  (.2019، 7)برایان و همکاران ردیگیماراده و رفتار ما شکل  ،که براساس آن داندیمناهشیار فعا یت روانی 

فراگیران برای یادگیری(،  مورداستفادهعد شناختی )شامل انواع راهبردهای شناختی و فراشناختی تحصیلی دارای سه بُ

 احساس، ارزش و عاطفه( و رفتاری ۀ)شامل سه مؤ ف انگیزشی

، پایداری و درخواست کم  از دیگران توسط فراگیران در برخورد با تکا یف درسی( است هاتالش)شامل رفتارها، 

عد دیگر نیز برای  . برخی از پژوهشگران سه بُدهندیمتأثیر قرار ی عملکرد تحصیلی فرد را تحت به نحو  هرکدامکه 

  مجذوب تحصیل شدن، شوق داشتن به تحصیل و وقف تحصیل شدن  اند ازعبارتکه  اندمطرح کردهاشتیاق تحصیلی 

 (.2017)فردری  و همکاران، 

عنوان ی  منووادی م ووم یووادگیری از آن به کهجایی تاو حیاتی در یادگیری است آموز به مدرسه متغیر م م اشتیاق دانش

 ،1آیوود )فووینحسوواب میمحوری اکثر نظریات مربوط به افت تحصوویلی به ۀنعطعنوان این متغیر بههمچنین شود. یاد می

2019.) 

طور مستعیم بوور به ،نسبت به اهداف آموزشی آموزدانششود که تع دات ( فرض می1975) 2تینتو  گرییانجیدر مدر م

آموووز در که دانش یزمانمدتدر معابل اشتیاق به مدرسه نیز بر  وآموز با تکا یف مربوط به مدرسه میزان درگیری دانش

طور منفووی به را اشتیاق کلی به مدرسه نانآ ،(2009آرچامبا ت و همکاران ) ۀاثر دارد. در مطا ع ،کنداین ن اد سپری می

 ۀدر معاد وو  یمعنوواداررفتاری نعش  ۀمؤ فتن ا این مسئه های در بین مؤ فهمعتعدند که  کرده وبینی افت تحصیلی را پیش

بووه معووررات ، بر موضوعات درس تمرکووز و حضورداشتهطور منظم در کالس آموزانی که بهدانش است.هبینی داشتپیش

 .دارند یعملکرد ب تر ،یلیتحص شرفت یپ ۀاستانداردشد یهاو در آزمونگرفته  یینمرات باال درکل باشند، بندیمدرسه پا

پیشرفت در مدرسه، تمایل به رفتارهای انحرافووی و تواند پیامدهای جدی نظیر عدمفعدان اشتیاق به مدرسه میدر معابل 

 (.2018 ،3همکاران)وانگ و  باشدبه دنبار داشتهرا خطر ترک تحصیل 
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 :(1396)زارع و فروزنده، باشد ۀ موارد ذیل می( دربرگیرند2007) 4اسکافیلی و باکر، دمورتی گانزاپوال، مدر

 بین(پیش یرهایمتغ) سرپرستی مربیگری ،یاحرفه پیشرفت  ،یخودمختار اجتماعی، حمایت  (1

 (یانجیم یرهای)متغ ینیبو خوش یکارآمد خود یعنی یمنابو شخص (2

 مالک(   ری)متغ یلیتحص اقیاشت (3

 :(1394و همکاران،  ی)عباساست  هکاررفتبهذیل  یرهایمتغ نیز (2004) 5دیز مدر در

 (، نیبشیپ یرهایمتغکنترر ) روش و همکاران حمایت  سرپرست، حمایت  (1

 میانجی(   یرهایمتغ) نفسعزت و کارآمدی خود (2

 مالک(  تحصیلی )متغیر اشتیاق ابعاد (3

 بوورای هوواآن مستعیم تالش و آموزاندانش روانی ۀسرمای عنوانبه را تحصیلی اشتیاق (1992) 6المبورن و وا گ نیومن،

 هووایفعا یت  در مووؤثر مشووارکت  سووبب  که ندکرد تعریف موفعیت  سطح ارتعای به تمایل و هام ارت کسب  ،یادگیری

 (.1396)کرامتی،  شودمی آموزان دانش سایر و معلمان با مناسب  ۀرابط و مدرسه فرهنگ با سازگاری کالسی، و مدرسه

آنچووه "آن متفاوت باشوود:  واقوعی ت یمواه با است ای ممکن ادراک فرد از پدیده که ندمعتعد (2012) 7وگریفتن مورهد

، ادراک را یوو  حا ووت 8آ پووورت (.1397)همووت،  "اسووت شووده گفتووه کووهشود ا زاموواه همووان چیووزی نیسووت شنیده می

در برابوور  های فووردیافته یووا تووأثیری هوودایتی و پویووا بوور پاسوو سازمان ۀداند که از طریق تجربعصبی آمادگی می_روانی

 سوواختار نوووع دو در توانوودیم یالسوو ک  یابیوو ارز طیمحوو  ک ادرا (.1390)خسروی،  کندها ظ ور میموقعیت  ها وپدیده

هسووتند  برخوردار تبحرمحور یابیارز ساختار از هک  یرانیرد. فراگ یگ  قرار موردتوجه ردمحورکتبحرمحور و عمل یِابیارز

. آنووان کننوود ک درروشوونی و استانداردها و معیارهای ارزیووابی را بووه متوسط یچا ش نظر از را یابیف ارزیا کت توانندمی

 تواندیمو موقعیت مناسب مدارس  امکانات .دانندیمآموزنده  اطالعات یدارا را استادان یابیارز یبازخوردهاهمچنین 

موودارس  نامناسووب امووا موقعیووت و امکانووات  ؛یادگیری را افووزایش دهوود میل بهو آموزان گردد خالقیت در دانش منشأ

 یهاسووت کو ش هووایناکامجبووران  یبوورا . درواقووو فووردآموووزان باشوودعوامل ایجاد بزهکاری در دانش ازجمله تواندیم

تطابق محیطی، ادراک  ۀطبق نظری. این راه احساس موفعیت و توانایی کنند از تا آوردیم بزهکاری به رو ،خود یلیتحص

بوورخالف  9در دیوودگاه بنوودورا. باشوودموویرفتووار او  ۀدهندشخص از محیط اطراف خود )محیط ذهنی( شکل و شناخت 

ای فعار، تجارب گذشووته گونهبه بلکه ؛رویدادهای محیط نیست  کنندهافت یدردیدگاه رفتارگرایان کالسی ، انسان صرفاه 

 یبخشوو نظم خووودزند. هر انسانی دارای نظام بینی مید و براساس آن دست به پیشکنو زمان حار را تعبیر و تفسیر می

بوور محوویط  آن تبوبووهکند. این ارزیابی بوور عملکوورد او و است که با استناد به آن، اعمار و رفتارهای خود را ارزیابی می

 ؛کنوودو تغییر پیوودا مووی گرفتهشکلمحیط  ریتأثتحت  ،کارآمدی یادگیرنده از سویی دیگر خود. گذاردزندگی وی اثر می

رقابت بدون  فضای حاکم بر یادگیری متفاوت از محیط ،در محیطی که بین یادگیرندگان رقابت وجود دارد مثارعنوانبه

 
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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)هیگینز  یابدکاهش می کارآمدی خود نیز شونددیگر منتعل می ۀیادگیرندگانی که از ی  مدرسه به مدرس است. درمورد

 (.2018، 1و همکاران

متعابوول میووان یادگیرنووده و محوویط  نشکوو که  رشد شناختی معتعد است  پردازانهینظر نیترمعروفی از کی 2یکویگوتس

 هوواآن پیرامونه در دنیای ک به مردمی  عموماهان ک ودک ه رشد ذهنی ک باور بود  او بر این .اجتماعی او اهمیت بسزایی دارد

متعابوول بووا  ۀدر تعاموول و رابطوو  های خووود راها و ارزشها، نگرشاندیشهنند، وابسته است و افراد بسیاری ک می زندگی

شووود، محیط فرهنگی و اجتماعی آموزش داده  اگر مطا ب درسی در ی رسد کهمی به نظر. جنین دهندیمدیگران ارتعا 

از عواموول . از شرایط م ووم یووادگیری اسووت  یکاجتماعی یت ک مشار درنتیجه ؛بودرشد ذهنی یادگیرندگان قطعی خواهد

آموز، دانش . معلم، کتاب،توان اشاره کردمیمدرسه  یفضا یمعمار یچگونگ به ن،ینو  وپرورشآموزشدر  یتیترب مؤثر

و بوووده مووؤثر  یریادگ یوو نوود یکه معمووواله در فرآ هستند یعوامل ازجملهو خانواده  یت آموزشیریس، مدیتدر یهاروش

 تن انه ،مدرسه یکیزیف یفضا و دیت جدیوتربمیتعل است که یدر حا این مسئله رند. یگ یم و کندوکاو قرار یموردبررس

ا در یوو زنووده و پو  یعنوان عوواملبووه بلکه ؛شودیمحسوب نم یریادگ یند یر در فرآیروح و فاقد تأثیط خش  و بی  محی

 در کووه کا بدی یهامؤ فه از یکی (.1397)مالمد، دنکنیفاء نعش میآموزان ادانش یتیو ترب یآموزش یهات یت فعا یفیک 

 یخوببووه وپرورشآموزشمتخصصین  توسط مسئله و این است  آموزاندانش صند ی میز و ،ابدییم تغییر درس کالس

 و بوووده انفوورادی کارهووای انجووام با متناسب  میزها، گرفتن ردیفی قرار برای مثار ؛است قرار گرفته گفتگو  و بحث  مورد

کووه در ایجوواد انگیووزه و  اشوواره کووردعوامل فیزیکی  توان بهمی ابعاد محیط آموزشی از شود.می کار زمان افزایش باعث 

آموزشی و جوواذب  هایعوامل فیزیکی مربوط به محیط باالیی برخوردار هستند. راتیتأثتوان از آموزش نمی اشتیاق به

 :(1397 ،ی) شکربلوط اندبندی و تبیین شدههایی به شرح ذیل دستهقسمت ها در بودن آن

 و... نور و عوامل مربوط به آن مانند میزان و شدت نور، نوع نور )طبیعی یا مصنوعی( (1

 و... سرانه فضا ،دیوار، درب و کف کالس، سرانه مساحت  مانندابعاد ظاهری کالس  (2

 آموزشی یهاطیمحآن بر آموزش و  ریتأثرنگ و  (3

 حرارت و ت ویه کالس (4

 صدا و عوامل مربوط به آن (5

  سازماندهی و آرایش کالس (6

. ردیوو گ یدربرمپارامترهای اجتماعی را هووم  رفتار انسان تابعی از فرد و محیط وقوع رفتار است؛ این محیط ،نظر  وین از

 ،بووین عناصوور میوودان که میدان و عمل کردن وی در این میدان است ادراک فرد از دۀ دهناو فرض کرد که نیازها سازمان

کووه در میوودانی  کردیمرا موجودی تصور  انسانتوان میهدفمند است و  ،رفتار وی. از نظر وجود داردتعامل پویایی را 

 یمنفوو  ۀنیروهووای جاذبوو ( و کننوودیمرا جووذب  هاانسووانمثبووت ) ۀنیروهای جاذبوو  از نیروها قرار دارد. این نیروها شامل

 ،رنوودیگ یمدربرنیروهووای متضووادی را  که ییهادانیمج ت معابله با  ، وین ۀ( هستند. طبق نظریکنندیمرا دفو  هاانسان)

م ووم  ،مووداوم یهووات یموقعبرای توانایی یادگیرنده ج ت معابلووه بووا  هاارزش و هاجاذبهیادگیری ضروری است. تغییر 

 
1 - Higgins et all 

2 - Vygotsky 
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 یشووناختروانمحوویط  ازجملووهشمور محیط وقوووع یووادگیری  رفتار انسان و یادگیری نگرکلبرای بررسی   وین. هستند

 (.1396و دیگران،  شکرکن) دانست یمضروری  یادگیرنده و سایر افرادی که با وی تعامل دارند را هم

 :(2017، 3رسیلیو و سی)پرتور از اندعبارت (2007) 1، ردی و رودرز وین ابعاد جو مدرسه براساس نظر

اسووت کووه اگوور  یاگونووهبهدارند. این تأثیر  دبیرستانیحمایت معلم: معلمان نعش م می در سازگاری نوجوانان  (1

داده  هوواآنسووازی کمتووری بووه ادراک کنند و فرصت تصمیم ترکنندهکنترررا  معلمانشانآموزان دبیرستانی دانش

 .دهندیمکارآمدی و انگیزش را نشان  از خود یترنییپاشود، سطوح 

عامل مووؤثر بوور رشوود  عنوانبه ، از این موضوعشناختی رشد انسان بر محیط مدرسهبوم ۀینظرحمایت همساالن:  (2

مثبووت یووا منفووی باشوود. همسوواالن در  تواندیمروابط با همساالن تأکید کرده است. روابط نوجوانان با همساالن 

 .بزرگسا ی هستند ۀدوراجتماعی  یهانعشانواده و ب ترین حا ت، مانند پلی بین خ

خودمختاری برابر با مستعل بودن نیست )که به  ،(2000) 2گری دسی و رایانخود تعیینیۀ خودمختاری: در نظر (3

فعدان وابستگی به دیگران اشاره دارد(، بلکه به نیاز فرد به احساس انتخاب و خود آغازگری در انجام اعمووار و 

ساختار کالس در انتخوواب اهووداف تبحووری و بوواال  یهامؤ فهیکی از  عنوانبهتکا یف اشاره دارد. خودمختاری 

 آموزان مؤثر است.دانش ۀبردن انگیز

 بووازِ انتظار دارد. جووِو هاآنکه معلم چه رفتاری را از  شوندمتوجه میآموزان از طریق قوانین ثبات قوانین: دانش (4

و آموزش رهبری، قوووانین  گذاردیممعلمان تأثیر  ۀزیانگمدارس بر رفتار، ب زیستی و سالمت، کیفیت زندگی و 

  .سازدیمدارس آماده و مدیریت مدرسه زمینه را برای رشد م

؛ اسووت صورت گرفتووه در داخل و خارج از کشور()ادراک از کالس درس و اشتیاق تحصیلی  ۀتحعیعات زیادی در زمین

بووه تحصوویل اشووتیاق  تواندیم ،درک باالیی داشته باشد خود که از محیط مدرسه و کالس درس یآموزدانش برای مثار

 بیشتری نشان دهد.

را مووورد  آموووزاندانووش تحصوویلی اشووتیاق تاثیر فعا یت گروهی بر در پژوهشی (1399شریف ) و شفیعی، صابر، تخشا

 ینوعبووهآموزان شووده و فعا یت بیشتر دانش که روش فعا یت گروهی باعث  نشان داد پژوهشنتایج  بررسی قرار دادند.

 ۀانگیووز دار شوودناین مسئله باعووث جریحووه آورد.میبه وجود  موزانآرا در دانش نسبت به درس الزم محیطی جذابیت 

 تحصوویلی اشووتیاق افووزایش آموودن ووجووودبووه منجر بووه و درن ایت مدرسه  بهنسبت ها شدن آن آموزان و د بستهدانش

 اسووتفاده از، در با روش مووذکوربا آشنایی  تعلیم و تربیت هستند باید ۀ ذا مخاطبان این معا ه که مجریان عرص ؛شودیم

 .رندیکارگ بهآن تالش و همت خود را 

میان جو عاطفی خانواده و ادراک از محیط مدرسووه بووا  ۀبررسی رابط پژوهشی دربارۀ (1398کاظمیان معدم، )و  ارجمند

کووه حاکی از آن است پژوهش  یهاافتهی .ندانجام داد ،آموزان دختر دوره دوم متوسطه ش ر اهوازاشتیاق تحصیلی دانش

 یآن، در سطح آ فووا یهامؤ فهاشتیاق تحصیلی و  کل معیاسِ ۀبا نمر ،های آنجو عاطفی و حیطه کل معیاسِ ۀمیان نمر

05 /0> p اشتیاق تحصوویلی دانووش  یهامؤ فهادراک از محیط کالس با  یهامؤ فه. همچنین وجود دارد یمعنادار ۀرابط

  دارنوووووووووود و در  یمعنووووووووووادار ۀرابطوووووووووو  p<0/ 01آموووووووووووزان در سووووووووووطح اطمینووووووووووان 

 
1 - Way, Reddy    & Rhodes 

2 - Deci   & Ryan 

https://www.magiran.com/paper/2136583
https://www.magiran.com/paper/2136583
http://qjfr.ir/article-1-1332-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1332-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1332-fa.pdf
http://qjfr.ir/article-1-1332-fa.pdf
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 ینوو یبشیپاشووتیاق تحصوویلی توووان  یهامؤ فووهخووانواده و  یجو عاطفادراک از محیط کالس،  یهامؤ فهچندگانه  ۀرابط

به مدرسه تا حدود زیادی بووه جووو عوواطفی  آموزدانشپایینی داشتند. نتایج پژوهش نشان داد که میزان اشتیاق تحصیلی 

  است. همبستهمحیط کالس  نسبت به ویخانواده و میزان ادراک 

آموووزان دختوور متوسووطه بین ادراک از محیط مدرسه و هویت تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی دانش ۀرابط(، 1398پارسه، )

آن بووا  یهاطووهیحو  کل هویت تحصوویلی ۀنشان داد که بین نمر آمدهدست بهنتایج  را موردبررسی قرار داد. ش ر شوشتر

بووین  همچنووینمعناداری وجووود دارد.  ۀابطر p <0/ 05 یآ فا آن در سطح یهامؤ فهکل معیاس اشتیاق تحصیلی و  ۀنمر

معنوواداری  رابطووۀ <0p/ 01 آموزان سطح اطمینوواناشتیاق تحصیلی دانش یهامؤ فهکالس و  ادراک از محیط یهامؤ فه

اشووتیاق تحصوویلی  یهامؤ فووهکووالس، هویووت تحصوویلی و  ادراک از محوویط یهامؤ فهچندگانه بین  ۀرابطوجود دارد. 

 پایین این مدر است. ینیبشیپتوان  ۀدهندنشان

شووامل  متوسووطه و یراهنمووای آموزانشدان هیجانات و کالس محیط از ادراک  یمتغیرها میان (، ارتباط2020) 1جاکوب

بووه  مربوط یحمایت یبازخوردها و معلمۀ شد درک  . اشتیاقاست کرده یبررس را شرم و یناامید خشم، اضطراب،  ذت،

-داشووته رابطووه افووراد یتحصیل  ذت با یمثبت طوربهشکست(  از بعد حمایت و  موفعیت  یبرا تشویق مانند) او پیشرفت 

 ریاضوویات سوومت  به آموزاندانش یاقو اشت یزهانگ ،یآموزش یهایبازنشان داد که  یدر پژوهش (2020ونکوس )است. 

کموو  کنوود.  یاضوویر هووایدر م ارت یشوورفت پ یبرا یادگیرندهبه  تواندیم یبازدرواقو . بخشدیمو آموختن را ب بود 

 همکوواران و را توسووعه داد. برایووان یاضوویر یهووام ارت ی،با اسووتفاده از بوواز توانیم که کنندیم ادعا دهندگانآموزش

بووه  "تحصوویلی اشووتیاق و تحصوویلی کارآمدی خود تحصیلی، پیشرفت  روابط تحلیل "عنوان با خود تحعیق در( 2019)

 اشووتیاق کننووده ینیبشیپ تحصیلی یخودپندار که داد نشان ایشان تحعیق نتایج. پرداختند موارداین رابطۀ میان بررسی 

 و پیشوورفت  انگیووزش مدرسووه، موقعیت "با عنوان  خود تحعیق در(، 2018) 2اسکیل و وانگ .است  مدرسه به تحصیلی

 آموووزاندانش پیشوورفت  انگیووزش با مدرسه موقعیت  از آموزان دانش ادارک  که رسیدند نتیجه این به "تحصیلی اشتیاق

 .است  تحصیلی اشتیاق دارمعنی یبینپیش

 باشند:شرح ذیل میپژوهش حاضر به یهاهیفرض

مثبووت و  ۀرابطوو  آموووزان متوسووطه دوم شوو ر کرمانشوواهدانووش یلیتحصوو  اقیاشتبین ادراک از محیط کالس با  (1

 وجود دارد. یدارامعن

مثبووت و  ۀرابطوو  آموووزان متوسووطه دوم شوو ر کرمانشوواهدانووش یلیتحصوو  اقیاشتبین عالقه به محیط کالس و  (2

 وجود دارد. یدارامعن

مثبووت و  ۀرابطوو  آموووزان متوسووطه دوم شوو ر کرمانشوواهدانووش یلیتحص اقیاشتبین چا ش در محیط کالس و  (3

 وجود دارد. یدارامعن

 وجود دارد. یمثبت و معنادار رابطۀ کرمانشاه ش ر دوم متوسطه آموزاندانش یلیتحص اقیانتخاب و اشت نیب (4

مثبووت و  رابطووۀ کرمانشوواه شوو ر دوم متوسووطه آموووزاندانووش یلیتحصوو  اقیکالس و اشووت طی ذت از مح نیب (5

 وجود دارد. یدارمعنا

 
1 - Jacob 

2 - Wang and Eskil 
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 شناسیروش

که به توصیف و  ج ت نیبد هاهیها در آزمون فرضداده یو روش گردآور یپژوهش از نوع کاربرد نیو هدف ا ت یماه

و »ادراک از محوویط کووالس«  یرهووایان متغیوو م ۀرابط کهییازآنجاو  یفیق توصیتحع ی  ،پردازیمهست می آنچهمطا عۀ 

از نوووع  حاضوور پووژوهشکووه  گفووت  توووانیم ذا  ؛است  یاز نوع همبستگ ،ردیگ یقرار م یموردبررس« اشتیاق تحصیلی»

 شوو ر دوم متوسووطه معطووو آموزاندانش یشامل تمام قیتحع نیا یآمار ۀجامعباشد. یو همبستگی م یفی، توصیکاربرد

 ۀو ینفوور بووه شوو  384نفر بوده و با اسووتفاده از جوودور مورگووان، تعووداد  12580ها برابر با که تعداد آن باشدمی کرمانشاه

 . اندشدهانتخابساده  یتصادف

در  کار رفتووههبهای گویه که باشدیمگویه  31شامل  (2002ادراک از محیط کالس جنتری گابل و ریزا ) ۀپرسشنام (1

جش سووواالت پرسشوونامه . معیاس موردسنکندیممنعکس را کالسی وی  یهات یفعا برداشت فرد از کالس و  ،آن

( و  ووذت )سووواالت 24_18(، انتخوواب )سووواالت 17_9(، چووا ش )سووواالت 8_1اند از عالقووه )سووواالت عبارت

، بیشووتر اوقووات و اوقاتیبعضوو ، نوودرتبههرگز،  صورتبه پرسشنامه براساس طیف  یکرت یگذارنمره. (31_25

 است. 0/ 817برای ادراک از محیط کالس  آمدهدست به کرونباخهمچنین معدار آ فای  باشد.میهمیشه 

متشووکل از  یچندبعوود یاسووازه(: ایوون پرسشوونامه 2002) سیپووار لد،یبلومنف کز،یفردراشتیاق تحصیلی  ۀپرسشنام (2

نسووبت بووه  آموزدانش یهانگرشاشتیاق تحصیلی  نیهمچن .مختلف رفتاری، شناختی و انگیزشی است  یهامؤ فه

گووذاری نمره .باشدیمگویه  15دارای این پرسشنامه شود. مدرسه و توانایی برآوردن انتظارات عملکرد را شامل می

همچنین  باشد.میهمیشه وقات و ، بیشتر ااوقاتیبعض، ندرتبههرگز،  صورتبه طیف  یکرت پرسشنامه براساس

 است. 0/ 717در این تحعیق برای اشتیاق تحصیلی  آمدهدست بهنباخ ومعدار آ فای کر

مختلووف  یهوواو در چ ارچوب اهداف پووژوهش از روش رهایمتغ یریگ ها متناسب با سطوح اندازهداده لیتحل منظوربه

 SPSS افووزارنرمو بووا اسووتفاده از  انهیرا قیاز طر شدهیگردآورشد اطالعات استفاده خواهد یو استنباط یفیتوص یآمار

 گرفت.قرار خواهد لیوتحلهیتجزمورد  یستنباطو آمار ا یفیکار در حوزه آمار توص جیاستخراج و نتا

 

 هایافته

 اول: ۀیفرض ❖

 یدارامعنوو مثبت و  ۀرابط کرمانشاهآموزان معطو متوسطه دوم ش ر دانش یلیتحص اقیاشتبین ادراک از محیط کالس با 

 وجود دارد.
 

 اصلی ۀیرسون فرضیپ  یب همبستگی آزمون ضرا  :1جدور  

 جه آزمونینت ر وابسته یمتغ ر مستقلیمتغ یداری معن سطح خطا رسون یپ ی ب همبستگیضر

407/0 01/0 000/0 =sig  0رد اشتیاق تحصیلی ادراک از محیط کالسH 
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 .دارد یداریمعنمثبت و  ۀرابط عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان مادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش

 ها آنآموزان از محیط کالس، اشتیاق تحصیلی در بین با افزایش ادراک مثبت دانش این عبارت بدین معنا است که

آن  یزان معناداریو م 0/ 407ه ین فرضیدر ا یزان همبستگیه مک  دهدیمضریب همبستگی نشان  ۀ. معایسابدییمافزایش 

در  عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان مادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش  ذا؛ باشدیم 0/ 000برابر با 

 .است مثبت و مستعیم  یارابطهدارای   %99سطح 

 

  دوم: ۀیفرض ❖

 یدارامعنوو مثبت و  ۀرابط دانش آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه یلیتحص اقیاشتبین عالقه به محیط کالس با     

 وجود دارد.
 

 ویژه اور  ۀیرسون فرضیپ  یب همبستگی آزمون ضرا  :2جدور  

 جه آزمونینت ر وابسته یمتغ ر مستقلیمتغ یداری معن سطح خطا رسون یپ ی ب همبستگیضر

167/0 01/0 000/0 =Sig   0رد  اشتیاق تحصیلی عالقه به محیط کالسH 
 

. دارد یداریمعنمثبت و  ۀرابط عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان معالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش

بیشتر  آنان نیزاشتیاق تحصیلی  ،آموزان به محیط کالس بیشتر باشددانش ۀهرچه عالق عبارت بدین معنا است کهاین 

آن برابر با  یزان معناداریو م 0/ 167ه ین فرضیدر ا یزان همبستگیه مک  دهدیمضریب همبستگی نشان  ۀاست. معایس

در سطح  عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان معالقه به محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش  ذا ؛باشدیم 0/ 001

 است.مثبت و مستعیم  یارابطهدارای   99%

 

  سوم: ۀیفرض ❖

 یدارامعنمثبت و  ۀرابط آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهدانش یلیتحص اقیاشتین چا ش در محیط کالس با ب   

 وجود دارد.
 

 ویژه دوم  ۀیرسون فرضیپ  یب همبستگی آزمون ضرا  :3جدور  

 جه آزمونینت ر وابسته یمتغ ر مستقلیمتغ یداری معن سطح خطا رسون یپ ی ب همبستگیضر

221/0 01/0 000/0 =Sig   0رد  اشتیاق تحصیلی چا ش در محیط کالسH 
 

 یداریمعنمثبت و  ۀرابط عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان ماشتیاق تحصیلی دانشچا ش در محیط کالس با 

آموزان  در بین دانشاشتیاق تحصیلی  ،هرچه چا ش در محیط کالس بیشتر باشد معنا است که نیعبارت بد نیا. دارد

آن  یزان معناداریو م 0/ 221 هین فرضیدر ا یزان همبستگیه مک  دهدیمضریب همبستگی نشان  ۀبیشتر است. معایس نیز

 عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان مچا ش در محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش  ذا؛ باشدیم 0/ 000برابر با 

 .  است مثبت و مستعیم  یارابطهدارای  %99در سطح 
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  چهارم: ۀیفرض ❖

 وجود دارد. یدارامعنمثبت و  ۀرابط آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهدانش یلیتحص اقیاشتبین انتخاب با 
 

 ویژه سوم  ۀیرسون فرضیپ  یب همبستگی آزمون ضرا  :4جدور  

 جه آزمونینت ر وابسته یمتغ ر مستقلیمتغ یداری معن سطح خطا رسون یپ ی ب همبستگیضر

277/0 01/0 000/0 =Sig  0رد  اشتیاق تحصیلی انتخابH 
 

عبووارت  نیوو ا. دارد یدارامعنوو مثبووت و  ۀرابط عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان مانتخاب با اشتیاق تحصیلی دانش

بیشووتر اسووت.  ان نیووزآنوو اشتیاق تحصیلی در بین  ،آموزان در کالس بیشتر باشدهرچه انتخاب دانش معنا است که نیبد

 0/ 000آن برابر بووا  یزان معناداریو م 0/ 277ه ین فرضیدر ا یزان همبستگیه مک دهد ضریب همبستگی نشان میۀ معایس

در  عطووو متوسووطه دوم شوو ر کرمانشوواهآموووزان مانتخاب دانش آموزان در کالس با اشتیاق تحصیلی دانش  ذا؛ باشدیم

 است.مثبت و مستعیم  یارابطهدارای   %99سطح 

 

  پنجم: ۀیفرض ❖

 یدارامعنوو مثبت و  ۀرابط آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهدانش یلیتحص اقیاشتبین  ذت از محیط کالس با 

 وجود دارد.
 

 ویژه چ ارم  ۀیرسون فرضیپ  یب همبستگی آزمون ضرا  :5جدور  

 جه آزمونینت ر وابسته یمتغ ر مستقلیمتغ یداری معن سطح خطا رسون یپ ی ب همبستگیضر

388/0 01/0 000/0 =Sig   0رد  اشتیاق تحصیلی  ذت از محیط کالسH 
 

 .دارد یدارامعنمثبت و  ۀرابط عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهآموزان ماشتیاق تحصیلی دانش ذت از محیط کالس با 

بیشتر  آموزان نیزدانشاشتیاق تحصیلی در بین  ،هرچه  ذت از محیط کالس بیشتر باشدمعنا است که  نیعبارت بد نیا

آن برابر با  یزان معناداریو م 0/ 388ه ین فرضیدر ا یزان همبستگیه مک  دهدیمضریب همبستگی نشان  ۀاست. معایس

در سطح  عطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاه ذت از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی دانش آموزان م  ذا؛ باشدیم 0/ 000

  است.مثبت و مستعیم  یارابطهدارای  99%

 

 

 

 

 

 اضر : مدر علی پژوهش ح1شکل 

 ادراک از محیط کالس اشتیاق به تحصیل

 لذت

 انتخاب

 چالش
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ابعاد ادراک از محیط کالس )عالقه، چا ش، انتخاب و  یرهایر متغی ت سنجش ب تر تأثج گامبهگامون یرگرسآزمون ر د

 است.شده استفادهره یمتغون چندی ذت( و اشتیاق تحصیلی از رگرس

 

 چند ابعاد ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی یخط گسیونر: 6جدور  

 دوربین واتسون  خطای استاندارد برآورد R 2R شاخص

 335/2 477/6 447/0 200/0 کالسابعاد ادراک از محیط 

 

که ضریب  شودیمجدور مشخص اطالعات . با توجه به دهدیما گوی رگرسیون را نشان  ۀخالص( 6)جدور شماره 

. باشدیم (2R=0/ 447معادر ) هاآن ابعاد ادراک از محیط کالس  یرهایهمبستگی چندگانه بین اشتیاق تحصیلی با متغ

درصد از واریانس تغییرات اشتیاق  44حدود  اندتوانستهمستعل  یرهایاین واقعیت است که متغ ۀدهندنشاناین معدار 

 کنند. ینیبشیپتحصیلی را 

 

 آزمون مجموع مجذورات و خالصه تحلیل واریانس  :7دور  ج

 یداری معنسطح  F مقدار یدرجه آزاد ن مجذوراتیانگیم مجموع مجذورات راتییدامنه تغ

 4 351/991 405/3965 ونیرگرس

 379 957/41 592/15901 ماندهیباق 000/0 628/23

 383 ____ 997/19866 ل ک
 

ن  یکه از معدار کل مجذورات مربوط به اشتیاق تحصیلی در ب شودیممشخص  (7)ا توجه به جدور شماره ب

توسط عالقه، چا ش، انتخاب و  ذت  383و  4( واحد از آن با درجات آزادی 3965/ 405( معدار )19866/ 997)

. یعنی با توجه به آمددست به دارامعن 0/ 01 یدارامعنبرای این فرضیه نیز در سطح  آمدهدست بهشود. معدار بینی میپیش

ابعاد ادراک از گفت که  توانیم ذا  ؛آمدهدست به دارامعن، 0/ 01 یداریمعنجدور بحرانی این معدار در سطح  fمعدار 

 درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را تبیین کنند. 44 اندتوانسته درمجموع محیط کالس

 

 ابعاد ادراک از محیط کالس با اشتیاق تحصیلی یرهایضرایب رگرسیون متغ : 8جدور  

 

 مقیاس
 ب استانداردیضر راستانداردیغب یضرا

Beta 

t Sig 

B Std. Error 
 000/0 121/9 ____ 932/2 745/26 معدار ثابت 

 012/0 521/2 118/0 063/0 159/0 عالقه

 031/0 162/2 116/0 067/0 145/0 چا ش

 013/0 499/1 085/0 116/0 173/0 انتخاب

 000/0 820/6 337/0 069/0 469/0  ذت 
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دهد. با عالقه، چا ش، انتخاب و  ذت با اشتیاق تحصیلی را نشان می یرهایضرایب رگرسیون متغ «8جدور شماره »

، چا ش در 0/ 159عالقه به محیط کالس با بتای ور ک مذ یرهایشود که در میان متغتوجه به این جدور مشخص می

ستند توان 0/ 469و  ذت در محیط کالس با بتای  0/ 173، انتخاب در محیط کالس با بتای 0/ 145محیط کالس با بتای 

 از اشتیاق تحصیلی داشته باشند. یداریمعن ینیبشیپ

درصد  46/ 9نفر( را دختران و حدود  204درصد از افراد نمونه ) 53/ 1 توان چنین گفت کهمی هاداده فیتوصج ت 

درصد از  7/ 8 پلم،ید ریز التیتحص دارای( نفر 8) نمونه افراد پدران درصد 2/ 1. اندداده لینفر( را پسران تشک 180)

 38/ 3 پلم،یدفوق التیتحص ینفر( دارا 68درصد از افراد نمونه ) 17/ 7 پلم،ید التیتحص ینفر( دارا 30افراد نمونه )

 ینفر( دارا 131درصد پدران افراد نمونه ) 34/ 1و  یکارشناس التیتحص ینفر( دارا 147درصد پدران افراد نمونه )

  ریز التیتحص ینفر( دارا 12درصد مادران افراد نمونه ) 3/ 1 نی. همچناشندبیارشد و باالتر م یکارشناس التیتحص

 ینفر( دارا 115درصد از افراد نمونه ) 29/ 9  پلم،ید التیتحص ینفر( دارا 53درصد از افراد نمونه ) 13/ 8 پلم،ید

درصد مادران  18/ 5و  یکارشناس التیتحص ینفر( دارا 133درصد مادران افراد نمونه ) 34/ 6 پلم،یدفوق التیتحص

 .باشندیارشد و باالتر م یکارشناس التیتحص ینفر( دارا 71افراد نمونه )

 

 یریگجهینتبحث و 

آموزان معطو متوسطه دوم ش ر دانش یلیتحص اقیاشتپژوهش نشان داد که بین ادراک از محیط کالس با  یهاافتهی

آموزان از محیط با افزایش ادراک مثبت دانش های پژوهشیافته قطبوجود دارد.  یدارامعنمثبت و  ۀرابط کرمانشاه

هدف  که داشت  اظ ار توانیم های مذکورهفرضی تبیین . درابدییمافزایش  نانآکالس، اشتیاق تحصیلی در بین 

 ب بود برای؛  ذا است یو اجتماع یروان ،یاخالق ابعاد در ژهیوبه فراگیران شخصیت  جانبههمه اعتالی وپرورشآموزش

 است استوار فرض این بر کالس محیط از ادراک  ۀمطا ع  .باشد شایسته کالس و مدرسه محیط از ادراک باید دفراین این

 وی که یروش بر خود ۀنوببه  امر این  .دارد پیوند او یشخص و یانهیزم هایبا ویژگی محیط از آموزدانش ادراک  که

 چه هر ترتیب  بدین .گذاردیم ریتأث اطراف، محیط به نسبت  رویکردش نیز و شدیاندیم خود یدنیای اجتماع ۀدربار

 کرد.خواهند تجربه را بیشتری اشتیاق تحصیلی ،بیشتر باشد آموزاندانش در مدرسه محیط به نسبت  مثبت  ادراکات

آموزان معطو متوسطه دوم ش ر دانش یلیتحص اقیاشتبین عالقه به محیط کالس با پژوهش نشان داد که  یهاافتهی

دهد هرچه عالقه به محیط کالس بیشتر باشد این رابطه نشان مینتایج وجود دارد.  یدارامعنمثبت و  ۀرابط کرمانشاه

 خود السک  طیمح از آموزان عالقه بیشتریدانش یبود. وقتپس اشتیاق به تحصیل در بین دانش آموزان بیشتر خواهد

 انیم ه تعاملکنیا به توجه داشت، با خواهند خود یهاآموختهبه  یترمثبت  یهانگرش و ب تر ردکعمل باشند، داشته

 است  مؤثر اریبس یریادگ ی سطح اهشک  ای شیدر افزا طیمح دهد،یم رخ درس السک  طیمح در آموزش و آموزاندانش

 .دارد طیمح آن از آموزدانش هک  است  یبرداشت و ک در ندک یم مشخص را السک جو  بودن نامطلوب ای مطلوب آنچه و

آموزان معطو متوسطه دوم ش ر دانش یلیتحص اقیاشتپژوهش نشان داد که بین چا ش در محیط کالس با  یهاافتهی

 ،دهد هرچه چا ش در محیط کالس بیشتر باشدرابطه نشان مینتایج این وجود دارد.  یدارامعنمثبت و  ۀرابط کرمانشاه

 در که هستند هاییمکان آموزشی هایمحیط دیگر و مدارسبود. آموزان بیشتر خواهداشتیاق به تحصیل در بین دانش
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 تحصیلی، روزانه زندگی در .هستند تحصیلی زندگی پایدار حعیعت  فشارهاو  موانو تحصیلی، یهاشچا  هاآن 

 شوند.مواجه می دوره این خاص فشارهای و موانو ها،چا ش انواع با آموزاندانش

 ۀ رابط آموزان معطو متوسطه دوم ش ر کرمانشاهدانش یلیتحص اقیاشتپژوهش نشان داد که بین انتخاب با  یهاافتهی

اشتیاق به تحصیل در بین    ،دهد هرچه انتخاب ب تر باشدرابطه نشان مینتایج این وجود دارد.  یدارامعنمثبت و 

های ظیفه دارد در فضایی آرام و صمیمی، م ارتمدرسه جایگاه ن ادی است که وبود. بیشتر خواهد نیز آموزاندانش

های کافی، ها و اندوختهبیاموزد تا با آموخته آموزاندانشهایی مدوّن، به آموزشی و پرورشی را در چارچوب برنامه

 گوناگونی ابعاددارای  مدرسه ن اد اصلی بخش عنوانبه درس  کالسخود ایفا کنند.  ۀنعش مفید و ثمربخشی در جامع

 .دنسازیم را آن محیط درمجموع که هست 

آموزان معطو متوسطه دوم ش ر دانش یلیتحص اقیاشتبا  درس پژوهش نشان داد که بین  ذت از محیط کالس یهاافتهی

 ،دهد هرچه  ذت از محیط کالس بیشتر باشدرابطه نشان مینتایج این وجود دارد.  یدارامعنمثبت و  ۀرابط کرمانشاه

 محیط ی  عنوانبه درس کالس اهمیت  به توجه با بود.بیشتر خواهدنیز آموزان اشتیاق به تحصیل در بین دانش

 آموزدانش و معلم میان ۀرابط چگونگی ازآنجاکه و  پردازندیم به تعامل آن در آموزاندانش و معلم که اجتماعی

اشتیاق به  در آن نعش و کالس محیط اهمیت  ؛  ذاباشدیم کالس در زیآمت یموفع آموزشی یهات یفعا  سازنهیزم

کالس بر اشتیاق شد ادراک از محیط با توجه به اینکه نشان داده .است  مشاهدهقابل یروشنبه آموزان دانش تحصیل

های آموزشی و تربیتی در محیط کالس که معلمان تعامالت و فعا یت  شودپیشن اد می ذا  ؛تحصیلی اثرات مثبتی دارد

همچنین  .آموزان ادراکات مثبتی از محیط کالس درس داشته باشندو اجرا کنند که دانش یزیربرنامه ،را طوری طراحی

آموزان در  میزان شرکت فعاالنه دانش و عنی ماهیت روابط شخصی محیط کالسمعلمان باید از نظر بعد ارتباطی ی

 آورند.  به وجود، محیط مناسبی را به تحصیل خواهدشد هاآنرفتن اشتیاق  باعث باالکه کالسی  یهات یفعا 

به  شودمی پیشن اد ذا  ؛عالقه به محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی داردد شنشان داده نکهیبا توجه به ا

از طرف معلم  شدهارائهمطا ب درسی  ؛ زیراآموزان اجازه دهند نظرات خود را در مورد تدریس معلمان ارائه دهنددانش

این امر نیز باعث باال  .عالئق خود را کشف کند آموزدانشباعث شود  تاباشد  روزبهجا ب و  آموزدانشباید برای 

 شد.تحصیل خواهد رفتن اشتیاق دانش آموزان به

توان پیشن اد کرد  ذا می  ؛شد چا ش در محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی داردبا توجه به اینکه نشان داده

در کالس طوری   شدهارائهباید مطا ب  .باشد زیبرانگچا شآموزان برای دانش دنشو یم مطا بی که در کالس درس ارائه 

این مسئله دارای اثرات مثبتی بر  .ارائه دهند یجدید یهاوهیش ،مسائل درسی حلراهبرای پیدا کردن  نانآد که نباش

 آموزان بوده و باعث پیشرفت آنان خواهدشد.اشتیاق تحصیلی دانش

معلمان به دانش  شودپیشن اد می ذا  ؛شد انتخاب بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی داردبا توجه به اینکه نشان داده

پیشرفت تحصیلی  نان،آتفکرات  این مسئله باعث شکوفایی .آموزان در انتخاب ارائه مطا ب درسی آزادی عمل بدهند

 شد.آموزان به تحصیل خواهدو اشتیاق بیشتر دانش

محیط  شودمی پیشن اد ذا  ؛با توجه به اینکه نشان داده شد  ذت از محیط کالس بر اشتیاق تحصیلی اثرات مثبتی دارد

 یشمار حظه آموزان برای ورود به مدرسه و کالس باشد که دانش بخش ذت باید  از طرف معلم شدهانتخابی کالس
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با اشتیاق بیشتری به مسائل  تاباشد  انآموزدانش بردن  ذت ی وشاداب باعثتدریس معلم باید  ۀنحو  . همچنینکنند

 د.ندرسی گوش ده
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