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   چکیده
 ادراك اساس بر مدرسه از رضایت علّی مدل تدوین پژوهش، این هدف
 تحصیلی پایستگیاي واسطه نقش با معلم حمایت ادراك و کالس محیط

 شهرستان متوسطه دوم دورة پسر و دختر انآموزدانش تحصیلی درگیري و
 روش بود.اي مرحله چنداي خوشه يگیرنمونه روش از استفاده با نقده

 بود. ساختاري معادالت مدل و همبستگی نوع از توصیفی پژوهش
 کالس محیط ادراك بروك، و اندرسون مدرسه از رضایتهاي نامهپرسش
 پایستگی همکاران، و لنت معلم حمایت ادراك همکاران، و جنتري
 ابزارهاي عنوان به ویر تحصیلی درگیري و مارش و مارتین تحصیلی
 دو با هاداده تحلیل گرفت. قرار استفاده مورد هاداده گردآوري

 و مستقیم تاثیر نشانگر هایافته شد. انجامAmos  و  SPSSافزارنرم
 است. مدرسه از رضایت بر تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگی معنادار

 پایستگی طریق از کالس محیط ادراك و معلم حمایت ادراك همچنین،
 بر معناداري و غیرمستقیم مستقیم، تاثیر تحصیلی، درگیري و تحصیلی
 مجموع، در که داد نشان حاضر پژوهش نتایج داشت. مدرسه از رضایت
 براي مناسبی بینپیش تواندمی کالس محیط ادراك و معلم حمایت ادراك
 درگیري و تحصیلی پایستگی طریق از انآموزدانش مدرسه از رضایت
  باشد. آنها تحصیلی

  
  کلیدي ژگانوا

 درگیري تحصیلی، پایستگی معلم، حمایت ادراك کالس، محیط ادراك
 .مدرسه از رضایت تحصیلی،

 
 
 

Abstract  
The purpose of this study was developing a school 
satisfaction model based on perception of classroom 
environment and perception of teacher support mediat-
ed by academic buoyancy and academic engagement in 
the students of second cycle of high schools in 
Naghadeh city through multi-stage cluster sampling 
method.The data were analyzed by statistical methods 
including correlation and structural equations model 
using SPSS and Amos. Questionnaires of Anderson 
and Brooke's school satisfaction, perception of class-
room environment's Gentry et al., perception of teacher 
support's Lent et al., Martin and Marsh's academic 
buoyancy, and Reeve's academic engagement were 
used as data collection tools. The data were analyzed 
by statistical methods including correlation and struc-
tural equations model with SPSS and Amos. Findings 
showed that academic buoyancy and academic en-
gagement have a direct and significant effect on school 
satisfaction; while there was a direct, an indirect and a 
significant effect of the perception of teacher support 
and the perception of the classroom environment on 
school satisfaction through academic buoyancy and 
academic engagement. The results of this investigation 
showed that in general, the perception of the teacher 
support and the perception of the classroom environ-
ment could be a good predictor of student's school 
satisfaction through their academic buoyancy and aca-
demic engagement 
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 نقش با معلم حمایت ادراك و کالس محیط ادراك اساس بر مدرسه از رضایت علّی مدل تدوین
  تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگی ايواسطه
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 مقدمه
 در را خود وقت از قسمتی نوجوانان تحصیلی، سال طول در

 پی است مهم آنچه بنابراین گذرانند؛می مدرسه مجموعۀ
 از رضایت با زیرا است، مدرسه از ارزیابی چگونگی به بردن
 از شناختی ارزیابی مدرسه، از رضایت و است مرتبط مدرسه
 ،1لیفتایم و (واراستنو کندمی ارائه مدرسه در زندگی کیفیت
2013.(  

اي سازه )،1398 اشراقی، و (روحانی مدرسه از رضایت
 ادراك شامل که است تربیت و تعلیم جریان در تأثیرگذار
 براي الزم شرایط آموزشی،هاي برنامه از انآموزدانش
-(ویتوریو است معلم راهنمایی و رفتار همچنین و مطالعه
 وضعیتی به مدرسه از رضایت همچنین، ).2006 ،2کاپرارا
 محیط از خاصیهاي جنبه فرد آن، در که دارد اشاره

 بردمی لذت آن از و کندمی درك دارد، دوست را تحصیلی
 وها برنامه کیفیت از آموزدانش ارزیابی و ادراك بیانگر که

 موضوعات سوي به نسبت بهتر نگرش و آموزشی تجارب
 به اعتماد تعامالت، مانند عناصري شامل و است درسی
 بین تناسب کیفیت جنسیت، و علمی رتبۀ نفس، عزت نفس،
 شهرت و اعتبار افراد، شخصیهاي ویژگی و آموزشی محیط
 ها،کالس و آموزشی درسی،هاي برنامه از رضایت علمی،
 به چهرههاي فعالیت کیفیت درسی، مواد و تدریس کیفیت
 رضایت شغلی، هايفرصت و برنامه فوقهاي فعالیت چهره،

 علمی پیشرفت معلمان، وسیلۀ به بازخورد ارائه مشارکت، از
 و (کارمن است آموزاندانش خودتنظیمی یادگیري میزان و

 از رضایت که گفت توانمی مجموع در ).2015 ،3الئورا
 حفظ براي انآموزدانش بر تأثیرگذار و مهم عوامل از مدرسه
 و بابیر (پترز، است آنها در تحصیل ادامه اراده و انگیزش
  ).2012 ،4فالوکس

 انآموزدانش مدرسه از رضایت در متعددي عوامل
 هستند محیطی دیگر برخی و فردي بعضی که تأثیرگذارند
 شده، انجام مطالعات اساس بر ).2002 ،5پورتر و (اومباچ
 تعامالت مانند عناصري با مدرسه از رضایت بین
 و ماديهاي پشتیبانی انواع معلم، و همدیگر با انآموزدانش

                                                
1. Varasteanu & Iftime 
2. Vittorio-Caprara 
3. Carmen & Laura 
4. Peters, Barbier & Faulx 
5. Umbach & Porter 

 و آموزشی تکنولوژي کیفیت ،آموزدانش آزادي معنوي،
 معناداري رابطۀ ان،آموزدانش خودکارآمدي میزان همچنین
 دیگر، سوي از ).2017 ،6تیلور و یتس (دوربر، دارد وجود
 طور به نیز )کالس محیط ادراك( لذت و عالقه ادراك
 تأثیرگذار انآموزدانش مدرسه از رضایت بر معنادار و مستقیم
 ).1398 ،بفرویی برزگر و (صادقی است

 شکل و شناختیروان فضاي به که کالس محیط
 ،7چمیدت ایسنس و (مریستو دارد اشاره مدرسه فیزیکی
 است؛ انآموزدانش زندگی مهم يهاحوزه از یکی ،)2014
 .کنندیم سپري مدرسه در را خود وقت از بسیاري آنها زیرا
 است سالک یا و مدرسه هدف ساختار از انآموزدانش كادرا
 این عبارتی، به دارد. اثر آنها هايپاسخ و رفتارها بر که

 ارزیابی( مدرسه در انآموزدانش تجارب به توجه با ادراکات
 به .است متفاوت )والدین نظر( آن از خارج یا و )معلمان
 آموزشی محیط در انآموزدانش گاهی که است دلیل همین
 داشت خواهند متفاوتیهاي تجربه ،مشترك و مشابه

 محیط حقیقت، در .)2011 ،8 رایان و نالکاپ ،پاتریک(
 آن در معلمان یا فراگیران که است موقعیتی یا فضا کالس

 اطالعاتی منابع و ابزارها از و دارند تعامل یکدیگر با
 مند بهره یادگیريهاي فعالیت کردن دنبال براي گوناگون

 کالس محیط از مثبتی ادراك انآموزدانش وقتی شوند.می
 مثبتهاي نگرش و بهتر عملکرد آورند،می دست به خود

 و فیشر (دورمن، داشت خواهند خودهاي آموخته به بیشتري
 ).2010 ،9والدریپ

 از رضایت بر تأثیرگذار متغیرهاي دیگر از همچنین
 ادراك است. معلم حمایت ادراك ان،آموزدانش مدرسه
 دارد معنادار و مثبت رابطۀ مدرسه از رضایت با معلم حمایت

 شودمی مدرسه از رضایت میزان معنادار افزایش موجب و
م شده ادراك حمایت ).1396 محمدي،(  در 10معل

 مورد شدن، داشته دوست از آنها احساسات به ،انآموزدانش
 ابعاد شامل که دارد اشاره بودن ارزشمند و گرفتن قرار احترام
 کاوك، وو، (هاگس، است تحصیلی و عاطفی حمایت
ن و ویالریل  روابط و تعامالت ).2013 ،11جانسو

                                                
6. Durber, Yeates & Taylor 
7. Meristo & Eisenschmidt 
8. Patrick, Kaplan & Ryan 
9. Dorman, Fisher & Waldrip 
10.Teacher Perceived Support 
11. Huges, Wu, Kwok, Villarreal & Johnson 
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 و موفقیت مانع یا و موجب تواندیم معلمان با انآموزدانش
 با معلمان تعامالت گردد. عاطفی و رفتاري سالمت نیز

 انتقال انتقادي، تفکر برانگیختن موجب نیز انآموزدانش
 ،آموزدانش تالش و توجه کردن متمرکز جدید، دانش

 که است منطقی بنابراین ؛شودیم حمایت و رغبت انگیزش،
 نتایج روي معلمان ریتأث ،آموزدانش - معلم تعامالت سنجش
  ).2011 ،1پیرات( دهد قرار محاسبه مورد را آموزشی

 و سرزندگی بر معناداري طور به معلم عاطفی حمایت
 و (احمدي است اثرگذار انآموزدانش تحصیلی پایستگی
 در آموزدانش توانایی به تحصیلی پایستگی ).1397 آقایی،
 نمرات جمله از تحصیلی يهاچالش و مشکالت بر غلبه
 و امتحان فشار تکلیف، انجام رقابتی، مهلت تعیین پایین،
 زندگی معمول مسیر مخصوص که دارد اشاره دشوار تکالیف
 پیشنهاد محققان ).2010 ،2مارش و (مارتین است تحصیلی

 پایستگی مفهوم کننده منعکس ،هاچالش این که ندا هکرد
 مزمن و حاد تحصیلی مشکالت از جداي و است تحصیلی
 ).2012 ،3(بارنت است يآورتاب سنتی ةساز به مربوط
 رشد با همسو تحصیلی پایستگی سازة مثبت يگیرجهت
 فردي وقتی که طوري به است. گرا مثبت یشناسروان
 احساس تنها نه دهد،می انجام خودجوش صورت به را کاري

 انرژي و نیرو افزایش احساس بلکه کند، نمی خستگی
 (کامفورد، است تحصیلی پایستگی الزمه که کندمی

 نشان تحقیقات نتایج همچنین، ).2015 ،4تورمی و باتیسون
 پشتکار، انگیزش، به منجر تحصیلی پایستگی که اند داده

 (بن شودمی تحصیلی درگیري مجموع در و تحصیلی تالش
  ).2001 ،5اتون و

 عملکرد سطح يارتقا در تواندیم که عواملی از یکی
 متغیر ،کند ایفا مؤثري بسیار نقش انآموزدانش تحصیلی
 درگیري است. آموزشی يهاتیفعال در تحصیلی درگیري
 تحصیلی موفقیت براي مدرسه،هاي فعالیت در انآموزدانش

 ).2010 ،6هولکمب و (وانگ است حیاتی و ضروري
 الزم آموزشیهاي مهارت و دانش کسب براي آموزاندانش
 و (وانگ شوند آموزشیهاي فعالیت درگیر فعاالنه است

                                                
1. Pieratt 
2. Martin & Marsh 
3. Barnett 
4. Comerford, Batteson & Tormey 
5. Bean & Eaton 
6. Wang & Holcombe 

 در انآموزدانش که داشت نظر در باید ).2013 ،7اکلز
 وها فعالیت تکالیف، در آنها بلکه شوند، نمی درگیر یادگیري
 این شود.می یادگیري به منجر که شوندمی درگیر تجاربی
 فعالیت یا تکلیف یک در فرد فعال ورود بیانگر درگیري

 از را 8تحصیلی درگیري توانمی دیگر عبارت به است.
 قرار بررسی مورد دارد، انآموزدانش براي تکلیف که معنایی

 داشته ارزش و معنا انآموزدانش براي تکلیف که زمانی داد.
 نوعی آنها و کندمی جلب خود به را آموزاندانش توجه باشد،
 این کنند.می احساسها فعالیت و تکلیف این به نسبت تعهد

 اتمام براي انآموزدانش که شودمی باعث تعهد احساس
 از مهم بعد دو تعهد و توجه بنابراین کنند؛ تالش تکلیف
 درگیري ).2005 ،9(اسکلکتی هستند تحصیلی درگیري
 ناشیهاي سختی با آموزدانش سازگاري راهبرد به تحصیلی

 درگیري مفهوم واقع در دارد. اشاره مدرسه در تحصیل از
 صرف انآموزدانش که تالشی کیفیت به تحصیلی
 مستقیم صورت به تا کنندمی آموزشی هدفمندهاي فعالیت

 ).2013 ،10(کالرك دارد اشاره یابند، دست مطلوب نتایج به
 داد نشان  )1391( همکاران و ابوالمعالی پژوهش نتایج
 تأثیر انآموزدانش تحصیلی درگیري بر کالس محیط ادراك
 و )1396( همکاران و ربانی همچنین دارد. معنادار و مستقیم

 ادراك که رسیدند نتیجه این به )2016( همکاران و 11الم
 درگیري بر معناداري و مستقیم طور به تواندمی معلم حمایت
 محمدي پژوهش طرفی از بگذارد. اثر انآموزدانش تحصیلی

 از رضایت بر کالس محیط ادراك که داد نشان )1396(
   .است اثرگذار نیز مدرسه

 ادراك جداگانه تأثیر به شده انجامهاي پژوهش بیشتر
 در مدرسه از رضایت بر معلم حمایت ادراك و کالس محیط
 طور به عوامل این تأثیر به کمتر و  پرداخته آموزاندانش
 علمی هايپژوهش کهاین ترمهم اند.دهکر توجه زمانهم

 آموزاندانش جامعه در مدرسه از رضایت پیرامون اندکی
 که آنچه ،این بر افزون است. گرفته صورت متوسطه مقطع
 اهمیت شده، واقع غفلت مورد گرفته صورت تحقیقات در

 متغیر نقش به پژوهش این در که است میانجی متغیر

                                                
7. Eccles 
8. Academic Engagement 
9. Schlechty 
10. Clark 
11. Lam 
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 را متغیرها دیگر اثرات که کنندهتنظیم یک عنوانبه میانجی،
 شده توجه نیز دهد،می قرار خود تأثیرتحت وابسته متغیر بر

  است.
 پژوهش این شده،مطرح مطالب گرفتن نظر در با
 مفهومی مدل آیا که است سؤال این به گوییپاسخ درصدد
 ادراك و کالس محیط ادراك اساس بر مدرسه از رضایت
 و تحصیلی پایستگیاي واسطه نقش با معلم حمایت
 چنین تدوین دارد؟ برازش تجربی مدل با تحصیلی درگیري
 در و انآموزدانش مدرسه از رضایت افزایش براي مدلی

 به توجه با است. ضروري آنها تحصیلی عملکرد بهبود نتیجه
 مدرسه، از رضایت زمینۀ در اخیرهاي پژوهش مطالعه

 پیشنهادي مفهومی مدل یک به حاضر پژوهش پژوهشگران
  است. مشاهده قابل )1( نمودار در که یافتند دست

  
 شناسیروش
 با و بنیادي آن، هدف گرفتن نظر در با حاضر پژوهش روش
 نگرفته صورتها داده ایجاد دراي مداخله اینکه به توجه
 این همچنین است. همبستگی نوع از توصیفی است،

 هدف و است ساختاري معادالت یابی مدل نوع از پژوهش
 موجود زاددرون و زادبرون نهانهاي سازه رابطه بررسی آن
 انآموزدانش همه را پژوهش آماري جامعۀ است. مدل در

 دادند تشکیل نقده شهرستان متوسطه دوم دورة پسر و دختر
 بودند. تحصیل به مشغول 1389-99 تحصیلی سال در که
 یابیمدل شناسی روش در که شده پیشنهاد کلی طور به

 15 تا 5 بین تواندمی نمونه حجم ساختاري معادالت

 تعیین سؤال) (یا شده يگیراندازه متغیر هر ازاي به مشاهده
 پنج سؤال 102 به توجه با بنابراین ؛)1395 (هومن، شود

 مذکور جامعۀ از حاضر، پژوهش در استفاده مورد نامهپرسش
اي مرحله چنداي خوشه گیرينمونه روش با نفر 550

 تمام بین از اول مرحلۀ در که صورت این به شدند. انتخاب
 هر در و دبیرستان 9 نقده شهرستانهاي دبیرستان
 همه و شده انتخاب تصادفی طور به کالس دو دبیرستان،

 تحلیل براي گرفتند. قرار آزمون مورد کالس دو آن افراد
 و SPSS افزارنرم دو ازها داده تحلیل براي نرم دو ازها داده

Amos شد. استفاده  
  

 ابزار
   1مدرسه از رضایت نامۀپرسش .1
 که ساختند )2000(2بروك و اندرسون را نامهپرسش این

 عواطف عمومی، (رضایت مقیاس خرده 7 و گویه 39 داراي
 انسجام و ماجراجویی پیشرفت، فرصت، معلم، با رابطه منفی،

 (ازاي درجه چهار طیف یک در گویه هر است. اجتماعی)
 شود.می يبنددرجه )4 موافق= کامالً تا 1 مخالف= کامالً
 کل باالتر نمرة و دارد قرار 156 تا 39 بین نمرات دامنه
 است. بیشتر مدرسه در زندگی کیفیت دهندة نشان مقیاس
 روایی بررسی منظور به )1390( همکاران و شال سلطانی
 خودکارآمدي نامۀپرسش دو از نامهپرسش این همگراي
 وها سین نوجوانان سازگاري و )2001( موریس عمومی

                                                
1.School Satisfaction Questionnaire 
2. Anderson & Bourke 

 مدرسه از رضایت

 پایستگی تحصیلی

 تحصیلی درگیري

 کالس محیط

 معلم حمایت

اي پایستگی  رضایت از مدرسه بر اساس ادراك محیط کالس و ادراك حمایت معلم با نقش واسطهمدل مفهومی  .1شکل 
 تحصیلی و درگیري تحصیل
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 عوامل بین همبستگی میزان کردند. استفاده )1993( سینگ
 گراییهم بیانگر )42/0 تا 14/0 (از نامهپرسش سه این

 از رضایت نامۀپرسش ابعاد باها مؤلفه اغلب معنادار و مناسب
 شیوه به آزمون پایایی بررسی در آنها همچنین بود. مدرسه
 این میزان نامه،پرسشهاي عامل براي کرونباخ آلفاي
 حاضر پژوهش در کردند. گزارش 85/0 تا 70/0 از را ضریب
   شد. برآورد 79/0 مقیاس کل براي کرونباخ آلفاي ضریب

  
   1کالس طیمح از ادراك نامۀپرسش.2
 31 در )2002( 2ریزا و گابل جنتري، را نامهپرسش این
 ادراك مقیاس خرده چهار شامل و اندکرده تهیه سؤال
 کار بههاي گویه است. لذت و انتخاب ي،انگیزچالش عالقه،
 و کالس از را فرد برداشت نامهپرسش این در رفته
 یک در گویه هر .کندیم منعکس وي کالسی يهاتیفعال
 )5 موافقم= کامالً تا 1 =مخالفم (کامالًاي درجه پنج طیف
 روایی )1393( طالع خوش پژوهش در شود.می يبنددرجه

 شده تأیید دانشگاه استادان وسیلۀ به نامهپرسش محتوایی
 باالي کرونباخ آلفاي طریق از آن پایایی همچنین است.

 آلفاي ضریب هم حاضر پژوهش در است. شده ذکر 70/0
   شد. محاسبه 82/0 کرونباخ
  

  3معلم حمایت ادراك نامۀپرسش. 3
 به او همکاران و 4لنت معلم حمایت ادراك ۀنامپرسش
 جامعه در و ترجمه فارسی به )1392( منیع میکائیلی وسیلۀ

 خرده دو و گویه 9 شامل و شده رواسازي ایران دانشگاهی
 شیوه است. تحصیلی حمایت و عاطفی حمایت مقیاس
 تا 1مخالف= کامالً (ازاي درجه پنج صورت به گذارينمره
 45 تا 9 بین نمرات دامنۀ و شودمی انجام )5موافق= کامالً
 و مهنا پژوهش در نامهپرسش این روایی میزان دارد. قرار
 .است شده تأیید متخصصان وسیلۀ به )1395( پسند طالع
 کرونباخ آلفاي ضریب نامهپرسش پایایی براي همچنین آنها
 این مقدار هم حاضر پژوهش در کردند. گزارش 72/0 را کل

  شد. محاسبه 75/0 ضریب

                                                
1. Perceptions of Classroom Environment Question-
naire 
2. Gentry, Gable & Rizza 
3.Perception of Teacher Support Questionnaire 
4. Lent 

  5تحصیلی پایستگی نامۀپرسش. 4
 و اندساخته )2008( 6مارش و مارتین را نامهپرسش نیا

 کامالً تا 1 =مخالفم (کامالًاي درجه پنج سؤال شش داراي
 به مقیاس این نمرة حداکثر و حداقل است. )5 موافقم=
 و مارتین وسیلۀ به مقیاس این روایی است. 30 و 6 ترتیب
 آلفاي پایایی ضریب آنها است. شده تایید )2008( مارش
 این مقدار اند.کرده گزارش 80/0 را نامهپرسش نیا کرونباخ
 است. شده گزارش 70/0 )1394( ربیعی پژوهش در ضریب
 دست به 74/0 نیز حاضر پژوهش در کرونباخ آلفاي میزان

  آمد.
  
  7تحصیلی درگیري نامۀپرسش. 5
 ،است کرده نیوتدو هیته )2013( 8ویر که را نامهپرسش نیا

 4( یشناخت يریدرگ اسیمق خرده چهار و هیگو 17 يدارا
 )هیگو 5( یعامل و )هیگو 4( یطفعا )هیگو 4( يرفتار )،هیگو

 هفت کرتیل اسیمق کی با هیگو هر بهها یآزمودن است.
 ویر هند.دمی پاسخ موافقم) کامالً تا مخالفم (کامالًاي درجه

 با و سازه ییروا قیطر از را نامهپرسش نیا ییروا )2013(
 مطلوب را آن و محاسبه يدیائت یعامل لیتحل از استفاده
 در نیز )1395( یوسفی و بردبار همچنین است. کرده گزارش
 نیا سازه ییروا ایرانی، نمونه روي بر خود پژوهش
 و محاسبه يدیائت یعامل لیازتحل استفاده با را نامهپرسش
 از باالتر معنادار عاملی بارها ماده همه که کردند گزارش

 بار خود به مربوطهاي عامل در و )P>001/0( دارند 47/0
 آلفاي ضریب از پایایی محاسبه براي این، بر افزون .شدند

 نامهپرسش کل براي آن مقدار که کردند استفاده کرونباخ
 )2013( ویر پژوهش در ضریب این مقدار شد. گزارش 86/0
 کل کرونباخ آلفاي نیز حاضر پژوهش در شد. محاسبه 92/0
  آمد. دست به 85/0
  

  هایافته
 کننده شرکت متوسطه دوم دورة آموزدانش نفر 550 میان از
 بودند. پسر نفر 285 و دختر نفر 265 پژوهش، این در

                                                
5. Academic Buoyancy Questionnaire 
6. Martin & Marsh 
7. Academic Engagement Questionnaire (AEQ) 
8. Reeve 
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 ترتیب به انآموزدانش کل سن معیار انحراف و میانگین
  بود. 667/0 و 35/16

 براي معیار انحراف و میانگین )1( شماره جدول در
  است. شده ارائه متغیرها

 براي معیار انحراف و میانگین )1( شماره جدول مطابق
 )،94/6( 98/33 ترتیب به معلم حمایت ادراك متغیرهاي
 تحصیلی پایستگی )،53/14( 47/69 کالس محیط ادراك

 براي و )23/18( 29/74 تحصیلی درگیري )،86/4( 76/20
 طبق همچنین است. )37/23( 04/97 مدرسه از رضایت
 ادراك میان معناداري و مثبت همبستگی فوق، جدول
 پایستگی )،796/0( کالس محیط ادراك با معلم حمایت
 از رضایت و )743/0( تحصیلی درگیري )،663/0( تحصیلی
 محیط ادراك میان عالوه، به دارد. وجود )659/0( مدرسه
 تحصیلی درگیري )،690/0( تحصیلی پایستگی با کالس

 پایستگی میان و )680/0( مدرسه از رضایت )،772/0(
 مدرسه از رضایت و )648/0( تحصیلی درگیري با تحصیلی

 از رضایت با تحصیلی درگیري میان همچنین و )645/0(
 با .دارد وجود معناداري و مثبت همبستگی )788/0( مدرسه

 و است مدل تدوین که حاضر پژوهش هدف گرفتن نظر در
 این از است، آنهاي فرضپیش رعایت نیازمند سازيمدل
 نرمال اسمیرنوف،-کلموگراف آزمون از استفاده با ادامه در رو

 همچنین ).2 شماره (جدول شد بررسیها داده توزیع بودن
 براي الزم نمونه حجم اینکه به توجه با است ذکر به الزم
 مشاهده هر ازاي در نمونه 15 حداکثر و 5 حداقل سازيمدل
 اینهاي نامهپرسش در و )1395 (هومن، است سؤال یا

 حداقل بنابراین داشت؛ وجود سؤال 102 مجموع در پژوهش
 نفر، 550 نهایت در که بود نفر 510 نیاز مورد نمونه حجم
 آزمون نتایج )2( شماره جدول در گرفت. قرار پژوهش مورد

 توزیع بودن نرمال بررسی جهت اسمیرنوف-کلموگراف
  است. شده ارائهها داده

هاي مؤلفه تمام در )،2( شماره جدول نتایج به توجه با
 نیست معنادار آمده دست به Z مقدار پژوهش متغیرهاي

)05/0>P.( رعایتها داده توزیع بودن نرمال فرض بنابراین 
هاي مؤلفه به مربوط توصیفی اطالعات همچنین، است. شده

 معیار انحراف و میانگین شامل شده يگیراندازه متغیرهاي
 بیشترین داراي يانگیزچالش مولفۀ که دهدمی نشان

 مولفۀ و )86/5( معیار انحراف با )83/24( میانگین

جهت بررسی نرمال  اسمیرنوف-کلموگرافآزمون نتایج . 2جدول 
هاي  میانگین و انحراف معیار مؤلفهها و  داده توزیعبودن 

  متغیرهاي پژوهش

سطح   آماره  ها مؤلفه
 انحراف  میانگین  معناداري

  معیار
  25/4  44/19  200/0  125/0  . حمایت عاطفی1
  55/3  55/14 200/0  114/0  حمایت تحصیلی. 2
  73/4  13/15 200/0  111/0  عالقه. 3
  86/5  83/24 200/0  076/0  انگیزيچالش. 4
  14/4  87/15 200/0  121/0  . انتخاب5
  36/3  64/13 200/0  123/0  لذت. 6
  86/4  76/20  096/0  128/0  پایستگی. 7
  94/6  23/23 200/0  107/0  درگیري شناختی. 8
  06/4  29/13 200/0  116/0  درگیري رفتاري. 9

  64/5  77/18 200/0  119/0  درگیري عاطفی. 10
  42/5  99/18  095/0  130/0  درگیري عاملی. 11
  60/4  49/15 200/0  120/0  رضایت عمومی. 12
  64/4  06/15 200/0  117/0  رابطه با معلم. 13
  40/6  07/23 200/0  122/0  فرصت. 14
  74/3  55/13 093/0  132/0  پیشرفت. 15
  81/2  71/9 200/0  118/0  . ماجراجویی16
  19/5  16/20 200/0  098/0  . انسجام اجتماعی17

 شده يگیراندازه متغیرهاي به مربوط توصیفی اطالعات
 است. شده آورده )1( شماره جدول در

  همبستگی متغیرهاي بررسی شدهانحراف معیار و  میانگین و .1جدول 
    4  3  2  1  انحراف معیار  میانگین  متغیر

          1  94/6  98/33  . ادراك حمایت معلم1
        1  *796/0  53/14  47/69  . ادراك محیط کالس2
      1  *690/0  *663/0  86/4  76/20  . پایستگی تحصیلی3
    1  *648/0  *772/0  *743/0  23/18  29/74  . درگیري تحصیلی4
    *788/0  *645/0  *680/0  *659/0  37/23  04/97  رضایت از مدرسه. 5

P< 0/01  **  
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 معیار انحراف با )71/9( میانگین کمترین داراي ماجراجویی
  است. )81/2(

 متغیرهاي براي ساختاري معدالت مدل )2( نموادر در
 شده ارائه شده، استاندارد مسیر ضرایب همراه به پژوهش

  است.

 ساختاري معادالت شده تایید الگوي )2( شماره نمودار
 کالس، محیط ادراك معلم، حمایت ادراك متغیر پنج براي

 را مدرسه از رضایت و تحصیلی درگیري تحصیلی، پایستگی
 دهنده نشان )2( نمودار در شده تایید مدل دهد.می نشان

 متغیرهاي پژوهش به همراه ضرایب مسیر استاندارد شدهمدل معدالت ساختاري براي . 2نمودار 

 هاي متغیرهاي پژوهشمولفهکواریانس  -ماتریس واریانس. 3جدول 
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 در کالس محیط ادراك و معلم حمایت ادراك که است این
 درگیري و تحصیلی پایستگی گیريمیانجی با انآموزدانش

 عبارت به گذارد.می اثر آنها مدرسه از رضایت بر تحصیلی
 مدرسه از رضایت یبینپیش توانایی متغیرها این دیگر،
 معلم حمایت ادراك باال نمودار مطابق دارند. را انآموزدانش

 ترتیب به تحصیلی پایستگی بر کالس محیط ادراك و
 و )؛74/0( و )55/0( تحصیلی درگیري بر )،69/0( و )49/0(
 گذارند.می مستقیم اثر )34/0( و )24/0( مدرسه از رضایت بر

 متغیر دو از مستقیم طور به مدرسه از رضایت متغیر همچنین
 تأثیر )88/0( تحصیلی درگیري و )38/0( تحصیلی پایستگی
 تمام باال مدل در که است ذکر به الزم است. پذیرفته

 بین از ).>05/0P( است معنادار نیز کوواریانس مسیرهاي
 حمایت مؤلفۀ معلم، حمایت ادراك متغیرهاي مقیاس خرده

 متغیر این روي بر را تأثیر بیشترین )82/0( تحصیلی
 متغیرهاي مقیاس خرده میان از این، بر افون است. گذاشته
 متغیر در )؛79/0( لذت مؤلفۀ کالس، محیط ادراك

 )؛62/0( مشترك طور به 5 و 3 سؤال تحصیلی، پایستگی
 در و )؛73/0( عاطفی مولفۀ تحصیلی، درگیري متغیر در

 بیشترین )86/0( فرصت مولفۀ مدرسه، از رضایت متغیر
   اند.گذاشته مربوطه متغیر روي بر را تأثیر

 و غیراستاندارد استاندارد، مسیر ضرایب بررسی
  است. شده ارائه )4( جدول در آنها t هايکمیت
 مسیر t مقدار )4( شماره جدولهاي داده به توجه با
 ادراك )،935/5( تحصیلی پایستگی به معلم حمایت ادراك
 حمایت ادراك )،374/7( تحصیلی درگیري به معلم حمایت

 کالس محیط ادراك )،588/2( مدرسه از رضایت به معلم
 به کالس محیط ادراك )،178/8( تحصیلی پایستگی به

 به کالس محیط ادراك )،713/9( تحصیلی درگیري
 رضایت به تحصیلی پایستگی )،728/2( مدرسه از رضایت

 از رضایت به تحصیلی درگیري و )619/3( مدرسه از
 همه اینکه گرفتن نظر در با است. )017/4( مدرسه
 ضرایب است، 58/2 از بیشتر یا) (برابر جدول tهاي کمیت

  است. دار معنی اطمینان درصد 99 با مذکور مسیرهاي
 نشان )5( جدول در کل و غیرمستقیم مستقیم، اثرات

  است. شده داده
 ادراك شود،می مشاهده )5( جدول در که گونه همان

 متغیرهاي تنها کالس محیط ادراك و معلم حمایت
 هم و مستقیم صورت به هم که هستند برونزادي

 اثر مدرسه از رضایت زاددرون متغیر بر غیرمستقیم
 زاددرون متغیر بر زادبرون متغیرهاي دیگر اثر گذارند.می
   است. مستقیم شکل به فقط خود

 به مربوط برازشهاي شاخص )6( شماره جدول در
  است. شده بیان پیشنهادي مدل

 مقدار شود،می مشاهده )6( جدول در که طورهمان
CMIN)536/322( درجۀ با )را مطلوبی مقدار )97آزادي 
 آزادي درجه به نسبت کا مجذور مقدار دهد.می نشان

CMIN/df )325/3( 5 تا 2 بین اینکه توجه با که است 
هاي شاخص از دهد.می نشان را قبولی قابل برازش است،

  برآوردها و مشخصات کلی مدل. 4جدول 
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 شاخص )،1GFI( برازش نیکویی شاخص دیگر، مهم
 برازش شاخص و )،2AGFI( شده اصالح برازش نیکویی
 یک به بودن نزدیک دلیل به که هستند )3CFI( تطبیقی
 شاخص همچنین هستند. مدل مطلوب برازش دهنده نشان
 اینکه دلیل به نیز )4PNFI( شده هنجار مقتصد برازش
 مدل اقتصاد که دهدمی نشان است، بیشتر 5/0 از آن مقدار
 تقریب مجذورات میانگین خطاي ریشه است. شده رعایت

)5RMSEA( محاسبه قابل مختلف اطمینان فواصل براي 
 براي برش نقطه عنوان به اغلب که است شاخصی و است
 که هایی مدل برازش شود.می شناخته بد و خوبهاي مدل
 شوندمی تلقی ضعیف هستند، 10/0 از باالتر مقادیر داراي
 مدل براي شاخص این مقدار بنابراین و )1395 (هومن،
  باشد.می قبول قابل حد در )056/0( حاضر

  
  و بحث گیرينتیجه
 بر مدرسه از رضایت علّی مدل تدوین پژوهش این هدف
 نقش با معلم حمایت ادراك و کالس محیط ادراك اساس
 با بود. تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگیاي واسطه

                                                
1. Goodness of Fit Index 
2. Adjusted Goodness of Fit Index 
3. Comparative Fit Index 
4. Parsimonious Normed Fit Index 
5. Root Mean Square Error of Approximation 

 و )6( شماره جدول در برازش نیکوییهاي شاخص به توجه
 متغیر با مدرسه از رضایت گفت توانمی )،2( شماره نمودار
 گريمیانجی با و معلم حمایت ادراك و کالس محیط ادراك

   است. بینیپیش قابل تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگی
 حمایت ادراك که داد نشان ساختاري روابط تحلیل

 اثرگذار تحصیلی پایستگی بر معنادار و مستقیم طور به معلم
 همکاران و مرادي پژوهش نتایج با همسوها یافته این است.

 است. )1395( آجدانی و )1397( آقایی و احمدي )،1397(
 ادراك که داد نشان مدل تحلیل از حاصل نتایج همچنین
 درگیري بر معناداري و مستقیم طور به تواندمی معلم حمایت
 با همسو نتیجه این که بگذارد اثر انآموزدانش تحصیلی
 و ربانی )،1398( فوالدچنگ و بیدي ده آزادي پژوهش
 همچنین، است. )2016( همکاران و الم و )1396( همکاران

 معلم حمایت ادراك معنادار و مستقیم تأثیر از حاکیها یافته
 نژاد عزیزي پژوهش نتایج با که بود مدرسه از رضایت بر
 به کالس محیط ادراك همچنین دارد. خوانیهم )1395(

 است اثرگذار تحصیلی پایستگی بر معناداري مستقیم شکل
 و )1396( همکاران و دمیرچی صدري مطالعه نتایج با که

 ادراك عالوه، به دارد. مشابهت )2007( همکاران و 6فرایدل
 تأثیر انآموزدانش تحصیلی درگیري بر کالس محیط
 پژوهش نتایج با نیز یافته این دارد. معنادار و مستقیم

                                                
6. Friedel 

 اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل .5جدول 

 هاي برازش مربوط به مدل پیشنهاديشاخص .6جدول 
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 )2011( 1مینارت و اوپدنکر و )1391( همکاران و ابوالمعالی
 نیز مدرسه از رضایت بر کالس محیط ادراك است. همسو
 خوانیهم )1396( محمدي مطالعه نتایج با که است اثرگذار

 رضایت بر تحصیلی پایستگیها یافته مطابق طرفی، از دارد.
 این گذارد.می معنادار و مستقیم تأثیر آموزاندانش مدرسه از

 است. )1393( کهریزي پژوهش نتایج با همسو نیز یافته
 رضایت بر تحصیلی درگیري که داد نشانها یافته همچنین

 یافت دیگري پژوهش در یافته این است. اثرگذار مدرسه از
 در است. حاضر پژوهش فرد به منحصر نتایج از و نشد

 و معنادار اثرگذاري که پژوهش اساسی یافتۀ نهایت
 بر معلم حمایت ادراك و کالس محیط ادراك غیرمستقیم
 درگیري و تحصیلی پایستگی طریق از مدرسه از رضایت
 )،2005( 2چن وهاي پژوهش نتایج با همسو بود، تحصیلی
 )1394( همکاران و هاشمی و )2007( همکاران و فرایدل
   است.

 بر معلم حمایت ادراك شد، بیان تر پیش که طور همان
 نتیجه این توضیح در است. اثرگذار تحصیلی پایستگی

 4برونر نظریه 3سازيگاهتکیه مفهوم به توجه با گفت توانمی
 اکنون آنچه از گذار براي یادگیرنده هدایت فرایند بیانگر که
 )؛1398 (سیف، است ،بگیرد یاد است قرار آنچه به داندمی

 به معلم تحصیلی حمایت ویژه به و عاطفی حمایت
 بعد موفق بازگشت در وي توانایی افزایش موجب آموزدانش
  شود.میها چالش بر کردن غلبه و تحصیلی هايشکست از

 ادراك معنادار و مستقیم تأثیر پژوهش، این دیگر یافتۀ
 شرح در بود. انآموزدانش تحصیلی درگیري بر معلم حمایت
 را معلم حمایت که انیآموزدانش که گفت باید یافته این
 و شوندمی درگیر تحصیلی امور در بیشتر کنند،می درك
 نتیجه در و بیشتر رفتاري) (درگیري مشارکت و تالش

 عاطفی) (درگیري شوق و شور عالقه، مانند مثبت احساسات
 نیز آنها خستگی) و (اضطراب منفی احساسات دارند. بیشتري
 معلم حمایت درك کاهش مقابل، طرف در یابد.می کاهش

 در درگیري مدت طول کاهش موجب ،آموزدانش از

                                                
1. Opdenakker & Minnaert 
2. Chen 
3. Scaffolding 
4. Bruner 

 و (فورر شودمی وي مشارکت کیفیت و تحصیلیهاي فعالیت
   ).2003 ،5اسکینر

 ادراك معنادار و مستقیم تأثیر پژوهش، این دیگر یافتۀ
 یافته این تبیین در بود. مدرسه از رضایت بر معلم حمایت
 از معلمان عاطفی و تحصیلی حمایت که گفت توانمی

 دانش انتقال انتقادي، تفکر برانگیختن موجب انآموزدانش
 و انگیزش ،آموزدانش تالش و توجه کردن متمرکز جدید،
 شناختی، روان بهزیستی سبب نهایت در و بیشتر رغبت

 )2013 اکلز، و (وانگ شودمی تحصیلی موفقیت و سازگاري
 شرایط و مدرسه از آموزدانش رضایت مجموع در که

 است. فرایند این حاصل خود، تحصیل
 و معنادار اثر حاضر، پژوهشهاي یافته از دیگر یکی
 با بود. تحصیلی پایستگی بر کالس محیط ادراك مستقیم
 که زمانی )1993( همکاران و اکلز دیدگاه به توجه
 وي انتخاب به که کند درك محیطی را کالس آموزدانش
 منتهی وي استقالل تقویت به نهایت در و گذاشته احترام
 مفید خود براي را درس کالس صورت این در شود،می
 وها چالش با برخورد براي مناسبی راهبردهاي از و یابدمی

 به منجر که کندمی استفاده تحصیلی شرایط با انطباق
 در همچنین شد. خواهد تحصیل زمینه در وي موفقیت
 که ارتباطی الگوي یا و است بسته ارتباط که هایی کالس
 آموزدانش باشد، نداشته را استقالل و اراده آزادي امکان
 را خود تحصیلی زندگی در پایدار وضعیت حفظ توانایی
 داشت. نخواهد
 ادراك مستقیم اثر معناداري پژوهش، این دیگر یافتۀ
 در بود. انآموزدانش تحصیلی درگیري بر کالس محیط
 که هایی فعالیت انتخاب گفت توانمی یافته این توضیح
 انجام انگیزة تواندمی باشد، برانگیز چالش انآموزدانش براي
 که زمانی واقع در باشد. داشته پی در راها فعالیت آن

 سطح در آن دشواري که باشند داشته تکالیفی انآموزدانش
 داشت خواهند آن انجام براي بیشتري عالقۀ باشد، متوسط
 به بیشتري لذت برایشان آنها انجام و )2013 ،6(بالنچارد
 بیشتر نیز رفتاري و عاطفی نظر از مجموع، در و دارد همراه
   شوند.می درگیر

                                                
5. Furrer & Skinner 
6. Blanchard 
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 و مستقیم تأثیر حاضر، پژوهشهاي یافته دیگر از
 در بود. مدرسه از رضایت بر کالس محیط ادراك معنادار
 محیط بودن انگیزچالش که گفت توانمی یافته این تبیین
 همراه زیادي انگیزة با که آموزشیهاي برنامه و کالس
 گیري تصمیم براي فضایی شدن ایجاد همچنین و شودمی
 نوع هر یا تکالیف انجام مختلفهاي شیوه میان از انتخاب و

 و تحصیل به عالقه ایجاد موجب دیگري، تحصیلی فعالیت
 سبب مجموع در که شده انآموزدانش در بیشتر لذت

 علمی،هاي ماجراجویی به پرداختن و پیشرفت افزایش
 مدرسه از رضایت حس نهایت در و اجتماعی انسجام
  گردد.می

 معنادار و مستقیم تأثیر پژوهش، این دیگر یافتۀ
 این تبیین در بود. مدرسه از رضایت بر تحصیلی پایستگی
 بر غلبه در آموزدانش توانایی که گفت باید نیز یافته

 و پشتکار داشتن ي،آورتاب همچنین و تحصیلی مشکالت
 پیوندهاي ایجاد موجب تحصیلی شکست از بعد تالش ادامه

 جزئیهاي پیشرفت شود.می دوستان و معلمان با جدیدي
هاي فرصت و شودمی آموزدانش نفسعزت افزایش باعث

 رضایت با بنابراین، بیند؛می خود روي  پیش را جدیدي
هاي چالش با مصاف به بیشتري نفس به اعتماد و خاطر

  رود.می تحصیلی
 درگیري مستقیم اثر معناداري ،پژوهش این یافتۀ آخرین
 توانمی هم رابطه این در بود. مدرسه از رضایت بر تحصیلی
 و تکالیف انجام در آموزدانش فعاالنه ورود که گفت
 و وي براي تکالیف بودن معنادار تحصیلی، هايفعالیت
 بر مثبتی اثر آموزشی اهداف با سازگار راهبردهاي داشتن
 که دارد آموزدانش رفتاري و شناختی عاطفی، درگیري
 شده، ایجادهاي فرصت از بهینه استفاده موجب

 دیگر با همکاري افزایش و علمیهاي ماجراجویی
 آموزشی اهداف به رسیدن براي معلمان نیز و انآموزدانش
 افزایش مدرسه از آموزدانش عمومی رضایت نتیجه در شود.
  شد. خواهد وي تحصیلی موفقیت ضامن که یابدمی

 معنادار ثرگذاريا حاضر پژوهش کلی یافتۀ مجموع، در
 محیط ادراك و معلم حمایت ادراك متغیرهاي مستقیم و

 طریق ازها آن غیرمستقیم اثر و مدرسه از رضایت بر کالس
 این تبیین در بود. تحصیلی درگیري و تحصیلی پایستگی
 و عاطفی حمایت انآموزدانش که نسبتی به گفت باید یافته

 کالس محیط و کنندمی درك را معلم سوي از تحصیلی

 و تسلط احساس و است بخشلذت و انگیزچالش آنها براي
 مشکالت بر غلبه توانایی دهد،می آنها به را انتخاب توانایی
 تکالیف با آنها درگیري همچنین و تالش ادامه و تحصیلی
 شود؛می بیشتر شناختی و رفتاري عاطفی، نظر از تحصیلی
 را خود روابط کنند،می استفاده خوبی بهها فرصت از بنابراین

 پیشرفت و بخشندمی بهبود معلمان وها کالسیهم با
 عمومی رضایت نهایت در که شودمی حاصل الزم تحصیلی
  دارد. دنبال به را مدرسه از آموزاندانش
 بههاي یافته و گذشتههاي پژوهش مرور به توجه با
 این در پژوهشگران فرضی مدل شدن تایید و آمده دست

 که کرد پیشنهاد توانمی کاربردي لحاظ به پژوهش،
 همکاري با تربیتی متخصصان و آموزشی انریزبرنامه
 تربیتی،هاي موقعیت و آموزشیهاي برنامه تنظیم با معلمان

هاي مؤلفه کهاي شیوه به درس کالس مدیریت و تنظیم با
 ي،انگیزچالش عالقه، ادراك جمله از کالس محیط ادراك
 تقویت انآموزدانش در را لذت احساس و انتخاب توانایی
 تحصیلی پایستگی آنها از تحصیلی و عاطفی حمایت و کند
 افزایش با و داده افزایش را فراگیران در تحصیلی درگیري و

 که شد آنها در مدرسه از بیشتر رضایت موجب توانمی آنها
 پیشرفت نهایت در و تحصیلی عملکرد ارتقاي کار، حاصل
  بود. خواهد تحصیلی
 از پژوهش اینهاي آزمودنی که است ذکر به الزم
 متوسطه دوم دورة پسر و دختر انآموزدانش جامعۀ

 به نتایج تعمیم مسئله این رو این از بودند، نقده شهرستان
 دیگر از کند.می مواجه محدودیت با را دیگر جوامع

 زمان جمله از مزاحم متغیرهاي پژوهش، اینهاي محدودیت
 برخی و 19-کووید گیري همه به توجه با  که بود آن انجام

 دیگر زمانی در است ممکن آن از ناشی هايمحدودیت
 در نتیجه در نشود. تکرار اطمینان ضریب این با نتایج همین
 بنابراین کرد؛ احتیاط باید پژوهش اینهاي یافته تعمیم
 مقاطع در بعديهاي پژوهش در که شودمی پیشنهاد
 همچنین شود. تکرار پژوهش این دیگر جوامع در و تحصیلی
 را پژوهش کیفیت مدل، به دیگرهاي عامل کردن اضافه
 از رضایت بر تأثیرگذار دیگر متغیرهاي و بردمی باالتر
 این، بر افزون شود. بررسی نیز انآموزدانش در مدرسه
 براي پژوهش این در شده تایید مدل از شودمی پیشنهاد
 آموزاندانش مدرسه از رضایت در مداخله و یبینپیش

  شود. استفاده
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 اساس بر تحصیلی پایستگی یبینپیش ).1395( زهره آجدانی،

 شده. ادراك اجتماعی حمایت و کلب یادگیريهاي سبک
 دانشگاه عمومی، یشناسروان ارشد، کارشناسی نامه پایان
  شاهرود. واحد اسالمی، آزاد
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 خودتنظیمی و تحصیلی حمایت نقش :تحصیلی درگیري
  .159-183 )،47(12 ،ارزشیابی و آموزش تحصیلی.
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7)3،( 33-19.  
 کالس مدیریت ۀرابط ).1397( حکیمه آقایی، ؛سحر ،احمدي
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  .57-68 )،13(4 ،یشناسروان
 زندگی از رضایت و تحصیلی آوريتاب ).1393( مریم کهریزي،

 زندگی از رضایت و تحصیلی عملکرد با آوريتاب رابطۀ(
 آموزش رشد مجله .)کرمانشاه متوسطه مقطع آموزاندانش
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 ).1393( علی زادگان، عیسی ؛سعید مهنا، فرزانه؛ منیع، میکائیلی
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 مجله .علی مدل یک آزمون دبیرستانی: انآموزدانش
  .35-48 ،52 ،آموزشی هاينوآوري

هاي حمایت بین رابطه ).1395( سیاوش پسند، طالع سعید؛ مهنا،
 نقش با تحصیلی درگیري با هیجانی خودآگاهی و محیطی
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