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چكيده:

كليدواژهها:

هدف مطالعة حاضر بررســی عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان در دو ســطح دانش آموز و 
مدرسه بود. بدین منظور 500 دانش آموز دختر دورة دوم متوسطه )پایة یازدهم( شاخة نظری و 200 معلم 
زن مربوط به 20 کالس مدارس مختلف به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان، 
پرســش نامه های ادراک دانش آموزان از جّو مدرسه )نسخة 2016 دانشگاه دالویر(، و انگیزش تحصیلی 
هارتر و معلمان نیز پرسش نامه های احساس کارآمدی و رضایت شغلی معلمان را تکمیل کردند. بر طبق 
مدل غیرشرطی، 8 درصد از واریانس ادراک دانش آموزان از جّو مدرسه توسط عوامل سطح مدرسه و 92 
درصد توســط عوامل سطح دانش آموز تبیین می شود که نشان دهندة تغییرپذیری کافی متغیر وابسته 
)انگیزش تحصیلی( در بین سطوح مختلف است و کاربرد روش تحلیل چندسطحی برای داده ها الزم و 
مفید است، اما با ورود پیش بین های سطح دانش آموز و مدرسه و بررسی رابطة آن ها با متغیر وابسته، میزان 
تبیین در مدل کامل در مورد متغیرهای سطح دانش آموز به 8 و در مورد سطح مدرسه به 9 تغییر یافت 
هرچند معناداری آزمون های عرض از مبدأ و واریانس بین کالســی و درون کالسی نشان داد که انگیزش 
تحصیلی چه قبل از ورود متغیرها و چه بعد از ورود متغیرهای دو سطح دارای تغییرپذیری کافی است. در 
سطح دانش آموز، متغیر ادراک از جّو مدرسه به طور معناداری توانست انگیزش تحصیلی دانش آموزان را 
پیش بینی کند. رضایت شغلی و احساس کارآمدی معلمان در سطح مدرسه نتوانستند پیش بین معناداری 
برای انگیزش در این ســطح باشند. به دلیل معناداری ادراک از جّو مدرسه، شایسته است تا با ارتقا این 

متغیر، انگیزش تحصیلی دانش آموزان را بهبود ببخشیم.
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مقدمه
بی	تردید	آموزش	وپرورش	هر	کشوری،	نقشی	سازنده	و	حیاتی	در	رشد	و	پرورش	استعدادهای	بالقوة	
افــراد	ایفا	می	کند؛	بنابراین	مطالعة	علمی	و	بنیادین	عوامل	مؤثر	در	فرایند	آموزش	و	یاددهی-	یادگیری،	
گام	مهمی	در	جهت	ارتقای	کیفیت	سیســتم	آموزش	وپرورش	بوده	است	و	قسمت	عمده	ای	از	پیشرفت	
تحصیلی	و	بهبود	ســامت	روان	دانش	آموزان	را	تضمین	خواهد	کرد.	یکی	از	عواملی	که	به	جهت	شدت	
تأثیرات	خود	در	پیشرفت	تحصیلی	موردتوجه	بیشتر	پژوهشگران	حوزة	آموزش	وپرورش	بوده	و	گاه	خود	
به	عنوان	یک	عامل	مستقل	موردبررسی	قرار	گرفته،	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	است	)دلفاربو،	تاپلین	

و	بنتهام1،	2002(.
انگیزش	تحصیلی	به	رفتارهایی	که	برای	یادگیری	و	پیشرفت	در	تحصیل	مربوط	است،	اطاق	می	شود.	
به	طورکلی	انگیزش	پیشــرفت	تحصیلی	به	عنوان	یکی	از	انگیزه	های	پیشــرفت،	نیرویی	درونی	است	که	
یادگیرنــده	را	به	ارزیابــی	همه	جانبة	عملکرد	خود	با	توجه	به	عالی	تریــن	معیارها،	تاش	برای	موفقیت	
در	عملکرد	و	برخورداری	از	لذتی	که	با	موفقیت	در	عملکرد	همراه	اســت،	ســوق	می	دهد	)ظهیری	ناو	و	
رجبی،	1388(.	کودکان	و	نوجوانان	به	طور	طبیعی	برانگیخته	می	شــوند	تا	چراها	و	چگونگی	های	دنیای	
اطراف	خود	را	یاد	بگیرند	و	همراه	با	افزایش	تجارب	منفی	در	مدرسه،	برخی	دانش	آموزان	دست	از	تاش	
و	سخت	کوشــی	برمی	دارند،	زیرا	تصور	می	کنند	که	تاش	آن	ها	در	وضعیت	تحصیلی	آن	ها	تفاوتی	ایجاد	
نخواهد	کرد.	وقتی	در	سیستم	آموزشی	مشکاتی	همچون	افت	تحصیلی	رخ	می	دهد،	از	انگیزة	یادگیرنده	
به	عنوان	یکی	از	علل	مهم	آن	یاد	می	شود.	در	نظریه	های	آموزشی	نیز،	انگیزش	یک	مفهوم	مهم	به	شمار	
می	رود.	روان	شناســان	و	معلمان	نیز	انگیزش	را	یکی	از	مفاهیم	کلیدی	می	دانند	که	برای	توضیح	سطوح	
مختلــف	عملکرد	به	کار	می	رود.	این	مفهــوم	تفاوت	میزان	تاش	برای	انجــام	تکالیف	را	بازگو	می	کند	
)اســتیپک2،	2002(.	مطالعات	زیادی	نشان	داده	اســت	که	دانش	آموزان	در	حین	ادامة	تحصیل،	انگیزة	
خود	را	برای	یادگیری	دروس	از	دست	می	دهند	)اکلز	و	ویگفیلد3،	2002؛	گاتفرید	و	فلمینگ	و	گاتفرید4،	
2001؛	هونگ	و	پنگ5،	2008؛	ژاکوبس،	النزا،	اسگود،	اکلز	و	ویگفیلد6،	2002؛	اشماکل7،	2008؛	والکر،	
شــنکر	و	هوور-	دمپســی8،	2010؛	وانگ	و	لین9،	2007(.	فقدان	انگیزش	نه	تنها	منجر	به	عدم	مشارکت	
دانش	آموزان	در	مدرســه	می	شــود،	بلکه	باعث	ترک	تحصیل	یا	کم	آموزی	هم	می	شــود	)آزام10،	2007؛	

جانوس،	آرکمبالت،	موریزات	و	پاگانی11،	2008؛	اسکیل،	مادابهوشی	و	بکهاوس12،	2009(.
انگیزش	به	طور	گسترده	ای	در	آموزش	و	حوزه	های	دیگر	مطالعه	شده	است	)کولینز	و	آمابیل13،	1999؛	
زیمرمن	و	بندورا14،	1994(.	انگیزش	یک	پدیدة	پیچیدة	روان	شناختی	است؛	بنابراین	فقدان	یک	تعریف	
یا	نظریة	همه	جانبه	نباید	تعجب	برانگیز	باشــد.	پژوهشگران،	انگیزش	را	از	چشم	اندازهای	مختلف	نظری	
کشــف	کرده	اند	مانند	دیدگاه	های	رفتارگرایان	)اسکینر15،	1953(،	اجتماعی	)بندورا،	1991(،	شناختی	
)فستینگر16،	1957(	و	انســان	گرایی	)مازلو17،	1970؛	راجرز18،	1969(.	در	چند	دهة	اخیر،	پژوهشگران	
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ابعاد	مختلف	انگیــزش	را	مطرح	کرده	اند	مانند	خودکارآمدی	)بندورا،	1997(،	ارزش	ها	)ویگفیلد	و	اکلز،	
1992(،		اهــداف	)امس	و	آرچر19،	1988؛	الک	و	التهام20،	1990(	و	خودتعیین	گری	)رایان	و	دســی21،	

.)2000
همان	گونه	که	در	باال	گفته	شــد	هر	یک	از	رویکردهای	روان	شناسی،	دیدگاه	ها	و	نظر	گاه	های	خاصی	
در	مورد	انگیزه	و	عوامل	مؤثر	بر	آن	دارند.	به	همین	دلیل	به	نظر	می	رســد	که	وجود	دیدگاهی	جامع	تر	
منوط	به	این	است	که	عوامل	مختلف	روان	شناختی	و	حتی	مسائل	جامعه	شناختی	مؤثر	بر	انگیزة	تحصیلی	
دانش	آموزان	موردتوجه	و	بررسی	قرار	گیرد.	بر	همین	اساس،	در	پژوهش	حاضر	بر	اساس	دیدگاه	زمینه	ای،	
سعی	شد	که	با	رعایت	نوعی	جامع	نگری،	رابطة	عوامل	فردی	و	آموزشگاهی	با	انگیزة	تحصیلی	دانش	آموزان	

بررسی	شود.
عوامــل	بســیاری	بر	یادگیری	و	انگیــزش	تأثیر	دارند.	برای	مثال،	جّو	مدرســه،	باورهــا	و	ادراکات	
پــرورش	کاران	و	ارزش	های	اجتماعی	و	خانوادگی	)وانگ	و	پومرانتــز22،	2009(،	تأثیر	انگیزش	بر	منبع	
کنتــرل	و	خودپنداره	)خدیوی	و	وکیلی	مفاخری،	1390(،	خاقیت	)شیخ	االســامی	و	رضویه،	1384(؛	
خودتنظیمی	)روشــنایی،	1388(،	و	پیشــرفت	تحصیلی	)لطیفیان،	1382؛	خدیوی	و	وکیلی	مفاخری،	
1390(.	در	طول	چند	دهة	اخیر،	مطالعات	مستمر	زیربناهای	انگیزشی	رفتار	دانش	آموزان	را	بررسی	کرده	
به	طوری	که	شــواهدی	از	رابطة	قوی	و	معنادار	بین	انگیزش	و	عملکرد	تحصیلی	دانش	آموزان	فراهم	کرده	
اســت	)ونتزل23،	1999؛	ویگفیلد،	بیرنز	و	اکلز24،	2006(.	مشاوران	و	معلمان	مدارس	موظف	هستند	که	
مشکات	انگیزشی	و	عوامل	تداخلی	را	شناسایی	کنند	و	در	صورت	امکان	برطرف	سازند.	با	توجه	به	نقش	
مهم	انگیزش	در	پیشرفت	تحصیلی	و	کمک	به	بهبود	فرایند	یادگیری	و	آموزش،	الزم	است	تا	عوامل	متعدد	
تأثیرگذار	بر	آن	را	به	صورت	رویکرد	چندسطحی	در	سطح	مدرسه	و	دانش	آموز	موردبررسی	و	پژوهش	قرار	
داد.	واژة	چندســطحی	برای	مشخص	کردن	پدیده	ای	استفاده	می	شود	که	دو	یا	چند	سطح	دارد.	پژوهش	
چندســطحی	زمانی	کاربرد	دارد	که	پژوهشــگر	درصدد	باشد	تا	روابط	بین	متغیرهای	سطح	باال	و	پایین	
و	حتی	میانی	را	در	ارتباط	با	هم	بررســی	کند.	مطالعات	چندسطحی	شامل	آشیان	سازی	سلسله	مراتبی	
ســطوح	است.	برای	مثال،	افراد	در	درون	یک	گروه	و	ســپس	درون	یک	سازمان،	آشیان	سازی	می	شوند	
)نیلسن25،	2013(.	پژوهش	های	چندسطحی	اجازه	می	دهد	تا	یک	پدیده	که	شامل	سطوح	درهم	پیچیده	
است	به	شکل	منسجم	و	در	ارتباط	با	هم	بررسی	شود.	پژوهش	های	مربوط	به	انگیزش	در	اکثر	موارد	از	نوع	
تک	سطحی	بوده	است،	ازاین	رو	در	مطالعة	حاضر	تاش	کرده	ایم	تا	این	سازة	مهم	را	در	دو	سطح	دانش	آموز	
و	معلم	موردمطالعه	قرار	دهیم.	اهمیت	چنین	پژوهشی	این	است	که	پژوهش	های	چندسطحی	به	مدیران	
و	دست	اندرکاران	آموزشی	و	سازمانی	کمک	می	کند	تا	بر	اساس	تحلیل	های	درست	و	همه	جانبه	و	منسجم	
به	نتیجه	گیری	برســند	و	سطح	ارتباط-کاربرد	را	بهبود	بخشــند.	در	این	پژوهش،	در	سطح	دانش	آموز،	
متغیرهای	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	مدرســه	و	برخی	متغیرهای	جمعیت	شناختی	و	در	سطح	مدرسه،	
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کارآمدی	و	رضایت	شغلی	معلمان	و	تأثیر	آن	ها	بر	انگیزش	تحصیلی	بررسی	شده	است.
پژوهش	های	انجام	گرفته	نشــان	داده	اســت	که	عملکــرد	معلم	)زارع	و	بخشــی،	1392(،	ادراک	از	
ساختار	کاس	)بدری	گرگری	و	حسینی	اصل،	1389(،	و	رفتارهای	صمیمیت	کامی	و	غیرکامی	معلم	
)کریســتوفل26،	1990؛	ولز	و	کنو27،	2012؛	کلیش28،	2009،	بیکر29،	2010(	بر	انگیزش	فراگیران	تأثیر	
معناداری	دارد	و	معلمان	با	تعیین	نحوة	تدریس	و	کار	با	دانش	آموزان	و	همچنین	تنظیم	تعامات	کاسی	
می	تواننــد	بر	انگیزش	دانش	آموزان	اثرات	مختلفی	بگذارند.	میدگلی	و	اردن30	)1995(		در	پژوهش	خود	
نشان	دادند	که	درک	دانش	آموزان	از	تعامات	حاکم	بر	کاس	درس	شان	که	شامل	روابط	دانش	آموزان	با	
هم	و	دانش	آموزان	با	معلم	می	شــود	با	چگونگی	انگیزش	تحصیلی	آنان	در	ارتباط	است.	با	توجه	به	نتایج	
این	پژوهش	ها	می	توان	گفت	که	جّو	کاس	درس	و	شرایط	درونی	مدرسه	به	میزان	قابل	توجهی	می	تواند	

برای	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	تعیین	کننده	باشد	)کاوسیان	و	همکاران،	1386(.
کارآمدی	معلم	میزان	باور	او	نســبت	به	توانایی	اش	در	ارتقای	یادگیری	دانش	آموزان	اســت	)بندورا،	
1994(.	وب	و	اشتون31	)1986(	به	این	نتیجه	رسیدند	که	معلمان	کارآمدتر،	افراد	منظم	تر	و	با	مهارت	های	
باالتر	هستند	که	می	توانند	به	دانش	آموزان	در	مواقع	سختی	بازخوردهای	مناسب	بدهند	و	انگیزة	آن	ها	را	
افزایش	دهند.	مطابق	نظریة	انگیزشی	گاردنر32	)1985(،		دانش	آموزان	در	حضور	معلم	تواناتر	که	مراقب	
آن	ها	اســت	بیشتر	برای	یادگیری	و	پیشرفت	انگیخته	می	شــوند.	پژوهش	های	دیگری	نیز	رابطة	مثبت	
کارآمدی	معلمان	و	افزایش	انگیزش	تحصیلی	را	نشان	داده	اند	مانند	ونتزل	)1999(،	استیپک	)2002(	و	

اسچانن-موران	و	ولفولک	هوی33	)2002(.	
معلمانی	که	از	جنبه	هایی	از	شغل	خود	راضی	نیستند	کارآمدی	پایین	تر	و	ادراک	منفی	از	جّو	مدرسه	
دارند	)گودارد،	سوییت	لند	و	هوی34،	2000(.	عدم	رضایت	شغلی	کافی	می	تواند	متعاقباً	انگیزة	دانش	آموز	
را	نیز	کاهش	دهد	و	باعث	افت	تحصیلی	او	شــود.	مازلو	)1970(	نیز	به	رابطة	مســتقیم	رضایت	و	انگیزه	

اشاره	می	کند.
در	پژوهش	حاضر،	میزان	رابطة	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	مدرسه،	در	سطح	دانش	آموز	و	رضایت	شغلی	
و	خودکارآمدی	معلمان،	در	ســطح	مدرسه	)کاس(،	با	انگیزش	تحصیلی،	در	قالب	تحلیل	چندسطحی،	

بررسی	می	شود	تا	بتواند	راه	حل	هایی	برای	بهبود	انگیزش	دانش	آموزان	بیابد.
	به	همین	ترتیب،	سؤال	های	پژوهش	عبارت	اند	از:

1. آیا	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	در	بین	مدارس	متفاوت	است؟
2. چــه	مقدار	از	واریانس	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	توســط	ادراک	از	جّو	مدرســه	در	ســطح	

دانش	آموز	پیش	بینی	می	شود؟
3. چه	مقدار	از	واریانس	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	توسط	متغیرهای	رضایت	شغلی	و	کارامدی	

معلمان	در	سطح	مدرسه	پیش	بینی	می	شود؟
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روش شناسی
رویکرد و طرح پژوهش

پژوهش	حاضر	از	نوع	همبستگی	است	و	به	طور	دقیق	تر	رویکردی	چندسطحی	دارد،	زیرا	مسئلة	اصلی	
موردبررســی	دانش	آموز	و	انگیزش	تحصیلی	است	و	ازآنجاکه	یک	دانش	آموز	در	سطوح	مختلف	همچون	
فردی،	مدرسه،	خانواده	و	...	آشیان	سازی	می	شود،	بهترین	رویکرد	برای	سنجش	و	بررسی	عوامل	تأثیرگذار	
بر	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان،	رویکرد	چندسطحی	است	تا	مقدار	و	شدت	متغیرها	در	سطوح	مختلف	
سنجیده	شود.	ماهیت	چندسطحی	سؤاالت	مطرح	شده	در	این	پژوهش،	مستلزم	استفاده	از	مدل	خطی-	
سلســله	مراتبی	)HLM(	است	که	می	تواند	هم	تفاوت	های	فردی	دانش	آموزان	و	هم	تأثیرات	مدرسه	را	بر	

ادراک	دانش	آموزان	از	انگیزش	تحصیلی	بررسی	کند.

جامعه و روش نمونه گیری
جامعة	این	پژوهش	را	تمامی	دانش	آموزان	دختر	پایة	یازدهم	نظری	)انسانی	و	تجربی(	دورة	متوسطة	

دوم	در	استان	زنجان	که	در	سال	تحصیلی	98-	97	مشغول	به	تحصیل	بودند،	تشکیل	می	دادند.
نمونه	گیری	به	روش	چندمرحله	ای	انجام	شد.	برای	به	دست	آوردن	نمونه،	ابتدا	3	شهر	استان	)ابهر،	
خرمدره	و	سلطانیه(	در	نظر	گرفته	شد،	سپس	20	دبیرستان	دخترانه	از	بین	تمام	دبیرستان	های	دخترانه	
آن	شــهرها	انتخاب	شــد	)درمجموع	20	کاس	حدوداً	25	نفره(.	کاس	هــا	از	پایه	های	یازدهم	نظری	
)رشــته	های	تجربی	و	انسانی(	به	طور	تصادفی	ساده	انتخاب	شــدند	و	بعد	از	ارائة	توضیحات	الزم	توسط	
محقق	درباره	نحوة	پاســخگویی	به	سؤاالت،	دانش	آموزان	به	پرسش	نامه	ها	پاسخ	دادند.	در	هر	مدرسه	نیز	
حدود	10	معلم	مربوط	به	کاس	های	مذکور	به	پرسش	نامه	های	رضایت	شغلی	و	حس	کارآمدی	معلمان	
پاســخ	دادند	)جمعاً	حدود	200	معلم(.	زآنجاکه	معموالً	در	هر	کاس	دبیرســتان	به	طور	متوســط	10	
معلم	از	رشــته	های	مختلف	تدریس	می	کنند،	نحوة	انتخاب	معلم	ها	غیرتصادفی	بود.	به	علت	هدف	ارائة	
تحلیل	های	چندسطحی	و	تعیین	میزان	تأثیرگذاری	هرچه	تعداد	متغیرهای	پژوهش	بیشتر	باشد	به	حجم	
نمونه	بیشــتری	نیاز	است	)لیو،	شی،ژائو	و	ژیئو35،	2016(.		بر	همین	اساس،	حجم	نمونه	ای	معادل	500	

دانش	آموز	و	200	معلم	از	20	کاس	مختلف	در	نظر	گرفته	شد

ابزار
پرسشنامة ادراک دانش آموزان از جّو مدرسه دالویر36 )2016(

این	پرسشــنامه،	اولین	بار	در	ســال	2007	توسط	دانشــگاه	دالویر	طراحی	و	اجرا	شد	و	سپس	در	
ســال	های	2012،	2014	و	2016	مورد	تجدیدنظر	قرار	گرفت	و	دریک	مقیاس	4	درجه	ای	لیکرت	از	1	
کامًا	مخالفم	تا	4	کامًا	موافقم	طراحی	و	نمره	گذاری	شــد.	در	ســال	2011،	بییر	،	گاسکینز،	بانک	و	
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چن37		در	دانشــگاه	دالویر،	پنج	پرسشنامه	برای	بررسی	ابعاد	مختلف	مدارس	طراحی	کردند	که	یکی	از	
آن	ها،	بررسی	جّو	مدرسه	بود	که	به	طور	جداگانه	ای	ادراک	معلمان،	دانش	آموزان	و	والدین	را	از	جّو	مدرسه	
می	سنجید.	نسخة	دانش	آموز	این	مقیاس	به	نام DSCS-S	دارای	32	گویه	و	هفت	خرده	مقیاس	است.

در	تهیة	نســخة	فارسی	این	پرسشنامه،	برای	بررســی	کیفیت	ترجمه،	نظامی،	کارشناس	مترجمی	
زبان	انگلیســی	و	دانشجوی	ارشد	روان	شناســی	تربیتی،	تمامی	گویه	ها	را	به	دقت	از	انگلیسی	به	فارسی	
ترجمه	کرد.	پس	از	گردآوری	داده	ها،	بررسی	همسانی	درونی	و	اعتبار	مقیاس	با	محاسبه	همبستگی	میان	
عبارت	ها	و	نیز	همبســتگی	نمره	هر	عبارت	با	نمره	کل،	آلفای	کرونباخ	و	ضریب	تصنیف	گاتمن	صورت	
گرفت.	سپس	از	تحلیل	عاملی	تأییدی	مرتبه	اول	و	تغییرناپذیری	رشته	ای	استفاده	شد.	تحلیل	های	آماری	
با	نرم	افزار	SPSS.16	و	Lisrel	صورت	گرفت.	نهایتاً	نسخة	فارسی	پرسشنامة	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	
مدرسه	با	روایی	و	پایایی	قابل	قبول	تأیید	شد.	ضریب	آلفای	کرونباخ	در	نسخة	فارسی	بین	0/82	تا	0/94	

بود	)نظامی	،	نقش	و	حجازی،	1398(.

پرسش نامة انگیزش تحصیلی هارتر38 
انگیــزش	تحصیلی	به	رفتارهایی	که	برای	یادگیری	و	پیشــرفت	در	تحصیل	مربوط	اســت،	اطاق	
می	شود.	به	طورکلی	انگیزش	پیشــرفت	تحصیلی	به	عنوان	یکی	از	انگیزه	های	پیشرفت،	نیرویی	درونی	
اســت	که	یادگیرنده	را	به	ارزیابی	همه	جانبه	عملکرد	خود	بــا	توجه	به	عالی	ترین	معیارها،	تاش	برای	
موفقیــت	در	عملکــرد	و	برخورداری	از	لذتی	که	با	موفقیت	در	عملکرد	همراه	اســت،	ســوق	می	دهد	
)ظهیری	و	رجبی،	1388(.	پرسشــنامة	اســتاندارد	انگیزش	تحصیلی	هارتر	شــامل	33	گویه	و	هدف	
آن	بررســی	انگیزش	تحصیلی	در	بین	دانش	آموزان	می	باشد.	این	ابزار	شکل	اصاح	شده	مقیاس	هارتر	
)1981(	به	عنوان	یک	ابزار	ســنجش	انگیزش	تحصیلی	اســت.	همان	گونه	که	بیان	شد	مقیاس	اصلی	
هارتر،	انگیزش	تحصیلی	را	با	ســؤال	های	دوقطبی	می	سنجد	که	یک	قطب	آن	انگیزش	درونی	و	قطب	
دیگر	انگیزش	بیرونی	اســت	و	پاســخ	شرکت	کننده	به	موضوع	هر	ســؤال	فقط	می	تواند	یکی	از	دالیل	
بیرونی	یا	درونی	را	دربرداشــته	باشد.	ازآنجاکه	در	بســیاری	موضوع	های	تحصیلی	انگیزه	های	درونی	و	
بیرونی	هردو	نقش	دارند،	پژوهشگران	دیگر	مقیاس	هارتر	را	به	شکل	مقیاس	های	معمول	درآوردند	که	
هر	سؤال	تنها	یکی	از	دالیل	انگیزش	درونی	و	بیرونی	در	نظر	می	گیرد	)اکبری	و	طالع	پسند،	1393(.	
این	پرسشــنامه	بر	اســاس	مقیاس	لیکرت	)هیچ	وقت،	1؛	به	ندرت،	2؛	گاهی	اوقات،	3؛	اکثر	اوقات،	4؛	
تقریباً	همیشــه،		5(	می	باشــد.	در	مطالعات	داخل	کشور	به	گزارش	بحرانی	)1388(،	ضرایب	همسانی	
درونی	از	طریق	محاســبة	همبستگی	هر	سؤال	با	نمرة	کل	مقیاس	ها،	بین	0/3	تا	0/83	به	دست	آمد.	
ضرایب	آلفای	کرونباخ	و	باز	آزمایی	مقیاس	کلی	انگیزش	درونی	به	ترتیب	0/85	و	0/86	و	برای	مقیاس	

کلی	انگیزش	بیرونی	0/72	و	0/99	به	دست	آمد.
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پرسشنامة رضایت شغلی مینه سوتا
فیشر	و	هانا39	)1931(	رضایت	شغلی	را	عامل	روانی	قلمداد	می	کنند	و	آن	را	نوعی	سازگاری	عاطفی	
با	شــغل	و	شرایط	اشتغال	می	انگارند؛	یعنی	اگر	شغل	موردنظر	لذت	مطلوب	را	برای	فرد	تأمین	کند،	فرد	
از	شــغلش	راضی	اســت.	در	مقابل	چنانچه	شــغل	موردنظر	رضایت	و	لذت	مطلوب	را	به	فرد	ندهد،	فرد	
شــروع	به	مذمت	شــغل	می	نماید	و	درصدد	تغییر	آن	برمی	آید	)خاوری	و	یوسفیان،	1386(.	پرسشنامة	
رضایت	شغلی	مینه	سوتا	در	سال	1967	توسط	ویس	و	همکاران	طراحی	شد.	این	پرسشنامه	از	19	گویه	
و	6	خرده	مقیاس	نظام	پرداخت	)3	ســؤال(،	نوع	شغل	)4	ســؤال(،	فرصت	های	پیشرفت	)3	سؤال(،	جّو	
سازمانی	)2	سؤال(،	سبک	رهبری	)4	سؤال(	و	شرایط	فیزیکی	)3	سؤال(	تشکیل	شده	است	که	به	منظور	
ســنجش	رضایت	شغلی	بکار	می	رود.	نمره	گذاری	پرسشنامة	رضایت	شــغلی	مینه	سوتا	به	صورت	طیف	
لیکرت	می	باشــد	که	برای	گزینه	های	»کامًا	مخالفم«،	»مخالفــم«،	»نظری	ندارم«،	»موافقم«	و	»کامًا	
موافقم«	به	ترتیب	امتیازات	1،	2،	3،	4	و	5	در	نظر	گرفته	می	شــود.	همچنین	روایی	پرسشنامة	رضایت	
شــغلی	مینه	سوتا	توسط	اســاتید	دانشگاه	تأیید	شده	اســت.	در	مطالعات	داخل	کشور،	پژوهش	بختیار	
نصرآبادی،	رجایی	پور،	سلیمی،	طاهر	ور	و	پرتوی	)1388(،	ضریب	پایایی	پرسشنامة	رضایت	شغلی	مینه	
سوتا	از	طریق	فرمول	آلفای	کرونباخ	۰/92	به	دست	آمد	که	نشانة	پایایی	باالی	اندازه	گیری	مورداستفاده	
در	این	پژوهش	می	باشد.	در	روان	سنجی	این	پرسشنامه،	312	کارمند	شرکت	ذوب	آهن	اصفهان	در	سال	

1384	شرکت	کردند.

پرسشنامة خود کارآمدی معلمان
اسچانن	–	موران	و	ولفولک	هوی	)2002(	خودکارآمدی	معلم	را	به	عنوان	قضاوت	وی	دربارة	قابلیت	های	
خــود	جهت	ایجاد	پیامدهای	مثبت	برای	یادگیــری	دانش	آموزان	و	درگیر	کردن	آن	ها	در	امور	تحصیلی،	
حتی	با	وجود	دانش	آموزان	مشــکل	دار	یا	بی	انگیزه،	تعریف	می	کنند.	مقیاس	خودکارآمدی	معلم	متعلق	
به	اســچانن،	موران	و	وولفولک	)2002(	از	24	گویه	و	3	خرده	مقیاس	درگیر	کردن	فراگیر	)7	ســؤال(،	
راهبردهای	آموزشــی	)9	سؤال(	و	مدیریت	کاس	)8	سؤال(	تشــکیل	شده	است	که	به	منظور	سنجش	
خودکارآمدی	معلم	بکار	می	رود.	نمره	گذاری	پرسشنامه	به	صورت	طیف	لیکرت	5	نقطه	ای	می	باشد	که	برای	
گزینه	های	»خیلی	کم«،	»کم«،	»تاحدودی«،	»زیاد«	و	»خیلی	زیاد«	به	ترتیب	امتیازات	0،	1،	2،	3	و	4	
در	نظر	گرفته	می	شــود.	جمع	نمرات	گویه	ها،	نشان	دهندة	نمرة	کارآمدی	کلی	است.	نمرة	باالتر	حاکی	از	
خودکارآمدی	باالتر	است.	الزم	به	ذکر	است	که	عاوه	بر	نمرة	کلی،	این	پرسشنامه	سه	نمرة	فرعی	مربوط	
به	خــرده	مقیاس	های	خودکارآمدی	در	درگیر	کردن	دانش	آمــوزان	در	امور	تحصیلی،	خودکارآمدی	در	
روش	های	تدریس	و	خودکارآمدی	در	مدیریت	کاس	را	ارائه	می	دهد.	اعتبار	سازة	این	پرسشنامه،	به	وسیلة	
	موران	و	وولفولک	)2002(	با	روش	تحلیل	عاملی،	ساختار	عاملی	مناسبی	را	متشکل	از	سه	عامل	 اسچاننـ	
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یادشده	به	دست	داده	است.	این	محققان،	پایایی	مقیاس	را	با	روش	همسانی	درونی	تعیین	و	مقادیر	آلفا	
را	برای	کل	مقیاس	و	خــرده	مقیاس	ها	به	این	صورت	گزارش	کرده	اند:	کل	مقیاس:	0/94،	درگیر	کردن	

فراگیران:	0/87،	روش	های	تدریس:	0/90	و	مدیریت	کاس:	0/90.

یافته ها
با	توجه	به	ماهیت	داده	های	پژوهش	و	اینکه	داده	ها	در	دو	ســطح	دانش	آموز	و	مدرســه	سازمان	دهی	
شده	اند	و	دانش	آموزان	در	درون	مدارس	آشیانه	دارند،	از	مدل	یابی	خطی	سلسله	مراتبی	)مدل	یابی	خطی	
چندسطحی(	جهت	تحلیل	داده	ها	و	پاسخ	به	سؤاالت	پژوهش	استفاده	شد.	تحلیل	چندسطحی	با	استفاده	
از	نرم	افزار	HLM 7.02	انجام	شد.	قبل	از	انجام	این	تحلیل،	جهت	به	دست	آوردن	شاخص	های	توصیفی	

)جدول	1(	و	بررسی	پیش	فرض	های	مدل	چندسطحی	از	نرم	افزار	SPSS 21	استفاده	شد.

 جدول 1.   شاخص های توصیفی متغیرهای سطح 1 و 2                                                                                                    

سطح 1: دانش آموز

حداکثرحداقلانحراف از معیارمیانگینتعدادنام متغیر 

5003/080/351/794/18انگیزش

5002/670/391/133/61جو مدرسه

سطح 2: مدرسه )کالس(

حداکثرحداقلانحراف از معیارمیانگینتعداد کالسنام متغیر

203/10/581/583/95رضایت شغلی

202/640/451/963/63کارامدی معلمان

 1.  	آیا	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	در	بین	مدارس	متفاوت	است؟	یکی	از	مفروضات	اولیه	و	مهم	
مدل	های	چندسطحی	این	است	که	قبل	از	بررسی	میزان	تأثیرگذاری	سطوح	مختلف،	می	بایست	
مشــخص	شود	که	آیا	اصوالً	واریانس	بین	کاسی	یا	بین	مدرسه	ای	و	به	عبارتی	واریانس	سطح	
باالتر	به	اندازه	کافی	هست	تا	بتوانیم	مجوز	ورود	به	تحلیل	چندسطحی	را	پیدا	کنیم.	برای	پاسخ	
به	این	پرسش،	یک	تحلیل	غیرشرطی	HLM	)مدل	آنوا	یک	راهه	با	اثرات	تصادفی40(	اجرا	شد	
)جدول	2(.	هدف	از	این	تحلیل	تفکیک	واریانس	انگیزش	تحصیلی	به	سطوح	مختلف	)در	اینجا	
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دانش	آموز	و	کاس/	مدرســه(	و	همچنین	بررسی	اینکه	آیا	انگیزش	تحصیلی	در	بین	کاس	ها	
متفاوت	هســت	یا	نه	می	باشــد.	این	مدل	برآوردی	از	نسبت	واریانس	بین	کاس	ها	در	انگیزش	

تحصیلی	را	فراهم	می	آورد	که	همان	ضریب	همبستگی	بین	کاسی	)ICC(	است.

 جدول 2.   نتایج تحلیل واریانس یک راهه با تأثیرات تصادفی                                                                                                                                  

اثرات تصادفیپارامتر اثرات ثابت

0/01070واریانس	سطح	مدرسه3/076848**عرض	از	مبدأ

SE0/026804آموز	دانش	سطح	0/11052واریانس

t-ratio114/79دو	65/008خی

P0/001Df	آزادی	درجه	19

P0/001

*p<.05; **p<.001

در	مدل	آنوا	یک	راهه	با	اثرات	تصادفی	ضریب	همبســتگی	بین	مدارس	برای	کشــورها	با	استفاده	از	
فرمول	زیر	محاسبه	شد.

( )
τρ

τ σ
=

+
00

2
00

ضریب	همبستگی	بین	مدرسه	ای	نشان	می	دهد	8	در	صد	از	واریانس	انگیزش	تحصیلی	توسط	عوامل	
ســطح	مدرسه	و	92	درصد	توسط	عوامل	ســطح	دانش	آموز	تبیین	می	شود.	مقدار	اعتبار41	به	دست	آمده	
0/7	نشــان	می	دهد	که	میانگین	نمونه	موردنظر	معتبر	بوده	و	می	تواند	به	عنوان	شاخصی	از	میانگین	های	

کاس	های	واقعی	باشد.

 2.  چــه	مقدار	از	واریانس	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	پایه	یازدهم	مربوط	به	متغیرهای	ســطح	
دانش	آموز	است؟	با	استفاده	از	مدل	عرض	از	مبدأ	تصادفی	با	متغیرهای	سطح	دانش	آموز	)جدول	
3(	به	این	ســؤال	پاسخ	داده	می	شــود.	ازآنجاکه،	هیچ	فرض	قبلی	دربارة	تفاوت	بین	کاس	ها	و	
متغیرهای	پیش	بین	در	این	مطالعه	وجود	ندارد،	بخش	تصادفی	وابســته	به	شــیب	ها	نیستند،	
به	عبارت	دیگر	فقط	عرض	از	مبدأ	در	کلیه	کاس	ها	متفاوت	می	باشــد.	اما	دیگر	ضرایب	ســطح	
دانش	آموز	در	مفهوم	باقی	می	ماند.	برای	اجرای	این	مدل	متغیرهای	جمعیت	شناختی	و	ادراک	

از	جّو	مدرسه	در	سطح	دانش	آموز	وارد	مدل	شدند.
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 جدول 3.   اثرات پیش بینی کننده های سطح 1 بر انگیزش تحصیلی برای مدل عرض از مبدأ تصادفی                                                                                                                                  

مدل عرض از مبدأ تصادفی

سطح معناداریخطای استانداردضریباثر ثابت

3/076840/0268040/001عرض از مبدأ سطح 1

0/2920830/0666960/001ادراک از جّو مدرسه

سطح معناداریخی دودرجه آزادیمؤلفه واریانساثر تصادفی

0/011091971/170/001میانگین کالس

0/10120تأثیر سطح اول

جدول	فوق	ارائه	دهنده	نتایج	مدل	عرض	از	مبدأ	تصادفی	است.	همان	طور	که	مشاهده	می	شود	رابطة	
ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	مدرسه	و	انگیزش	تحصیلی	معنادار	می	باشد.	ازآنجاکه،	مدل	غیرشرطی	اساس	
و	پایه	ای	برای	محاســبه	نسبت	کاهش	واریانس	در	مدل	حاضر	و	مدل	های	بعدی	است	با	مقایسه	مؤلفه	
واریانس	مدل	عرض	از	مبدأ	تصادفی	و	مدل	غیرشــرطی،	شاخص	نسبت	کاهش	در	واریانس	یا	واریانس	

تبیین	شده	در	سطح	دانش	آموز	از	فرمول	زیر	محاسبه	می	شود:

 واریانس سطح 1 مدل غیرشرطی- واریانس سطح 1 مدل شرطی/واریانس سطح 1 مدل غیرشرطی

با	اضافه	شــدن	ادراک	از	جّو	مدرسه	در	ســطح	دانش	آموز،	مؤلفه	های	واریانس	در	سطح	دانش	آموز	
کاهش	یافته	است.	نسبت	کاهش	واریانس	در	سطح	دانش	آموز	به	صورت	زیر	به	دست	آمد:

0/11052 -0/10120÷ 0/11052=0/08

که	نشان	می	دهد	حدود	8	درصد	از	واریانس	کل	انگیزش	تحصیلی	در	سطح	دانش	آموز	توسط	ادراک	
از	جّو	مدرسه	تبیین	می	شود.

 3.  آیا	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	پس	از	ورود	متغیرهای	سطح	مدرسه،	در	بین	کاس	ها	مشابه	
اســت؟	برای	پاســخ	به	این	ســؤال،	مدل	بعدی	یعنی	مدل	عرض	از	مبدأ	تصادفی	و	شیب	های	
تصادفی	با	متغیرهای	سطح	دانش	آموز	و	کاس	اجرا	شد.	برای	بررسی	روابط	بین	عوامل	سطح	
دانش	آموز	و	انگیزش	تحصیلی،	ادراک	از	جّو	مدرســه	در	سطح	دانش	آموز	و	کارامدی	و	رضایت	

شغلی	معلمان	در	سطح	مدرسه	به	عنوان	پیش	بینی	کننده	وارد	مدل	شدند.
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 جدول 4.   اثرات پیش بینی کننده ها بر انگیزش تحصیلی برای مدل عرض از مبدأ تصادفی و شیب های تصادفی                                                                                                                                  

مدل عرض از مبدأ تصادفی و شیب های تصادفی

سطح معناداریخطای استانداردضریباثر ثابت

سطح 1

0/2954870/0554390/001ادراک	از	جّو	مدرسه

سطح 2

0/0464020/053462-کارامدی	معلمان

0/0353970/035282-رضایت	شغلی	معلمان

سطح معناداریخی دودرجه آزادیمؤلفه واریانساثر تصادفی

0/011591765/650/001میانگین	کاس

0/10120تأثیر	سطح	اول

در	مــدل	باال،	متغیرهای	ســطح	دانش	آموز	و	کاس	وارد	مدل	HLM	شــدند.	چون	هیچ	فرضیه	ای	
راجع	به	تفاوت	بین	کاس	ها	در	متغیرهای	پیش	بینی	کننده	در	این	مطالعه	وجود	نداشت،	لذا	شیب	بین	
کاس	ها	متفاوت	نبوده	و	ثابت	در	نظر	گرفته	شــدند	و	همچنین	اثرات	تعاملی	بین	متغیرها	موردبررسی	
قرار	نگرفته	اســت.	نتایج	مدل	ضرایب	تصادفی	با	متغیرهای	سطح	دانش	آموز	و	کاس	در	جدول	4	آمده	
است.	نتایج	نشان	می	دهد	که	با	واردکردن	ادراک	از	جّو	مدرسه	در	سطح	اول	و	کارامدی	و	رضایت	شغلی	
در	سطح	دوم،	رابطة	متغیر	ادراک	از	جّو	مدرسه	با	انگیزش	تحصیلی	در	سطح	اول	همچنان	معنادار	است.	

مقدار	ضریب	همبستگی	بین	کاسی	برابر	است	با	0/9:

		0/01070÷)0/01070+0/10120( =0/09 

	لذا	می	توان	گفت	متغیرهای	کارامدی	و	رضایت	شــغلی	معلمان	در	سطح	کاس	تغییرپذیری	نسبتاً	
برابری	از	انگیزش	تحصیلی	را	نسبت	به	متغیرهای	سطح	دانش	آموز	تبیین	می	کنند.	از	بین	تمام	متغیرهای	
سطح	1	و	2	در	این	مدل،	فقط	ادراک	از	جّو	مدرسه	پیش	بین	معناداری	برای	انگیزش	تحصیلی	می	باشد.	
اطاعات	ارائه	شــده	دربارة	شیب	خط	نشــان	می	دهد	که	درمجموع	در	مدل	کامل	8%	از	واریانس	ادراک	
دانش	آموزان	از	جّو	مدرســه	در	ســطح	دانش	آموز	و	9%	از	واریانس	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	مدرسه	در	

سطح	مدرسه	تبیین	می	شود.
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بحث و نتیجه گیری
پرســش	1:	یافته	های	این	پژوهش	نشــــان	داد	که	تفاوت	قابل	ماحظه	ای	
در	میانگیــن	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	در	مدارس	مختلف	وجود	دارد	و	این	
شاهدی	بر	تأثیر	مدرســه	بر	روی	متغیرهای	دانش	آموزی	اســت.	بر	اساس	دیدگاه	
سازاگرایی،	در	یک	محیط	آموزشــــی،	برای	بررسی	مسائل	یادگیری	و	عملکرد	
تحصیلی	دانش	آمــوزان،	باید	به	ویژگی	های	فردی	آن	هــا	در	کنار	عوامل	بافتی،	
محیطــی	و	فرهنگی	به	عنوان	جزئی	از	یک	کلیت	واحد	توجه	شــــود	تا	از	پدیدة	
موردنظر	اطاعات	کافی	به	دســــت	آید.	در	ایــن	میان،	معلمان	به	عنوان	عناصر	
اصلی	تسهیل	کننده،	برنامه	ریز	و	ســازمان	دهنده،	مهم	و	تأثیرگذارند	و	خود	تابع	
عوامل	و	شرایط	گوناگونی	همچون	مؤلفه	های	رضایت	شغلی	قرار	می	گیرند.	تأثیر	
ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	موجود	در	مدرســه	بر	انگیزش	آن	ها	را	نباید	و	نمی	توان	
نادیده	گرفت.	نقــش	و	تأثیر	مدرســه	بر	انگیزش	تحصیلــی	دانش	آموزان	برای	
ســال	ها	موضوعی	چالش	برانگیز	بوده	و	پژوهش	های	بسیاری	در	این	زمینه	انجام	
شده	اســت	)کولینز	و	آمابیل،	1999؛	زیمرمن،	2008(.	آگاهی	از	عوامل	اثرگذار	بر	
انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	می	تواند	در	یادگیری	آن	ها	و	ارتقا	و	توانمند	ساختن	
آن	ها	در	سطوح	باالتر	کمک	کند،	و	ضمانت	برخورداری	از	نظام	آموزشــی	ســالم	

و	با	بهره	وری	باال	را	در	این	حوزه	فراهم	سازد.
پرسش	2:	این	پرسش	در	پی	آن	اســــت	تا	تبیین	کند	چه	مقدار	از	واریانس	
انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	مربوط	به	متغیر	ادراک	از	جّو	مدرسه	در	ســــطح	
دانش	آموز	اســــت.	نتایج	نشــــان	داد	که	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	مدرســه	با	
انگیــزش	تحصیل	رابطة	مثبت	و	معناداری	دارد.	این	یافته	ها	به	آن	معناســت	که	
درصدی	از	واریانس	انگیزش	تحصیلی	در	سطح	مدرســه	توسط	عوامل	فردی	خود	
دانش	آموز	مانند	ادراک	او	از	جّو	مدرسه	تبیین	می	شود.	سازة	ادراک	از	جّو	مدرسه	
یک	عامل	مهم	در	عملکرد	و	پیشــرفت	تحصیلی	دانش	آموزان	است	)باتیستیک،	
ســالومون،	کیم،	واتسون	و	اسکاپس42،	1995(.	داشتن	درک	مثبت	و	خوشایند	از	
جّو	مدرسه	و	وجود	تعامل	ثمربخش	بین	معلم	و	شاگرد	می	تواند	انگیزة	تحصیلی	
دانش	آمــوزان	را	افزایش	دهد	و	قطعاً	دانش	آمــوزی	باانگیزة	قوی	می	تواند	فعاالنه	
در	فرایند	یادگیری	مشــارکت	کند	و	به	اهداف	اصلی	آن	دست	یابد	)باتیستیک	و	
همکاران،	1995(.	کودکان	و	نوجوانان	به	طور	طبیعی	برانگیخته	می	شوند	تا	چراها	
و	چگونگی	هــای	دنیای	اطراف	خود	را	یاد	بگیرند	و	همراه	با	افزایش	تجارب	منفی	
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در	مدرســه،	برخی	دانش	آموزان	دســت	از	تاش	و	سخت	کوشی	برمی	دارند،	زیرا	
تصور	می	کنند	که	تــاش	آن	ها	در	وضعیت	تحصیلی	آن	ها	تفاوتی	ایجاد	نخواهد	
کرد	و	ادراکات	منفی	از	جّو	مدرســه	در	آن	ها	رشــد	خواهد	کرد	و	همین	مسئله	
می	تواند	مانعی	برای	پیشــرفت	تحصیلی	آن	ها	باشد.	درحالی	که	ارتقای	انگیزش،	
بخصوص	رشــد	انگیزش	درونی،	در	مدارس	می	توانــد	ادراک	دانش	آموزان	از	جّو	
مدرسه	شــان	را	بهتر	کند	)باتیســتیک	و	همکاران،	1995(.	الزم	به	ذکر	است	که	
تک	تک	مؤلفه	های	جّو	مدرســه	می	تواند	بر	انگیــزش	دانش	آموزان	تأثیر	مثبت	یا	
منفی	بگذارد.	برای	مثال،	در	مدرســه	ای	که	رابطة	معلم	با	شــاگردان	و	شاگرد	با	
شاگرد	بر	مبنای	تعامل	اســت،	درگیری	و	نزاع	بین	دانش	آموزان	بسیار	کم	است،	
قوانین	توسط	معلم	و	کارکنان	مدرسه	به	طور	واضح	به	دانش	آموزان	اباغ	می	شود	
و	زمانی	که	دانش	آموزان	در	مدرسه	احساس	امنیت	دارند	و	از	حضور	در	کاس	ها	
لذت	می	برند،	قطعاً	عوامل	مؤثر	بر	انگیزش	تحصیلی	نیز	شکوفا	می	شود،	چراکه	در	
یک	جّو	مدرسة	مقتدرانه،	انتظارات	دانش	آموزان	از	موفقیت	باال	و	واقع	بینانه،	نوع	
اسنادها	مؤثر،	اعتمادبه	نفس	و	خودتنظیمی	و	عاملیت	باالست		و	امثال	این	عوامل،	

زمینه	ساز	بروز	و	حفظ	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	خواهد	بود.
پرســش	3:	این	پژوهش،	در	پرســش	سوم	خود	به	بررســی	میزان	واریانس	
انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	توسط	متغیرهای	ســــطح	مدرسه	یعنی	رضایت	
شــغلی	و	کارآمدی	معلمان	می	پردازد.	با	توجه	به	نتایج	به	دست	آمده،	در	پژوهش	
حاضر،	رابطة	مثبت	و	معناداری	بین	رضایت	شغلی	و	کارآمدی	معلمان	و	انگیزش	
تحصیلی	وجود	دارد.	فیشر	و	هانا	رضایت	شغلی	را	عامل	روانی	قلمداد	می	کنند	و	
آن	را	نوعی	سازگاری	عاطفی	با	شغل	و	شرایط	اشتغال	می	انگارند؛	یعنی	اگر	شغل	
موردنظر	لذت	مطلوب	را	برای	فرد	تأمین	کند،	فرد	از	شــغلش	راضی	اســت.	در	
مقابل	چنانچه	شغل	موردنظر	رضایت	و	لذت	مطلوب	را	به	فرد	ندهد،	فرد	شروع	به	
مذمت	شــغل	می	نماید	و	درصدد	تغییر	آن	برمی	آید	)خاوری	و	یوسفیان،	1386(.	
داشتن	شغل	مطلوب	توسط	هر	کس،	استعدادهای	او	را	پرورش	می	دهد،	شغل	را	
کامل	تر	می	کند	و	توانایی	های	بالقوه	ای	را	که	طبیعت	در	آدمی	به	ودیعه	گذاشــته	
است،	تکامل	می	بخشد.	چنانچه	معلمی	به	سازگاری	با	خود	و	سازگاری	با	دیگران	
دست	یافته	باشد،	این	امر	موجب	ارضا	روانی،	عاطفی	و	آرامش	روحی	او	می	شود	و	
همچنین	موجب	ارتقا	روحیة	مسئولیت	پذیری،	مشارکت	و	فعالیت	اثربخش	و	نهایتاً	
موجب	تحقق	اهداف	فردی،	گروهی	و	سازمانی	می	شود	)صلب	صیادی،	1388(.	به	
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همین	دلیل،	شناخت	نیازها،	انگیزه	ها،	تمایات،	و	عوامل	رضایت	کارمندان	نه	تنها	
الزم	است،	بلکه	جهت	اتخاذ	سیاست	های	صحیح،	راهبردهای	مناسب	و	برنامه	های	
مناسب	ضروری	خواهد	بود.	رضایت	شغلی	نتایج	مثبت	گوناگونی	از	جهت	فردی	و	
سازمانی	به	همراه	دارد	و	بر	احساس	فرد	دربارة	سازمان	و	عایق	وی	به	مشارکت	در	
حفظ	همبستگی	کمک	می	کند	و	تأثیر	قابل	توجهی	در	شیوة	تقرب	و	نزدیکی	افراد	
نسبت	به	مشاغل	خود،	میزان	تاش،	تعهدات	آنان	در	اثربخشی	سازمان	و	مهم	تر	
از	همه	در	خودکارآمدی	معلمان	دارد.	پژوهش	های	بسیاری	رابطة	مستقیم	رضایت	
شغلی	با	انگیزش	تحصیلی	را	تأیید	کرده	اند.	با	نگاهی	به	مؤلفه	های	رضایت	شغلی	
و	انگیزش	تحصیلی	می	توان	نتیجه	گرفت	که	برای	ایجاد	و	حفظ	انگیزة	تحصیلی	
مثمرثمر	باید	به	مؤلفه	ها	و	عوامل	تأثیرگذار	بر	رضایت	شــغلی	معلمان	توجه	کرد.	
برای	مثال،	معلمی	که	دارای	حقوق	مکفی	اســت،	به	شغل	خود	عاقه	دارد،	تحت	
یک	سیســتم	مدیریتی	مقتدرانه	و	باز	قرار	دارد،	ســازمان	و	مدرسة	مربوطه	به	او	
فرصت	پیشرفت	می	دهد	و	یا	وقتی	شرایط	فیزیکی	و	روانی	مدرسه	و	کاس	برای	
او	بهینه	است،	می	تواند	و	راغب	است	تا	با	دانش	آموزانش	تعامل	سازنده،	صمیمی	و	
حمایتی	داشته	باشد،	قوانین	عادالنه	برای	کاس	تعیین	کند،	انتظاراتش	را	به	طور	
آشــکار	بیان	کند،	موفقیت	و	شکست	دانش	آموزانش	را	به	عوامل	درونی	ناپایدار	و	
قابل	کنترل	اسناد	می	دهد،	اعتمادبه	نفس	و	حس	کفایت	را	در	آنان	افزایش	می	دهد،	
آن	ها	را	به	تدریج	از	دگرتنظیمی	به	سوی	خودتنظیمی	هدایت	می	کند	و	بدین	گونه	
زمینه	ســاز	بروز	انگیزش	تحصیلی	در	دانش	آموزانش	می	شود	و	در	حفظ	و	ارتقای	
آن	کوشــش	می	کند.	البته	باید	خاطرنشــان	کرد	که	در	ســطح	مدرسه	و	کاس	
صرفاً	رضایت	شغلی	معلم	نمی	تواند	بر	داشتن	انگیزش	تحصیلی	دانش	آموزان	تأثیر	
داشــته	باشد،	چراکه	عوامل	بسیاری	در	سطح	فردی،	مدرسه	ای	و	سازمانی	بر	این	
عامل	تأثیر	می	گذارند	و	نیز	در	ارتباط	با	هم	هستند.	بنابراین،	به	علت	تنوع	عوامل	
تأثیرگذار	بر	انگیزش	دانش	آموزان،	بهتر	است	مدیران	مدارس	و	سازمان	های	مرتبط	
بــا	آموزش	وپرورش	و	نیز	خود	معلمان	با	همــکاری	اولیا	و	متخصصان،	در	تعیین	
اولویت	ها	و	برنامه	های	تقویت	و	ترمیم	اهتمام	ورزند.	قطعاً	اگر	دانش	آموزان	انگیزة	
بیشتری	برای	تحصیل	داشته	باشند،	معلمان	خود	را	نیز	دلگرم	به	پیشرفت	و	تاش	

بیشتر	خواهند	کرد.
در	پژوهش	حاضر،	رابطة	کارآمدی	شــخصی	معلمان	با	انگیزش	تحصیلی	نیز	
مثبت	و	معنادار	گزارش	شد.	کارآمدی	معلم،	میزان	باور	او	نسبت	به	توانایی	اش	در	
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ارتقای	یادگیری	دانش	آموزان	است	)بندورا،	1994(.	وب	و	اشتون	)1986(	به	این	
نتیجه	رســیدند	که	معلمان	کارآمدتر،	افراد	منظم	تر	و	با	مهارت	های	باالتر	هستند	
که	می	توانند	به	دانش	آموزان	در	مواقع	سختی،	بازخوردهای	مناسب	بدهند	و	انگیزة	
آن	ها	را	افزایش	دهند.	مطابق	نظریة	انگیزشــی	گاردنر	)1985(،	دانش	آموزان	در	
حضور	معلم	تواناتر	که	مراقب	آن	هاست،	بیشتر	برای	یادگیری	و	پیشرفت	انگیخته	
می	شوند.	پژوهش	های	دیگری	نیز	رابطة	مثبت	کارآمدی	معلمان	و	افزایش	انگیزش	
تحصیلی	را	نشان	داده	اند؛	مانند	ونتزل	)1999(،	استیپک	)2002(،	اسچانن-موران	
و	ولفولک	هوی	)2002(.		معلمانی	که	از	جنبه	هایی	از	شــغل	خود	راضی	نیستند،	
کارآمدی	پایین	تر	و	ادراک	منفی	از	جّو	مدرسه	دارند	)گودارد	و	همکاران،	2000(.	
عدم	رضایت	شــغلی	کافی	می	تواند	متعاقباً	انگیزة	دانش	آموز	را	نیز	کاهش	دهد	و	

باعث	افت	تحصیلی	او	شود.
بیشتر	پژوهش	ها،	متمرکز	بر	تحلیل	رابطة	انگیزش	تحصیلی	با	رضایت	شغلی،	
به	صورت	خطی	یک	سطحی	بوده	است،	اما	نتایج	این	پژوهش	نشان	داد	که	در	تحلیل	
چندســطحی،	اثرات	کاس	و	دانش	آموز	فقط	مشخص	کننده	واریانس	بین	آن	ها	
نیست،	بلکه	در	تحلیل	چندسطحی	همچنین	می	توان	واریانس	بین	دانش	آموزان	
و	کاس	درس	در	درون	هر	مدرسه	را	نیز	مشخص	کرد.	بنابراین،	با	کاربرد	تحلیل	
چندسطحی،	مدل	های	بین	ســطوح	ارزیابی	شد	و	نسبت	واریانس	متغیر	وابسته	
در	هر	ســطح	به	دســت	آمد.	ازآنجاکه	مهم	ترین	برتری	مدل	های	چندسطحی،	
افزایش	دقت	ضرایب	برآورد	شده	است،	بنابراین	وقتی	داده	ها	با	توجه	به	ماهیتشان	
خوشه	بندی	می	شوند،	از	مفروضه	های	همگنی	و	استقال	که	اساس	تحلیل	خطی	
سنتی	هستند	تخطی	می	کنند.	در	مدل	های	چندسطحی،	این	تخلف	ها	مشکل	زا	
نیســتند،	چراکه	معادالت	جدا	برای	هر	گروه	نوشته	می	شود	و	مفروضات	همگنی	
واریانس	و	استقال	در	درون	هر	گروه	صحیح	هستند،	ولی	ضرورتاً	در	بین	گروه	ها	
صحیح	نمی	باشند.	لذا،	با	توجه	به	اینکه	در	مدل	های	چندسطحی	اثر	تصادفی	برای	
هر	گروه،	تغییرپذیری	در	اثرات	تصادفی	و	همچنین	خطاهای	استاندارد	را	محاسبه	
می	کند،	اثر	پارامترها	و	واریانس	های	خطا	به	طور	جداگانه	برآورد	شــدند	)نقش	و	
مقدم،	1392(.	لذا،	می	توان	در	رابطه	با	یافته	های	این	پژوهش	بیان	کرد	که	ادراک	
از	جّو	مدرسه،	در	سطح	دانش	آموز،	و	رضایت	شغلی	و	کارآمدی	معلمان،	در	سطح	
کاس،	توانســتند	درصد	معناداری	از	واریانس	ادراک	دانش	آموزان	پایة	یازدهم	از	

انگیزش	تحصیلی	را	تبیین	نمایند.
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در	پایان	با	وجود	محدودیت	های	پژوهشی	در	ارتباط	با	نمونه	گیری	و	کاربرد	ابزار	
ِ	پژوهشــی	پرسش	نامه	ای،	که	تعمیم	نتایج	به	دوره	ها	و	رشته	های	دیگر	را	محدود	
می	سازد،	با	توجه	به	یافته	های	به	دســت	آمده،	به	دست	اندرکاران	آموزش	وپرورش	
پیشــنهاد	می	شــود	به	مدیران	و	کادر	مــدارس	توصیه	کنند	تا	بــر	توانایی	ها	و	
قابلیت	های	مدیریتی	خود	در	ایجاد	جّو	مثبت	در	مدارس	و	ایجاد	انگیزش	تحصیلی	
بــا	توجه	به	عایق	و	توانایی	های	تمامی	دانش	آموزان	و	متناســــب	با	تفاوت	های	
فردی	آنان	تأکید	کنند.	در	این	راســــتا،	به	معلمان	آزادی	و	اختیار	بیشتری	داده	
شود	تا	کاس	خود	را	به	شیوة	مطلوب	خود	اداره	کننــد؛	مثًا	تعامات	سازنده	با	
شاگردانشان	داشته	باشند،	قوانین	کاس	را	با	همکاری	دانش	آموزان	به	طور	واضح	
طراحی	کنند	و	با	روش	های	مقتدرانه	و	منعطفانه،	مشــارکت	بین	دانش	آموزان	را	
افزایش	داده	و	از	بروز	نزاع	در	بین	آن	ها	خودداری	فرمایند.	ادارات	آموزش	وپرورش	
و	مدیران	نیز	باید	شرایطی	فراهم	سازند	تا	معلمان	در	محیطی	شاد	و	خاق	در	پی	
کســب	دانش	و	مهارت	کافی	در	زمینه	های	آموزشی	و	پرورشی	باشند.	در	خاتمه،	
پیشنهاد	می	شــود	که	در	تحقیقات	آینده،	رابطة	متغیرهای	جدید	و	متفاوتی	در	
ســطوح	مختلف	در	ارتباط	با	ادراک	از	جّو	مدرسه	موردپژوهش	قرار	بگیرد.	ادراک	
از	جّو	مدرسه	را	می	توان	عاوه	بر	دانش	آموز،	از	دیدگاه	معلمان	و	والدین	به	صورت	
دو	یا	ســه	سطحی	نیز	بررســی	نمود.	برای	مثال،	می	توان	سطح	خانواده	را	نیز	به	
ســطح	دانش	آموز	و	مدرسه	افزود.	محققان	می	توانند	از	نتایج	چنین	پژوهش	هایی	
برای	تغییر	شــرایط	مدرسه	در	بهبود	سطح	عملکرد	دانش	آموزان	استفاده	کنند	و	
همچنین	با	در	نظر	گرفتن	عوامل	فردی	مختلف	به	بهبود	آن	ها	و	درنتیجه	بهبود	
وضعیــت	تحصیلی	و	روانی	دانش	آموزان	کمک	کنند.	با	مطالعة	منابع	واریانس	در	
سطح	مدرســه	و	دانش	آموز،	سیاست	گذاران	آموزشی	و	مربیان	می	توانند	سیستم	
آموزشی	مدرســه	و	تأثیرگذاری	را	بهبود	بخشند	و	محیط	یادگیری	بهتری	برای	

دانش	آموزان	فراهم	کنند.
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