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تاریخ پذیرش مقاله97/10/10 :

چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی حضور یا عدم حضور در کالسهای کنکور مدرسهها بر
میزان نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان شهرستان ماکو اجرا شد .روش
پژوهش از نوع علی -مقایسهای و جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشآموزان دختر دوره
متوسطه دوم در سال تحصیلی  ،1396-97به تعداد  1000نفر بود .حجم نمونه آماری شامل
 200دانش آموز بود که با توجه به شرکت کردن یا شرکت نکردن در کالس های کنکور با
دو روش نمونهگیری تصادفی ساده و خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه استاندارد سنجش نگرش به مدرسه ) (SAAS-Rمککوچ و سیگل
( )2003و پرسشنامه استاندارد پیشرفت ) (T.M.Aهرمنس ( )1970استفاده شد .تحلیل
دادهها با روشهای آمار توصیفی ،تحلیل واریانس چندمتغیری یکراهه و آزمون  tمستقل با
استفاده از نرمافزار  SPSS24انجام گرفت .نتایج نشان داد میزان نگرش تحصیلی
دانشآموزانی که در کالسهای کنکور شرکت داشتند به صورت معنیداری بیشتر از
دانشآموزانی بود که سابقه حضور در این کالسها را نداشتند .همچنین انگیزش پیشرفت این
دانشآموزان به صورت معنیداری بیشتر از دانشآموزانی بود که در کالسهای کنکور
مدرسهها شرکت نداشتند.

تاریخ دریافت مقاله97/04/26 :

بررسی تفاوت نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان بر
1
اساس حضور یا عدم حضور در کالسهای کنکور مدارس
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مقدمه
کنکور مهمترین رخداد نظام آموزشی ما محسوب میشود (حاتمی و رضوانیفر،
 .)1394تنها معیار اصلی و تعیینکننده نظام آموزش عالی ایران برای ورود
دانشآموختگان دوره متوسطه به دانشگاه بهویژه در رشتههای پرطرفدار ،قبولی در
کنکور است .با این حال ،نسبت عرضهوتقاضا در این آزمون سراسری متعادل نبوده و
همین مسئله موجب حساس شدن بیش از حد آن شده است (زارعی ،اوجینژاد و
صارمی نوری .)1395 ،از سوی دیگر ،ورود به دانشگاه به مهمترین هدف و مقصد
اصلی دانشآموزان تبدیل شده است (حسینی لرگانی و محمدی .)1396 ،به همین
دلیل ،امروزه یکی از شاخصهای مهم ارزیابی کیفیت مدرسههای دوره دوم متوسطه
میزان قبولی دانشآموزان مدرسه در کنکور سراسری است.
تقاضای زیاد برای ادامه تحصیل و عالقه شدید خانوادهها و جوانان برای ورود به
دانشگاه و مدرکگرایی در کنار حجم زیاد کتابها ،کاهش زمان کالسها ،مشکالت
اقتصادی معلمان و به تبع آن نبود انگیزه کافی در آنها باعث شده است که آموزش
عمومی و رسمی مدرسهها پاسخگوی نیاز دانشآموزان نباشد و تقاضا برای
آموزشهای خصوصی یا تقویتی 1ایجاد شود (حسینی لرگانی و محمدی .)1396 ،در
پاسخ به این نیاز ،عالوه بر مؤسسات آمادگی کنکور ،مدرسهها نیز برنامههایی را برای
افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به منظور افزایش میزان قبولی آنان در کنکور
برگزار میکنند که اصلیترین آن تشکیل کالسهای تقویتی کنکور است.
یکی از عوامل مؤثر در شرکت دانشآموزان در کالسهای تقویتی مدرسه و
همچنین پیشرفت تحصیلی آنان متغیر نگرش به مدرسه است .اغلب پژوهشگران
معاصر ،نگرش را ارزیابی نسبتا کلی و پایدار یک شی ،فرد یا مفهوم به صورت منفی
یا مثبت تعریف کرده و بر تأثیر قوی نگرشها بر رفتار در افراد تأکید کردهاند (گویر و
فابریگار .)2015 2،مککوچ و سیگل ( )2003نگرش به مدرسه را عالقه ،احساس و
عاطفه دانشآموزان به محیط آموزشی تعریف کردهاند .نگرش افراد دربارة تحصیل و
مدرسه در انتخاب هدفهای آنها مؤثر است (معینیکیا ،زاهدبابالن ،جبارنژاد شوطی و
عظیمپور1396 ،؛ موسوی و بدری .)1395 ،به گفته پنتلیچوک( 3نقل از خجستهمهر،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عباسپور ،کرایی و کوچکی )1391 ،نگرش دانشآموزان در مورد مدرسه میتواند در
جهتگیریهای آنها در فعالیت یادگیری تأثیر عمدهای داشته باشد.
عامل بسیار مهم دیگر در بهرهوری کالسهای کنکور مدرسه بهطور خاص و در
یادگیری و آموزش دانشآموزان بهطور کلی ،مطالعه انگیزش پیشرفت است
(محمودی ،عرفانی و محققی .)1396 ،انگیزش پیشرفت به میل یا گرایش کلی برای
1
موفقیّت اشاره دارد (رضایی ،1396 ،ص  .)94مککللند ،اتکینسون ،کالرک و لوول
( ،1953نقل از سیف )1394 ،واضعان اصلی نظریه انگیزش پیشرفت هستند .مککللند
پیشرفت را نتیجه تعارض هیجانی بین امید به موفقیت و میل به دوری و گریز از
شکست میدانست (نقل از دلیر ناصر و حسینینسب .)1394 ،انگیزه پیشرفت بهعنوان
یکی از پیشنیازهای اساسی یادگیری و درواقع ،بهعنوان کلید یادگیری در نظر گرفته
میشود (محمدی و دفتری اکباتان.)1396 ،
مبانی نظری و تجربی پژوهش
کالسهای آموزشی کنکور که به آموزش در سایه ،تدریس خصوصی ،آموزش خارج
از مدرسه نیز شناخته می شوند به طیف گستردهای از تمرینهای آموزشی سازمانیافته
در موضوعات علمی که خارج از برنامه منظم زمانی مدرسه انجام میشود ،اطالق
میشود .این آموزشها به دو دسته کلی آموزشهای خارج از مدرسه( 3تدریس به
وسیله افراد دیگر) و آموزش مدرسهای( 4تدریس به وسیله معلمان مدرسه) تقسیم
میشوند (موری .)2015 5،بِرای )2014( 6سه ویژگی آموزشهای خصوصی را داشتن
هزینه ،فردی یا در گروههای کوچک بودن و شناور بودن برنامه زمانی آنها برحسب
تقاضا میداند .نظرسنجیهای بین المللی نشاندهنده آن است که استفاده از
آموزشهای خصوصی در همه کشورها وجود دارد و فقط درصد استفاده از آن فرق
میکند و آمار استفاده از این نوع آموزش در درس ریاضی از سایر درسها بیشتر
است (بِرای.)2011 ،
2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با وجود جهانشمول بودن استفاده از کالسهای خصوصی برای موفقیت در
مدرسه یا آزمونهای ورودی دانشگاهها ،نتایج مشخصی در خصوص تأثیر این
آموزشها وجود ندارد (هوف .)2014 1،بر اساس نتایج تعدادی از پژوهشها اثر
تدریس خصوصی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و متغیرهای انگیزشی آنها مثبت
ارزیابی شده است (باچمن2002 ،؛ دانگ و راجرز2008 ،؛ میشو و هاک2002 ،؛ نقل
از حسینی لرگانی و محمدی1396 ،؛ ها و پارک2017 2،؛ کلنوزو .)2014 3،برخی
پژوهشگران نیز این اثر را منفی گزارش کردهاند (لی و همکاران2004 ،؛ چاوو و کوه،
4
 2005؛ هانوشک و وسمان2017 ،؛ نقل از حسینی لرگانی و محمدی1396 ،؛ کول،
 .)2017نتایج پژوهش لی )2013( 5مشخص کرد که آموزش خصوصی در کل اثر
حداقلی بر نتایج آزمون ورودی دانشگاهها دارد و فقط در در درسهای زبان و ریاضی
بهویژه در پایه هفتم مفید واقع میشود .به نظر موری ( )2015اغلب پژوهشهای انجام
گرفته بر نقش این کالسها در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متمرکز شدهاند و
درباره تأثیر این کالسها بر سایر متغیرهای مهم همچون انگیزش پیشرفت و نگرش
دانشآموزان یک خالء پژوهشی وجود دارد.
پژوهش فتحآبادی ،شالنی و صادقی ( )1396نشان داد که آزمون سراسری بر
هدفگذاری ،نگرش و انگیزه دانشآموزان برای یادگیری تأثیر معنیدار دارد .در
پژوهش حسینی لرگانی و محمدی ( )1396مهمترین علل مراجعه داوطلبان به
آموزشگاههای آزاد کنکور ،کسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای ساختن آینده بهتر
بود .خدایی ،حبیبی ،جمالی ،باقی یزدل و خلقی ( )1396در پژوهش خود نشان دادند
که بین معدل دیپلم و پیش دانشگاهی و میانگین درسهای تخصصی کنکور با
پیشرفت تحصیلی در دوره دانشجویی رابطه مستقیم وجود دارد.
نتایج پژوهش ساوادا و کوبایاشی )1986( 6و تانگفات )2012( 7نشان دادند،
دانشآموزانی که در کالسهای خصوصی شرکت کردهاند ،نمرههای باالتری در حل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مسائل مربوط به حساب و جبر دریافت کردهاند و از انگیزه پیشرفت تحصیلی باالیی
برخوردار بودند .موری ( )2015نشان داد که در آمریکا آموزشهای خصوصی که
توسط معلمان همان مدرسه انجام میشود و برعکس در ژاپن آموزشهایی که توسط
افراد دیگر انجام میگیرد از کارایی بهتری برخوردارند .یعنی اثربخشی کالسهای
خصوصی به مسائل فرهنگی هر کشور نیز بستگی دارد .مطالعه هوف ( )2014نشان
داد تأثیر کالسهای خصوصی ناهمگن و غیر خطی است .زانگ و ایکسی)2016( 1
نشان دادند که سطح سواد و درآمد والدین احتمال شرکت در کالسهای خصوصی را
افزایش میدهد و شرکت در این کالسها پیش بینی کننده معنیدار پیشرفت تحصیلی
درس حساب و ادبیات است.
3
2
نتایج پژوهشهای کولی ( )1995و بورک ( )2008نشان داد به نظر دانشآموزان
یکی از دالیل عمده افت تحصیلی ،شرکت نکردن در کالسهای خصوصی یا نداشتن
فرصت برای استفاده از کالسهای انفرادی است .شواهد پژوهشی داخلی نیز نشانگر
تأثیر مثبت شرکت در فعالیتهای فوق برنامه مدرسهها بر نگرش به مدرسه و
پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانشآموزان است (نعیمی و زیرک1396 ،؛
امامجمعه1394 ،؛ اتابکی ،مصطفیپور و مصطفیپور.)1393 ،
خجستهمهر و همکاران ( )1391نشان دادند که آموزش برنامه موفقیت تحصیلی
باعث افزایش معنیدار نگرش به مدرسه در دانشآموزان میشود .فتحیآذر ،حاتمی و
رزی ( )1391نشان دادند میزان نگرش به مدرسه در دانشآموزان مشمول طرح
ارزشیابی توصیفی از دانشآموزان عادی بیشتر است .موسوی و بدری ( )1395رابطه
معنیداری بین نگرش به مدرسه و آگاهیهای فراشناختی گزارش کردند .نتایج
پژوهش معینیکیا و همکاران ( )1396نشان داد به ترتیب  17و  43درصد از واریانس
نگرش به مدرسه از طریق مؤلفههای کیفیت زندگی و ادراک از محیط کالسی تبیین
میشود.
در خصوص متغیر دیگر این پژوهش ،یعنی انگیزش پیشرفت بهعنوان یک پدیده
روانشناختی پیچیده ،نظریههای متعدد و گاه متناقضی مطرح شده است (دیکارو ،دی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Zhang & Xie
. Coley
3
. Burke
2
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کارو و رایتل جانسون .)2015 1،در رویکرد رفتارگرایی انگیزش را به کسب تقویت و
اجتناب از تنبیه وابسته میدانند .لذتجویی روانشناختی ،اساسیترین اصل انگیزشی
رفتارگرایان است .شناختگرایان معتقدند که رفتارها توسط هدفها ،نقشهها،
انتظارات و نسبت دادنهای فرد ایجاد و هدایت میشوند .در رویکرد انسانگرایی به
توانایی دانشآموزان برای رشد شخصی ،آزادی انتخاب هدفهای زندگی و
ویژگیهای مثبت تأکید میشود .در رویکرد اجتماعی -فرهنگی منبع انگیزشی مهم
برای بعضی افراد با دیگران بودن و داشتن رابطه دوستانه متقابل با آنان است .در این
رویکرد انگیزش بر مشارکت فرد با گروه برای یادگیری تأکید میشود (سیف.)1394 ،
الگوهای معاصر انگیزش پیشرفت ،کانون مطالعات را از نیازهای درونی و عوامل
محیطی به دنیای ذهنی افراد تغییر دادهاند .در نظریه انتظار–ارزش2اتکینسون ،انگیزش
پیشرفت با مؤلفههای انتظار و ارزش پیشبینی میشود .ارزش به اهمیت ادراک شده
تکلیف اشاره دارد و سازه انتظار به ادراک افراد درباره احتمال موفقیت در تکالیف
ارتباط دارد (رضایی ،1396 ،ص  .)85نظریه خودارزشمندی 3کاوینگتون )2007( 4از
انگیزش پیشرفت تالش میکند ارتباط نظری بین سنت شناختگرایی و نظریه سائق
برقرار کند .در این نظریه فرض میشود جستجو برای خودکفایتی باالترین اولویت
انسان است و این نیاز میتواند هم از گرایش به موفقیت و هم ترس از شکست ایجاد
شود (دیکاستال ،بیرن و کاوینگتون .)2013 5،الگوی معاصر (اکلز و ویگفیلد)2002 6،
در زمینه انگیزش پیشرفت با انتظارات موفقیت و همچنین ارزش ادراک شده درگیر
شدن در تکلیف بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تأکید دارد .همچنین این الگو
شامل متغیرهای مهم دیگر همچون تصورات قالبی نقش جنسیتی ،تصورات قالبی
فرهنگی و ویژگیهای جمعیتشناختی خانواده میشود.
شواهد پژوهشی متعددی در زمینه ارتباط انگیزش پیشرفت با دیگر متغیرهای
روانشناختی گزارش شده است .نتایج پژوهشها نشانگر این است که انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با ویژگیهای خانوادگی (عابدی و عریضی )1384 ،و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. DeCaro, DeCaro & Rittle-Johnson
. expectancy-value theories
3
. self-worth
4
. Covington
5
. De Castella, Byrne & Covington
6
. Eccles & Wigfield
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ویژگیهای آموزشگاهی از قبیل ساختار کالس درس ،نظام ارزشی مدرسه و روابط
عاطفی درون مدرسه (بهرامی و رضوان )1385 ،ارتباط دارد .پژوهشهای متعدد دیگر
ارتباط معنیدار انگیزش پیشرفت تحصیلی با موفقیت یا عملکرد تحصیلی را گزارش
کردهاند (نوحی و همکاران1391 ،؛ حسینمردی و حسینمردی1394 ،؛ محمودی و
همکاران1396 ،؛ گازال و انجوم .)2011 1،حیدری ،پردالن ،خلیجیان و یگانه ()1393
رابطه معنیداری بین صفات پنجگانه شخصیتی با انگیزش پیشرفت به دست آوردند و
مؤمنی مهموئی و صفدری ( )1395در مطالعه خود رابطه معنیداری بین نگرش
تحصیلی و انگیزش پیشرفت با تلقی دانشجویان از کیفیت برنامه درسی پیدا کردند.
با توجه به مطالبی که ارائه شد به نظر میرسد این موضوع برای والدین،
دانشآموزان و مسئوالن آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است .از سوی
دیگر ،از لحاظ نظری وجوه مشترکی بین انگیزش پیشرفت (بهویژه از حیث انتخاب
هدفها) ،نگرش به مدرسه و شرکت در کالسهای کنکور به منظور موفقیت در
آزمون سراسری وجود دارد .هرچند پژوهشهایی درباره علل استفاده یا مراجعه به
کالسهای کنکور (حسینی لرگانی و محمدی )1396 ،انجام گرفته است ،با این حال
به نظر میرسد تابهحال پژوهشی در مورد مقایسه تفاوتها یا تأثیر برگزاری این
کالسها بر این متغیرها اجرا نشده است و یک خالء پژوهشی در این زمینه احساس
میشود .بنابراین در پژوهش حاضر این مسئله بررسی میشود که آیا تفاوتی در میزان
نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزانی که در کالسهای کنکور مدرسه
شرکت میکنند با دانشآموزانی که از این کالسها استفاده نمیکنند ،وجود دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسهای است .جامعه آماری این پژوهش شامل
همه دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان ماکو در سال  1396-97بود.
براساس آمار تعداد جامعه آماری برابر  1000نفر بود که از این تعداد طبق آمار
دریافت شده از مدیران مدرسهها ،حدود  200نفر در کالسهای کنکور مدرسه شرکت
می کردند .اصلیترین مالک برای قرار دادن دانشآموزان در این دسته ،ثبت نام کردن
و حداقل دارا بودن سابقه دو جلسه حضور در کالسهای کنکور مدرسه بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Ghazala & Anjum
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حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش  200نفر تعیین شد و به صورت مساوی برای
هر گروه  100نفر اختصاص داده شد .نمونههای انتخاب شده از لحاظ سن ،نوع
مدرسه ،رشته تحصیلی و وضعیت اقتصادی -اجتماعی همتاسازی شدند .برای
نمونهگیری از دانشآموزانی که از کالسهای کنکور مدرسه استفاده نمیکردند از
روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای و برای انتخاب نمونه از بین دانشآموزان
شرکتکننده در کالسهای خصوصی کنکور از روش تصادفی ساده استفاده شد.
روش کار در نمونهگیری خوشهای تصادفی چندمرحلهای به این شکل بود که ابتدا
چهار مدرسه و از هر مدرسه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس به
تعداد حجم نمونه از دانشآموزان آن کالسها انتخاب شدند .در خصوص روش
نمونهگیری تصادفی ساده نیز از لیست موجود در مدرسهها به صورت تصادفی به
انتخاب دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای کنکور مدرسه اقدام شد.
برای گردآوری داهها از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
پرسشنامه سنجش نگرش به مدرسه (SAAS-R)1مککوچ و سیگل ()2003
این پرسشنامه را مک کوچ و سیگل ( )2003طراحی کردهاند و فرم تجدید نظر
شده آن ) (SAAS-Rدارای  35پرسش است و پنج عامل :ادراک و خودتحصیلی،
نگرش به معلمان و کالسها ،نگرش به مدرسه ،ارزشگذاری هدفهای مدرسه و
انگیزش و خودنظمدهی را اندازهگیری میکند .در این پرسشنامه برای نمرهگذاری
پرسشها از مقیاس هفت درجهای لیکرت استفاده شده است .این پرسشنامه را قدمپور
( )1385به فارسی برگردانده و روایی و پایایی آن در پژوهشهای داخلی تأیید شده
است (مصرآبادی.)1389 ،
پرسشنامه استاندارد پیشرفت ) (T.M.Aهرمنس
هرمنس )1970(2بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و
با بررسی پیشینه پژوهشهای مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت ،این پرسشنامه را
ساخته است .پرسشنامه دارای  29گویه بوده و گویهها به صورت جملههای ناتمام
بیان شدهاند و به دنبال هر گویه چهار گزینه ارائه شده است .این گزینهها بر حسب
اینکه شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا کم به زیاد باشد به آنها نمره داده میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. School Attitude Assessment Survey–Revised
. Hermans

1
2
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نمره کل بیشتر بیانگر انگیزه پیشرفت باال است .روایی و پایایی این پرسشنامه در
پژوهش اکبری ( )1386تأیید شده است.
برای گردآوری دادهها ،پس از کسب مجوز از گزینش آموزش و پرورش شهرستان
ماکو ،درباره هدف و انگیزه پژوهش ،توضیحاتی به آزمودنیها ارائه شد و در مورد
درج نشدن اطالعات شخصی و محرمانه بودن نتایج اطمینان داده شد و داوطلبانه بودن
شرکت در پژوهش به اعضای نمونه اطالع داده شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از
روشهای آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندمتغیره
یکراهه (مانوا) و آزمون  tبرای دو گروه مستقل با رعایت پیشفرضهای هر دو
آزمون از طریق نرمافزار  SPSS24استفاده شد.
یافتهها
درمجموع 200 ،دانشآموز بهعنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت داشتند .سن
اغلب افراد نمونه ( 101نفر معادل  50/5درصد) برابر  17سال بود .رشته تحصیلی
اغلب افراد نمونه ( 143نفر معادل  71/5درصد) علوم تجربی بود و رشته های علوم
انسانی( 29نفر 14/5 ،درصد) و علوم ریاضی ( 28نفر 14 ،درصد) در رتبههای دوم و
سوم قرار داشتند.
در جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،انحراف
معیار ،قدر مطلق میزان کجی و کشیدگی گزارش شدهاند.
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جدول ( )1شاخصهای توصیفی متغیرها به تفکیک حضور یا عدم حضور در کالسهای کنکور
مدرسه ()n=200
متغیر
نگرش به معلم و کالس
انگیزش /خودنظمدهی
نگرش به مدرسه
ادراک خودتحصیلی
ارزش گذاری هدفها
نگرش تحصیلی کل
انگیزش پیشرفت

گروه

میانگین

انحراف معیار

کجی

کشیدگی

حضور

45/17

3/88

-0/99

0/82

عدم حضور

28/89

3/71

0/32

0/95

حضور

55/96

6/59

-0/32

0/39

عدم حضور

37/55

4/75

0/62

0/55

حضور

29/14

4/99

-0/29

0/20

عدم حضور

21/89

4/74

0/39

-0/30

حضور

35/04

3/92

0/24

-0/66

عدم حضور

22/67

4/11

0/16

0/16

حضور

27/84

3/43

0/30

-0/13

عدم حضور

18/68

3/53

0/51

0/24

حضور

193/05

12/53

-0/70

0/31

عدم حضور

135/14

22/42

0/10

0/56

حضور

73/52

18/97

-0/02

-0/70

عدم حضور

66/85

17/56

-0/58

-0/45

با توجه به جدول ( ،)1میانگین دانشآموزانی که در کالسهای کنکور مدرسه
شرکت داشتند در همه مؤلفههای نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت بیشتر از
میانگین دانشآموزانی است که از کالسهای کنکور مدرسه استفاده نمیکردند.
همچنین با توجه به جدول ( ،)1قدر مطلق کجی و کشیدگی برای همه متغیرهای
پژوهش در دامنه بین  +1تا  -1قرار دارد .بنابراین نرمال بودن توزیع متغیرها تأیید
میشود (زارعی )1397 ،و میتوان از آزمونهای پارامتریک مانند تحلیل واریانس
چندمتغیری استفاده کرد.
بررسی فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :بین دانشآموزانی که در کالسهای کنکور مدرسه شرکت داشتند با
دانشآموزانی که در کالسهای کنکور مدارس شرکت نداشتند در میزان نگرش
تحصیلی تفاوت وجود دارد.
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برای بررسی تفاوت دانشآموزانی که از کالسهای کنکور مدرسه استفاده
میکردند با دانشآموزانی که از این کالسها استفاده نمیکردند در مؤلفههای نگرش
تحصیلی (نگرش به معلم و کالس ،انگیزش /خودنظمدهی ،نگرش به مدرسه ،ادراک
خود تحصیلی و ارزشگذاری هدفها) از تحلیل واریانس چندمتغیری یکراهه
استفاده شد .سطح خطای  P>0/05برای رد فرض صفر در نظر گرفته شد .برای
بررسی اندازه اثر نیز از مجذور اتای جزئی 1استفاده شد .مقدار مجذور اتای جزئی
( )0/01و کمتر نشانگر اثر کم )0/04( ،اثر متوسط و ( )0/10و بیشتر نشانگر اثر زیاد
است (هوبرتی .)2002 2،در جدول ( ،)2نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی
واریانس مؤلفههای نگرش تحصیلی در دو گروه گزارش شده است.
جدول ( )2نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس مؤلفههای نگرش تحصیلی در دو
گروه
آماره  Fلوین

سطح معنیداری

نگرش به معلم و کالس

0/68

0/40

انگیزش /خودنظمدهی

1/04

0/30

نگرش به مدرسه

0/01

0/95

ادراک خودتحصیلی

0/07

0/78

ارزشگذاری هدفها

0/07

0/79

مولفه

با توجه به جدول ( ،)2آماره  Fلوین برای مؤلفههای نگرش به معلم و کالس
( ،)0/68انگیزش /خودنظمدهی ( ،)1/04نگرش به مدرسه ( ،)0/01ادراک
خودتحصیلی ( )0/07و ارزشگذاری هدفها ( )0/07است که معنیدار نیست
( y)P>0/05بنابراین واریانس این مؤلفهها در گروهها برابر است.
از آزمون ام باکس برای بررسی برابری ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در
بین گروهها استفاده شد .آماره آزمون امباکس ( )100/65در سطح  0/001معنیدار بود
( .)F= 6/52 ،P>0/001بنابراین با توجه به معنیدار بودن این آماره ،میتوان نتیجه
گرفت که ماتریس کواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر نیست .تاباچنیک و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Partial eta squared
. Huberty

2

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

46

فیدل )2007( 1پیشنهاد کردهاند که در صورت همگن نبودن ماتریس واریانس و
کوواریانس های متغیرهای وابسته ،به جای آزمون چندمتغیری المبدای ویلکز از آزمون
اثر پیالیی استفاده شود .برای بررسی معنیداری رابطه مؤلفههای نگرش تحصیلی از
نتایج آزمون مجذور خی بارتلت استفاده شد .آماره مجذور خی بارتلت ( )104/90در
سطح  0/001معنیدار بود .این یافته نشان میدهد بین مؤلفههای نگرش تحصیلی
رابطه معنیدار وجود دارد .در جدول ( )3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
گزارش شده است.
جدول ( )3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به مؤلفههای نگرش تحصیلی در بین
گروهها
آزمون

DF1

DF2
194

P
0/001

0/92

0/001

0/92
0/92
0/92

مقدار

اثر پیالئی

0/92

F
456/09

5

المبدای ویلکز

0/07

456/09

5

194

اثر هوتلینگ

11/75

456/09

5

194

0/001

بزرگترین ریشه روی

11/75

456/09

5

194

0/001

مجذور اتای جزئی

با توجه به جدول ( ،)3آماره  Fتحلیل واریانس چندمتغیری بررسی تفاوت گروهها
در مؤلفههای نگرش تحصیلی ( )456/09در سطح  0/001معنیدار است .بنابراین
میتوان گفت که بین این دو گروه در مؤلفههای نگرش تحصیلی تفاوت معنیداری
وجود دارد .برای بررسی اینکه گروهها در کدام یک از مؤلفههای نگرش تحصیلی با
یکدیگر تفاوت دارند در جدول ( )4نتایج تحلیل واریانس یکراهه گزارش شده
است .همچنین با توجه به جدول ( )3مجذور اتای جزئی نشان میدهد که عضویت
گروهی  92درصد از تغییرات متغیرهای وابسته را تبیین میکند .بنابراین در این
پژوهش عضویت گروهی اثر بزرگی بر مؤلفههای نگرش تحصیلی دارد .یعنی تفاوت
در مؤلفههای نگرش تحصیلی در بین گروهها در جامعه بزرگ و قابل توجه است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Tabachnick & Fidell
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جدول ( )4نتایج تحلیل واریانس یکراهه تفاوت گروهها در مؤلفههای نگرش تحصیلی

مجذور

 SSگروه

 SSخطا

 MSگروه

MS
خطا

F

P

نگرش به معلم و کالس

13251/92

2861/90

13251/92

14/45

916/83

0/001

0/82

انگیزش /خودنظمدهی

16946/40

6552/59

16946/40

33/09

512/07

0/001

0/72

نگرش به مدرسه

2628/12

4699/83

2628/12

23/73

110/72

0/001

0/35

ادراک خودتحصیلی

7650/84

3203/95

7650/84

16/18

472/81

0/001

0/70

ارزشگذاری هدفها

4195/28

2405/20

4195/28

12/14

345/36

0/001

0/63

مؤلفه

اتا

با توجه به جدول ( )4آماره  Fبرای مؤلفههای نگرش به معلم و کالس (،)916/83
انگیزش /خودنظمدهی ( ،)512/07نگرش به مدرسه ( ،)110/72ادراک خودتحصیلی
( )472/81و ارزشگذاری هدفها ( )345/36معنیدار است ( .)P>0/001این یافتهها
نشانگر آن هستند که بین گروهها در این مؤلفهها تفاوت معنیداری وجود دارد .با
توجه به مجذور اتای جزئی در جدول ( ،)4اندازه اثر مؤلفههای نگرش به معلم و
کالس ( ،)0/82انگیزش /خودنظمدهی ( ،)0/72نگرش به مدرسه ( ،)0/35ادراک
خودتحصیلی ( )0/70و ارزشگذاری هدفها ( )0/63در جامعه بزرگ و قابل توجه
است .در جدول ( ،)5نتایج مقایسه میانگین گروهها در مؤلفههای نگرش تحصیلی
براساس حضور و عدم حضور در کالسهای کنکور مدرسه گزارش شده است.
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جدول ( )5مقایسه میانگین دانشآموزان دوگروه در مؤلفههای نگرش تحصیلی به تفکیک حضور
و عدم حضور
متغیر
نگرش به معلم و کالس
انگیزش /خودنظمدهی
نگرش به مدرسه
ادراک خودتحصیلی
ارزشگذاری هدفها

گروه

میانگین

تفاوت میانگین

سطح معنیداری

حضور

45/17

16/28

0/001

عدم حضور

28/89

حضور

55/96

عدم حضور

37/55

حضور

29/14

عدم حضور

21/89

حضور

35/04

عدم حضور

22/67

حضور

27/84

عدم حضور

18/68

18/41
7/25
12/37
9/16

0/001
0/001
0/001
0/001

با توجه به جدول ( ،)5میانگین دانشآموزانی که در کالسهای کنکور مدرسه
شرکت کردند در همه مؤلفههای نگرش تحصیلی به صورت معنیداری بیشتر از
میانگین دانشآموزانی است که در کالسهای کنکور مدرسه شرکت نکردند .با توجه
به این یافتهها میتوان نتیجه گرفت دانشآموزانی که از این کالسها در مدرسه
استفاده کردهاند نسبت به دانشآموزان دیگر ،دارای نگرش به معلم و کالس ،انگیزش/
خودنظمدهی ،نگرش نسب به مدرسه ،ادراک خودتحصیلی و ارزشگذاری هدفهای
باالتری هستند.
برای بررسی تفاوت دانشآموزانی که از کالسهای خصوصی کنکور مدرسه
استفاده میکردند با دانشآموزان دیگر در نگرش تحصیلی کل از آزمون  tدو نمونه
مستقل استفاده شد .نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس نگرش تحصیلی
کل در دو گروه معنیدار نبود ( .)F=1/29 ،P<0/05این یافته نشان میدهد که
واریانس این متغیر در گروهها همگن است .بنابراین نتایج آزمون  tدو نمونه مستقل با
پیشفرض برابری واریانسها مورد استفاده واقع شد .طبق نتایج حاصل از این آزمون،
تفاوت میانگین گروهها در نگرش تحصیلی کل برابر  57/91بود .آماره  tاین تفاوت
نیز مساوی  22/54است که در سطح  0/001مثبت و معنیدار است .این یافته نشان
میدهد که بین گروهها در نگرش تحصیلی کل تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه
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مقادیر میانگین دو گروه در نگرش تحصیلی کل ،میانگین دانشآموزان استفادهکننده از
کالسهای کنکور ( )193/05به صورت معنیداری بیشتر از میانگین دانشآموزانی
است که از این کالسها استفاده نمی کردند ( .)135/14با توجه به این یافتهها فرضیه
اول پژوهش تأیید میشود و میتوان گفت که میزان نگرش تحصیلی دانشآموزانی که
از کالسهای کنکور استفاده میکردند به صورت معنیداری بیشتر از سایر
دانشآموزان است و این دسته از دانشآموزان نگرش تحصیلی مثبتتری دارند.
فرضیه دوم :بین میزان انگیزش پیشرفت دانشآموزانی که در کالسهای کنکور
مدرسه شرکت داشتند با دانشآموزانی که از این کالسها استفاده نمیکردند ،تفاوت
وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه پژوهشی از آزمون  tدو نمونه مستقل استفاده شد .نتایج
آزمون لوین برای بررسی همسانی واریانس انگیزش پیشرفت در دو گروه معنیدار
نبود ( .)F=0/03 ،P<0/05بنابراین نتایج از آزمون  tدو نمونه مستقل با پیش فرض
برابری واریانسها استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که تفاوت میانگین
گروهها در انگیزش پیشرفت برابر  6/67بوده و آماره  tمتناظر با این تفاوت نیز برابر
 2/58است که در سطح  0/01مثبت و معنیدار است .این یافته نشان میدهد که بین
گروهها در انگیزش پیشرفت تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به مقادیر میانگین
گروهها در انگیزش پیشرفت ،میانگین دانشآموزانی که از کالسهای کنکور استفاده
میکردند ( )73/52به صورت معنیداری بیشتر از میانگین دانشآموزانی است که در
این کالسها حضور نداشتند ( .)66/85بر همین اساس ،فرضیه دوم پژوهش تأیید
میشود.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تفاوت حضور یا عدم حضور در کالسهای خصوصی
کنکور مدرسه بر میزان نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان دختر دوره
متوسطه دوم انجام گرفت .نتایج حاصل از فرضیه نخست پژوهش نشان داد که در
نگرش تحصیلی کل و مؤلفههای آن بین دانشآموزانی که در کالسهای خصوصی
کنکور مدرسه شرکت داشتند با دانشآموزانی که در این کالسها حضور نداشتند
تفاوت معنیدار وجود دارد و میانگین دانشآموزان شرکتکننده به صورت معنیداری
بیشتر است .هرچند به دلیل اینکه پژوهش مشابهی در این زمینه انجام نگرفته است
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امکان مقایسه نتایج وجود ندارد اما این یافته پژوهشی با نتایج پژوهشهای نعیمی و
زیرک ()1396؛ مؤمنی مهموئی و صفدری ()1395؛ امامجمعه ()1394؛ اتابکی و
همکاران ( ،)1393خجستهمهر و همکارن ()1391؛ بورک ( )2008و کولی ()1995
همسویی قرار دارد.
این یافته را میتوان از دو منظر بررسی کرد .از یک سو ،دانشآموزان با پیشرفت
تحصیلی مطلوب برای کسب نمرههای بهتر در کالسهای خصوصی مدرسه شرکت
میکنند و آن را نوعی آموزش خصوصی اضافی تلقی میکنند؛ در حالی که شرکت
دانشآموزان ضعیف در کالسهای آموزش خصوصی سبب میشود عقبماندگی آنان
نسبت به سایر دانشآموزان جبران شود و به برابری فرصتهای آموزشی یاری رساند
(جو .)2013 1،بنابراین در هر دو صورت نگرش آنان به مدرسه مثبت ارزیابی میشود
و نگرش مثبت دانشآموزان موجب یادگیری بهتر درسها شده و افزایش نمره کالسی
نیز به پیشرفت تحصیلی و تداوم عالقمندی به مدرسه منجر میشود (برای.)2011 ،
در همین راستا ،کوباکیدزه )2014( 2در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که
دانشآموزانی که از تدریس کالسهای خصوصی استفاده میکردند در مقایسه با سایر
دانشآموزان ،نگرش خوبی به برنامههای تحصیلی داشتند.
همچنین به نظر میرسد در آموزشهای خصوصی مدرسه برای کنکور،
فرصتهای بیشتری برای تعمیم ،ژرفنگری در یادگیری راهبردهای یادگیری و فرایند
خودنظمجویی وجود دارد .این عوامل باعث بهتر شدن پیشرفت تحصیلی و به تبع آن
نگرش تحصیلی دانشآموزان دارای کالسهای خصوصی نسبت به حضور در مدسه و
انجام تکالیف مدرسه ،در مقایسه با دانشآموزان بدون کالسهای خصوصی میشود
(شیربگی .)1388 ،یافتههای پژوهشی متعدد نیز بهطور ثابتی نشان داده است که
همبستگی متوسط و معنیداری بین نگرش به مدرسه و پیشرفت تحصیلی بهویژه در
دانشآموزان دختر وجود دارد ولی این رابطه به صورت رابطه علت و معلولی نیست
(مککوچ و سیگل2003 ،؛ ورسوا و ماال .)2016 3،بنابراین به نظر پژوهشگران،
اصلیترین عاملی که موجب تفاوت در نگرش دانشآموزان شرکتکننده در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Jo
. Kobakhidze
3
. Verešováa & Maláa
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کالسهای کنکور مدرسه با سایر دانشآموزان نسبت به مدرسه میشود ،ارتباط
دوسویه آن با پیشرفت تحصیلی است.
در این زمینه ،نقش معلمان بهعنوان اصلیترین تبلیغکنندگان و مشوقان در نگرش
تحصیلی دانشآموزانی که در کالسهای خصوصی شرکت میکنند ،نیز قابل توجه
است (برهم و سیلوا .)2014 1،پژوهشهای بسیاری نشان میدهد از دیدگاه بیشتر
دانشآموزان میان نحوه برخورد معلمان و نگرش تحصیلی دانشآموزان شرکتکننده
در کالسهای خصوصی رابطه وجود دارد (نژاد موسوی .)1390 ،در نهایت در تبیین
این یافته پژوهشی نباید اصل ناهماهنگی شناختی را نادیده گرفت .بر پایه این اصل،
هنگامی که نگرشها با رفتار تناقض دارند افراد حالتی منفی را تجربه میکنند و برای
کاهش این ناهماهنگی ،رفتار یا نگرشها یا هر دو را تغییر میدهند (فرنهام2009 ،؛
ترجمه زارعی .)1395 ،ممکن است دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای کنکور
مدرسه برای توجیه رفتار خود ،نگرش خود را به این گونه برنامهها به شکل مثبت
تغییر دهند.
یافتههای به دست آمده از فرضیه دوم نشاندهنده این موضوع بود که در میزان
انگیزش پیشرفت بین دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای کنکور مدرسه با
دانشآموزانی که از کالسهای کنکور مدرسه استفاده نکرده بودند تفاوت معنیداری
به نفع گروه اول وجود دارد .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهشهای معینیکیا
و همکاران ()1396؛ موسوی و بدری ()1395؛ حیدری و همکاران ()1393؛ بهرامی و
رضوان ()1385؛ عابدی و عریضی ( )1384همخوانی نسبی دارند.
تفاوت در میزان انگیزش پیشرفت دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای تقویتی
مدرسه با سایر دانشآموزان در چهارچوب رویکرد اجتماعی -فرهنگی بهتر قابل تبیین
است .به نظر پژوهشگران ،بحث انگیزش پیشرفت ،یک نیاز اجتماعی است و عبارت
است از غلبه کردن بر موانع ،رسیدن به استانداردهای عالی ،رقابت با دیگران و پیشی
گرفتن از آنها .انگیزه پیشرفت باعث تأثیرگذاری بر شیوه اجرای تکلیف درسی و نشان
دادن تمایالت شایستگی یادگیری میشود (رضایی ،1396 ،ص  .)95دیدگاه
اجتماعی -فرهنگی بر این عقیده استوار است که یادگیرندگان در صورتی برای
یادگیری برانگیخته میشوند که عضوی از کالس درس یا آموزشگاهی باشند که برای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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یادگیری ارزش قائل است (وولفک ،2008 1،نقل از سیف .)1394 ،موری ( )2015نیز
با مقایسه آموزشهای خصوصی دو کشور ژاپن و امریکا دریافت که تفاوتهای
فرهنگی در کارایی آموزشهای خصوصی مؤثر هستند.
همچنین این یافته پژوهشی را میتوان براساس دیدگاههای جدید در زمینه
انگیزش پیشرفت نیز تفسیر کرد .در نظریه انتظار-ارزش اتکینسون اعتقاد بر این است
که انگیزش پیشرفت حاصل تعارض بین تمایالت گرایش (امید به موفقیت) و اجتناب
(ترس از شکست) هستند و رفتارهای پیشرفت همیشه احتمال موفقیت و شکست را
در خود به همراه دارند .افزون بر این دو عامل اصلی ،دیدگاه اکلز و ویگفیلد که
گسترش یافته نظریه اتکینسون است عوامل دیگری را در این زمینه وارد الگو میکند
که شامل تصورات فرهنگی از موضوع درسی و ویژگیهای شغلی ،ویژگی
جمعیتشناختی خانواده و تجربههای پیشین است .پژوهشها نشان میدهند که
انتظارات باالتر برای موفقیت ،رابطه مثبتی با رفتارهای پیشرفت ازجمله انتخاب
تکالیف ،تالش ،پشتکار و موفقیت واقعی دارند (شانک ،2016 ،نقل از رضایی،1396 ،
ص  .)87وانگ و اکلز ( )2013نشان دادند که انگیزش پیشرفت بین محیط مدرسه با
درگیری تحصیلی نقش میانجی دارد .بنابراین درمجموع ،تفاوت انگیزش پیشرفت
دانشآموزان میتواند ناشی از برایند دو نیروی امید به موفقیت و اجتناب از شکست
در آنها باشد.
بر اساس نظریه خودارزشمندی کاوینگتون ،دانشآموزان میآموزند که جامعه
براساس دستاوردها به افراد ارزش قائل میشود و موفقیت احساس ارزشمندی را
افزایش میدهد .از سوی دیگر ،زمانی که دانشآموزان با احتمال شکست مواجه
میشوند ،میکوشند از موقعیت اجتناب کنند یا راهبردهایی را در پیش گیرند که مانع
استنتاج عدم توانمندی آنها میشود (رضایی1396 ،؛ کاوینگتون .)2007 ،درواقع در
این دانشآموزان ،ترس از شکست است که اغلب موجب رفتارهای تحصیلی نامناسب
میشود نه بیتوجهی یا بیعالقگی آنها .بر طبق این نظریه ،مدرسه جایی است که
ارزشمندی فرد بهطور زیادی از طریق توانایی پیشرفت سنجش میشود (دیکاستال و
همکاران .)2013 ،کاوینگتون ( )2000معتقد بود دانشآموزان بهطور گستردهای تنها به
اندازه توانایی آنها برای پیشرفت ارزشمند محسوب میشوند به همین علت انواع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Woolfolk
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نمرههایی که دانشآموزان کسب میکنند توسط خیلی از افراد (نه همه) بهعنوان معیار
مناسب ارزشمندی آنها در نظر گرفته میشود .با توجه به این نظریه میتوان استنباط
کرد که دانشآموزان به خاطر حفظ ارزشمندی خود در کالسهای کنکور مدرسه
شرکت میکنند.
این پژوهش روی دانشآموزان دختر انجام گرفته و تعمیمپذیری آن به
دانشآموزان پسر با محدودیت همراه است .با اینکه در طول دوره اجرا سعی کردیم
عالوه بر پرسشنامه از طریق مصاحبه ،به شناختی از افراد نمونه دست یابیم؛ ولی در
نهایت در این پژوهش برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است و با
توجه به این که پرسشنامه جنبه خودگزارشدهی دارد و افراد با تمایل خود به
پرسشنامه پاسخ میدهند ممکن است پاسخهای آنها سوگیرانه باشد.
نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت حتی در دوران بزرگسالی با آموزش قابل
تغییر هستند .در خصوص تغییر نگرش تحصیلی میتوان از شیوه متقاعدسازی یا
ترغیب به کمک معلمان استفاده کرد .در زمینه آموزش انگیزش پیشرفت میتوان به
دانشآموزان کمک کرد تا افکار و رفتارهای نوعی دانشآموزان دارای انگیزش
پیشرفت باال را در خود ایجاد کنند .برای نمونه معلمان میتوانند به دانشآموزان کمک
کنند تا هدفهای واقع بینانهتری را مشخص کنند و در ارتباط با پیشرفتشان به سوی
هدف بازخورد بدهند.
نتایج این پژوهش صرفا نشان داد که نگرش تحصیلی و انگیزش پیشرفت
دانشآموزان شرکتکننده در کالسهای کنکور مدرسه با دانشآموزانی که از این
کالسها استفاده نمی کردند ،متفاوت است .با توجه به اینکه عوامل متعددی بر نگرش
تحصیلی و انگیزش پیشرفت اثرگذار هستند ،پیشنهاد میشود پژوهشهای دیگری در
این زمینه اجرا شود و در صورت تأیید شدن وجود تفاوت بین این دو گروه از
دانشآموزان ،پژوهشهای جدیدی در خصوص مشخص شدن چرایی این تفاوت
صورت گیرد .افزون بر این در زمینه میزان اثربخشی کالسهای کنکور مدرسه و سایر
آموزشگاهها به تفکیک رشتهها و پایههای تحصیلی و نیز براساس درسهای مختلف
شواهد پژوهشی گزارش شدهای در داخل کشور دیده نشد و مطالعه در این خصوص
به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود.
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