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Abstract
The main objective of this study was to find out the role
of student-level and teacher-level on academic achievement. Research population included students and teachers
of Tehran’s vocational and technical schools. 10 regions
from 5 Tehran’s educational districts and 2 schools from
each region were selected, with a total of 906 third-grade
students (girls and boys) from these schools and from 39
classes using multi-stage sampling. 123 teachers from the
same classes and schools were also chosen for this study.
Standard AMS and MSLQ questionnaires were used for
academic motivation and academic engagement, respectively, as well as researcher-made questionnaires for
knowledge and professional skills of teachers and professional- contextual characteristics questionnair, peerassisted learning and quality of education. Reliability and
validity of the questionnaires were assessed using
Cronbach's alpha coefficient, content and construct validity (exploratory factor analysis). Academic achievement
was calculated using the average of three grades including
GPA (grade point average) of the previous year, GPA of
three core courses and GPA of practical courses. Data
was analyzed using descriptive statistics, correlation matrix, confirmatory factor analysis, and multi-level analysis. Results of multilevel analysis showed the average
academic achievement of students in different classes (i.e.
different teachers) was significantly different. In addition,
the effect of experience, gender and education level of
teachers on students’ academic achievement were insignificant. However, there was a positive and significant
effect of quality of education on the academic achievement. At the whole classroom model, 7.27%, and 22.28%
(nearly30%) of the variance for academic achievement
were related to the student-level and teacher-level, respectively. Findings of the research show the importance of
teacher level factors -at higher level- influencing other
variables in predicting academic. achievement.
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانشآموزی و سطح معلم بر
 جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و.پیشرفت تحصیلی انجام شد
109  از بین نواحی پنجگانه تهران در مجموع.هنرآموزان (معلمان) بود
 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور923 دانشآموز دختر و پسر پایه سوم و
AMS  پرسشنامههای استاندارد انگیزش تحصیلی، دادهها از طریق.داشتند
 پینتریچ و دگروتMSLQ ) و درگیری تحصیلی9112( والرند و همکاران
) و پرسشنامههای پژوهشگر ساخته دانش و مهارتهای حرفهای معلم9114(
 یادگیری به کمک، حرفهای معلمی-و پرسشنامه ویژگیهای بافتی
 اسناد و مدارك،همساالن و کیفیت آموزشی هنرجویان همراه با مشاهده
 پیشرفت تحصیلی نیز از طریق میانگین.موجود در هنرستانها جمعآوری شد
 روایی پرسشنامهها از طریق روایی محتوا و سازه و. نمره محاسبه گردید3
 از روشهای ماتریس.پایایی از طریق آلفای کرانباخ مشخص شده است
 یافتههای.همبستگی و تحلیل چندسطحی برای پردازش دادهها استفاده شد
حاصل نشان داد در سطح کالس(معلم)؛ متوسط پیشرفت تحصیلی هنرجویان
 جنس و،کالسهای مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و اثر سابقه
تحصیالت هنرآموزان بر پیشرفت تحصیلی غیرمعنادار اما اثر کیفیت آموزشی
 درصد از واریانس پیشرفت7/27  و.بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار است
 در. در سطح معلم تبیین میشود%22/22 تحصیلی در سطح دانشآموز و
 درصد از واریانس30 مجموع؛ متغیرهای سطح دانشآموز و سطح معلم
 یافتهها؛ اهمیت سطح معلم را به.پیشرفت تحصیلی هنرجویان را تبیین میکند
عنوان سطح باالتر بر اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی به عنوان
.پیشبینیکننده پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نشان میدهد
.
واژگان کلیدی
 انگیزش، یادگیری به کمک همساالن، کیفیت آموزشی،درگیری تحصیلی
. تحلیل دوسطحی، پیشرفت تحصیلی،تحصیلی
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پیزرت99

مقدمه
در
شناسایی عوامل مهم و مؤثر بر پیشرفت
ارتباط با ویژگیهای آموزشگاهی و اجتماعی افراد و استفاده
مطلوب از آنها کمک شایانی به بهبود وضعیت تحصیلی
دانشآموزان میکند و زمینهساز موفقیتهای قابل توجهی
در فرآیند آموزش و یادگیری و مهمتر از همه استمرار
یادگیری میشود (گرین ،2مارتین 3و مارش.)2007 ،4
متغیرهای کیفیت آموزشی ،درگیری تحصیلی و یادگیری به
کمک همساالن و انگیزش تحصیلی 5دانشآموزان از جمله
این عوامل هستند .انگیزش 9به عنوان یکی از اجزای اصلی
یادگیری ،در نظریه سازاگری 7است و از عوامل مهم و
شناخته شده در ساخت دانش و آگاهیهای افراد محسوب
میشود ،سازاگری رویکردی است که به صورت همه جانبه
و عمیق به مسایل یادگیری میپردازد .در این میان
راهبردهای انگیزشی جزء جداییناپذیر آموزش و یادگیری
سازاگری است (پالمر .)2005 ،2در عین حال سنجش آن
بسیار دشوار است .انگیزش به عوامل متعددی بستگی دارد و
به خودی خود معنای عملی چندانی ندارد (سانتراك،1
 ،)2002انگیزش با نبود خود میتواند یادگیرنده را از
یادگیری باز دارد .و نیز بر یادگیریهای جدید و هم بر
عملکرد ،مهارتها ،راهبردها و رفتارهای از پیش آموخته
شده اثرگذار باشد (کالرك و شروت.)2090 ،90
مفهوم دیگر که با پیشرفت تحصیلی در ارتباط است
«درگیری تحصیلی» است که عبارت است از :مشارکت
خودآغازگرانه و هدفمند در فعالیتهای تحصیلی ،که
نشاندهنده نوعی سرمایهگذاری روانشناختی پایدار و
تسهیلکنندههای یادگیری ،همراه با حالتهای هیجانی
مثبت ،در میزان کوششهای فردی است ،کوششهایی که
به دنبال ارتقای درك ،یا تسلط فرد بر دانش و مهارتها

است (به نقل از بروجردی .)9319 ،اسکینر و
( ،)2092تأکید میکنند که درگیری دانشآموزان در تجارب
مدرسه یکی از عوامل مهم برای پیشرفت دانشآموزان
است .نتایج برخی پژوهشها حکایت از رابطة مثبت ابعاد
درگیری از جمله تالش (الیوت و مک گریگور 2003 ،92و
دوبی رات و مارین )2005 ،93و راهبردهای عمیق و
فراشناختی (برینسما2004 ،94؛ گرین و همکاران2004 ،؛
خیابانی )9320 ،با پیشرفت تحصیلی دارند .به عبارتی
انگیزش به عنوان گرایش ،انرژی ،احساسات مربوط به
یادگیری ،کارکردن به طور موثر و دستیابی به آن تعریف
میشود و درگیری تحصیلی به عنوان رفتارهایی تعبیر شده
است که منعکس کننده این گرایش ،انرژی ،احساسات و
هدایت رو به جلو است (به نقل از مارتین ،گنس و پاپ
وورث .)2097 ،95پژوهشهای اخیر نشان داده است که
انگیزش برای یادگیری به طور غیرمستقیم و مثبت با
عملکرد تحصیلی از طریق درگیری کالس درس ارتباط دارد
(فریلند و ووریل .)2099 ،99فریلند و دیویسون)2099( 97
مطرح میکنند انگیزش ،انگیزهای برای درگیری تحصیلی
است اما اشاره دارند به رشلی و کریستنسون ( )2092که
مطرح میکنند «انگیزش ضروری است اما برای درگیری
تحصیلی کافی نیست».
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر فرآیند یادگیری؛ همساالن
است .همساالن میتوانند انگیزش تحصیلی خود را به
روشهای متعدد به شدت تحت تاثیر قرار دهد .همساالن در
کالس با وضعیت مشابهی قرار دارند ،از گروههای اجتماعی
یکسانی خارج شدهاند و به یکدیگر در یادگیری کمک
میکنند (لی .)2090 ،این مفهوم به خصوص یکی از مفاهیم
عمده در رویکرد سازاگری اجتماعی 92است که با تأکید بر
زمینههای اجتماعی یادگیری و اینکه دانش در تعامل
آموخته میشود (بریسون و دوروال 2002 ،91در سانتراك،

1. Academic achievement
2. Green
3. Martin
4. Marsh
5. Academic motivation
6. Motivation
7. Constructivism theory
8. Palmer
9. Santrock
10. Clark & Schroth

11. Skinner & Pitzer
12. Elliot & McGregor
13. Dupeyrat & Marian
14. Bruinsma
15. Martin, Ginns, Papworth
16. Froiland & Worrell
97. Davison
92. Social constructivism
91. Bearison & Dorval
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 )2002بر نقش بافت و اجتماع بر یادگیری تأکید میکند.
یادگیری به کمک همساالن یکی از روشهای یادگیری
مشارکتی و مبتنی بر همکاری است ،همچنین جلسات
یادگیری به کمک همساالن متمرکز بر بحث و تعامل و
تسهیل کردن آموزش است 9PALS .مخفف راهبردهایی
یادگیری به کمک همساالن است که در سالهای اخیر به
عنوان یک مکمل برنامههای آموزشی در آموزشگاهها توسط
معلمان کالسهای درسی به کار گرفته میشود (دریفوس،2
 .)2002این روش میتواند به صورت آموزشهای پیش
برنامهریزی شده و ساختار یافته ،تمرین یا جلسات مطالعه
باشد؛ یا ممکن است طبیعت غیررسمی داشته باشد .مربیان
همکار (یا «گروههای دوستانه») که در آن دانشآموزان
هدف با دانشآموزان باتجربهتر از خود همکاری میکنند تا
در مورد گستره وسیعی از موضوعات علمی ،اجتماعی و یا
مذهبی بحث کنند (میرتینس.)2099 ،3
یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر یادگیری ،کیفیت
آموزشی است .بیکر ( ،)9111کیفیت آموزشی را مجموع
برآیندهای یک دوره آموزشی تعریف میکند؛ که
خروجیهایی مانند ایجاد سطح خاصی از توانایی در حداقل
زمان ممکن ،رفع نیازهای مهارتی و برآورده کردن نیازهای
توسعه حرفهای را موجب شود .آلکین به نقل از ابیلی و
هداوندی ( ،)9323کیفیت آموزشی را برگرفته از کیفیت
عملکرد فراگیر ،تدریس مدرسان و تخصیص منابع میداند.
رویکرد سیستمی یکی از جامعترین شیوهها برای بررسی
این متغیر است ،به کارگیری رویکرد سیستمها ،ما را در
درك صحیح پدیدهها یاری میدهد و در مقابل از این
گرایش قوی که پدیدهها را به عاملی منحصر به فرد نسبت
دهیم باز میدارد (آونز2003 ،؛ صالحی و همکاران.)9322 ،
این پژوهش همچنین به نقش معلمان به عنوان
اثرگذاران بر یادگیری دانشآموزی توجه دارد و نمیتوان و
نباید آنان را نادیده گرفت ،چرا که معلمان عنصر اساسی برای
کارآمدی هر نظام آموزشی تلقی میگردند .معلمان نقشی
عمده در شکلگیری شخصیت و یادگیری اثربخش
دانشآموزان ایفا مینمایند .دانشآموزانی که در دوره نوجوانی
1. Peer-assisted learning strategy
2. Dreyfus
3. Meertens
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قرار دارند ،نوجوانی با تغییرات قابل مالحظة بیولوژیکی،
شناختی و اجتماعی همراه است که نشان دهنده آغاز انتقال به
دوره بزرگسالی است و پیامدهای آموزشی قابل توجهی دارد
(مارتین ،وی ،بوبیز و آندرسون .)2095 ،4از طرفی میتوان
گفت بخش عمدهای از فرایند اجتماعی شدن دانشآموزان و
یادگیری آنان در مدارس به واسطه معلمان امکانپذیر
میشود .آگاهی از عوامل مرتبط با کیفیت آموزشی معلمان ،و
تالش در نگهداری آن در سطوحی باال ،ضامن برخورداری از
نظام آموزشی سالم و با بهرهوری باال است (موسوی.)9313 ،
کیفیت روابط دانشآموزان با معلمان و درگیری آنها با
فعالیتهای مدرسه ،و همچنین توانایی آنها برای جلوگیری
از رفتارهای ناخوشایند در کالس ،با موفقیت تحصیلی آنان
مرتبط است ،به عبارتی کیفیت روابط دانشآموزان و معلمان
و همکاری در کالسهای درس ،رابطه مثبت و همراه با
موفقیت تحصیلی را نشان میدهد (دیاز 5و همکاران،
 .)2097مطالعه در زمینه ارتقاء کیفی معلمان ،پیشرفت و
انگیزش تحصیلی دانشآموزان را افزایش میدهد .جنبههای
مختلفی از شغل معلمی از جمله؛ احساس امنیت معلم،
رضایت شغلی ،تعامل با همکاران ،محتوای آموزشی و
امکانات و فضای آموزشی به عنوان عوامل تاثیرگذار سطح
معلم (سطح دوم) بر کیفیت آموزشی دانشآموزان محسوب
میشوند (لی2090 ،؛ صالحی و همکاران9329 ،؛ .)9322
در این پژوهش متغیرهای مورد بررسی همانند اکثر
موضوعها و متغیرهای مورد بررسی در آموزش و یادگیری
ماهیتی چندسطحی دارند لذا با بررسی چندسطحی متغیرها
به بررسی سهم عوامل در سطوح مختلف پرداخته شد؛ تا
بتوان زمینه دانشآموزی (سطح فردی) و زمینه اجتماعی
(سطح معلم) را بررسی نمود؛ به عبارتی اگر چه متغیرهای
دانشآموزی هستند اما تحت تاثیر عوامل بافتی آموزشی
قرار میگیرند که به نظر میرسد سطوح باالتر شرایط را
برای عملکرد در سطوح پایینتر فراهم میسازد .در واقع
عوامل سطح کالس شرایط را برای سطح دانشآموزان
فراهم میسازد .در این پژوهش به بررسی برخی عوامل
مؤثر بر پیشرفت تحصیلی با روش مدلیابی دو سطحی
پرداخته شد تا یک تصویر آماری دقیقتری از موضوع را
4. Martin, Way, Bobis & Anderson
5. Diaz
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نشان دهد ،با توجه به ماهیت چندسطحی عوامل مؤثر بر
پیشرفت تحصیلی که سلسله مراتبیاند (دانشآموزان درون
کالسها ،کالسها درون مدارس و مدارس درون شهرها) و
نیز با توجه به هدف این پژوهش که در پی تعیین نقش
متغیرهای سطح دانشآموز (درگیری تحصیلی ،کیفیت
آموزشی و یادگیری بهکمک همساالن ،انگیزش تحصیلی) و
سطح معلم (کیفیت آموزشی ،جنس و تحصیالت) بر تبیین
واریانس پیشرفت تحصیلی دانشآموزان هنرستانهای فنی
و حرفهای است .کاربرد مدلیابی چندسطحی که ساختار
سلسله مراتبی دادهها را در نظر میگیرد به این منظور
مناسب مینماید.
روش پژوهش
جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشآموزان (هنرجویان) و
معلمانی (هنرآموزان) است که در هنرستانهای فنی و
حرفهای دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 9319-12
مشغول به کار یا تحصیل بودند .با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ابتدا شهر تهران به 5
خوشه جغرافیایی شمال ،جنوب ،مرکز ،غرب و شرق تقسیم
گردید ،سپس از بین هر منطقه جغرافیایی  2منطقه آموزشی
به تصادف تعیین شد (مناطق 99 ،93 ،92 ،2 ،9، 5 ،3 ،2 ،9
و )91؛ و به دنبال آن از هر منطقه  2هنرستان دولتی (یک
هنرستان دخترانه و یک هنرستان پسرانه) به تصادف
انتخاب شد .در پایان از بین دانشآموزان پایه سوم هر
هنرستان به تصادف  2کالس انتخاب و در مجموع  171نفر
( 591دختر و  490پسر) ،در  91هنرستان ( 90هنرستان
دخترانه و  1هنرستان پسرانه) و  31کالس به
پرسشنامههای بخش دانشآموزی پاسخ دادند .در بخش
ورود دادهها با کنار گذاشتن پرسشنامههای ناقص از نمونه
در نهایت  109دانشآموز ( 447دختر و  451پسر) در نمونه
باقی ماند.
9
ماس و هاکس ( ،)2004مطرح میکنند که به طور
رایج در تحلیل خطی چندسطحی ،از روشهای برآورد
بیشینه احتمال 2استفاده میشود ،بنابراین حجم نمونه باید
زیاد باشد اما حجم نمونه در سطح دوم معموالً محدودتر از
1. Mass & Hox
2 .Maximum likelihood

سطح یک است .در سطح کالس که سطح دوم این پژوهش
است؛ نمونه متشکل از  923نفر از معلمان (هنرآموزان)،
همان دانشآموزان بودند .در این بخش به دلیل تعداد کم
این افراد از نمونهگیری صرفنظر و از روش سرشماری
استفاده شد .گردآوری اطالعات و دادهها از این سطح نمونه
هم از طریق پرسشنامه صورت گرفت.
روش گردآوری اطالعات و دادهها
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه ،مشاهده ،اسناد و
مدارك موجود در هنرستانها استفاده شد؛ در تأمین روایی3
پرسشنامهها ،روایی محتوا 4و روایی سازه( 5تحلیل عامل
اکتشافی )9به کار رفت و برای برآورد پایایی ،7از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد.
مقیاس انگیزش تحصیلی " "AMSوالرند و همکاران
( ،)9112این مقیاس ،دالیل ادامة تحصیل دانشآموزان را
مورد سنجش قرار میدهد و شامل سه بعد «انگیزش
درونی»« ،انگیزش بیرونی» و «بیانگیزشی» است که در
مجموع این مقیاس دارای  22گویه است ،این آزمون یک
ابزار خودگزارشی در مقیاس لیکرت  7درجهای (از اصالً=9
تا کامالً= )7است ،والرند و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ
را بین  0/23تا  0/27گزارش کردهاند .در این پژوهش آلفای
کرونباخ برای خرده مقیاسهای ذکر شده به ترتیب ،0/10
 0/12و  0/71به دست آمد.
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان از طریق میانگین سه
نمره به دست آمد ،الف؛ معدل کل سال قبل دانشآموزان؛
ب؛ معدل نمرههای دانشآموزان در  3درس اصلی
تخصصی هر رشته در نیمسال دوم که به صورت آزمون
نهایی در سطح استانی سنجش میشوند (در بخش تئوری
آزمون) .دلیل انتخاب نیمسال دوم این است که آزمونهای
نهایی و سراسری مدارس در این نیمسال برگزار میشود .ج؛
معدل نمرههای کار عملی دانشآموزان در همان درسها که
توسط معلمان آن درسها به دستاوردهای عملی
دانشآموزان داده شد .دلیل به کارگیری سه دسته نمره این
3. Valdity
4. Content valdity
5. Construct valdity
6. Explanatory factor analysis
7. Reliability
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است که تاثیر تمامی نمرات در پیشرفت تحصیلی در نظر
گرفته شود ،هم میانگین درسهای اصلی تخصصی و هم
درسهای عملی که در مدارس فنی و حرفهای نسبت به
مدارس نظری بیشتر مورد توجه است و زمان زیادی از وقت
کالس به آنها اختصاص دارد.
پرسشنامه درگیری تحصیلی؛ برای اندازهگیری ابعاد
سهگانه درگیریتحصیلی :عاطفی ،شناختی و رفتاری ،از
پرسشنامة " "MSLQپینتریچ و دیگروت ( )9114استفاده
شد .سؤالهای این سه خردهمقیاس بر روی یک طیف
لیکرت  7درجهای نمرهگذاری شدهاند (عابدینی و همکاران،
 .)9327پینتریچ و دگروت ( )9114همسانی درونی این
پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی
نمودهاند و مقدار این ضرایب را برای خردهمقیاسهای
درگیری تحصیلی به ترتیب برابر با  0/72 ،0/10و 0/91
گزارش کردهاند (عابدینی و همکاران .)9327 ،در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای ذکر شده به
ترتیب برابر با  0/74 ،0/27و  0/77به دست آمد.
پرسشنامه کیفیت آموزشی؛ شامل پرسشها یا
گویههایی است که به بررسی مؤلفههای کیفیت آموزشی
میپردازند .همچنین از مشاهده و بررسی اسناد و مدارك
موجود در مدارس فنی و حرفهای استفاده شد .این
پرسشنامه در سه بخش با توجه به شیوة پاسخدهی آنها
تقسیم شده است که براساس یک مقیاس  5درجهای
لیکرت نمرهگذاری شد ،و گزینهها به ترتیب معادل با نمره
 9-2-3-4-5میشد به جز عبارت شماره  44که وارونه
نمرهگذاری شد .در این پرسشنامه آن دسته از شاخصهای
ورودی ،فرآیندی و خروجی کیفیت آموزشی که دانشآموزان
توانایی پاسخگویی به آنها را دارند سنجش شد .در پژوهش
حاضر آلفای کرونباخ برای خرده مقیاسهای ویژگیهای
رفتار حرفهای معلمان  ،0/19امکانات و برنامههای آموزشی
 ،0/21استعداد کلی و رغبتسنجی  0/59و شاخصهای
خروجی برابر با  0/75محاسبه گردید .برای تعیین روایی
پژوهش (روایی سازه) از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
برای کسب اطمینان از کفایت نمونهبرداری و صفر بودن
ماتریس همبستگی آزمون  KMO= 0/13و آزمون کرویت
بارتلت ( )90522محاسبه شد .همچنین روایی محتوایی
برای این پرسشنامه  CVR= 0/90محاسبه گردید.
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پرسشنامه یادگیری به کمک همساالن؛ در این
پژوهش از پرسشنامهای  25پرسشی و پژوهشگر ساخته
جهت اندازهگیری یادگیری به کمک همساالن استفاده شد و
مؤلفههای احساس دلبستگی و تعلق به گروه همسال ،ارتباط
با همساالن ،آموزش به کمک همتایان و بحث متقابل میان
دوستان را ارزیابی میکند .پرسشنامه بر اساس مقیاس 5
درجهای لیکرت طراحی شد که پاسخدهندگان بایستی به
یکی از  5گزینه؛ هرگز ( ،)9به ندرت ( ،)2بعضی اوقات (،)3
اغلب اوقات ( ،)4و همیشه ( )5پاسخ میدادند ،همچنین در
طراحی این پرسشنامه بر هر سه بعد شناختی ،عاطفی و
رفتاری توجه شده است .آلفای کرونباخ برای
خردهمقیاسهای؛ آموزش به کمک همساالن  ،0/27ارتباط
با همساالن 0/72 ،و احساس تعلق به گروه همسال
0/97محاسبه شد .برای تعیین روایی پژوهش (روایی سازه)
از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و برای کسب اطمینان
از کفایت نمونهبرداری و صفر بودن ماتریس همبستگی
آزمون  /21 =KMOو آزمون کرویت بارتلت ()9091
محاسبه شد .که هر دو شاخص برای نمونه کل در حد
مناسب بوده و مناسب بودن دادهها را برای تحلیل عاملی
نشان میدهد (موسوی ،اخوان تفتی ،کیامنش و خادمی،
 .)9313همچنین روایی محتوایی برای این پرسشنامه
 CVR= 0/73محاسبه گردید.
ابزارهای پژوهشی سطح معلم؛ برای بررسی کیفیت
آموزشی در سطح معلم از دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته
استفاده شد .این دو پرسشنامه به شیوه دلفی ساخته شدند.
پس از تدوین پرسشنامهها جهت بررسی روایی محتوایی در
اختیار  94نفر از اساتید روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاههای مختلف قرار گرفت همچنین در مورد این
پرسشنامهها نظر  29معلم در مقطع دبیرستان نیز پرسیده
شد تا روایی آن از نظر روایی صوری و روایی منطقی (روایی
محتوایی) تأیید گردد .در پی آن تغییراتی در پرسشنامهها
ایجاد شد .سپس پرسشنامهها بر نمونهای کوچک اما مشابه
نمونه اصلی اجراء شد تا مشکالت احتمالی آن مشخص و
رفع شود و روایی و پایایی اولیه آن محاسبه گردد .در نهایت
دو پرسشنامه اجرا گردید و میانگین نمره دو پرسشنامه به
عنوان نمره کیفیت آموزشی در سطح معلمان به کار گرفته
شد.
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پرسشنامه دانش و مهارتهای حرفهای معلم؛ این ابزار
سنجش ،شامل  30گویه است که با هدف ارزیابی دانش،
اطالعات و مهارتهای پایه و حرفهای شغل معلمی تدوین
شد .این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که بر
اساس مقیاس لیکرت گزینههای آن نمرهگذاری گردید ،در
این پرسشنامه معلمان با توجه به داشتن یک توانایی یا
مهارت به خود امتیازی از  4تا  0میدهند ،که بر طبق آن
امتیاز  4به معنای آن است که آن ویژگی را یک معلم به
تمامی دارد و امتیاز  9یعنی در حد بسیار کمی آن ویژگی را
دارا است و صفر نیز به معنای نداشتن آن ویژگی است .در
تعیین روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده و
برای برآورد پایایی پرسشنامه مذکور ،از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد که میزان آن  0/17در این پژوهش
محاسبه گردید .همچنین در ابتدای این پرسشنامه؛ جنس،
رشته تحصیلی ،میزان تحصیالت و سابقه کاری معلمها در
قالب مشخصات فردی پرسیده شد .برای تعیین روایی
پژوهش (روایی سازه) از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد؛
پرسشنامه از  30ماده تشکیل شد که هر کدام از این
مادهها یکی از ویژگیها و مهارتهای حرفهای معلمی را
مورد سنجش قرار میدهد .همة معلمان ،این مادهها را
خواندند و به سوالهای مربوطه پاسخ دادند .برای کسب
اطمینان از کفایت نمونهبرداری و صفر بودن ماتریس
همبستگی آزمون  KMO =0/12و آزمون کرویت بارتلت =
 2474محاسبه شد که نشان میدهد هر دو شاخص در حد
مناسب بوده و مناسب بودن دادهها را برای تحلیل عاملی
نشان میدهد.
پرسشنامه ویژگیهای بافتی -حرفهای معلمی؛ در این
پرسشنامه  21گویهای پژوهشگر ساخته ،عبارات و
پرسشها ،جنبههای مختلفی از شغل معلمی را نشان
میدهد عباراتی برای بررسی خردهمقیاسهای احساس
امنیت معلم ،رضایت شغلی ،تعامل با همکاران ،محتوای
آموزشی و امکانات و فضای آموزشی به عنوان عوامل
تاثیرگذار در سطح معلم (سطح دوم) بر کیفیت آموزشی
دانشآموزان گنجانده شد تا معلمها به آن پاسخ دهند.
پاسخهای این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از یک
(خیلی کم) ،دو (کم) ،سه (متوسط) ،چهار (زیاد) و پنج (خیلی
زیاد) ،تنظیم شده است .و گزینههای آن به ترتیب از راست
به چپ ،از یک تا پنج نمرهگذاری میشود ،به جز گزینة 5

که به صورت وارونه نمرهگذاری شد .در تعیین روایی این
پرسشنامه از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد ،و
برای برآورد پایایی پرسشنامه مذکور ،از روش آلفای
کرونباخ استفاده گردید که میزان آن برای خردهمقیاسهای
ذکر شده به ترتیب برابر با؛ ،0/92 ،0/22 ،0/97 ،0/79
 0/71و 0/73برآورد شد.
برای تعیین روایی پژوهش (روایی سازه) از تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده شد؛ برای کسب اطمینان از کفایت
نمونهبرداری و صفر بودن ماتریس همبستگی آزمون 0/75
=  KMOو آزمون کرویت بارتلت =  9303محاسبه شد که
نشان میدهد هر دو شاخص در حد مناسب بوده و مناسب
بودن دادهها را برای تحلیل عاملی نشان میدهد.
روش اجرای پژوهش
با توجه به نمونه پژوهش که دو سطح دانشآموزان و
معلمان را شامل میشود با هماهنگی مدیریت مدارس
پرسشنامهها در اختیار دانشآموزان و معلمان به صورت
جداگانه قرار گرفت و توضیحات الزم در مورد اهداف
پژوهش ،اهمیت آن و نحوه پاسخگویی به سواالت داده شد
و نسبت به محرمانه بودن پاسخها و آزاد بودن افراد جهت
شرکت در پژوهش اطمینان داده شد .پرسشنامههای این
پژوهش به جز پرسشنامه درگیری تحصیلی و انگیزش
تحصیلی که در سطح دانشآموز اجرا شد باقی پژوهشگر
ساخته هستند که در بخش معرفی ابزار به مراحل و شیوه
ساخت آنها پرداخته شد .بخشی از اطالعات نیز از طریق
مشاهده فضای آموزشی ،امکانات ،تجهیزات آموزشی،
کالسهای کارآموزی و نیز بررسی اسناد و مدارك موجود
در هنرستانها به دست آمد .در تحلیل نهایی نیز
پرسشنامههای ناقصی که تا  %90سوالها را پاسخ ندادهاند
از پژوهش کنار گذاشته شدند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش پس از
تهیة ماتریس همبستگی 9و تحلیل چندسطحی 2استفاده
گردید ،بدین منظور نرمافزارهای  3SPSSو روش آماری
مدلسازی خطی سلسله مراتبی ) 4(HLMبرای تحلیل
1. Correlation matrix
2. Multilevel analysis
3. Statistical Package for Social Scieces
4. Hierarchical Linear Modeling
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جدول  .0شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
سطح

دانشآموز

معلم

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

کجی

کشیدگی

درگیری تحصیلی
کیفیت آموزشی

32/25
30/77

5/21
5/17

90/00
99/75

00/50
25/50

-0/99
0/91

9/50
-0/99

متغیر

یادگیری به کمک همساالن

27/39

4/13

2/00

33/32

-0/33

-0/5

انگیزش تحصیلی

49/13

90/50

1/33

95/33

-0/34

-0/91

پیشرفت تحصیلی

95/49

2/99

2/95

00/20

-0/35

-0/93

سابقه

93/125

9/739

2/00

39/00

0/99

0/47

جنس

-

-

9/00

2/00

-9/99

-0/94

تحصیالت

-

-

9/00

4/00

0/429

9/29

3/594

/701

0/24

4/12

0/71

2/45

کیفیت آموزشی

دادهها به کار گرفته شد .همچنین برای بررسی روایی سازه
و تایید ابزارها تحلیل اکتشافی به کار گرفته شد.
یافتههای پژوهش
جدول  9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش را در دو
سطح دانشآموز و معلم را نمایش میدهد.
پرسش  .0آیا در مدل دو سطحی دانشآموز -کالس،
پیشرفت تحصیلی هنرجویان در بین کالسها متفاوت
است؟
ابتدا برای پاسخ به پرسش باال یک تحلیل غیرشرطی
( HLMمدل آنوا یک راهه با اثرات تصادفی) به اجرا در
آمد .هدف از این تحلیل تفکیک واریانس پیشرفت تحصیلی
دانشآموز به سطوح مختلف (دانشآموز و معلم) است،
همچنین بررسی اینکه آیا پیشرفت تحصیلی هنرجویان در
بین کالسها متفاوت است یا خیر .این مدل برآوردی از
نسبت واریانس بین کالسها در پیشرفت تحصیلی را فراهم
میآورد که همان ضریب همبستگی بین کالسی)ICC( 9
است.
تحلیل واریانس یک عاملی با تاثیرات تصادفی اطالعات
مفیدی را در مورد چگونگی تغییرات در پیامدهای نهفته در و
بین کالس و اعتبار هر یک از میانگین نمونه کالسها به
صورت برآوردی از میانگین جمعیت آن ارایه میدهد
بر اساس اطالعاتی که در جدول شماره  2نمایش داده
شده همبستگی بین کالسی نشان میدهد که 1/32=0/99
 )1/32 + 5/11( /درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی
1. Intraclass corelation coefficient

توسط عوامل سطح معلم و  0/31درصد توسط عوامل سطح
دانشآموز تبیین میشود.
جدول  .1مدل غیرشرطی یا مدل تحلیل واریانس اثرات
تصادفی یک عاملی
پارامتر اثرات ثابت
عرض از مبدا

**93/95

انحراف استاندار()SE

0/79
91/22
0/000

واریانس سطح کالس

1/32

واریانس سطح دانشآموز

5/11

خی دو
درجه آزادیd.f

9030/57
92

همبستگی بین کالس )(ICC

0/99

t-ratio

سطح معناداری()P
اثرات تصادفی

فرضیه صفر درسطح کالسها معنادار است میتوان
گفت متوسط پیشرفت تحصیلی هنرجویان کالسهای
مختلف با فاصله اطمینان  15درصدی به طور معناداری با
هم تفاوت دارد .تغییر در کلیه کالسها سبب گوناگونی در
مقدار نمونههای کالسها است .با این حال یک اندازهگیری
کلی از اعتبار به وسیله میانگین برآورد متعلق به کالسها
ارزیابی شد .مقدار پایایی به دست آمده  0/12نشان میدهد
که میانگین نمونه مورد نظر معتبر بوده و میتواند به عنوان
شاخصی از میانگینهای کالسهای واقعی باشد.
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جدول  .1مدل عرض از مبدا تصادفی تحلیل کواریانس یک راهه با متغیرهای سطح دانشآموز
اثرات تصادفی

ضرایب

SE

T-ratio

d.f

P-value

عرض از مبدا
درگیری تحصیلی
کیفیت آموزشی
یادگیری به کمک همساالن
انگیزش تحصیلی

95/29
0/37
0/92
-0/92
0/99

0/29
0/93
0/22
0/93
0/01

97/70
2/79
3/01
-0/15
9/79

92
270
270
270
270

0/000
0/005
0/003
0/345
0/041

اثرات تصادفی
SD

واریانس سطح کالس
واریانس تبیین شده سطح کالس
واریانس سطح دانشآموز

90/029
-0/075
5/55

واریانس تبیین شده سطح دانشآموز

0/072

خی دو
درجه آزادیd.f

29/9232
92

P

000/0

واریانس تبیینشده دانشآموز

%7/2

پرسش  .1در مدل دو سطحی دانشآموز -کالس چه
مقدار از واریانس پیشرفت تحصیلی هنرجویان مربوط به
عوامل سطح دانشآموز شامل درگیری تحصیلی ،کیفیت
آموزشی ،یادگیری به کمک همساالن و انگیزش تحصیلی
است؟
در مدل عرض از مبداء تصادفی 9با متغیرهای سطح
دانشآموز به این سئوال پاسخ داده میشود .از آنجایی که
هیچ فرض قبلی دربارة تفاوت بین کالسها و متغیرهای
پیشبین در این مطالعه وجود ندارد ،بخش تصادفی از
شیبها وابسته نیست ،به عبارت دیگر فقط عرض از مبداء
در کلیه کالسها متفاوت است .نتایج مدل  9در جدول 3
آورده شده است.
جدول  3ارایه دهنده نتایج مدل  9برای هنرجویان
است .فاصله اطمینان  15درصدی به صورت زیر است.
)95.29 9.19 (0.25) = (93.53-99.21
مدل غیرشرطی اساس و پایهای برای محاسبه نسبت
کاهش واریانس در مدل حاضر و مدلهای بعدی است .با
مقایسه مولفه واریانس مدل  9و مدل غیرشرطی ،شاخص
1. Random – intercept model with only student- level
variable

3/97
2/35

نسبت کاهش در واریانس یا واریانس تبیین شده در سطح
دانشآموز از فرمول زیر استفاده میشود:

با اضافه شدن عوامل پیشبین درگیری تحصیلی ،کیفیت
آموزشی ،یادگیری به کمک همساالن و انگیزشتحصیلی در
سطح دانشآموز ،مولفههای واریانس در هر دو سطح
دانشآموز و کالس کاهش یافته است .نسبت کاهش
واریانس در سطح دانشآموز با توجه به فرمول فوق
 )5/12 -5/55/5/12( =0/072است .که نشان میدهد که
 7/2درصد از واریانس کل پیشرفت تحصیلی در سطح
دانشآموز توسط متغیرهای درگیری تحصیلی ،کیفیت
آموزشی ،یادگیری به کمک همساالن ،انگیزش تحصیلی
تبیین میشود .به لحاظ نظری امکان دارد که عوامل سطح
دانشآموز واریانس سطح مدرسه را تبیین کنند ولی بر
عکس آن امکان ندارد .مدل  9بیان کننده نسبت واریانس
مدارس هم هست.
اثر درگیری تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی (،p=0/005
 )β= 0/37و اثر کیفیت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی
( )β= 0/92 ،p =0/003مثبت و معنادار است .اثر یادگیری
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به کمک همساالن بر پیشرفت تحصیلی (،p =0/345
 )β= -0/92منفی و غیرمعنادار است؛ اثر انگیزش تحصیلی
بر پیشرفت تحصیلی ( )β= 0/95 ،p =0/041مثبت و
معنادار است.
پرسش  .1چه مقدار از واریانس پیشرفت تحصیلی
هنرجویان مربوط به عوامل معلم شامل سابقه ،جنس،
تحصیالت ،کیفیت آموزشی است؟
برای بررسی این مدل متغیرهای معلم شامل سابقه،
جنس ،تحصیالت ،کیفیت آموزشی معلم وارد مدل شدند و
رابطه بین این متغیرها با پیشرفت تحصیلی مورد بررسی
قرار گرفت
جدول  4ارایه دهنده نتایج مدل  2برای هنرجویان
است .فاصله اطمینان  15درصدی به صورت زیر است:
)93/329 9.19 (2/079) = (1/299-97/329

(

)

(12/32- 9/22 /1/32) =0/2952
لذا نسبت واریانس تبیین شده در مدل  2در سطح معلم
با توجه به فرمول فوق  0/2952به دست آمد .در واقع
 29/52درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی ،به وسیله
متغیرهای سابقه ،جنس ،تحصیالت و کیفیت آموزشی در
سطح دوم تبیین میشود .مقدار واریانس در زمینه سابقه؛
جنس و تحصیالت نشاندهنده این مطلب است که معلمان
در مدارس مختلف از نظر متغیرهای مذکور معلمان با
یکدیگر تفاوت معناداری ندارند و این متغیرهای معلم از
طریق تاثیر بر دانشآموزان در این پژوهش قادر به تبیین
پیشرفت تحصیلی نیستند.
اثر سابقه بر پیشرفت تحصیلی (-0/900. p =0/337

جدول  .1مدل میانگینها به عنوان پیامدها (عرض از مبداها به عنوان پیامدها) با توجه به عوامل معلم
اثرات تصادفی

ضرایب

SE

T-ratio

d.f

P-value

عرض از مبدا

93/32

2/079

9/43

94

0.000

سابقه
جنس
تحصیالت
کیفیت آموزشی

-0/900
0/29
-9/23
2/25

0/90
9/21
2/10
0/15

-0/11
09/99
-0/42
2/17

94
94
94
94

0/337
0/27
0/977
0/099

اثرات تصادفی
واریانس سطح کالس
واریانس تبیین شده سطح کالس
واریانس سطح دانشآموز

9/22
0/2952
5/12

2/92
2/44

واریانس تبیین شده سطح دانشآموز
خی دو
درجه آزادیd.f

932/12
94

P

0/000

درصد واریانس تبیینشده کالس

0/29/52

مدل غیرشرطی اساس و پایهای برای محاسبه نسبت
کاهش واریانس در مدل حاضر و مدلهای بعدی است .با
مقایسه مولفه واریانس مدل  2و مدل غیرشرطی ،شاخص
نسبت کاهش در واریانس یا واریانس تبیین شده در سطح
معلم از فرمول زیر استفاده میشود:

=)γ03؛ اثر جنس بر پیشرفت تحصیلی (. p = 0/273
 )γ03=0/29و اثر تحصیالت معلمان بر پیشرفت تحصیلی
( )γ03=-9/23 . p = 0/977غیرمعنادار است .اما اثر
کیفیت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی (, p = 0/099
 )γ03=2/25مثبت و معنادار بوده است.
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برای بررسی روابط بین عوامل فردی و پیشرفت
تحصیلی ،همه عوامل سطح دانشآموز و معلم به عنوان
پیشبینیکننده وارد مدل مدل عرض از مبدا و شیبها به
عنوان پیامد( 9مدل  )3شدند .نتایج مدل کامل در جدول 5
آورده شده است.
جدول  5ارایه دهنده نتایج مدل کامل برای هنرجویان
است .فاصله اطمینان  15درصدی در مدل کامل %7/27
درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی در سطح دانشآموز و
 %22/22از واریانس پیشرفت تحصیلی در سطح معلم تبیین
میشود .در مقایسه مدل کامل با مدلهای قبلی ضرایب
اکثر متغیرها تغییر چندانی نکرده است در مجموع؛ میتوان
گفت متغیرهای سطح دانشآموز و سطح معلم  30درصد از

واریانس پیشرفت تحصیلی هنرجویان را تبیین میکنند.
بحث و نتیجهگیری
مدل غیرشرطی (پرسش یک)؛ یافتههای پژوهش حاضر
نشان میدهد ،مقدار واریانس سطح کالسها در این
پژوهش متفاوت بوده است که خود شاهدی بر تاثیر معلم بر
روی متغیرهای دانشآموزی است .با تاکید بر اینکه پیشرفت
هر کشوری وابسته به نظام آموزشی آن است .معلمان نیز
عنصر اساسی برای کارآمدی هر نظام آموزشی تلقی میشوند.
بنابراین معلمان نقشی عمده در شکلگیری شخصیت
دانشآموزان ایفا مینمایند .در واقع ،بخش عمدهای از فرایند
اجتماعی شدن دانشآموزان در مدارس با واسطه معلمان است

جدول  .1مدل عرض از مبدا و شیبها به عنوان پیامد معلم
اثرات تصادفی

ضرایب

SE

T-ratio

P-value

عرض از مبدا

94/35

2/94

9/92

0/000

سطح 9
درگیری تحصیلی
کیفیت آموزشی
یادگیری به کمک همساالن
انگیزش تحصیلی

0/37
0/92
-0/92
0/95

2/75
3/01
-0/14
9/75

0/93
0/22
0/92
0/02

0/005
0/002
0/34
0/041

سطح (1معلم)
سابقه
جنس
تحصیالت
کیفیت آموزشی
اثرات تصادفی
واریانس سطح کالس
واریانستبیین شدهسطح کالس
واریانس سطح دانشآموز
واریانستبیینشدهسطحدانشآموز
خی 2
درجه آزادی d/f

-0/92
0/52
-0/49
2/21

-9/29
0/43
-0/93
2/13

0/90
9/33
2/11
2/12

0/000
0/991
0/21
0/099

SD

7/22
0/22
2/55
0/0729

P

مجموع متغیرهای سطح دانشآموز و سطح معلم

. Random coefficient regression model

2/91
2/35
722/55
94
0/000
%30

که امکانپذیر میگردد .اگر قرار است آموزش و پرورش فنی
و حرفهای درست عمل کند باید؛ هنرستانها موفق عمل
نمایند و بروندادهای مطلوبی داشته باشند ،برای این منظور
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عناصر درونی آنها (از جمله هنرآموزان) ،باید کیفیت الزم ،در
ویژگیهای حرفهای را داشته باشند.
فرآیند یاددهی  -یادگیری در هر نوع سیستم آموزشی
یک فرآیند چندسویه است ،که به عوامل و شرایط گوناگونی
بستگی دارد .در این میان هنرآموز (معلم) به عنوان تعلیم
دهنده ،تسهیلکننده ،برنامهریز و سازماندهنده مهم و
تاثیرگذارند و خود تابع عوامل و شرایط گوناگونی قرار
میگیرند .معلم نقش تعیینکننده در ایجاد پیوند بین
دانشآموزان و مدرسه دارد .در میان عناصر تعلیم و تربیت
رسمی نقش و جایگاه معلم از همه بنیادیتر است .از نظر
بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت بیشترین روابط موجود
در مدارس ،روابط بین معلمان و دانشآموزان است ،به
عبارت دیگر مسئولیت اصلی فرآیند یاددهی -یادگیری و به
طور کلی امر آموزش و پرورش دانشآموزان به عهدة
معلمان است .شواهد بسیاری به دست آمده (بر اساس
نظریههای یادگیری مختلف) نشان میدهد تقریباً هر کاری
که معلم انجام میدهد ،اثر انگیزشی بالقوهای بر پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دارد (استیپک .)9119 ،و این نه تنها
شامل اعمال انگیزشی آشکار است که معلم انجام میدهد
بلکه فعالیتهایی را که معموالً با نحوه تدریس وی
مرتبطاند و نیز تالش معلم برای مدیریت کالس و
روشهای کاهش و نوع برخورد با مشکالت انضباطی و
ویژگیهای حرفهای خود معلم را نیز در بر میگیرد .تعامل
معلم و دانشآموزان ،نحوه نظارت او بر عملکرد دانشآموزان
(پینتریچ و شانک ،)2002 ،بازخورد دادن معلم در قالب
پاداش ،تحسین و انتقاد معلم (پینتریچ )2002 ،و نیز
شیوههای ارزشیابی (پینتریچ و شانک )2002 ،که معلم به
کار میگیرد از جمله اثرات معلم بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان است.
اکلز و رویز ( )2001در ارتباط با تاثیر محیط مدرسه و
معلمان به عنوان بافت و زمینه اجتماعی بر روی عملکرد
دانشآموزان مطرح میکنند که چگونه خصوصیات مدرسه و
معلمان به عنوان عوامل محیطی و زمینهای میتواند روی
دانشآموزان در سطوح مختلف تاثیر بگذارد و بیان میدارد
که فعالیتهای تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان
بدون در نظر گرفتن نقش معلم (عامل زمینهای) و رابطه او
با دانشآموز بیمعنا است.آگاهی از عوامل اثرگذار بر افزایش
کیفیت آموزشی هنرآموزان میتواند در یادگیری هنرجویان و
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ارتقاء و توانمند ساختن آنها در سطوح باالتر کمک کند ،و
ضمانت برخورداری از نظام آموزشی سالم و با بهرهوری باال را
در این حوزه فراهم سازد .بنابراین بایسته است تا
دستاندرکاران آموزش و پرورش فنی و حرفهای در به
کارگیری هنرآموزانی که ویژگیها و شایستگیهای الزم و
ضروری این حوزه را دارند دقت کامل مبذول دارد.
مدل عرض از مبدا تصادفی (پرسش )1؛ یافتههای
مربوط به این پرسش به آن معناست که درصدی از واریانس
پیشرفت تحصیلی هنرجویان در سطح کالس توسط عوامل
فردی خود هنرجو تبیین میشود .همچنین اثر یادگیری به
کمک همساالن بر پیشرفت تحصیلی سطح دانشآموزی در
سطح کالس منفی و غیرمعنادار است.
وجود رابطه بین درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
همسو با پژوهشهای یونگ ()2004؛ شیه و اس شو
()2005؛ لی ()2090؛ آرپتامانیل ()2099؛ اسکینر و پیزرت
()2092؛ دینین ()2090؛ رستگار ،حجازی ،لواسانی و قربان
جهرمی ( ،)9322حجازی و عابدینی ( )9327است .همچنین
وجود رابطه بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
همسو با پژوهشهای لی2090 ،؛ جینسبورگ و همکاران،
2092؛ وورمینگتون ،هیندرلونگ و آندرسون2099 ،؛
آراپتامانیل2099 ،؛ پاغنده9319 ،؛یوسفی ،قاسمی و فیروزنیا،
 9322است .پژوهشها نشان میدهند ،دانشآموزان کم
انگیزه در مقایسه با دانشآموزان با انگیزه ،کمتر روی
خودشان حساب میکنند ،نسبت به تواناییهای خودشان در
مدرسه و دیگر محیطهای آموزشی اعتماد ندارند .خود را
کمتر درگیر موضوعات یادگیری میکنند در حالی که فضای
کالسهایی که دانشآموزان پر انگیزه را در خود دارد آکنده
از اشتیاق است .هیچ کاری بیش از حد سخت ،زیاد یا
کسلکننده نیست .معلمان و دانشآموزان هماهنگ و
پرانرژی کار میکنند و خواهان سطح باالیی از عملکرد
هستند (مکاینرنی.)2005 ،
پژوهشهای زیادی از جمله؛ لی ( ،)2090جینسبورگ
بالك ،روهربک و فانتوزو ( ،)2092کپستیک و فلمینگ
( ،)2002هنینگ ،وایدنر و مارتی ( )2002از اثربخشی
یادگیری به کمک همساالن بر پیشرفت تحصیلی حمایت
میکنند .اما ارتباط بین یادگیری به کمک همساالن و
پیشرفت تحصیلی در این پژوهش در تحلیل دو سطحی در
سطح کالس معنادار نبود .در این پژوهش نگرش
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دانشآموزان در مورد باور و تفکر آنها در مورد یادگیری به
کمک همساالن و نیز کاربرد این راهکار آموزشی در
چارچوب کالس آنها پرسش شد .یافتهها نشان میدهد که
این راهبرد زیاد در کالسها توسط هنرجویان به کار
نمیرود و برای هنرآموزان نیز به عنوان یک شیوه کمک
آموزشی چندان شناخته شده نیست و به کار گرفته نمیشود
و شیوه کاربست آن را به درستی نمیدانند .این یافته با
مبانی نظری و پژوهشهای زیربنای این پژوهش همسو
نیست .شاید بتوان ،در ریشهیابی علت این بخش از یافته
پژوهشی ردپای عوامل فرهنگی و عوامل فردی و اجتماعی
امروزی جامعه را یافت .این که فرهنگ آموزشی رایج
مدارس ما به رشد نمرهمحوری و روحیه رقابتطلبی کمک
میکند ،به طوری که فرهنگ شرقی و جمعگرای ما به
سمت فردگرایی پیش میرود و به موجب آن زیاد
دانشآموزان و معلمان ما از کارهای تیمی و گروهی استقبال
نمیکنند .از این رو نظام آموزشی و نظام آموزش و پرورش
فنی به دلیل نوع و جنس عملی درسیشان نیازمند
اصالحات عمیق و گستردهای در برنامهها و اهداف آموزشی
و پرورشی خود در این حوزه است .اگر معلم با فراهم آوردن
محیطی امن ،مطمئن و یاریگر به دانشآموزان فرصت
دهند تا با گروه همساالن در موقعیتهای مختلف آموزشی
همکاری متقابل داشته باشند و از یکدیگر حمایتهای
آموزشی نمایند؛ عالقه نسبت به انجام تکالیف و ابتکار عمل
در آنها رشد مییابد و انگیزه بیشتری نسبت به یادگیری پیدا
میکنند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها نیز افزایش
مییابد.
وجود رابطه بین کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی با
پژوهشهای لی ()2090؛ گاتفردسون ،گاتفردسون ،پاینه و
()2005؛ واترز و همکاران ()2001؛ لیلجبرگ و همکاران
()2090؛ صالحی و همکاران ()9329؛ خال گاتفردسون دی
( ،)9327صالحی و همکاران ()9322؛ صفوی فرخی و
همکاران ( )9310همسو است .بر اساس یافتههای این
پژوهش که بر اساس دیدگاه سیستمی به کیفیت آموزشی به
دست آمد نشان داد هر چه عوامل دروندادی مانند
دانشآموزان ،رفتار حرفهای معلمان ،فضای آموزشی،
امکانات و تجهیزات آموزشی ،برنامههای درسی وضعیت
مطلوبتری داشته باشند ،میتوان تا حدودی فرآیند و
برونداد مناسب را نیز انتظار داشت.

مدل میانگینها به عنوان پیامدها با متغیرهای

معلم (پرسش )1؛ بر اساس یافتههای سطح معلم ،سابقه
تدریس ،تحصیالت و جنس معلم بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان تاثیر ندارد .این نتیجه با یافتههای (پاالردی و
رامبرگر2002 ،؛ هانوشک9129 ،؛ هانوشک و ریوکین،
2009؛ به نقل از نقش )9312 ،همسو است .اما با پژوهش
نقش ( )9312همسو نیست و در پژوهش وی رابطه بین
سابقه تدریس معلمان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
معنادار بود ،پژوهش وی نشان داد که رابطه بین سابقه
تدریس و پیشرفت تحصیلی همیشه معنادار و یا کامالً خطی
نیست اگرچه شواهد حاکی از آن است که معلمان کم تجربه
اثربخشی کمتری نسبت به معلمان با سابقه باال دارند ،اما
مزیت میزان تجربه بعد از مدتی کاهش مییابد (نقش،
 .)9312اثربخشی تحصیالت معلم نیز در این پژوهش بر
پیشرفت تحصیلی هنرجویان معنادار نبود .اگرچه شاید این
یافته متاثر از پراکندگی یکسان هنرآموزان شرکت کننده در
این پژوهش است که بیشتر آنها دارای تحصیالت لیسانس
بودهاند .همچنین جنس هنرآموزان نیز تاثیری بر پیشرفت
تحصیلی هنرجویان نداشته است که خود نشاندهنده عدم
تفاوت بین هنرآموزان زن و مرد بر تبیین واریانس پیشرفت
تحصیلی هنرجویان دارد.
نتایج پژوهش نشان داد که در سطح دوم تحلیل ،پس از
ورود متغیرهای مربوط به معلمان در سطح کالس در کنار
متغیرهای مربوط به دانشآموز ،پیشبینیکنندههای سطح
کالس تغییرپذیری بیشتری را نسبت به پیشبینیکنندههای
سطح دانشآموز در متغیر پیشرفت تحصیلی تبیین کردند که
این نتیجه نشاندهنده تاثیرگذاری بیشتر نقش معلم نسبت
به دانشآموز بر پیشرفت تحصیلی ذکر شده است.
رابطه بین کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی هم در
سطح کالس (معلم) معنادار بود .پژوهشها نشان میدهد
دانشآموزانی که معلمانشان به لحاظ علمی صالحیت
دارند ،پیشرفت بیشتری داشتهاند؛ پژوهشهای دیگر نیز بر
نقش تجارب آموزشی و صالحیتهای حرفهای معلمان در
فضای یادگیری و کیفیت مدارس تاکید داشتهاند (به نقل از
صالحی.)9322 ،
در زمینه اثرات اجتماعی  -آموزشی انگیزش ،نقش
معلمان در انگیزش تحصیلی دانشآموزان بسیار پراهمیت
است اگر چه در گذشته اثر آن را بسیار محدود میپنداشتند

سیده ماهرخ موسوی و همکاران :بررسی پیشرفت تحصیلی با واسطه کیفیت آموزشی ،درگیری تحصیلی،یادگیری...
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(پینتریچ .)2002 ،جو کالسهای درس به عنوان یک عنصر
انگیزشی مطمئناً مکانها و موقعیتهای هستند که
ویژگیهای منحصر به فرد اجتماعی و روانشناختی آنها
میتواند انگیزش دانشآموزان را تسهیل کرده یا سد راه آن
شود .کالس میتواند مکان امنی باشد که در آن
دانشآموزان باور کنند که قادر به یادگیری هستند .در چنین
شرایطی است که یادگیری تسهیل خواهد شد (به نقل از
پارسونز و همکاران؛ ترجمه اسدزاده و اسکندری.)9322 ،
کالس همچنین میتواند برای دانشآموزان تهدید کننده
باشد ،آنجا که از نظر آنها ،مکانی برای عملکرد و ارزشیابی
ارزش فردی به شمار آید.
پراوات( ،9112 ،به نقل از وولفولک هوی و همکاران،
 )2002بیان میدارد که معلمان سازاگرا ،فرآیند یادگیری را
به خوبی مورد توجه قرار میدهند و چون دانشآموزان را در
فرآیند یادگیری درگیر مینمایند .نمرات حاصل از ارزیابی را
به عنوان حالت اطمینان از یادگیری مورد تاکید قرار
نمیدهند .معلمان سازاگرا ،اعتماد را به وجود میآورند تا
دانشآموزانشان در یادگیری مشارکت داشته باشند و با آن
درگیر شوند .این معلمان به عنوان تسهیلگر ،راهنماییهایی
الزم را برای کسب دانش و مهارت در محیطهای یادگیری
برای دانشآموزانشان با کیفیت باال فراهم میسازد و
میدانند که یادگیری برای هر دانشآموز میتواند بسیار
فردی و شخصی باشد؛ دانش پیشین ،فرهنگ و زمینه،
عالقهها و سطح شناختی و مهارتهای شخص را در نظر
بگیرد (الیوت و همکاران.)2000 ،
پژوهشها نشان دادهاند؛ کیفیت باالی روابط معلم و
دانشآموز انگیزش تحصیلی ،درگیری تحصیلی را در کالس
درس افزایش میدهد (به نقل از اکلز و رویزر .)2001 ،تاکر
و همکاران ( )2002در پژوهشی نشان دادند که توجه و
عالقهمندی معلم به کالس اثری مستقیم و قدرتمند بر
درگیری تحصیلی دانشآموزان دارد .مکاینرنی ()2005
دلیل اصلی این که چرا برخی دانشآموزان خود را درگیر

یادگیری نمیکنند را این نکته میداند که به توان خود برای
انجام آن کار باور ندارند بنابراین از شکست وحشت میکنند؛
این احساس و تفکر منفی از نظر وی در کالسهایی تشدید
میشود که رقابت ،ارزیابی علنی و تمرینهای بدون فکر در
آنها ارائه میشود .بر این اساس مربیان و دستاندرکاران
تعلیم و تربیت باید تکالیف درسی را طوری طراحی کنند که
مبتنی بر انگیزهها و ارزشهای دانشآموزان باشد .زمانی که
تکالیف برای دانشآموزان معنادار و در راستای ارزشهای
آنان باشند ،از انجام آنها لذت میبرند و هر چه را معلم،
والدین و اجتماع از آنها انتظار دارند را یاد میگیرند .بنابراین
هنرآموزان (معلمان) میتوانند با ایجاد شرایط مناسب ،زمینه
را برای رشد تواناییهای موجود در هنرجویان خود فراهم
آورند .اما الزمه آن این است که خود توانایی ،تخصص و
امکانات الزم را داشته باشند و بر ضرورت و اهمیت آن در
محیطهای آموزشی واقف یاشند.
همچنین اگر سیستمی بیاندیشیم کیفیت بروندادهای
یک نظام ،فقط تابعی از کیفیت دروندادها و فرآیندها
نیست .بر این اساس عواملی خارج از سطح کالس نیز در
پیشرفت تحصیلی هنرجویان میتواند تاثیر داشته باشد
بنابراین نادیده گرفتن آنها نیز منطقی نیست.
به متولیان آموزش و پرورش پیشنهاد میشود با
برگزاری کارگاههای آموزشی در دورههای ضمن خدمت با
استفاده از اساتید مجرب ،جهت آشنایی معلمان با اهمیت و
ضرورت و شیوه کاربست مولفههای درگیری تحصیلی و
یادگیری به کمک همساالن بر کاربرد راهکارهای آموزشی
مبتنی بر این متغیرها در آموزش به دانشآموزان تاکید شود.
با توجه به تاثیر کیفیت آموزشی بر مولفههای آموزش و
یادگیری ،مسئوالن و برنامهریزان آموزش و پرورش در
جهت ارتقاء کمی و کیفی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی در
تمام ابعاد دروندادها ،فرآیندها و بروندادها توجه بیشتری
مبذول دارند .و در این توجه بر زیرساختهای کیفیت
آموزشی تاکید شود.

منابع

بروجردی ،مرضیه ( .)9319بررسی اثربخشی آموزش انگیزش
پیشرفت بر ادراك از ساختار کالس و درگیری تحصیلی.
پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه عالمه طباطبایی.

ابیلی ،خدایار؛ هداوندی ،محمدرضا ( .)9323ارزشیابی کیفیت
دورههای آموزشی موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به
شرکت ایران خودرو .مجله روانشناسی و علومتربیتی.9،34، .
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پارسونز ،ریچارد؛ هینسون ،استفن؛ براون ،دیبوراساردو (.)9322
روانشناسی تربیتی (پژوهش ،تدریس ،یادگیری)( .ترجمه
حسن اسدزاده و حسین اسکندری) .تهران :انتشارات عابد.
پاغنده ،الهام ( .)9319بررسی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و
انگیزش تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان علوم
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی قم (پایاننامه کارشناسی ارشد).
دانشگاه علوم تحقیقات تهران.
خالدی ،محمد ( .)9327ارزیابی اثربخشی آموزشهای فنی و
حرفهای ،هنرستانها و دورههای علمی و کاربردی به
تفکیک خصوصی و دولتی بر اشتغال (کد طرح-904 :
 .)Soc -2702تهران .موسسه کار و تأمین اجتماعی
رستگار ،احمد؛ حجازی ،الهه؛ لواسانی ،مسعود و قربان جهرمی،
رضا ( .)9322باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی :نقش
اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی .پژوهشهای
روانشناختی 9 ،92 ،و .99-25 ،2
صالحی ،کیوان؛ زینآبادی ،حسنرضا و پرند ،کورش (.)9322
کاربست رویکرد سیستمی در ارزشیابی هنرستانهای فنی و
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