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چكیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و
تیزهوشان شهرستان ساری ،انجام شد .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری عبارت
بود از کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی  1399–00برابر با
 18606نفر که مطابق با جدول کرجسی و مورگان ( ،)1970تعداد نمونه برابر  377نفر شد .برای انتخاب
افراد نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (بر حسب نوع مدرسه :دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان)
استفاده شد .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران ()1398
بود .تجزیه و تحلیل دادهها با روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و آمار استنباطی (آزمون
تحلیل واریانس یک متغیری (انوا)) در سطح معناداری  α=0/05انجام شد .یافته ها نشان داد میزان
اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان مدارس تیزهوشان بیشتر از مدارس دولتی و
غیر دولتی است .همچنین ،از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن بعد از دانش آموزان
مدارس تیزهوشان ،دانشآموزان مدارس غیردولتی و در آخر دانشآموزان مدارس دولتی قرار دارند.
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مقدمه
اشتیاق از نظر لغوی به معنای میل و آرزوی چیزی را داشتن یا اینکه عالقه زیادی داشتن به امور و جنبههای یک کاری را
گویند که معموال در مقابل بیمیلی و بیرغبتی تعریف میشود (نیرومند علی بابا لو .)1397 ،اشتیاق تحصیلی ،عبارت است از تعامل
انرژی ،وقت و زمانی که دانشآموزان به فعالیتهای آموزشی اختصاص میدهند و یکی از عوامل مهمی است که امروزه ،معلمان و
آموزش دهندگان باید به آن توجه کنند .زیرا ،بدون آن دانشآموزان از نظر شناختی و عاطفی عالقهای به یادگیری ندارند و از لحاظ
فیزیکی مایل به ترک مدرسه هستند .بسیاری از دانشآموزان در کالس بیتوجهاند و مشارکت نمیکنند ،سطح پایینی از عالقه و
انگیزه دارند و این عوامل ،موجب عدم عالقه به مدرسه و در نهایت ترک تحصیل آنها میشود .پس ایجاد انگیزه و اشتیاق در
دانشآموزان که موجب کاهش بیتفاوتی و افزایش یادگیری میگردند ،بسیار مهم و ضروری است .اگر معلمان درک بهتری از
اشتیاق دانشآموزان داشته باشند و بدانند چه عواملی موجب کاهش اشتیاق آنها در مدرسه میشود ،میتوانند با راهبردهای خاص
و شیوههای آموزشی مناسب اشتیاق را در آنها افزایش دهند (کونر .)2016 ،1اشتیاق تحصیلی سازهای است که برای اولین بار
جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و بهعنوان پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیم و
تربیت مدنظر قرار گرفت .اشتیاق دانشآموز در کالس درس به طور گسترده و در تکالیف تحصیلی به طور خاص هدف مهم
آموزش است ،عالوه بر این ،اشتیاق به عنوان پیشبینیکننده برجسته موقعیت تحصیلی دانشآموز در کوتاه مدت و بلند مدت است،
اشتیاق دانشآموز منجر به رشد اجتماعی ،شناختی و پیشرفت تحصیلی میگردد .دانشآموزان درگیر بیشتر مطالعه میکنند ،رضایت
تحصیلی بیشتری دارند و بیشتر فارغ التحصیل می شوند .بنابراین ،مفهوم اشتیاق نه تنها به خاطر ارزش خودش به عنوان یک هدف
آموزشی ،بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای آموزشی مهم و برجسته است .لذا ،اشتیاق تحصیلی همچنین مشارکت در امر
یادگیری وظایف آموزشگاهی است (فریدریکز و همکاران .)200۴ ،2بنابراین ،اشتیاق تحصیلی به عنوان سرمایه روانی دانشآموزان و
تالش مستقیم آنها برای یادگیری و کسب مهارتها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیتها تعریف میشود (شاری و همکاران،3
 .)201۴اشتیاق تحصیلی به عنوان یک احساس تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالسی ،از نتایج مهم مدرسه در
کنار موفقیتهای آموزشگاهی است .اشتیاق تحصیلی میتواند شامل مشارکت در فعالیتهای فوق برنامه مانند ورزش ،موسیقی،
تئاتر و کار جمعی که به وسیله مدرسه سازمان داده می شود نیز باشد (نیرومند علی بابا لو .)1397 ،اشتیاق تحصیلی هم در ارتقای
تحصیلی و هم کاهش رفتارهای پرخطر دانشآموزان در مدارس نقش عمدهای دارد (باقری و همکاران .)1398 ،اشتیاق تحصیلی به
کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهصورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره
دارد .به عبارت دیگر ،اشتیاق تحصیلی نوعی سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در
دانش ،مهارتها و هنرهایی است که فعالیتهای تحصیلی را ارتقاء میدهد (لیننبرینک و پینتریچ ،)2003 ،۴همچنین ،سبب
مشارکت مؤثر در فعالیتهای مدرسه ،شرکت در فعالیتهای کالسی ،سازگاری با فرهنگ مدرسه ،رابطه مناسب با معلمان و سایر
دانشآموزان میشود (شاری و همکاران .)201۴ ،دانشآموزان مشتاق در بحثهای کالس مشارکت میکنند ،در فعالیتهای کالس
فعال هستند و نسبت به یادگیری از خود عالقه و انگیزش نشان میدهند و در مقابل ،دانشآموزانی که اشتیاقی به مدرسه ندارند ،به
اهداف باالی آموزشی دست نمییابند ،نمرات ضعیفتری کسب میکنند و به احتمال زیاد مدرسه را رها میکنند ،دانشآموزانی
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منفعل هستند ،احساس اضطراب و خستگی دارند و حتی از حضور در کالس درس ،شکایت میکنند (ریس و همکاران .)2012 ،1در
مقابل ،اشتیاق ،آگاهی دانشآموزان را نسبت به مدرسه افزایش میدهد ،تالش و انرژی آنها به یادگیری را تقویت میکند و به آن-
ها اجازه میدهد تا فرایندهای مختلف یادگیری و آینده خود را بررسی کنند .همچنین ،موجب نتایج مثبت تحصیلی میشود و در
ارتباط با وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،نژادی و هر آنچه بر پیشرفت تحصیلی اثر میگذارد ،نقش واسطهای دارد (رسولیخورشیدی و
همکاران .) 1398 ،محققان معتقدند که مطالعات مرتبط با اشتیاق ،اصطالح اشتیاق را به دو صورت مورد استفاده قرار دادهاند ،در
حالت اول اشتیاق بهعنوان شرکت دانشآموزان در فعالیتهای مرتبط با مدرسه و در حالت دوم ،آن بهعنوان یک سازه متضاد یعنی
قطع اشتیاق (رهاسازی) مورد نظر قرار گرفته است (آپلتون و همکاران .)2008 ،2یک مفهوم سازی متمایز از اصطالح اشتیاق در
ادبیات پژوهشی سه نوع اشتیاق را مشخص کرده است که عبارتند از اشتیاق مدرسهای ،اشتیاق تحصیلی و اشتیاق دانشآموزی
(لى .)2013 ،3پژوهشها نشان میدهد که اگر بتوان دانشآموزان را هر چه بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و تکلیف یادگیری کرد
بیشتر می توان به موفقیت علمی آنان امیدوار بود .به این ترتیب ،از نظر مفهومی اشتیاق تحصیلی هم رفتار دانشآموز در مدرسه و
هم دلبستگیهای هیجانی یا روانشناختی آنان نسبت به مدرسه را شامل میشود .اشتیاق مدرسه میتواند به رفتار یا احساسات
دانشآموزان نسبت به موضوعهای کالس درس ،مقررات مدرسه ،معلمان و همساالن اشاره داشته باشد (فین.)1992 ،۴

مارکس5

( )2000گزارش کرد اشتیاق در مدرسه (اشتیاق تحصیلی) هم از موفقیت آموزشی تأثیر میپذیرد و هم بر آن تأثیر میگذارد .اشتیاق
و عدم اشتیاق آموزشی دانشآموزان به فاکتورهای بافتی (زمینهای) از جمله ارتباطات میان فردی که در مدرسه شکل میگیرد،
حساس است .به طور قطع مشخص شده است روابط حمایتی با معلمان و دیگر بزرگساالن مدرسه به موفقیت آموزشی دانشآموزان
کمک میکند .تجربیات مثبت با بزرگساالن در مدرسه میتواند زمینه را برای اشتیاقهای بعدی آموزشی میان جوانان آماده کند.
فواید این اشتیاق برای دانشآموزان عبارتاند از افزایش موفقیت ،رفتارهای مثبت افزایشی و رشد هیجانی .از سویی ،بعد رفتاری
اشتیاق با پیشرفت تحصیلی دانشآموز مرتبط است و نمرات پیشرفت تحصیلی بعدی آنها را پیشبینی میکند (وانگ و
هولوکامب .)2011 ،6گزارش شده است شرکت دانشآموزان به طور معنیداری با معدل تحصیلی بعدی دانش آموزان مرتبط است .با
در نظر گرفتن سهم اشتیاق شناختی ،بسیاری از محققان گزارش کردند که اشتیاق شناختی با پیشرفت تحصیلی به طور مثبت
مرتبط است .با وجود این ،بسیاری از محققان معتقدند که مؤلفه رفتاری نظیر مشارکت فیزیکی دانشآموز به تنهایی نمیتواند
پیامدهای تحصیلی را در بسیاری از بافتهای آموزشی پیشبینی کند ،زیرا مشارکت دانشآموزان به تعهد شناختی آنها به یادگیری
اشاره دارد (نیومن و همکاران .)1992 ،7پژوهش رضاییراد و ساداتیمطلق ( )1396نشان داد انگیزه پیشرفت ،اعتمادبه نفس،
احساس تعلق به مدرسه و عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مدارس دولتی ،نمونه دولتی ،هوشمند و تیزهوشان متفاوت است .اما،
قانونی و قلتاش ( )1395نشان دادند بین فرسودگی تحصیلی در مدارس دولتی و مدارس غیردولتی تفاوت وجود ندارد .فرازنده و
همکاران ( )1391نشان دادند اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مدارس با مشاوره و فاقد مشاور تفاوت معناداری وجود دارد و مدارس
مشاور بهطور معناداری از اشتیاق تحصیلی باالتری برخوردار بودند .تا دیروز ،هدف آموزش و پرورش این بوده که دانشآموزان در
خواندن ،حساب کردن و نوشتن مهارت یابند .اما ،امروزه در آموزش و پرورش نوین ،افزون بر این مهارتها ،نیازهای جدیدی در
قالب کسب مهارتهای زیستن ،حل مساله در موقعیتهای جدید زندگی و نیز چگونگی رویارویی با چالشهای هزاره سوم مطرح
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شده است (سجودی و همکاران .)139۴ ،امروزه ،نظامهای آموزشی در موقعیتی به فعالیتهای خود ادامه میدهند که تغییرات سریع
علم و فناوری بر تمام جنبههای زندگی انسان سایه افکنده و بر آن تاثیر گذاشته است .دیگر نمیتوان طرز تلقی گذشته به دانش-
آموزان و تربیت آنها نگریست .اگر قرار است دانشآموزان خوب تربیت شوند ،مفید ،مبتکر و خالق باشند ،باید تحولی در نظام
تعلیم و تربیت بهویژه روشهای آموزش بوجود آورد .در مدارس مدرن ،مهارت در حل مسائل ،مهارت در تصمیمگیری درست،
مهارت در طرح هدفهای واقعبینانه ز ندگی ،مهارت در تفکر انتقادی و مهارت در برقراری ارتباط انسانی و غیره از جمله مهارت-
هایی هستند که زیاد به آنها توجه میشود (رضاییراد و ساداتیمطلق .)1396 ،با این وصف ،یکی از دالیل عدم اشتیاق دانش
آموزان در مدرسه به ارتباط آنها با معلمان بر میگردد که میتواند در نتیجه اشتیاق عاطفی منفی یا کمبود اشتیاق عاطفی مثبت
باشد .تعدد معلمان در مقطع دبیرستان به دانشآموزان فرصت و زمان کمتری برای بودن با معلمان ،الگوپذیری و برقراری ارتباط
عاطفی میدهد .شناخت دانشآموزان نسبت به معلمان و دلبستگی به آنها موجب برانگیخته شدن برای یادگیری و تقویت اشتیاق
آنها در مدرسه می شود .در اکثر موارد رفتار معلمان ،آگاهانه یا ناآگاهانه به ارتباط شناختی آنها با دانشآموزان برمیگردد .لذا از
نظر آنها ،اشتیاق رفتاری در مقایسه با اشتیاق عاطفی و شناختی مهمتر ،است .از آنجا که در کشو ما رسم بر این است که نوع
مدرسه از نظر امکانات و شرایط آموزشی (فضای آموزشی ،مدیر ،معلمان ،تجهیزات و فناوری و غیره) در رشد فکری ،تربیتی،
اخالقی و علمی دانشآموزان تاثیر مستقیم دارد ،جوانان و نوجوانان ،ارزشمندترین سرمایه جامعه و ظریفترین و گرانبهاترین
هدیههایی هستند که خداوند به عنوان امانت به خانوادهها و جامعه کنونی سپرده است .به نظر میرسد یک برنامه آموزشی مناسب
جهت رشد همه جانبه آنان ،فراهم نمودن شرایط و ابزارهایی است که فرصت و موقعیت خلق کردن ،ابداع ،آفرینش ،تحول و
نوآوری را در آنان بوجود آورد و آن مستلزم تقویت اشتیاق تحصیلی در آن ها است .از این رو ،با توجه به این که مشابه این پژوهش
در این جامعه آماری انجام نشده است و یا دست کم نتایج پژوهش های انجام شده در اختیار سایر پژوهشگران قرار نگرفته است ،از
این رو ،هدف اصلی از پژوهش حاضر ،مقایسه اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه دوم دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان
شهرستان ساری است.
روش
طرح پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از لحاظ روش ،جزء مطالعات پیمایشی میباشد .جامعه
آماری عبارت است از کلیه دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی  1399–00که تعداد کل این جامعه
آماری برابر  18606نفر است .جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان ( )1970مراجعه شد .بر این اساس ،تعداد
نمونه برابر  377نفر بدست آمد .برای انتخاب افراد نمونه ،از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (بر حسب نوع مدرسه :دولتی،
غیردولتی و تیزهوشان) استفاده شد .جهت سنجش اشتیاق تحصیلی ،از پرسشنامه اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران
( )1398که آن را بر اساس مقیاس اشتیاق دانشآموز در مدرسه ویگا ( ،)2016جهت استفاده در مدارس ایرانی توسعه دادند ،استفاده
شد .این سنجه از  20سوال تشکیل شده است که در آن اشتیاق تحصیلی از پنج خرده مقیاس اشتیاق رفتاری (گویههای ،)1-7
اشتیاق پویایی (گویههای  ،)8-12اشتیاق خودسامانی (گویههای  ،)13-15اشتیاق عاطفی (گویههای  )16-18و اشتیاق شناختی
(گویههای  ،)19-20تشکیل شده که نمرهگذاری آن بر اساس مقیاس اندازهگیری فاصلهای و طیف نگرشسنج لیکرت است ،به
طوری که در پاسخ به هر سوال ،هر گزینه امتیازی از  1تا  6دارد .پاسخگویان برای انتخاب گزینه کامال مخالفم 1 ،امتیاز؛ مخالفم،
 2امتیاز؛ تاحدی مخالفم 3 ،امتیاز؛ تا حدی موافقم ۴ ،امتیاز؛ موافقم 5 ،امتیاز و کامال موافقم 6 ،امتیاز ،کسب مینمایند .در این

 /34فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی  /سال دوم /شماره پنجم  /زمستان 1400

پرسشنامه ،گویههای  1تا  7به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .یعنی ،برای انتخاب گزینه کامال مخالفم 6 ،امتیاز؛ مخالفم5 ،
امتیاز؛ تاحدی مخالفم ۴ ،امتیاز؛ تا حدی موافقم 3 ،امتیاز؛ موافقم 2 ،امتیاز و کامال موافقم 1 ،امتیاز کسب میشود .با این روش
نمرهگذاری ،حداقل نمره  20و حداکثر نمره  120است .اما ،چنانچه در هر یک از خرده مقیاسها و کل سواالت (اشتیاق تحصیلی
کل) مجموع نمرات بر تعداد سواالت آن بخش تقسیم گردد ،نمره هر پاسخگو بین  1تا  5قرار میگیرد .بهاینترتیب ،نقطه برش
برابر  3/50میباشد .رسولی خورشیدی و همکاران ( )1398با استفاده از اجرای همزمان این مقیاس با مقیاس اشتیاق به مدرسه
وانگ ،وایلت و اسکلز ( ،)2011میزان همبستگی دو پرسشنامه را برابر  0/۴۴به دست آوردند که حاکی از روایی همگرا است .هم-
چنین ،با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی و با استفاده از چرخش واریماکس و مقادیر باالتر از یک ،نشان دادند که
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی ،از پنج خرده مقیاس رفتاری ( 7گویه) ،پویایی ( 5گویه) ،خودسامانی ( 3گویه) ،عاطفی ( 3گویه) و
شناختی ( 2گویه) تشکیل شده است که تایید کننده روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی است .پایایی به روش همسانی
درونی و ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و مؤلفههای اشتیاق رفتاری ،اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی
و اشتیاق شناختی به ترتیب  0/60 ،0/67 ،0/80 ،0/78 ،0/78و  0/۴2محاسبه شد که حاکی از همسانی درونی رضایتبخش مقیاس
است .تجزیه و تحلیل دادهها با روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحرافمعیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس یک
متغیری (انوا)) در سطح معناداری  α=0/05و از طریق نرم افزار آمار برای علوم اجتماعی (اس پی اس اس 1ورژن  )23انجام شد.
یافتهها
شرکتکنندگان  377دانشآموز ( 192دختر ( )%51و  185پسر ( ))%۴9دوره دوم متوسطه بودند ( 181نفر ناحیه  )52%( 1و
 196نفر ناحیه  ))%۴8( 2که در محدوده سنی  15تا  18سال قرار داشتند .جدول  ،1بررسی توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد)
متغیر اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن (اشتیاق رفتاری ،اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی و اشتیاق
شناختی) را نشان میدهد.

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن
)1. Statistical Package for Social Science (SPSS23

مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان35/ ...
متغیرها
اشتیاق رفتاری

اشتیاق پویایی

اشتیاق خودسامانی

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

اشتیاق تحصیلی

جنسیت

تعداد

نقطه برش

میانگین

انحراف استاندارد

دختر

192

3/5

۴/12

1/25

پسر

185

3/5

۴/10

1/32

کل

377

3/5

۴/11

1/28

دختر

192

3/5

۴/16

1/30

پسر

185

3/5

۴/25

1/18

کل

377

3/5

۴/20

1/2۴

دختر

192

3/5

۴/07

1/39

پسر

185

3/5

۴/1۴

1/08

کل

377

3/5

۴/11

1/2۴

دختر

192

3/5

۴/25

1/16

پسر

185

3/5

۴/19

1/۴1

کل

377

3/5

۴/22

1/28

دختر

192

3/5

۴/13

1/27

پسر

185

3/5

۴/12

1/02

کل

377

3/5

۴/12

1/15

دختر

192

3/5

۴/15

0/83

پسر

185

3/5

۴/16

0/81

کل

377

3/5

۴/15

0/82

جدول  ،1نشان میدهد در دانشآموزان دختر مقدار (انحراف استاندارد  ±میانگین) متغیر اشتیاق تحصیلی ( )۴/15 ± 0/83و
خرده مقیاسهای آن یعنی اشتیاق رفتاری ( ،)۴/12 ± 1/25اشتیاق پویایی ( ،)۴/16 ± 1/30اشتیاق خودسامانی (،)۴/07 ± 1/39
اشتیاق عاطفی ( )۴/25 ± 1/16و اشتیاق شناختی ( )۴/13 ± 1/27است .این مقدار (انحراف استاندارد  ±میانگین) در دانشآموزان
پسر نیز برای اشتیاق تحصیلی ( ،)۴/16 ± 0/81اشتیاق رفتاری ( ،)۴/10 ± 1/32اشتیاق پویایی ( ،)۴/25 ± 1/18اشتیاق
خودسامانی ( ،)۴/1۴ ± 1/08اشتیاق عاطفی ( )۴/19 ± 1/۴1و اشتیاق شناختی ( )۴/12 ± 1/02است .میانگینهای بهدستآمده
در هر دو گروه دانشآموزان دختر و پسر از میزان میانگین نظری (نقطه برش )3/5 :بزرگتر میباشند .در حالت کلی و صرفنظر از
جنسیت مقدار (انحراف استاندارد  ±میانگین) برای متغیر اشتیاق تحصیلی ( ،)۴/15 ± 0/82اشتیاق رفتاری ( ،)۴/11 ± 1/28اشتیاق
پویایی ( ،)۴/20 ± 1/2۴اشتیاق خودسامانی ( ،)۴/11 ± 1/2۴اشتیاق عاطفی ( )۴/22 ± 1/28و اشتیاق شناختی ()۴/12 ± 1/15
است .میانگینهای بهدستآمده در حالت کلی نیز از میزان میانگین نظری (نقطه برش) بزرگتر می باشند .میتوان چنین استنباط
نمود که از نظر نمونه مورد مطالعه ،میانگین میزان اشتیاق تحصیلی بیشتر از متوسط است.

فرضیه :میزان اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان شهرستان
ساری متفاوت است.
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جدول  :2مقایسه اشتیاق تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان
متغیر

اشتیاق رفتاری

اشتیاق پویایی

اشتیاق خودسامانی

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

اشتیاق تحصیلی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مربعات

آزادی

مربعات

درون گروهی
بین گروهی
کل
درون گروهی
بین گروهی
کل
درون گروهی
بین گروهی
کل
درون گروهی
بین گروهی
کل
درون گروهی
بین گروهی
کل
درون گروهی

79/5۴
539/92
619/۴6
76/96
۴99/92
576/88
89/۴7
۴91/86
581/33
138/13
۴82/16
620/29
7۴/17
۴26/92
501/09
89/81

2
37۴
376
2
37۴
376
2
37۴
376
2
37۴
376
2
37۴
376
2

39/77
1/۴۴
38/۴8
1/3۴
۴۴/73
1/32
69/07
1/29
37/08
1/1۴
۴۴/90

بین گروهی
کل

163/05
252/86

37۴
376

0/۴۴
-

F

سطح
معناداری

27/55

0/000

28/79

0/000

3۴/02

0/000

53/57

0/000

32/۴9

0/000

103/00

0/000

جدول  2نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05فرضیه صفر ( )H0رد و فرضیه ( )H1تایید میشود ،چرا که مقدار
سطح معنیداری ( )Sig.از مقدار پیشبینی شده خطا ( )αکوچکتر است .بهعبارتدیگر ،از نظر آماری اختالف معنیداری بین
میانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن (اشتیاق رفتاری ،اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی و اشتیاق
شناختی) در دانشآموزان مدارس دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان وجود دارد.

جدول  ،3نتایج آزمون تعقیبی شفه جهت مقایسه میزان میانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن (اشتیاق رفتاری،
اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی) در دانشآموزان مدارس دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان را
نشان میدهد.
جدول  :3آزمون تعقیبی شفه

مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان37/ ...
متغیر
اشتیاق رفتاری

اشتیاق پویایی

اشتیاق خودسامانی

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

اشتیاق تحصیلی

سطح معناداری

I
دولتی
دولتی
غیردولتی
دولتی
دولتی
غیردولتی
دولتی
دولتی
غیردولتی

J
غیردولتی
تیزهوشان
تیزهوشان
غیردولتی
تیزهوشان
تیزهوشان
غیردولتی
تیزهوشان
تیزهوشان

I-J
- 0/59
- 1/1۴
- 0/55
- 0/58
- 1/12
- 0/5۴
- 0/59
- 1/21
- 0/62

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

دولتی

غیردولتی

- 0/5۴

0/000

دولتی

تیزهوشان

- 1/52

0/000

غیردولتی

تیزهوشان

- 0/98

0/000

دولتی

غیردولتی

- 0/51

0/000

دولتی

تیزهوشان

- 1/11

0/000

غیردولتی

تیزهوشان

- 0/60

0/000

دولتی

غیردولتی

- 0/56

0/000

دولتی

تیزهوشان

- 1/22

0/000

غیردولتی

تیزهوشان

- 0/66

0/000

جدول  3نشان داد در سطح اطمینان  95درصد ( ،)α=0/05بین دانشآموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان از
نظر میزان میانگین اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن (اشتیاق رفتاری ،اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی و
اشتیاق شناختی) اختالف آماری معناداری وجود دارد .چرا که مقدار سطح معنیداری ( )Sig.از مقدار پیشبینی شده خطا ()α
کوچکتر است .لذا ،میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان مدارس تیزهوشان بیشتر از مدارس دولتی و
غیردولتی است .همچنین ،از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن بعد از دانش آموزان مدارس تیزهوشان ،دانش-
آموزان مدارس غیردولتی و در آخر دانشآموزان مدارس دولتی قرار دارند.

بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان مدارس متوسطه دولتی ،غیردولتی و تیزهوشان از نظر اشتیاق تحصیلی و
خرده مقیاس های آن (اشتیاق رفتاری ،اشتیاق پویایی ،اشتیاق خودسامانی ،اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی) اختالف آماری
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معناداری وجود دارد .بهطوریکه ،میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای آن در دانشآموزان مدارس تیزهوشان بیشتر است.
همچنین ،بعد از دانشآموزان مدارس تیزهوشان ،دانشآموزان مدارس غیردولتی و در آخر دانشآموزان مدارس دولتی قرار دارند .به
نظر میرسد نتایج موید این نکته مهم است که نوع مدرسه از نظر امکانات و شرایط آموزشی (فضای آموزشی ،مدیر ،معلمان،
تجهیزات و فناوری و غیره) در اشتیاق ،رشد فکری ،تربیتی ،اخالقی و علمی و تحصیلی دانشآموزان تاثیر مستقیم دارد .بر این
اساس ،می توان چنین تبیین نمود که برنامههای مدارس تیزهوشان به افزایش اشتیاق تحصیلی ،مهارتهای اجتماعی و ایجاد
انگیزه در دانش آموزان توجه بیشتری دارد .در حیطه تناسب فضاهای آموزشی و امکانات مدرسه و حیطه کارکرد مدیران و معلمان
نیز  ،برنامه های مدارس تیزهوشان متناسب با سیستم ارزشیابی و با توجه به امکانات و تجهیزات آموزشی مدارس است و کارکرد
مدیران و معلمان با اهداف آموزشی تناسب دارد .از آنجا که جذب و گزینش معلمان مدارس تیزهوشان بر اساس ویژگیهای
شناختی ،شخصیتی ،حرفهای و توجه به نیاز سنجی در آموزشهای ضمن خدمت است ،در حیطه تعامل معلمان و دانشآموزان،
سطح مطلوب و مورد انتظار برای افزایش اشتیاق تحصیلی لحاظ میگردد .در حیطه انعطافپذیری برنامههای درسی دانشآموزان
تیزهوش از فعالیتهایی بهره میبرند که متفاوت از برنامههای دانشآموزان عادی طراحی شدهاند و معلمان نیز آموزشهای الزم
برای تدریس ویژه در مدارس تیزهوشان را دیدهاند .بر اساس نتایج ،عالوه بر افزایش کمیت و کیفیت تجهیزات و فضای آموزشی،
آموزش معلمان مدارس دولتی و غیر دولتی باید بیشتر باشد و باید برای رسیدن به رشد و پیشرفت جامعه به آموزش دانش آموزان
مدارس غیر تیزهوشان هم راستا و هم مرتبه با مدارس تیزهوشان ،اعم از فضای آموزشی و امکانات و خدمات آموزشی اهمیت
بیشتری داد .این تحقیق هم چنین با محدودیت هایی مواجه بود .ازجمله می توان به استفاده از ابزار خودگزارشی (پرسشنامه) اشاره
کرد .در استفاده از این نوع ابزارها ،امکان سوگیری هایی وجود دارد ،بنابراین استفاده از سایر شیوهها مثل مصاحبه یا انجام دادن
مطالعات کیفی در تحقیقات آتی پیشنهاد میشود .از طرف دیگر ،محدود بودن جامعه آماری به دانشآموزان مقطع دبیرستان شهر
ساری ،تعمیمپذیری نتایج به سایر مقاطع تحصیلی را با مشکل مواجه میکند .همچنین ،عدم توانایی در کنترل همه متغیرهای مؤثر
در حوزه تحقیق ،از محدودیتهای اساسی این تحقیق بود پس توصیه میشود این پژوهش در سایر شهرستانهای استان مازندران
و حتی کشوری در کلیه مقاطع تحصیلی با توجه به گروههای فرهنگی و قومی و با حجم نمونه بیشتر ،مورد بررسی قرار گیرد تا
بتوان به یک نتیجه قابل اعتنا در این زمینه دست یافت .همچنین ،برگزاری دورههای آموزشی برای معلمان جهت آشنایی با روش-
های افزایش اشتیاق دانشآموزان در مدرسه پیشنهاد میگردد .معلمان میتوانند با ارزشیابی آغازین و تعیین وضعیت رفتارهای
ورودی دانشآموزان در کالس ،اشتیاق تحصیلی آنان را سنجش نموده و در صورت پایین بودن میزان اشتیاق تحصیلی ،در پی
آموزش مهارتهایی جهت افزایش میزان اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان باشند .به متصدیان آموزش و پرورش مخصوصا در
مدارس دولتی و غیردولتی ،توصیه میشود با بهکارگیری معلمان باتجربه ،برقراری روابط مثبت در مدرسه ،ایجاد محیط امن و
تالش در جهت کسب رضایت فراگیران ،به تقویت اشتیاق به مدرسه در دانشآموزان به عنوان عامل تأثیرگذار در یادگیری بپردازند.
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