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Abstract
This study was conducted with aims of representing The comparison of Learning behaviors,
Classroom Psycho-social Environment and parental behavior Perceived in Students with high
and low academic conscience. The research method in this study was causal-comparative. The
statistical population consisted of all Male students over 16 years High school District 5 in
Tehran in 1395. The population of research was including 80 People That Students of high
academic conscience (40 People) and Students with low academic conscience (40 People) that
According to were chosen Multistage cluster sampling Data collection was Learning
behaviors McDermott (1999), Psycho-social climate Frayzer et al (1995), Perceived parental
behavior Parker et al (1979) and academic conscience Mac Aylrevi and Bunting (2002)
standard questionnaire. Data analysis was carried out through SPSS19 software in two aspects
of descriptive and inferential (Manova). The results showed that Between Average the
behaviors of learning and its components, "Competence motivation", "Attitude toward
learning", "Note/perseverance" and "Strategy/flexible" Students with high and low academic
conscience There is a significant difference. that Between Average the Classroom
Psychosocial Environment and its components," Friction", "Correlation", "Discipline",
"Competition", Students with high and low academic conscience There is a significant
difference. Also Between Average the parental behavior Perceived and its components,
"taking care", "Supporter", Students with high and low academic conscience There is a
significant difference. Therefore, these results have, Important implications In the field of
planning, Education and mental health Enhance of students.
Keywords: Learning Behaviors, Classroom Psycho-social Environment, parental behavior
Perceived, academic conscience
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مقایسه رفتارهای یادگیری ،جو روانی اجتماعی کالس و ادراک رفتار والدین در دانش
آموزان با وجدان تحصیلی باال و پایین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه  ۵شهر
تهران
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چکیده
پژوهش حاضر ،با هدف مقایسه رفتارهای یادگیری ،جو روانی اجتماعی کالس و ادراک رفتار والدین در دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال
و پایین صورت گرفت .روش پژوهش داده ها از نوع علی-مقایسه ای بود .جامعه ی آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر در باالی 1۱
سال مقطع متوسطه منطقه  ۵شهر تهران در سال  193۵بود .نمونه آماری شامل  19نفر که دانش آموزان وجدان تحصیلی باال ( ۰9نفر) و
دانش آموزان وجدان تحصیلی پایین ( ۰9نفر) بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند .ابزار اندازه گیری
پژوهش پرسشنامه های رفتارهای یادگیری مک درموت ( ،)1333جو روانی اجتماعی فریزر و همکاران ( ،)133۵ادراک رفتار والدین پارکر و
همکاران ( )13۹3و وجدان تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ ( )2992بود .تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از
طریق نرم افزار  spss19در دو در بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)) انجام پذیرفت .یافته ها نشان دادند که
بین میانگین رفتارهای یادگیری و مولفه های آن "انگیزه شایستگی"" ،نگرش نسبت به یادگیری"" ،توجه و پشتکار" و "راهبرد انعطاف
پذیر" در دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد بود .و بین میانگین جو روانی اجتماعی کالس و مولفه های آن
"اصطکاک"" ،همبستگی"" ،انضباط"" ،رقابت" در دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد .همچنین بین
ادراک رفتار والدین و مولفه های آن "مراقبت"" ،حمایت کننده در دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت معناداری وجود
دارد .لذا این نتایج ،تلویحات مهمی در زمینه برنامه ریزی ،آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان دارد.
واژگان کلیدی :رفتارهای یادگیری ،جو روانی-اجتماعی کالس ،ادراک رفتار والدین ،وجدان تحصیلی
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

های تربیتی روی فرزندان تاثیر می گذارد .در این میان تاثیر
خانواده بر فرآیند رشد بسیار بارز می باشد .جو حاکم بر خانواده و
رفتارهای والدین در چگونگی احساس فرد از خود و توانایی
هایش موثر است[]1

مقدمه
روابط والدین و فرزندان ،نظام و شبکه ای در هم پیچیده است
که در اثر کنش متقابل شکل می گیرد.
این نظام با نظام های گسترده تر مثل محله ،جامعه و کشور در
ارتباط است و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق روش-
2

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
باالیی برخوردار است ،بر اهمیت ،ارزش و معنای این که چه
کسی است و چه فعالیتی انجام می دهد ،باور دارد و بر همین
مبنا قادر است در مورد هر آن چه انجام می دهد ،معنایی بیابد و
کنجکاوری خود را برانگیزد .لذا در این پژوهش به بررسی
مقایسه رفتارهای یادگیری ،جو روانی اجتماعی کالس و ادراک
رفتار والدین در دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال و پایین می
پردازیم.
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد .به
همین منظور ابتدا مسأله تحقیق بیان می گردد و سپس به
تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد .در
ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می گردد و در نهایت
متغیرها و مؤلفه های تحقیق به صورت مفاهیم نظری و عملیاتی
تعریف میشود.

بنابراین عواملی از جمله شیوه های فرزند پروری و دلبستگی به
پدر و مادر از موارد قابل ذکری می باشند که بر عملکرد
تحصیلی ،رفتارهای یادگیری ،عزت نفس ،شایستگی اجتماعی،
استقالل و رضایت از عملکرد تحصیلی و تجارب غیر تحصیلی
تأثیر گذار می باشند[ .]2سبک های تربیتی ایر کنش های
خانوادگی و نمره های سالمت روان شناختی (میزان اختالالت،
رضایت از زندگی ،هدف زندگی ،امیدواری و عزت نفس)[ ]2و
همچنین سازگاری در مدرسه و نداشتن مشکالت رفتاری تاثیر
گذار است [.]9
از سوی دیگر از جمله مسائلی که اکثر دانش آموزان در طی
دوران تحصیل خود همواره با آن روبرو هستند ،مساله یادگیری
می باشد .فرایند یادگیری از طریق موقعیتهای متفاوتی رخ می
دهد[ .]۰یادگیری با متغیرهای اجتماعی ،زیست شناختی و
روانشناختی همراه می شود .یکی از متغیرهای مرتبط با
یادگیری ،رفتارهای یادگیری است .کراشا و ریچمن[ ]۵اشاره می
کنند که یادگیری در بافت اجتماعی اتفاق می افتد و بنابراین
رفتارهای یادگیری می توانند به وسیله شیوه ای که دانش
آموزان با محیط یادگیری رفتار می کنند و پاسخ می دهند،
مشاهده شود .از سوی دیگر جو روانی اجتماعی کالس بر
رفتارهای یادگیری تاثیر بسزایی دارد.
کالس درس مکانی اجتماعی است و حضور و تعامل دانش
آموزان با همساالنشان ،در این محیط ،باعث می شود که
استعدادها و یا مشکالت و ضعف های آنها آشکار شود ،و
همچنین کاهش یا افزایش یابد.
ماینهارد  1و همکاران ( )2919ادراکات دانش آموزان از
همساالن و نوع روابط موجود در یک کالس را به عنوان جنبه
اجتماعی محیط کالس در نظر گرفته اند و آن را جو اجتماعی
تعریف کرده اند که به کیفیت روابط در کالس اطالق می
شود[ .]۱حسینچاری و خیر ( )1912نحوه تعامل اعضای کالس
با یکدیگر را تا حد زیادی متاثر از جوی می دانند که بر کالس
حاکم است .چنان چه جو روانی اجتماعی حاکم بر کالس می
تواند سرشار از انسجام یا همبستگی باشد؛ ممکن است حاکی از
حضور انضباط و تکلیف گرایی باشد؛ ممکن است فضایی
پربرخورد و پراصطکاک ایجاد کند؛ و ممکن است رنگ رقابت به
خود بگیرد[]1 ،۹
در این میان یکی دیگر از متغیرهایی که بر رفتارهای یادگیری و
جو روانی اجتماعی کالس تاثیر می گذارد ،وجدان تحصیلی
است .با توجه به این که وجدان نیرویی است که فرد را متعهد
می کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان
انجام دهد و نیز افکار و سلیقه های متفاوت را برای شکل دهی
یک رفتار سازنده همگرا سازد[ .]3شخصی که از تعهد و وجدان

بیان مسئله
امروزه خانواده به عنوان کوچکترین اما موثرترین واحد تحلیل
اجتماعی از جایگاه ویژه ای در بررسی ها و مطالعات آسیب
شناسی اجتماعی برخوردار است .پاره ای از نظریات که بر نقش
تجارب نخستین کودک و الگوهای ارتباطات خانوادگی در شکل
گیری انحرافات و کج رفتاری ها تاکید دارند بر این باورند که
تجارب اولیه کودک در رابطه با پدر و مادر و چگونگی ارضای
نیازهای روانی و عاطفی وی توسط والدین و تعامالت آن دو با
هم نه تنها ساختار شخصیتی فرد را بلکه مشخصا الگوهای رفتار
او را برای دوره های بعد طرح ریزی می کنند[ . ]19ادراک رفتار
والدینی به نوع و چگونگی تعامل کودک با والدین اطالق می
شود که همپوشی باالیی با دلبستگی دارد .بنا بر نظریه بالبی
دلبستگی تنها نظریه تحول کودک نیست بلکه نظریه ی تحول
در فراخنای زندگی نیز می باشد[ .]11با توجه به ال نظریه بالبی،
دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی هیجانی نسبتا پایداری که
بین کودک و مادر یا افرادی که نوزاد در تعامل منظم و دائم با
آنهاست ایجاد می شود[ .]12با گسترش مرزهای دلبستگی به
روابط بزرگسالی پژوهش ها نشان داده اند که ارتباط والدینی می
تواند بر تحول کودکان و نوجوانان موثر باشد و ممکن است خطر
تحول آسیب پذیری ها را در دوران بلوغ تحت تاثیر قرار
دهد[.]19
2
بر همین اساس نتایج یافته های زاپف و همکاران ()2991
نشان داد که رفتارهای سرد والدینی و محافظت بیش از حد
والدین موجب ایجاد تنش و استرس در نوجوانان می شود و در
آینده نیز بر نوع رابطه ی آنها با همسرانشان تاثیر خواهد
گذاشت .نتایج پژوهش پوداته)299۵( 9نیز نشان داد که نوع
رابطه والد فرزندی و سبک دلبستگی ایجاد شده در فرد موجب
9
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یادگیری با نوع عملکرد تحصیلی در دانش آموزان وجود
دارد[.]29
بر این اساس ،می توان اذعان نمود که الزمه رفتارهای یادگیری
و نگرش مثبت نسبت به مدرسه ،تقویت جو روانی اجتماعی
مثبت در کالس درس می باشد .دانش آموزان برای یادگیری
نیاز به محیطی مناسب دارند .سازمان مدرسه و جو کالسی که
معلم ایجاد می کند ،تاثیر مهمی بر رفتار یادگیرندگان دارد [.]19
بلوم جو کالس را شرایط ،نیروها و انگیزش های بیرونی ،اعم از
عوامل فیزیکی ،اجتماعی ،فکری و روانی تعریف می کند[]21
پژوهش ها نشان میدهد تفاوت در بهبود جو اجتماعی کالسها با
فاصله احساسی بین مدرسه و دانش آموزان در طول اولین درس
سال تحصیلی مرتبط است[ .]۱میزان انگیزه انجام تکلیف دانش
آموزان و میزان تالش آنها در ابتدا به عنوان تابعی از میزان
آگاهی آنها از کیفیت و کنترل تکلیف در سطح کالس و
انتظارات و باورها در سطح دانش آموز است [ .]22همچنین
آگاهی و دریافت دانش آموزان از مشخص بودن قوانین و کنترل
معلم با عالیق آنها رابطه ی مثبتی داشته است[]29
با توجه به تنوع جوهای کالسی ،فریزر )133۰( 1گونه های جو
روانی اجتماعی کالس را بررسی کرد .او در توصیف این مفهوم
چهار سازه را در نظر می گیرد .به باور او جو روانی اجتماعی
چیره بر کالس می تواند جوی سرشار از یکپارچگی یا
همبستگی (میزان وابستگی شاگردان به یکدیگر و به کالس)،
جوی منضبط وتکلیف گرا انجام وظایف کالسی و تکالیف
درسی) ،فضایی پربرخورد و پراصطکاک (نشان دهنده میزان
ناهماهنگی یا رفتار نادوستانه دانش آموزان با یکدیگر) یا اجوی
آکنده از هم آوردی و رقابتی باشد .پژوهش های متعددی ،تاثیر
جو روانی اجتماعی کالس را بر پیشرفت تحصیلی و کارکرد
بهینه ی عاطفی و شناختی دانش آموزان نشان داده است[،1
.]2۰
با وجود تحقیقات مختلف انجام شده در مورد جو کالسی و
ناسازگاری و تفاوت ها و تناقض های موجود مروری بر پژوهش
های صورت گرفته نشان می دهد که فرایندهای شناختی در امر
یادگیری ،انگیزش و مدیریت کالسی نقش مهمی ایفا می کنند
[ .]2۵بنابراین در ادبیات تجربی رو به رشد تعدادی از متغیرهای
شخصیتی شناسایی شده اند که محققان معتقدند در عملکرد
تحصیلی و ایجاد جو روانی اجتماعی مناسب در کالس و
رفتارهای یادگیری نقش دارند .یکی از این متغیرها وجدان
تحصیلی می باشد[.]3
آنچه در زبان فارسی «وجدان» نامیده می شود و معموال آن را
معادل  conscienceالتین می دانند ،در آثار متفاوت به
صورت های مختلف تعریف شده هر چند در همه این تعاریف،

شکل گیری خودپنداره ای خاص در فرد می شود .خودپنداره دید
جامع فرد درباره خودش است که با تجربه فرد و تفسیر دیگران
از آن تجربه شکل می گیرد ومتحول می شود .یافته های
پژوهشی نام و چان  ،)291۰( ۰نیز نشان می دهد که کودکی که
در خانواده ای متولد می شود و رشد می کند که توجه زیادی به
او می شود شانس زیادی برای رشد خوب ،اعتماد داشتن به
دیگران و داشتن صداقت شخصی دارد .از سوی دیگر کودکی
که در خانواده ای رشد می کند که از او غفلت می شود به شکل
ناسالمی رشد خواهد نمود و عقاید بنیادین منفی را پرورش
خواهد داد .آنها با این عقیده که افراد دیگر به آنها اهمیتی نمی
دهند رشد می کنند .بنابراین فرد به شکل وحشتناکی روابط و
احساسات جدایی از دیگران خواهد داشت و همین امر باعث
ایجاد تنش و اضطراب در کودک و نوجوان می شود .در نهایت
باید گفت عدم توجه ،مراقبت و یا حمایت بیش از حد والدین
موجب می شود که در عملکرد تحصیلی و رفتارهای یادگیری
فرزندانشان نیز تاثیر بگذارد[.]1۱ ،1۵ ،1۰
از جمله مسائلی که اکثر دانش آموزان در طی دوران تحصیل
خود همواره با آن روبرو هستند ،مساله یادگیری می باشد.
رفتارهای یادگیری از طریق موقعیتهای متفاوتی رخ می دهد.
رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف
درسی ،گوش دادن فعال ،نگرش مثبت به یادگیری ،انگیزه
رقابت ،پشتکار ،مهارت های حل مسئله ،انعطاف پذیری در
پردازش اطالعات ،تمایل به دریافت پسخوراند از معلم ،تعهد به
انجام تکالیف درسی ،تعهد در پافشاری کردن و ماندگاری در
مواجهه با مشکالت تحصیلی ،به کارگیری راهبردهای شناختی و
فراشناختی است[ ]1۹کراشا و ریچمن ]۵[۵اشاره می کند که
رفتارهای یادگیری در بافت اجتماعی اتفاق می افتد و بنابراین
رفتارهای یادگیری می تواند بوسیله شیوه ای که دانش آموزان با
محیط یادگیری رفتار می کنند و پاسخ می دهند ،مشاهده شود.
مک درموت ۱و همکاران ( )1333رفتارهای یادگیری را چهار
سازه در نظر می گیرند :انگیزه شایستگی (رفتارهای خوداثربخش
دانش آموزان)( ،نگرش نسبت به یادگیری (نگرش دانش آموزان
به محیط یادگیری) ،توجه /پشتکار (رفتارهای توجهی و پشتکار
دانش آموزان در انجام تکالیف درسی و راهبرد /انعطاف پذیری
(توانایی دانش آموزان در استفاده از راهبردهای یادگیری
است)[.]11
از سوی دیگر تحقیقات نشان داده اند آموزش رفتارهای
یادگیری به دانش آموزان در موفقیت تحصیلی و بهبود عملکرد
۹
تحصیلی آنها موثر بوده است[ ]13 ،11نتایج پژوهش مگ دالن
( ،)291۵نیز نشان داد که رابطه معناداری بین رفتارهای

۰

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
دادند افرادی که از ویژگی وجدان باال برخوردارند سخت کار می

اعم از فرهنگ ها و کتاب های علمی واژه ها و ترکیب های
شعور ،شعور آگاه ،شعور باطنی ،توان درونی انسان برای
تشخیص خوب از بد ،یا درست از نادرست مشترک است[. ]2۱
بر این اساس ،می توان گفت که وجدان نوعی عامل درونی است
که به سهم خود اندیشه ها و اعمال انسان را کنترل می کند،
زیرا پیش از شروع هر کار به او هشدار می دهد تا ابتدا درباره ی
عواقب آن بیندیشد و سپس دست به اقدام بزند و یا از آن صرف
نظر کند[ .]2۹همچنین وجدان نیرویی است که فرد را متعهد می
کند یک سری رفتارهای معطوف به هدف را در سازمان انجام
دهد و نیز افکار و سلیقه های متفاوت را برای شکل دهی یک
رفتار سازنده همگرا سازد .رفتارگرایان وجدان را با ارزش ها و
هنجارهای تقویت شده مرتبط می دانند ،اما نظریه پردازان صفت
اعتقاد دارند که این رفتارها از یک منبع اساسی پنهان و عمومی
نشات می گیرند .هر یک از آنها نیز روش هایی را برای اندازه
گیری و تفسیر به کار می گیرند و اعتقاد دارند که بر عملکرد،
تقویت باورها ،شناخت و انتظارات اثر می گذارد .رجبی و
همکاران ( )1931در پژوهشی نشان دادند که از نظر وجدان
تحصیلی بین دو گروه از دانش آموزان با و بدون رفتارهای
یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد[.]21
در نظریه های شخصیت ،وجدان نقش مرکزی ایفا می کند و با

کنند .معدل تحصیلی باالتر ،روابط اجتماعی مثبت تر و متعهدانه
تر دارند و افراد با وجدان پایین عملکرد ضعیفی در درس و کار
دارند[.]99
مروری بر تاریخچه روان شناسی نوجوانان و جوانان در گذشته
نشان می دهد که مسائل مربوط به نوجوانان و جوانان تنها
خانواده ،مدرسه ،جامعه و یا گروه همسال را به صورت تک بعدی
قرار می دادند و علت مشکل را در یک عامل جستجو می کردند.
ولی ،دیدگاه های مختلف روان شناسی و جامعه شناسی عصر
جدید بر این اصل قرار دارند که یک عامل به تنهایی تعیین
کننده رفتار افراد نمی باشد ،بلکه عوامل متعددی در ایجاد و
شکل گیری رفتار نقش دارند و به دنبال آن هستند که سهم هر
عامل را در شکل دهی رفتار تعیین نمایند[ .]9۱بنابراین می توان
گفت که عملکرد سالم و بهنجار خانواده و مدرسه زمینه ساز
رفتارهای سالم و بهنجار در نوجوان است .از سوی دیگر اگر در
مدرسه و کالس درس ،جو روانی اجتماعی سالمی ایجاد نگردد و
دانش آموزان طی سال های تحصیلی چنین جوی را تجربه
نکنند ،نمی توانیم انتظار داشته باشیم که دانش آموزانی با
وجدان تحصیلی باال پرورش یابند و یادگیری این دانش آموزان
نیز با خلل مواجه می شود .لذا ،خانواده و اعضای آن ،مربیان
مدارس ،معلمان در کالس درس ،متولیان جامعه و نهادهای
اجتماعی مرتبط با تربیت ،باید در تربیت دانش آموز سازگار
تالش بی وقفه داشته باشند تا این که جامعه ای سالم و سازگار
داشته باشیم و از طرفی این موضوع که اهمیت بسیاری در
زندگی آینده فرزندان خواهد داشت و این که متاسفانه به نظر
می رسد در سال های اخیر با پیشرفت کشور به سمت توسعه
صنعتی ،نسبت به پرورش این نسل چه در خانواده و چه در
جامعه کوتاهی هایی صورت گرفته که گرچه در نگاه اول این
وضعیت از جامعه بحرانی به نظر بحرانی نمی رسد ،اما با گذشت
زمان و با توجه به نقش نوجوانان در ساختن فردا و تربیت نسل
های آینده قطعا هر گونه نارسایی در پرداختن به نیازهای
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تربیتی نوجوانان امروز ضربه های
جبران ناپذیری به جامعه فردا وارد خواهد کرد .بنابراین محقق
می خواهد در این پژوهش به این مسئله بپردازد :بین رفتارهای
یادگیری ،جو روانیاجتماعی کالس و ادراک رفتار والدین در
دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد؟

پیشرفت تحصیلی در مطالعات تجربی ارتباط دارد [ .]23پژوهش
های اخیر نشان داده است که وجدان بهترین پیش بینی کننده
ی شخصیت برای عملکرد شغلی ،عملکرد آموزشی و عملکرد
تحصیلی است[ .]91 ،99نتایج تحقیقات نشان داده است دانش
آموزانی که از ویژگی وجدان تحصیلی باالیی برخوردارند ،تکالیف
مدرسه را کامل و با جدیت انجام می دهند و این ویژگی با
3

پیشرفت تحصیلی مرتبط است[ .]92مک ایلروی و بانتیگ

( )2992در پژوهشی شخصیت ،رفتار و پیشرفت تحصیلی را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که وجدان
تحصیلی می تواند عملکرد تحصیلی را مورد بررسی قرار
دادند[ .]99ولف و جانسون

19

( )133۵بین وجدان و پیشرفت

تحصیلی ارتباط معناداری به دست آوردند .همچنین پژوهش ها
ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی را نشان داده اند
[ .]9۰تروس 11و همکاران ( )2999نشان دادند که وجدان باال ۹
درصد افزایش واریانس در عملکرد تحصیلی را در دانش آموزان
متوسطه پیش بینی می کند .همچنین دانش آموزانی که از

روش پژوهش
این تحقیق از نظر کنترل متغیرها ،تحقیقی پس رویدادی است،
چرا که روابط بین متغیرها دستکاری نشده ،به این معنا که

وجدان باالیی برخوردار بودند کمتر اجتمال دارد که مدرسه را رها
کنند[ .]9۵مک ایلروی و بانتینک ( )2992در پژوهشی نشان
۵

ندا سلدوزی و همکاران

تمام اعضای آن کالس با استفاده از پرسشنامه وجدان تحصیلی
مورد بررسی قرار گرفتند .سپس  ۰9دانش آموز با وجدان
تحصیلی باال و  ۰9دانش آموز با وجدان تحصیلی پایین به
عنوان گروه مقایسه انتخاب و از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی
سن و پایه تحصیلی همتا شدند .با توجه به این که در تحقیقات
على مقایسه ای (پس رویدادی) حداقل نمونه ها بایستی  1۵نفر
باشد(آزمایشی گواه و کنترل)،به خاطر افزایش اعتبار بیرونی
برای هر گروه  ۰9نفر انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش
بر روی آنان اجرا شد.

محقق متغیرهای مورد مطالعه را شخصا دستکاری نمی کند،
بلکه آنها را به گونه ای که در گذشته اتفاق افتاده است مورد
بررسی قرار می دهد .به عقیده کرلینجر ،تحقیق پس رویدادی
تحقیقی است که در آن متغیر یا متغیرهای مستقل قبال اتفاق
افتاده اند و محقق با مشاهده ی متغیر یا متغیرهای وابسته آنها
را مورد مطالعه قرار میدهد؛ در تحقیق پس رویدادی دو نوع طرح
وجود دارد:
الف – مطالعه
همبستگی یا تحقیق على ب – مطالعه گروه مالکی یا تحقیق
على  -مقایسه ای ،که طرح تحقیق حاضر از نوع على  -مقایسه
ای می باشد .در این نوع پژوهش ،پژوهشگر با مطالعه ی یک
ویژگی در یک گروه و مقایسه ی آن با گروهی که فاقد آن
ویژگی است به کشف علت پدیده ی مورد مطالعه می پردازد.
این طرح را از معلول به علت نیز میگویند .عمدهترین ویژگی
تحقیق پس رویدادی آن است که ،بر اساس مطالعهی گذشته-
نگر ،از معلول ( یا متغیر وابسته) پی به علت می بریم.

یافته ها و پژوهش
آمار استنباطی
فرضیه اصلی پژوهش :بین رفتارهای یادگیری ،جو روانی-
اجتماعی و ادراک رفتار والدین در دانش آموزان با وجدان
تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد.
پیش فرض فرضیه اصلی پژوهش
الف .بررسی همسانی واریانس ها
یکی از مفروضه های اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
( ،)MANOVAهمگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین
گروهها می باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به اجرای این
آزمون در جدول  1نشان داده شده است.

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر باالی 1۱
سال مقطع دبیرستان منطقه  ۵شهر تهران تشکیل دادند
نمونه ،روش نمونه گیری و حجم نمونه
با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،ابتدا
به صورت تصادفی  ۵مدرسه و از هر مدرسه دو کالس انتخاب و
جدول  -1نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیر
F
رفتارهای یادگیری

9/3۰

جو روانی – اجتماعی
ادراک رفتار والدین

٪1۵
۱/۱3

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معنی داری

1
1
1

۹1
۹1
۹1۰2

٪99
٪۱3
9/1

همانطور که در جدول  1نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین
در هیچ یک از متغیرها معنادار نمی باشد .از این رو فرض صفر
ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می گیرد.
بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه دیگر آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری ،همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.

ب .بررسی همسانی کوواریانس ها
,جدول  2نشان دهنده ماتریس همسانی کوواریانس ها می باشد

جدول  -2نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس)
Box’s

F

Df1

Df2

سطح معناداری

11/33

9/99

۱

۰/۰9

1/99

۱

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

ماتریس کوواریانس ها ،به عنوان یک از مفروضه های آزمون
تحلیل واریانس چند متغیری برقرار می باشد.
برای بررسی فرضیه اصلی پژوهش ،از تحلیل واریانس چند
متغیره ( MANOVAاستفاده گردیده شد .که اطالعات آن
در جدول  9مندرج گردیده شده است.

همانطور که در جدول  2مشاهده می گردد ،سطح معناداری
آزمون باکس برابر با 11/33می باشد .از آنجایی که این مقدار،
بزرگتر از سطح معنا داری(  )9/9۵مورد نیاز برای رد فرض صفر
می باشد ،فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانس
ها مورد تأیید قرار می گیرد .بدین ترتیب مفروضه همسانی

جدول  -9نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )(MANOVA

اثر

آزمون ها

مقادیر

گروه

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

9/۹۵
9/2۰
9/9۵
9/9۵

F
۹۹/9۵
۹۹/9۵
۹۹/9۵
۹۹/9۵

همانطور که مشاهده می گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ
چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،االمبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کمتر از  9/9۵می باشد ( / 9
 .)p > 9۵بدین ترتیب فرض صفر آماری رد می شود و

درجه آزادی اثر

درجه ازادی خطا

سطح معناداری

9
9
9
9

۹۱
۹۱
۹۱
۹۱

9/991
9/991
9/991
9/991

مشخص می گردد که بین گروهها در نمرات برای مقایسه
نمرات کلی تفاوت معناداری وجود دارد .برای تعیین جزئیات از
آزمون تعقیبی یا همان تحلیل واریانس تک متغیره ()Anova
استفاده شده است که اطالعات آن در جدول  ۰ارائه شده است:

جدول  -۰نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی رفتارهای یادگیری ،جو روانی-اجتماعی و ادراک رفتار والدین دو گروه دانش آموزان دارای
وجدان تحصیلی باال و دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی پایین
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیرها
F
DF
رفتارهای یادگیری
جو روانی – اجتماعی
ادراک رفتار والدین

۵2۹3/29
۱99۱/19
۹299/99

۵2۹3/29
۱99۱/19
۹299/99

1
1
1

نتایج جدول  ۰نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای
محاسبه شده ،بین میانگین های نمرات رفتارهای یادگیری
شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی تفاوت معناداری
مشاهده می شود .در جو روانی اجتماعی شرکت کنندگان بر
حسب عضویت گروهی تفاوت معناداری مشاهده می شود.
همچنین در جو ادراک رفتار والدین شرکت کنندگان بر حسب
عضویت گروهی تفاوت معناداری مشاهده می شود.

۱۱/۵۵
122/3۵
11/۱2

9/991
9/991
9/991

دارای وجدان تحصیلی باال و نوجوانان دارای وجدان تحصیلی
پایین تفاوت وجود دارد.
پیش فرض فرضیه فرعی اول پژوهش
الف .بررسی همسانی واریانس ها
یکی از مفروضه های اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
( ،)MANOVAهمگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین
گروهها می باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شده است .چنانچه در جدول  ۵مشاهده می
شود مؤلفه های هوش هیجانی در سه گروه شرکت کننده در
پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شد ،نتایج مربوط به اجرای این
آزمون در جدول  ۵نشان داده شده است.

فرضیه فرعی اول پژوهش:
بین رفتارهای یادگیری انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به
یادگیری ،توجه پشتکار ،راهبرد /انعطاف پذیری در دانش آموزان

۹

ندا سلدوزی و همکاران

جدول  -۵نتیجه آزمون نوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیرها
F
رفتارهای یادگیری
جو راوانی – اجتماعی
ادراک رفتار والدین

درجه آزادی 1

درجه ازادی 2

سطح معناداری

1
1
1

۹1
۹1
۹1۰2

9/99
9/۱3
9/1

9/3۰
9/1۵
۱/۱3

بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه دیگر آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری ،همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.

همانطور که در جدول  ۵نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین
در هیچ یک از متغیرها معنادار نمی باشد .از این رو فرض صفر
ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می گیرد.

ب .بررسی همسانی کوواریانس ها
جدول  ۱نشان دهنده ماتریس همسانی کوواریانس ها می باشد.
جدول  -۱نتیجه آزمون همسانی ماتریس
Box’s

F

Df1

Df2

سطح معناداری

11/1۵

1/9۵

19

2/39

9/93

همانطور که در جدول  ۱مشاهده می گردد ،سطح معناداری
آزمون باکس برابر با 11/1۵می باشد.
از آنجایی که این مقدار ،بزرگتر از سطح معنا داری( )9/9۵مورد
نیاز برای رد فرض صفر می باشد ،فرض صفر ما مبنی بر
همسانی ماتریس کوواریانس ها مورد تأیید قرار می گیرد .بدین
ترتیب مفروضه همسانی ماتریس کوواریانس ها ،به عنوان یک
جدول  -۹نتایج تحلیل واریانس چند متغیری( )MANOVA
مقادیر
آزمون ها
اثر

گروه

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

9/۰1
9/۵1
9/39
9/39

از مفروضه های زمون تحلیل واریانس چند متغیری برقرار می
باشد.
برای بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش ،از تحلیل واریانس چند
متغیره ( MANOVAاستفاده گردیده شد .که اطالعات آن
در جدول  ۹مندرج گردیده شده است.

F
1۹/۰۰
1۹/۰۰
1۹/۰۰
1۹/۰۰

همانطور که در جدول  ۹مشاهده می گردد سطح معنی داری هر
چهار آماره چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،المبدای
ویلکز ،اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کمتر از  9/9۵می
باشد ( .).p>9/9۵
بدین ترتیب فرض صفر آماری رد می شود و مشخص می گردد
که بین گروهها در نمرات برای مقایسه نمرات کلی تفاوت

درجه آزادی اثر

درجه ازادی خطا

سطح معناداری

۰
۰
۰
۰

۹۵
۹۵
۹۵
۹۵

9/991
9/991
9/991
9/991

معناداری وجود دارد .برای تعیین جزئیات از آزمون تعقیبی یا
همان تحلیل واریانس تک متغیره ( )Anovaاستفاده شده است
که اطالعات آن در جدول  1ارائه شده است.

1

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
جدول  -1نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی مؤلفه های رفتار یادگیری در دو گروه دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و دانش
آموزان دارای وجدان تحصیلی پایین
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیرها
DF
F
انگیزه شایستگی
نگرش نسبت به یادگیری
توجه  /پشتکار
راهبرد  /انعطاف پذیر

293/۹9
۱9/2۰
2۵/۹9
۰3/۱9

19۰/1۱
91/۱2
12/1۱
2۰/19

2
2
2
2

9/991
9/991
9/991
9/991

21/39
19/3۹
۹/۱9
2/9۱

بین جو روانی-اجتماعی (اصطکاک ،همبستگی ،انضباط ،رقابت
در دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و نوجوانان دارای
وجدان تحصیلی پایین تفاوت وجود دارد.
پیش فرض فرضیه فرعی دوم پژوهش الف .بررسی همسانی
واریانس ها یکی از مفروضه های اجرای آزمون تحلیل واریانس
چند متغیری ( ،)MANOVAهمگنی واریانس متغیرهای
وابسته در بین گروهها می باشد که برای بررسی برقراری این
مفروضه از آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به
اجرای این آزمون در جدول  3نشان داده شده است.

نتایج جدول  1نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای
محاسبه شده ،بین میانگین های نمرات مؤلفه های رفتار
یادگیری شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی تفاوت
معناداری مشاهده می شود .بنابراین با توجه به نتایج جدول 1
نتیجه گرفته می شود که بین گروه های شرکت کننده در
پژوهش مؤلفه های رفتار یادگیری تفاوت وجود دارد (.)P>9/9۵
|
فرضیه فرعی دوم پژوهش:
جدول  3نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیرها
F
اصطکاک
همبستگی
انضباط
رقابت

درجه آزادی 1

درجه آزادی 2

سطح معناداری

1
1
1
1

۹1
۹1
۹1
۹1

9/11
9/۹۵
9/1۵
9/۱2

9/92
9/93
9/99
9/2۰

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،نتایج آزمون لوین
در هیچ یک از متغیرها معنادار نمی باشد .از این رو فرض صفر
ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می گیرد.
بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه دیگر آزمون تحلیل
واریانس چند متغیری ،همگنی واریانس ها ،برقرار می باشد.

ب .بررسی همسانی کوواریانس ها
جدول  19نشان دهنده ماتریس همسانی کوواریانس ها می باشد

جدول  -19نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس)
Box’s

F

Df1

Df2

سطح معناداری

13/99

1/۹3

19

2/39

9/9۵۵

ترتیب مفروضه همسانی ماتریس کوواریانس ها ،به عنوان یک
از مفروضه های آزمون تحلیل واریانس چند متغیری برقرار می
باشد .برای بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش ،از تحلیل
واریانس چند متغیره ( )MANOVAاستفاده گردیده شد .که
اطالعات آن در جدول  11مندرج گردیده شده است.

همانطور که در جدول  19مشاهده می گردد ،سطح معناداری
آزمون باکس برابر با می باشد.
از آنجایی که این مقدار ،بزرگتر از سطح معنا داری (  )9/9۵مورد
نیاز برای رد فرض صفر می باشد ،فرض صفر ما مبنی بر
همسانی ماتریس کوواریانس ها مورد تأیید قرار می گیرد .بدین
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جدول  -11نتایج تحلیل واریانس چند متغیری ()MANOVA
مقادیر
آزمون ها
اثر

گروه

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

F
91/9۰
91/9۰
91/9۰
91/9۰

9/۱2
9/9۹
1/۱۹
1/۱۹

درجه آزادی اثر

درجه ازادی خطا

سطح معناداری

۰
۰
۰
۰

۹۵
۹۵
۹۵
۹۵

9/991
9/991
9/991
9/991

مشخص می گردد که بین گروهها در نمرات برای مقایسه
نمرات کلی تفاوت معناداری وجود دارد .برای تعیین جزئیات از
آزمون تعقیبی یا همان تحلیل واریانس تک متغیره ()Anova
استفاده شده است که اطالعات آن در جدول  12ارائه شده است:

همانطور که مشاهده می گردد سطح معنی داری هر چهار آماره
چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،مال االمبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کمتر از  9/9۵می باشد
( .)p>9/9۵بدین ترتیب فرض صفر آماری رد می شود و

جدول  -12نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی جو روانی اجتماعی و مؤلفه های آن در دو گروه دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و
دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی پایین
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیرها
F
DF
اصطکاک
همبستگی
انضباط
رقابت

291/9۵
۰۵۱/91
991/11
۱91/۰۵

291/9۵
۰۵۱/91
991/11
۱91/۰۵

1
1
1
1

نتایج جدول  12نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای
محاسبه شده ،بین میانگین های نمرات جو روانی اجتماعی
شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی تفاوت معناداری
مشاهده می شود .بنابراین با توجه به نتایج جدول ( )1۱-۰نتیجه
گرفته می شود که بین گروه های شرکت کننده در پژوهش
مؤلفه های جو روانی -اجتماعی تفاوت وجود دارد ( .)P>9/9۵

9/991
9/991
9/991
9/991

9۵/19
۵۱/3۱
۰9/۵۹
۹9/3۰

پیش فرض فرضیه فرعی سوم پژوهش
الف .بررسی همسانی واریانس ها
یکی از مفروضه های اجرای آزمون تحلیل واریانس چند متغیری
( ،)MANOVAهمگنی واریانس متغیرهای وابسته در بین
گروهها می باشد که برای بررسی برقراری این مفروضه از
آزمون لوین استفاده شده است .نتایج مربوط به اجرای این
آزمون در جدول  19نشان داده شده است.

فرضیه فرعی سوم پژوهش:
بین ادراک رفتار والدین به طور کلی (مراقبت ،حمایت کننده در
دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و نوجوانان دارای
وجدان تحصیلی پایین تفاوت وجود دارد.
جدول  -19نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها
متغیرها
F
مراقبت
حمایت کننده

درجه ازادی 1

درجه ازادی 2

سطح معنی داری

1
1

۹1
۹1

9/91
9/991

۱/۵۱
19/92

تحلیل واریانس چند متغیری ،همگنی واریانس ها ،برقرار می
باشد.

همانطور که در جدول  19نشان داده شده است ،نتایج آزمون
لوین در هیچ یک از متغیرها معنادار نمی باشد .از این رو فرض
صفر ما مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تأیید قرار می
گیرد .بدین ترتیب نتیجه می شود که مفروضه دیگر آزمون

ب .بررسی همسانی کوواریانس
جدول  1۰نشان دهنده ماتریس همسانی کوواریانسها می باشد.

19

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
جدول  -1۰نتیجه آزمون همسانی ماتریس کوواریانسها (باکس)
Box’s

F

Df1

Df2

سطح معناداری

29/۱1

۱/۱1

9

1/93

1/۱۱

ماتریس کوواریانس ها ،به عنوان یک از مفروضه های آزمون
تحلیل واریانس چند متغیری برقرار می باشد.
برای بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش ،از تحلیل واریانس چند
متغیره ( MANOVAاستفاده گردیده شد .که اطالعات آن
در جدول  1۵مندرج گردیده شده است.

همانطور که در جدول  1۰مشاهده می گردد ،سطح معناداری
آزمون باکس برابر با  291۱1می باشد .از آنجایی که این مقدار،
بزرگتر از سطح معنا داری (  )9/9۵مورد نیاز برای رد فرض صفر
می باشد ،فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کوواریانس
ها مورد تأیید قرار می گیرد .بدین ترتیب مفروضه همسانی
جدول  -1۵نتایج تحلیل واریانس چند متغیری ()MANOVA
مقادیر
آزمون ها
اثر

گروه

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

F
39/۱1
39/۱1
39/۱1
39/۱1

9/۹9
9/23
2/9۵
2/9۵

همانطور که مشاهده می گردد سطح معنی داری هر چهار آماره
چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی ،کمتر از  9/9۵می باشد
( .)p >9/9۵بدین ترتیب فرض صفر آماری رد می شود و

درجه آزادی اثر

درجه ازادی خطا

سطح معناداری

2
2
2
2

۹۹
۹۹
۹۹
۹۹

9/991
9/991
9/991
9/991

مشخص می گردد که بین گروهها در نمرات برای مقایسه
نمرات کلی تفاوت معناداری وجود دارد .برای تعیین جزئیات از
آزمون تعقیبی یا همان تحلیل واریانس ( )Anovaاستفاده شده
است که اطالعات آن در جدول  1۱ارائه شده است.

جدول  -1۱نتایج تحلیل واریانس تک متغیره برای بررسی مؤلفه های ادراک رفتار والدین در دو گروه دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی باال و
دانش آموزان دارای وجدان تحصیلی پایین
سطح معناداری
میانگین مجذورات
مجموع مجذورات
متغیرها
F
DF
مراقبت
حمایت کننده

91۹۵/29
113/29

91۹۵/29
113/29

1
1

نتایج جدول  1۱نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای
محاسبه شده ،بین میانگین های نمرات مؤلفه های ادراک رفتار
والدین شرکت کنندگان برحسب عضویت گروهی تفاوت
معناداری مشاهده می شود.
بنابراین با توجه به نتایج جدول ( )29-۰نتیجه گرفته می شود
که بین گروه های شرکت کننده در پژوهش مؤلفه های ادراک
رفتار والدین تفاوت وجود دارد ( .)P>9/9۵

119/۰1
11/99

9/991
9/991

بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول:
بین رفتارهای یادگیری انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به
یادگیری ،توجه پشتکار ،راهبرد انعطاف پذیری در دانش آموزان
با وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد.
همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد؛ نتایج جدول  1نشان
می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای محاسبه شده ،بین میانگین
های نمرات مؤلفه های رفتار یادگیری شرکت کنندگان برحسب
عضویت گروهی تفاوت معناداری مشاهده می شود .بنابراین با
توجه به نتایج جدول  1نتیجه گرفته می شود که بین گروه های
شرکت کننده در پژوهش مؤلفه های رفتار یادگیری تفاوت وجود
دارد ( .)P>9/9۵
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استفاده ،عادات مطالعه ،انگیزه به یادگیری ،مکان مطالعه ،زمان
مطالعه و آگاهی از روش های مطالعه در یادگیری تاثیر دارد و
همچنین از شیوه های صحیح مطالعه موجب کاهش زمان
مطالعه و افزایش میزان یادگیری ،نگهداری مطالب به مدت
زمان بیشتر در حافظه و آسانتر شدن به خاطر سپاری مطالب در
ذهن می شود[ .]9۹از سوی دیگر در مطالعه ای که توسط
درخشان و کاوسی ( )191۹بر روی دانش آموزان موفق و
ناموفق انجام گرفته ،به این نتیجه رسیده اند که دانش آموزان
موفق بیشتر از دانش آموزان ناموفق از رفتارهای یادگیری
مناسب استفاده می نمایند و شرایط یادگیری و سبک یادگیری را
رعایت می کنند و دانش آموزان ناموفق بیشتر از دانش آموزان
موفق عادتهای نامناسب رفتارهای یادگیری را دارند[.]91
همچنین یافته های پژوهش شکورنیا و همکاران ( )1939که به
منظور بررسی رویکردهای یادگیری دانشجویان انجام شد نشان
داد که در مجموع دانشجویان از رفتارهای یادگیری بیشتر
استفاده می کنند و این شیوه ها را به رویکرد سطحی و بدون
هدف ترجیح می دهند ،در واقع با توجه به این یافته می توان
چنین استنباط کرد که هر دو گروه از دانشجویان به ایک اندازه
از رفتارهای یادگیری استفاده می کنند[.]93
نتایج پژوهش با یافته های گیتز 1۵و همکاران ( ،)291۱مگ
دالن ( ،)291۵برینت و همکاران ( ،)2912ویانلو و همکاران
( ،)2919ناتالیانیس ( ،)2919موسوی ( ،)1939معتمدی و
همکاران ( ،)1939رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی (،)1932
بخشایش ( ،)1931همسو می باشد[،3 ،۰1 ،23 ،11 ،29 ،۰9
.]۰2

در راستای نتایج بدست آمده نتایج پژوهش مگ دالن (،)291۵
نشان داد پیش بینی و بهبود موفقیت تحصیلی یکی از
موضوعات فعلی در زمینه یادگیری در دانش آموزان است؛
بنابراین پیدا کردن عوامل موفقیت تحصیلی دانش آموزان تحت
تاثیر راهبردهای درست یادگیری آنان است[ .]29برینت 12و
همکاران( )2911در پژوهش خود به بررسی و مقایسه تجربیات
تحصیلی ،وجدان تحصیلی در زمان مطالعه در دانشجویان رشته
های مختلف پرداخته است .نتایج نشان داده که زمان مطالعه و
وجدان تحصیلی در دانشجویان رشته علوم انسانی و علوم
اجتماعی نسبت به دانشجویان رشته های علوم مهندسی پایین
تر بوده است[ .]11همچنین نتایج پژوهش ویانلو 19و همکاران
( )2919نشان داد وجدان بهترین پیش بینی کننده ی شخصیت
برای عملکرد شغلی ،عملکرد آموزشی و عملکرد تحصیلی
است[ .]23ناتالیانیس  )2919( 1۰نیز در تحقیقی با عنوان آیا
شخصیت و رفتارهای یادگیری در کالس درس ،صالحیت
یادگیری را پیش بینی می کند؟ تاثیر خصوصیات شخصیتی
مانند شخصیت ،استعداد ،وجدان تحصیلی و جنسیت بر عملکرد
تحصیلی دانش آموزان را به صورت نظام مند مورد بررسی قرار
داد نتایج نشان داد که همه این پنج صفت بزرگ ،به جز ثبات
عاطفی و رفتارهای یادگیری ،رابطه معنی داری با شایستگی
یادگیری درک شده ی دانش آموزان دارند.
به طور کلی ،یافته های این مطالعه ،فرضیه اول پژوهش را تایید
می کند .به عبارت دیگر ،می توان گفت که دانش آموزان با
وجدان تحصیلی باال از دانش آموزان با وجدان تحصیلی پایین،
در یادگیری دروس خود از رفتارهای یادگیری انگیزه شایستگی،
نگرش نسبت به یادگیری ،توجه /پشتکار ،راهبرد/انعطاف
پذیری) استفاده می نمایند و این یکی از عوامل موفقیت
تحصیلی آنان است .لذا یکی از عوامل اصلی موفقیت دانش
آموزان با وجدان تحصیلی باال در امر تحصیلی استفاده از
رفتارهای یادگیری مناسب می باشد که این مهم در این پژوهش
مورد حمایت قرار گرفته است .همچنین در این پژوهش مشاهده
شد که بین انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به یادگیری ،توجه/
پشتکار ،راهبرد انعطاف پذیری در دو گروه دانش آموزان وجدان
تحصیلی باال و پایین تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر
دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال در یادگیری خود
راهبردهایی نظیر انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به یادگیری،
توجه /پشتکار ،راهبرد/انعطاف پذیری بمراتب بیشتر از دانش
آموزان با وجدان تحصیلی پایین استفاده می کنند و دانش
آموزان با وجدان تحصیلی باال از انگیزه ها و باورهای مثبت تری
در مورد یادگیری نسبت به دانش آموزان با وجدان تحصیلی
پایین برخوردارند .از سوی دیگر ،عواملی چون منابع مورد

فرضیه دوم:
بین جو روانی-اجتماعی کالس (اصطکاک ،همبستگی ،انضباط،
رقابت در دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت
وجود دارد.
همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد؛ نتایج جدول 1۰
نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای محاسبه شده ،بین
میانگین های نمرات جو روانی اجتماعی شرکت کنندگان
برحسب عضویت گروهی تفاوت معناداری مشاهده می شود.
بنابراین با توجه به نتایج جدول  1۰نتیجه گرفته می شود که
بین گروه های شرکت کننده در پژوهش مؤلفه های جو روانی-
اجتماعی تفاوت وجود دارد ( .)P>9/9۵
در توجیه این یافته سانتروک  )133۹( 1۱عقیده دارد عامل بسیار
مهمی که تاثیرات محیط مدرسه و خانواده را مشخص می کند،
فضا (جو) عاطفی روانی موجود در این دو محیط و تقویت مداوم
رفتارها از طرف مدرسه و خانواده در حساس ترین سال های
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
سازگار و جامعه ای سالم داشته باشیم .لذا ،خانواده و اعضای آن،
مربیان مدارس ،معلمان در کالس درس ،متولیان جامعه و
نهادهای اجتماعی مرتبط با تربیت ،باید در تربیت دانش آموزان
سازگار و با وجدان تحصیلی باال تالش بی وقفه داشته باشند تا
این که جامعه ای سالم و سازگار داشته باشیم .جامعه ای که
افراد بتوانند رشد و بالندگی داشته و به شکوفایی و تکامل که
هدف اصلی آفرینش است دست یابند.
نتایج پژوهش با یافته های گیبسون (،)2911بارتلت (،)2911
ویانلو و همکاران ( ،)2919یاوری و همکاران ( ،)193۰موسوی
( ،)1939رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی ( ،)1932خواجه و
حسینچاری ( ،)1939همسو می باشد[،3 ،۰1 ،۰۵ ،23 ،11 ،۰۰
.]۰۱

حیاتی افراد یعنی دوران نوجوانی است .به اعتقاد او دانش آموزان
با وجدان تحصیلی پایین دارای روابط معیوب و مختل عاطفی،
اجتماعی و آموزشی متاثر از جو ناسالم و نامناسب کالس درس
است .طبق نظریه شناختی اجتماعی بندورا محیط و بافت
اجتماعی (مثل مدرسه) به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین
کننده ی رفتار در نظر گرفته می شود .دانش آموزان از طریق
یادگیری ضمنی و مشاهده ای از معلم و همساالن ،رفتارهای
مختلف را فرا می گیرد .نوع رفتار همساالن در کالس درس و
روش کنترل و مدیریت کالسی معلم می تواند در وجدان
تحصیلی دانش آموزان موثر باشد .بدین ترتیب جو ناسالم و
نامناسب کالسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر میزان
ناسازگاری ها در دانش آموزان خواهد افزود[.]۰9
1۹
در راستای نتایج بدست آمده نتایج پژوهش گیبسون ()2911
نشان داد که محیط یادگیری و جو روانی اجتماعی کالس بر
روی یادگیری خودمحور ،حل مشکالت فردی و پیشرفت
تحصیلی و شغلی افراد در آینده موثر است و جو روانی اجتماعی
که فراگیران در آن آموزش می بینند ،بر فعالیت گروهی و
تعامالت آنان با یکدیگر و مدیریت بحران در محیط های کاری
تاثیر مستقیمی می گذارد[ .]۰۰نتایج پژوهش بارتلت )2911( 11
نیز نشان داد که جو روانی اجتماعی کالس بر روی جلسات
آموزشی مشارکتی بین معلمان و دانش آموزان و افزایش پویایی
گروه و پیشرفت تحصیلی آنان تاثیر دارد و باعث افزایش مهارت
ها ،نقش ها و توافقات رفتاری می شود و برای بهبود کار
گروهی باید افراد در تعامل با یکدیگر باشند[ .]11یاوری و
همکاران ( )193۰در پژوهش خود نشان دادند که بین سطح
ادراک و انتظار استادان و دانشجویان از جو روانی اجتماعی
کالس اختالف معنی داری وجود دارد .می توان با شناسایی و
توسعه مدل های مفهومی به ویژه تدوین و توسعه یک مدل
تجرب از عملکرد تحصیلی بر پایه ویژگی های شناختی ،به
بهبود جو روانی اجتماعی کالس درس و در نهایت پیشرفت
تحصیلی دانشجویان کمک کرد[.]۰۵
بنابراین نتایج پژوهش حاضر از نظر آموزش و پرورش نیز حائز
اهمیت است .همان طور که می دانید ،یکی از اهداف آموزش و
پرورش تربیت دانش آموزانی است با روابط سالم و سازنده و
وجدان تحصیلی باال و جلب توجه این دانش آموزان به مشارکت
به فعالیت های اجتماعی و داشتن روابط اجتماعی سالم ،تا
بتوانند شهروندان مفیدی برای خود و جامعه باشند .لذا ،تا شرایط
الزم از نظر آموزش فراهم نگردد ،تحقق این هدفها تا حدودی
غیرممکن است .اگر در مدرسه و کالس درس جو روانی
اجتماعی سالمی ایجاد نگردد و دانش آموزان طی سال های
تحصیلی چنین جوی با تجربه نکنند ،نمی توان انتظار افرادی

فرضیه سوم:
بین ادراک رفتار والدین (مراقبت ،بیش از حد حمایت کننده در
دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد.
همان طور که در فصل چهارم مشاهده شد؛ نتایج جدول 1۱
نشان می دهد ،با توجه به ضریب  Fهای محاسبه شده ،بین
میانگین های نمرات مؤلفه های ادراک رفتار والدین شرکت
کنندگان برحسب عضویت گروهی تفاوت معناداری مشاهده می
شود .بنابراین با توجه به نتایج جدول  1۱نتیجه گرفته می شود
که بین گروه های شرکت کننده در پژوهش مؤلفه های ادراک
رفتار والدین تفاوت وجود دارد ( .)P>9/9۵
نتایج بیشتر مطالعات و کارهای صورت گرفته در حیطه روابط
بین والدین و فرزندان و سبک های فرزند پروری نشان می دهد
که سبک فرزند پروری با متغیرهایی همچون مهارت های
تحصیلی رفتار انطباقی ،خلق و خو ،روابط دلبستگی ،توسعه
روانی ،شایستگی اجتماعی و هوش ارتباط دارد .نتایج پژوهش
باورز 13و همکاران ( )2911نشان داده است که گرمای والدین و
نظارت آنها می تواند پیشرفت تحصیلی و همین طور مشارکت
بیشتر فرزندان در کالس درس را افزایش دهد .از طرفی تاثیر
شیوه های تربیتی والدین در فرزندان در تمام مراحل رشد تدوام
دارد .شیوه های تربیتی والدین شاخص معتبر از عملکرد والدینی
را ارائه می دهد که بهزیستی کودک را در میان طیف گسترده
ای از محیط ها و جوامع مختلف پیش بینی می کند .تحقیقات
نشان می دهد ،توقع و پاسخ دهی والدین عناصر مهم والدینی
هستند .پاسخ دهی والدین ،کفایت اجتماعی و عملکرد روانی
اجتماعی را پیش بینی می کند و توقع والدین با شایستگی،
ضابطه مند بودن و کنترل رفتاری رابطه دارد.
نتایج پژوهش لی یانگ 29و همکاران ( )2919که در مورد
حمایت والدین و ارتباط آن با اثرات استرس زای دوره نوجوانی
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ندا سلدوزی و همکاران

عنوان گروه مقایسه انتخاب و از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی
سن و پایه تحصیلی همتا شدند .با توجه به این که در تحقیقات
علی مقایسه ای (پس رویدادی) حداقل نمونه ها بایستی  1۵نفر
باشد ،به خاطر افزایش اعتبار بیرونی برای هر گروه  ۰9نفر
انتخاب شدند و پرسشنامه های پژوهش بر روی آنان اجرا شد.

انجام گرفت نشان داد که روابط حمایتی والدین می تواند یک
عامل تسهیل کننده بسیار مهم برای گذار از این دوره باشد؛ از
طرفی نوع روابط والدین با فرزندان می تواند نوعی از خود
بیگانگی در فرزندان نیز بوجود آورد[.]1
در توجیه نتایج بدست آمده می توان چنین بیان کرد که نقش
ارتباطات درون خانوادگی ،ارتباط والدین با هم ،والدین -
فرزندان و فرزندان با یکدیگر در شکل گیری شخصیت افراد،
آرامش خاطر ،اعتماد به نفس ،توان سازگاری و نهایتا بروز
رفتارهای مناسب و عدم ابتال به اختالالت روانی قابل توجه
است؛ پژوهش های وسیعی که در زمینه برخورد والدین با
فرزندانشان صورت گرفته حاکی از آن است که روش های
تربیتی ،الگوهای رفتاری و واکنش های والدین که تحت عنوان
شیوه های فرزند پروری مورد بحث قرار می گیرد اثرات طوالنی
مدت و عمیق بر رفتار ،عملکرد ،ایجاد سازگاری های مختلف در
فرزندان و بطور کلی رشد همه جانبه آنان دارد لذا نوع رفتار
والدین با کودکان پیش بینی کننده رفتار نوجوانی است .بنابراین
وقتی یک دانش آموز دارای وجدان تحصیلی پایین تری است
ارزش کمی برای خود قائل است کمتر در برابر فشار عقیده
دیگران مقاومت می کند؛ بالعکس دانش آموزانی که وجدان
تحصیلی باالیی دارند ارزش زیادی برای خود قائل هستند ،تصور
خدشه ناپذیری از ظرفیت ها و فردیت خود دارند .لذا وجدان
تحصیلی باال تأثیر زیادی در مورد وارد کردن افراد به کار ،به
تحقیق ،به یادگیری ،به حل مسائل ،به کوشش جهت پیشرفت،
به رقابت کردن و جزء آن دارد .وجدان تحصیلی باال نقش
اساسی در بهداشت و سالمت روانی افراد به عهده دارد؛ به گونه
ای که با کاهش وجدان تحصیلی عالئم و نشانه هایی چون
اضطراب ،افسردگی ،احساس تنهایی ،کمرویی ،درونگرایی و
غیره ظاهر خواهند شد و در صورت تداوم ،اشکاالت جدی به
دنبال خواهد داشت.
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نتایج پژوهش با یافته های گرث و همکاران (،)291۵ویانلو و
همکاران ( ،)2919موسوی ( ،)1939قنادی و همکاران (،)1939
رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی ( ،)1932محمدی حیدر
باغی ( ،)1932پرهیزکار و همکاران ( ،)1911همسو می باشد
[.]۰3 ،2۹ ،3 ،۰1 ،۰1 ،23 ،۰۹

بحث و نتیجه گیری:

روش پژوهش و جامعه آماری
با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،ابتدا
به صورت تصادفی  ۵مدرسه و از هر مدرسه دو کالس انتخاب و
تمام اعضای آن کالس با استفاده از پرسشنامه وجدان تحصیلی
مورد بررسی قرار گرفتند .سپس  ۰9دانش آموز با وجدان
تحصیلی باال و  ۰9دانش آموز با وجدان تحصیلی پایین به

فرضیه اول :بین رفتارهای یادگیری در دانش آموزان با وجدان
تحصیلی باال و پایین تفاوت وجود دارد.
دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال از دانش آموزان با وجدان
تحصیلی پایین ،در یادگیری دروس خود از رفتارهای یادگیری
(انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به یادگیری ،توجه /پشتکار،
راهبرد/انعطاف پذیری) استفاده می نمایند و این یکی از عوامل
موفقیت تحصیلی آنان است .لذا یکی از عوامل اصلی موفقیت

شیوه اجرا و جمع آوری اطالعات:
با استفاده از برنامه  SPSS19در دو بخش توصیفی و تحلیل
داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در مرحله اول :با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتابها،
مجالت و مقاالت علمی معتبر ،مطالب مربوط به ادبیات تحقیق
جمع آوری شد.
در مرحله دوم :در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با
استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد .پرسشنامه تحقیق از
دو بخش تشکیل شده است .ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی ها
و سپس پرسش های مربوط به چهار سازه رفتارهای یادگیری،
جو روانی-اجتماعی کالس ،ارتباط والدینی و وجدان تحصیلی
که شامل  ۹3سؤال است که  2۵سؤال مربوط به رفتارهای
یادگیری 29 ،سوال مربوط به جو روانی-اجتماعی کالس2۵ ،
سوال مربوط به ارتباط والدینی و  3سوال مربوط به وجدان
تحصیلی می باشد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی
با استفاده از این شاخصها واریانس و میانگین دادهها محاسبه
میشود و اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه نیز با
استفاده ازآمار توصیفی طبقهبندی شده و برروی نمودار نمایش
داده میشود.
تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی
در این تحقیق در جهت آزمون فرضیهها و تأیید یا رد آنها از
آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده است.
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نقش ارتباطات درون خانوادگی ،ارتباط والدین با هم ،والدین –
فرزندان و فرزندان با یکدیگر در شکل گیری شخصیت افراد،
آرامش خاطر ،اعتماد به نفس ،توان سازگاری و نهایتا بروز
رفتارهای مناسب و عدم ابتال به اختالالت روانی قابل توجه
است.
شیوه های فرزند پروری ،اثرات طوالنی مدت و عمیق بر رفتار،
عملکرد ،ایجاد سازگاری های مختلف در فرزندان و بطور کلی
رشد همه جانبه آنان دارد لذا نوع رفتار والدین با کودکان پیش
بینی کننده رفتار نوجوانی است .بنابراین وقتی یک دانش آموز
دارای وجدان تحصیلی پایین تری است ارزش کمی برای خود
قائل است کمتر در برابر فشار عقیده دیگران مقاومت می کند و
بالعکس.
نتایج پژوهش با یافته های گرث و همکاران ( ،)291۵ویانلو و
همکاران ( ،)2919موسوی ( ،)1939قنادی و همکاران (،)1939
رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی ( ،)1932محمدی
حیدرباغی ( ،)1932پرهیزکار و همکاران ( ،)1911همسو می
باشد[.]۰3 ،2۹ ،39 ،۰1 ،۰1 ،23 ،۰۹

دانش آموزان با وجدان تحصیلی باال در امر تحصیلی استفاده از
رفتارهای یادگیری مناسب می باشد که این مهم در این پژوهش
مورد حمایت قرار گرفته است .دانش آموزان موفق بیشتر از
دانش آموزان ناموفق از رفتارهای یادگیری مناسب استفاده می
نمایند و شرایط یادگیری و سبک یادگیری را رعایت می کنند و
دانش آموزان ناموفق بیشتر از دانش آموزان موفق عادتهای
نامناسب رفتارهای یادگیری را دارند.
با توجه به این یافته می توان چنین استنباط کرد که هر دو گروه
از دانشجویان به یک اندازه از رفتارهای یادگیری استفاده می
کنند.
نتایج پژوهش با یافته های گیتز و همکاران ( ،)291۱مگ دالن
( ،)291۵ویانلو و همکاران ( ،)2919موسوی ( ،)1939معتمدی و
همکاران ( ،)1939رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی (،)1932
بخشایش ( ،)1931همسو می باشد[،3 ،۵9 ،۰1 ،23 ،29 ،۰9
.]۰2
فرضیه دوم :بین جو روانی-اجتماعی کالس (اصطکاک،
همبستگی ،انضباط ،رقابت) در دانش آموزان با وجدان تحصیلی
باال و پایین تفاوت وجود دارد.
محیط یادگیری و جو روانی اجتماعی کالس بر روی یادگیری
خودمحور ،حل مشکالت فردی و پیشرفت تحصیلی و شغلی
افراد در آینده موثر است و جو روانی-اجتماعی که فراگیران در
آن آموزش می بینند ،بر فعالیت گروهی و تعامالت آنان با
یکدیگر و مدیریت بحران در محیط های کاری تاثیر مستقیمی
می گذارد.
خانواده و اعضای آن ،مربیان مدارس ،معلمان در کالس درس،
متولیان جامعه و نهادهای اجتماعی مرتبط با تربیت ،باید در
تربیت دانش آموزان سازگار و با وجدان تحصیلی باال تالش بی
وقفه داشته باشند تا این که جامعه ای سالم و سازگار داشته
باشیم .جامعه ای که افراد بتوانند رشد و بالندگی داشته و به
شکوفایی و تکامل که هدف اصلی آفرینش است دست یابند.
نتایج پژوهش با یافته های گیبسون ( ،)2911بارتلت (،)2911
ویانلو و همکاران ( ،)2919یاوری و همکاران ( ،)193۰موسوی
( ،)1939رستم اوغلی و خشنودنیای چماچایی ( ،)1932خواجه و
حسینچاری ( ،)1939همسو می باشد[،3 ،۰1 ،۰۵ ،23 ،11 ،۰۰
.]۰۱
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