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 چكيده
عی ه و ساختار اجتمااجتماعی، سرمایه فرهنگی خانود -هدف از این پژوهش بررسی سهم وضعیت اقتصادی

تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری و تحصیلی و پیشرفتبینی درگیریآموزش در پیش
دانشجوی  011ها نیز شامل در این زمینه بود. روش پژوهش همبستگی بود. آزمودنیهای موجود تفاوت

ای چند بودندکه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه 39-39کارشناسی در سال تحصیلی 
ها دهاای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم اعالم معدل تحصیلی و پرسشنامه بود. برای تحلیل دمرحله

های تحقیق نشان داد که مستقل استفاده شد. یافته tاز ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون 
حصیلی و ری تاجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده علیرغم اینکه در پیش بینی درگی -وضعیت اقتصادی 

ویان آموزش اعظم نتایج تربیتی دانشجگروه از دانشجویان مؤثر بود با این حال بخش پیشرفت تحصیلی هر دو
ی، شود. درارتباط با دانشجویان حضوری نیز عالوه بر نقش سرمایه فرهنگاز دور بیشتر با این متغیرها تبیین می

تحصیلی  هایشاهد حضور برجسته برخی ابعاد ساختار اجتماعی آموزش از جمله حمایت این مقاله نویسندگان
معنادار در بین  هاییافته دیگر این تحقیق وجود تفاوت تایج تحصیلی بودند.اساتید و دانشجویان برروی ن

دانشجویان آموزش از دور و حضوری دراغلب متغیرهای مورد بررسی و برتری دانشجویان اخیر بردانشجویان 
 آموزش از دور به جزء درگیری شناختی بود.
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 ،یاجتماع -یاقتصاد تیوضع ،یفرهنگ هیسرما آموزش،یساختاراجتماع :کليدیگان واژ
 یلیتحص شرفتیپ ،یلیتحصی ریدرگ

 مقدمه
ست دهای مورد عالقه از حیطههمواره عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی  علل و شناسایی

بررسی  .اندرکاران تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزه های مختلف دانش بشری بوده است
 ایبررسی همه جانبه چنین پدیده ن درادبیات این موضوع حاکی از آن است که محققا

یچ همطمئناً در اند.محیطی مؤثر برآن پرداختهاختی( وهمواره به عوامل درون فردی)روان شن
با این حال در آوری و تحلیل همه این متغیرها درکنار هم وجود ندارد. پژوهشی امکان جمع

مک بتوان آنها را با کهای اخیر پژوهشگران درصدد شناسایی متغیرهایی بوده اند که سال
اس متغیرهای این اسملکرد تحصیلی را ارتقا بخشند، برآموزش تغییر داده و به این ترتیب ع

مورد  اشند،بویژگی تغییرپذیری برخوردار بوده و متأثر از بافت میانگیزشی که از  شناختی و
 (. 1930توجه خاصی واقع شده است)حجازی، رستگار و جهرمی، 

ندسازهای که جزء توانم )فردی( مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ی شناختییکی از متغیرها
( بیشترین تأثیر را بر پیشرفت 1339) بوده و به اعتقاد وانگ و هارتل و والبرگ 1تحصیلی

در  یانرژ "به عنوان یلیتحص یریدرگتحصیلی است. ، درگیری تحصیلی دارد
 ون،)اپلت است ریاست که درآن درگ یتیفرد با فعال کی نیدهنده تعامل بنشان"عمل

تحصیلی را مشارکت ( درگیری9111) مارکس(. 9112 کریستنسون، کیم و رشلی،
دهنده نوعی  داند که نشانهای تحصیلی می در فعالیت 9و هدفمند 9خودآغازگرایانه

مثبت ی های هیجانکننده یادگیری همراه با حالتگذاری روانشناختی پایدار و تسهیلسرمایه
د تسلط فردنبال ارتقاء درک یا که به هاییهای فردی است؛ کوشش در میزان کوشش

ان پرداز تحصیلی است. نظریه هایآن هدف برنامه هایی است که آموزش دانش و مهارتبر
که الگویی اند. درسازی کردههای متفاوتی مفهوم مختلف درگیری تحصیلی را به گونه

است  عاطفیدارای دو مؤلفه رفتاری و  تحصیلیارائه شده است درگیری  (1333) توسط فاین
( درگیری تحصیلی را متشکل از سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری 9111) با این حال مارکس
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3. directed 
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داند. جزء رفتاری شامل متغیرهایی مانند رفتار مثبت و تالش و مشارکت می باشد. جزء می
 گذاری درخودتنظیمی، اهداف یادگیری و سرمایهشناختی که شامل متغیرهایی مانند 

ثبت م یادگیری است و جزء عاطفی یا هیجانی نیز شامل متغیرهایی مانند عالقه، تعلّق و نگرش
 (. 9111)فردریک، بلوفیلد و پاریس،  باشدبه یادگیری می

تی تربی ینکته حائز اهمیت در ارتباط با درگیری تحصیلی، ارتباط آن با نتایج عدیده
هاست. موفقیت تحصیلی آنکننده بهتر بینیمدرسه پیش آموزان دراست. درگیری دانش

تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اثرات مثبت درگیری تحصیلی را بدون توجه به نژاد، 
پژوهش  نتایج(. 9111 )کلم و کانل، اندکردهاجتماعی گزارش -و وضعیت اقتصادی جنس 

( به نقل از 9111گرین و همکاران ) ( و1932) عابدینی ،(1935) ن رستگارمحققانی همچو
راهبردهای عمیق و فراشناختی با پیشرفت مثبت  رابطه از( حاکی 1930) حجازی و همکاران

حکایت از  (1935) رستگار جملهاز  مطالعاتاین از  برخینتایج  همچنین ت.اس تحصیلی
های رخی مؤلفهببا اثرات مثبت  ارتباط پیشرفت تحصیلی است. در بر روی اثرات مثبت تالش

ای تجربی وجود دارد هبعد انگیزشی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی نیز برخی حمایت
شواهد اوّلیه  .اندبوده کنندهاغلب گیج این زمینهبا این حال نتایج تحقیقات صورت گرفته در 

اتی نمایان شد مطالع عاطفی بر روی پیشرفت تحصیلی درتحصیلی حمایت از اثر درگیری  در
و  )فردریک تحصیلی آزموده بودندسازه درگیری این مؤلفه را به عنوان بخشی از ه ک

ری گی(. مطالعاتی که درگیری عاطفی را به همراه درگیری رفتاری اندازه9111همکاران، 
زارش و عملکرد تحصیلی گ مجموع ارتباط مثبتی را بین درگیری تحصیلیاند، در کرده
های انجام یافته در ارتباط با ارزش (. پژوهش9111، 1)سرین و راجرز و سرین اندکرده

(. با 9119و پنتریچ،  9)زاشو تحصیلی استارتباط مثبت آن با پیشرفت اکی ازتکلیف نیز ح
 هوجود این، درگیری عاطفی متمرکز شده بر روی احساس تعلّق و یا شناسایی در مدرس

 ( یا فاین9119)وایلمز،  PISA9 مطالعاتتر عملکرد تحصیلی در کننده قویبینیپیش
آموز دانش 911روی که بر  (1330) 1قونزالز و پادیال که نتایج مطالعه( نبود. درحالی1339)

رسه بر تعلّق به مد مکزیکی انجام گرفت حاکی از اثر معنادار احساس -راهنمایی آمریکایی
 نشانگراین زمینه ها در آموزان بود. تناقض یافتهتحصیلی دانش هایروی معدل پایه

                                                           
1. Sirin & Rogers-Sirin 

2. Zusho 

3. Program for international student assessment 

4. Gonzalez & Padilla 



 95 تابستان، چهلم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                     02 

و  بوده یبر اساس درگیری تحصیل تحصیلیبینی پیشرفتپیشر ما د و فهم محدودیت درک
 نماید.را ایجاب می یلزوم تحقیقات بیشتر

وناگون تحصیلی یادگیرندگان گعلیرغم اهمیت درگیری تحصیلی در فرایند پیشرفت 
حصیلی، این ت های فردی مؤثر بر پیشرفتنظام های آموزشی، باید گفت که از بین ویژگی

تواند در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور داشته متغیر نقش مؤثری می
نتظار ادرآموزش از دور مسئولیت عمده یادگیری برعهده یادگیرنده است که باشد؛ چراکه 

ت های آموزشی حضوری، مشارکمقایسه با یادگیرندگان نظاماست چنین یادگیرندگانی در
پذیری بیشتری در هدایت فرایندهای یادگیری خود داشته باشند. در واقع فعّال و مسئولیت

یک یادگیرنده آموزش از دور باید عنصر فعّالی در فرایند یادگیری خود بوده و بایستی مداوم 
تالش و کوشش و درگیری بیشتری را در امورات تحصیلی خود نشان داده تا بتواند  پشتکار،

وجود در های ممّا علیرغم آنچه گفته شد، واقعیتاین نظام پیشرفت نماید. انحو احسن دربه 
 دور ما بطور اخص حکایت از تناقض آموزش ازهای های آموزشی بطوراعم و نظامنظام

 اسن و سیالهای محققانی همچون ای که نتایج پژوهشگونهبه  ؛این زمینه داردآشکار در
بین دانشجویان آمریکایی  کاری تحصیلی دردرصدی اهمال 35حکایت از شیوع  (1939)

درصدی اهمال کاری تحصیلی در  9/10( نیز درتحقیق خود به شیوع 1931) داشته و سواری
متأثر از  که این متغیر فردیبا عنایت به این بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز اشاره دارد.

باشد، در فرایند تحقیق و تتبع پیرامون نقش درگیری تحصیلی در زمینه پیشرفت بافت می
یلی در بین این پدیده و پیشرفت تحصای متغیرهای بافتی مؤثر بر تحصیلی، بررسی مقایسه

 ر این زمینه دو چندان نماید.تواند بصیرت ما را ددانشجویان آموزش از دور و حضوری می
های آموزشی دو عامل مؤثر بر درگیری تحصیلی و بسیاری محیط یادگیری خانواده و زمینه

ای که زمینه هایجمله ویژگی ر همچون پیشرفت تحصیلی هستند. ازاز نتایج تحصیلی دیگ
 اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده -در این تحقیق مورد توجه واقع شد، وضعیت اقتصادی

واده ی خاناجتماع -یاقتصاد تیوضعارتباط به همراه ساختار اجتماعی آموزش بوده است. 
ده است. در این ختلفی بوبا پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی مرکز توجه تحقیقات م

بسیاری از تحقیقات انجام یافته روی هم رفته حکایت از همبستگی مثبت چند نتایج زمینه هر
وص ارتباط خص ها درامّا یافتهاجتماعی با پیشرفت تحصیلی دارند  -بین وضعیت اقتصادی

طلبد. یحقیقات بیشتر در این زمینه را ماین متغیر با درگیری تحصیلی ناهمسو بوده و لزوم ت
 اجتماعی باالیی دارند -آموزانی که وضعیت اقتصادیدریافت دانش( 1335) مثال برندز برای
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ها نیز که بر اساس میزان عالقه به مدرسه و تالش علمی سنجیده سطوح درگیری تحصیلی آن
( نیز جزء تحقیقاتی است 1335) شود، باالتر است. مطالعات تجربی کانل و همکارانشمی

خانواده با درگیری اجتماعی  -صادیکوس بین وضعیت اقتکه درآن شاهد ارتباط مع
 .آمریکایی هستیم -ای از دانش آموزان پسر دوره متوسطه آفریقاییتحصیلی در نمونه

های خانوادگی مؤثر بر درگیری و پیشرفت سرمایه فرهنگی خانواده از دیگر ویژگی
ن اکنوآن است که تحاکی از زمینه سرمایه فرهنگی متون موجود در بررسیتحصیلی است. 

( در 1931) زاده، خوش فر و سپهرواحدی از این مفهوم ارائه نشده است. جانعلیتعریف
العات ها و اطها، فعالیتقی سرمایه فرهنگی را شامل داراییپژوهش خود با رویکردی تلفی

ی ت فرهنگی در عرصه اجتماعفرهنگی، سطوح تحصیلی، منش، انتظارات آموزشی، تعامال
اند. عالوه رهنگی در نظرگرفتهها و عناصر فعامالن اجتماعی به ارزشگرایش و نگرش و نیز

جهت سنجش میزان سرمایه فرهنگی  های گوناگونی را دربر این، محققان مختلف شاخص
ت تعامال هایی همچونتحقیقات، شاخصاین از  برخیاند. در ده قرار دادهمورد استفا خانواده

 و والدین در امورات تحصیلی، درگیری (9111ویلیامز، )ترامونت و  انوادهفرهنگی فضای خ
 های فرهنگیوالدین و دارایی مطالعاتیرفتار ، (9111 ،1)جاکوبسن هاآنتحصیلی آرزوهای 

( 1931 زاده و همکاران،)جانعلیاجتماعی خانواده  –( و تعامالت فرهنگی 1939 )نوغانی،
   شده است.مورد استفاده واقع 

برخی  در زنی رگیری و پیشرفت تحصیلیها با دبسیاری از این شاخصهمچنین ارتباط 
( و سرین 9110) 9پومرانتز، مورمن و لیتویک (،9111) 9و ویلیامز ترامونت همچونتحقیقات 

( به 9113) 1وکوزوم یان در یکی از این تحقیقات نشان داده شده است.( 9111) و همکاران
ها و اثراتش بر عملکرد تحصیلی و زندگی بچه بررسی تعامالت و درگیری والدین در

ی تحقیق حاکی از اثرات مثبت درگیراین نتایج . آموزان پرداختدرگیری تحصیلی دانش
آموزان مدارس متوسطه بود. در مجموع تحصیلی دانشوالدین بر روی درگیری و عملکرد 

رمایه وناگون سهای گبررسی ادبیات مرتبط با نقش شاخص ی حائز اهمیتی که ازنکته
، اهمیت تحصیلی به خوبی هویداسته بر روی درگیری تحصیلی و پیشرفتفرهنگی خانواد

 ای اززمینه اخیر است امّا وجود گسترهها در برجسته بسیاری از این شاخصو جایگاه 
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3. Pomerantz, Moorman and Litwack 

4. Yon and Kusum 
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ها در زمینه سنجش سرمایه فرهنگی، لزوم تحقیقات بیشتر در ارتباط با نقش سایر شاخص
 سازد. این متغیر را با نتایج تربیتی مذکور ضروری میهای شاخص

ای مؤثر بر درگیری تحصیلی و های خانوادگی، از دیگر عوامل زمینهالوه بر ویژگیع
ها که یاین ویژگ های آموزشی است. از جملههای مربوط به نظامپیشرفت تحصیلی، ویژگی

اصی واقع شده و مکرراً در قالب اهمیت و جایگاه آن اخیراً در محافل علمی مورد توجه خ
اجتماعی،  یگرایهای سازندههای گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی از قبیل نظریهتئوری

ه آن اشاره ب آشکار و ضمنیویگوتسکی و سرمایه اجتماعی بطور فرهنگی -دیدگاه اجتماعی
اجتماعی تار ساخ های آموزشی است.موجود در نظاماجتماعی گردیده است، ساختار 

ای هآموزش اشاره به انواع تعامالت رسمی و غیررسمی موجود در بین عوامل انسانی سازمان
ثرات برجسته ساختار اجتماعی آموزش ا(. 1933آبادی، ابراهیم وراد )قانعی داردآموزشی 

 سوک لی یلقباز در زمینه درگیری و پیشرفت تحصیلی در تحقیقات تجربی گوناگونی 
مورد حمایت واقع شده است.  (9119) ( و ماریا فال و رابرت9119) و اکلز(، وانگ 9119)

نشان داده شده که روابط های آموزشی در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در محیط
هایی همچون چالش برانگیزی تکالیف و گرم معلّم و شاگرد همراه با ویژگیحمایتی و

 است ها در ارتباطگوناگون درگیری تحصیلی آنبودن انتظارات آموزشی با ابعاد شفاف
آموزان از لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر درگیر (. دانش9119، وانگ و اکلز، 1،9119)ویلیامز

ر ها روابط مثبتی با معلّمانشان داشته و این امر به پیشرفت تحصیلی بیشتشوند زمانی که آنمی
های عاطفی همساالن نیز (. حمایت1109، 9)اوکانار و مک کارتنی ها کمک می نمایدآن

برای درگیری تحصیلی به ویژه درطی دوره نوجوانی که نوجوانان نیاز بیشتری برای تعلّق به 
ی اند، نوجوانانی که تعامالت مثبتگروه دارند، مهم است. مطالعات گوناگونی تشریح کرده

 شوندی مدرسه درگیر میهابا همساالن دارند از لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر در فعالیت
های دریافتی از ها و توجهها بیشتر ناشی از احساس حمایت( و این مشارکت9119)ونتزل، 

همساالن، ارضاء نیاز نوجوان به احساس تعلّق به گروه و ارتقاء احساس رضایت در مدرسه 
ی شناختهای عاطفی همساالن در زمینه درگیری است. گرچه شواهد اندکی از نقش حمایت

کنند وجود دارد ولی برخی محققان متمایل به این اعتقادند که، زمانی که نوجوان احساس می
ها هم اعتماد به نفس و شایستگی را در خود توسعه پذیرند، آنهمساالن پیشرفت او را می

                                                           
1. Willms 

2. O’Connor & Mc Cartney 
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 ایهکه حمایتها انتظار دارند ند. براین اساس آنکنداده و هم از کارهای همدیگر انتقاد می
 قیم داشته باشدط مستتحصیلی ارتبا اگون درگیریمثبتی با ابعاد گونعاطفی همساالن بطور

آموزانی که حمایت اند؛ دانشگوناگونی نشان دادههمچنین مطالعات تجربی )همان منبع(.
که  کنند، بیشتر متمایل هستندعاطفی و احترام دریافتی از معلّمان و همساالن را تجربه می

در  .(1333 اکلز و سامروف، )روزر، دمدرسه قائل شونیادگیری در را برای  ارزش بیشتری
به بررسی نقش  (9119) 1سیاراج جنجوساال ساگایا دیوان و وسمطالعات این یکی از 
شاگردی و اثراتش بر روی نتایج تحصیلی پیشرفت و  -تعامالت معلم عاطفی در درگیری 

نشان داد ه و نتایج وی کارشناسی پرداختدانشج 111ای به حجم یادگیری در نمونه
شاگردی در یک شرایط خوبی قرارگرفته بودند  -دانشجویانی که از لحاظ تعامالت معلم 

 -علمم مقایسه با دانشجویانی که از لحاظ تعامالتح باالیی از درگیری تحصیلی را درسطو
   خود نشان دادند.گرفته بودند، ازشاگردی در وضعیت بدی قرار

های همسو درخصوص اثرات مثبت ساختار اجتماعی آموزش علیرغم وجود برخی یافته
 گونه بررسی مجدّد در این زمینه را غیرگیری و پیشرفت تحصیلی که لزوم هردر زمینه در
ررسی ی بسازد؛ با این حال دو نکته اساسی در بررسی ادبیات موضوع، انگیزهضروری می

نویسندگان مضاعف در  نشجویان آموزش از دور و حضوریبین دامجدّد این موضوع را در 
اجتماعی آموزش بر روی درگیری تحصیلی با که در زمینه اهمیت ساختاروّل اینساخت؛ ا

ی اهای آموزشی مؤثر بر این زمینه یک نوع جدال وجود دارد؛ به گونهبرخی دیگر از ویژگی
رد، )گودا کنندمیی را حمایت که برخی افراد در تحقیقات خود اثرات انتظارات آموزش

 وع جوشاگردی حمایتی و یک ن -( و برخی دیگر بر روابط معلم 9111، 9سویتلند و هوی
که علیرغم اهمیت (. دوم این1333، 9)بریک و دریزکول کننددوستانه در مدرسه تأکید می

ات حقیقتایج برخی تاساسی تعامالت اجتماعی در زمینه یادگیری و پیشرفت تحصیلی، ن
حکایت ( 1935) رادهای کشور از جمله نتایج تحقیقات قانعیصورت گرفته در دانشگاه

ی اکمرنگ بودن تعامالت اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران دارد که وجود چنین مسألهاز
های آموزشی داشته تواند تبعات ناگواری را برای دانشجویان و دست اندرکاران نظاممی

 باشد. 
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وان اذعان تتحقیقات صورت گرفته میل دربررسی ادبیات موضوع و با تأم درمجموع با
که تحقیق و تفحّص در زمینه پیشرفت تحصیلی و علل و عوامل مؤثر بر نمود که علیرغم این

آن مرکز توجه تحقیقات گوناگونی در داخل و خارج از کشور بوده و الگوهای نظری 
 نست با این حال در بررسی ادبیات موجود در ایگوناگونی هم در این زمینه آزموده شده ا

یرهای ایم که به بررسی تطبیقی و همزمان ارتباط بسیاری از متغزمینه با کمبود تحقیقاتی مواجه
 ازد. همچنینو پیشرفت تحصیلی بپردبافتی مورد توجه در این تحقیق با درگیری تحصیلی 

یری خانواده با درگاجتماعی -وضعیت اقتصادی همچونهایی ارتباط متغیرکه اینعلیرغم 
تحصیلی در برخی تحقیقات به ویژه تحقیقات خارجی مورد توجه واقع شده است با این حال 

های مجدّد نتایج بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز ناهمسو بوده و بررسی
موزشی از قبیل سرمایه فرهنگی طلبد. ارتباط متغیرهای خانوادگی و آدر این زمینه را می

ده، ها استفاده شهایی که برای سنجش آنخانواده و ساختار اجتماعی آموزش نیز با شاخص
کمتر تحقیقی در داخل کشور مورد توجه واقع شده است. عالوه بر این، در غالب  در

یلی صتحقیقاتی که در ارتباط با نقش متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق با پیشرفت تح
ایم؛ چراکه در بیشتر این تحقیقات برای صورت گرفته با مشکل روش شناختی مواجه

و  دهی استفاده شده که نتایجگردآوری داده در خصوص پیشرفت تحصیلی از خودگزارش
های تحصیلی مقایسه با تحقیق فعلی که با بررسی پروندههای چنین تحقیقاتی در یافته

توانند از اعتبار درونی و بیرونی باالیی برخوردار باشند. یدانشجویان صورت پذیرفته، نم
همچنین در اغلب تحقیقاتی که به بررسی درگیری تحصیلی پرداخته شده است اغلب ابعادی 

که به هر که در تحقیق فعلی گذشته از اینحالی از این پدیده مورد توجه واقع شده است در
مان متغیرهای زمینه ای مؤثر بر آن و پیشرفت تحصیلی نیز بطور همزبلکه سه بعد پرداخته شد؛ 

و تطبیقی مورد توجه واقع شده است. با توجه به خأل تحقیقاتی موجود، هدف اساسی این 
 هیماو سر یاجتماع-یاقتصاد تیآموزش، وضع یارتباط ساختار اجتماعتحقیق بررسی 

آموزش از  انیدانشجو یلیتحص شرفتیو پ یلیتحص یریاز درگ یخانواده با ابعاد یفرهنگ
های موجود در ارتباط با متغیرهای مورد بررسی در بین ی و بررسی تفاوتدور و حضور

 دانشجویان مذکور بود. 
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 های تحقیقسؤال
اجتماعی و ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی  –آیا بین متغیرهای وضعیت اقتصادی .1

خانواده به همراه ساختار اجتماعی آموزش با ابعاد مختلف درگیری تحصیلی و پیشرفت 
 تحصیلی دانشجویان آموزش از دورو حضوری رابطه معناداری وجود دارد؟

اجتماعی، ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی  –بین متغیرهای وضعیت اقتصادی از  .9
بین معتبری برای درگیری و اجتماعی آموزش کدام یک متغیر پیشساختار  خانواده و

 پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه ما می باشد؟

اجتماعی خانواده و ابعاد سرمایه فرهنگی و ساختار  –آیا متغیر وضعیت اقتصادی  .9
اجتماعی آموزش درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و 

 ؟کنندضوری را به گونه متفاوتی پیش بینی میح

اوت تف زمینه متغیرهای مورد مطالعه دانشجویان آموزش از دور و حضوری در آیا بین .1
 معناداری وجود دارد؟ 

 روش پژوهش
ای هطرح برای انجام این پژوهش با توجه به اهداف و سؤاالت مورد توجه در این تحقیق از

پژوهش روابط میان متغیرها در قالب رگرسیون چندگانه به این همبستگی استفاده شد. در
 روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.

جویان یه دانشجامعه آماری این تحقیق شامل کل: گیریو روش نمونهنمونه  ،جامعه آماری
استان  نور مراکز دانشگاه پیام 1931الی 1933های تحصیلی کارشناسی ورودی سال

 دانشگاه تبریز های روزانهدانشجویان کارشناسی دوره و (=2351N) آذربایجان غربی
(2093N=)  های مذکور مشغول تحصیل دردانشگاه 1939 -1939سال تحصیلی بودند که در

 951و دانشجوی دانشگاه پیام نور  951) نفر 011ای به حجمبودند. از این جامعه آماری نمونه
تصادفی  گیریمورگان و با استفاده از روش نمونهاساس جدول  دانشجوی دانشگاه تبریز( بر

مرکز  5های انتخابی شامل نور خوشهدانشگاه پیام  درای انتخاب گردید. ای چند مرحلهخوشه
ناحیه  5استان آذربایجان غربی بودند که به صورت تصادفی از  دانشگاه پیام نوراز بین مراکز 

 هایمرحله بعد از بین رشتهشدند. در شرق و غرب استان انتخاب شمال، جنوب، مرکز، 
ها برخی های موجود درآنرشتهکارشناسی موجود در بین مراکز انتخابی، متناسب با تعداد 

 یرودو انیدانشجو نیدر مرحله آخر از بهای تحصیلی به عنوان خوشه انتخاب شدند. رشته
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نفر جهت  951یبطور تصادف ،یلیتحص یهارشته نیا 1931یال 1933 یلیتحص یهاسال
 مورد دانشجویان دانشگاه تبریز نیز انجام پذیرفت چنین فرایندی در. دیمطالعه انتخاب گرد

های های آموزشی و رشتهها، گروهها شامل دانشکدهجویان اخیر خوشهامّا در مورد دانش
دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد. سپس  3دانشگاه تبریز  هایتحصیلی بود. از بین دانشکده

ها تعدادی از گروه آموزشی های کارشناسی موجود در آنو رشته ی آموزشیهااز بین گروه
 رودیو دانشجویان بین از هایتن در شد وها انتخاب و رشته تحصیلی متناسب با حجم آن

 جهت نفر 951 تصادفی بطور تحصیلی هایرشته این 1931الی 1933 تحصیلی هایسال
 .گردید انتخاب مطالعه

لی تحصی ها از پرسشنامه و فرم اعالم معدلبرای گردآوری داده: هاابزارگردآوری داده
 دانشجویان استفاده شد.

ها فرم مذکور یک ابزار محقق ساخته جهت گردآوری داده :اعالم معدلفرم 
گاه، بر اساس نام دانشفرم مذکور ت تحصیلی جاری دانشجویان بود. در درخصوص پیشرف

ن ها با همکاری کارشناسارشته تحصیلی و شماره دانشجویی معدل کل هر کدام از آزمودنی
 ها استخراج گردید. آموزشی دانشگاه

و  درگیری تحصیلی دارای ابعاد مختلف شناختی، انگیزشی :تحصیلیمقیاس درگیری 
ی فراشناختی، در بعد انگیزشبعد شناختی راهبردهای رفتاری است که در این تحقیق در 

رده خ رفتاری مؤلفه تالش مورد توجه قرار گرفت. زش تکلیف و احساس تعلّق و در بعدار
 (1331) همکاران و جیپنتر MSLQپرسشنامه تکلیف ارزش و  یفراشناخت یراهبردها اسیمق

 لزو اک لتیاحساس تعلّق پرسشنامه وانگ، و اسیخرده مق( به همراه 1935) به نقل از رستگار
 راتیتالش دوپ اسیخرده مقشد. استفاده  یعاطف ی شناختی وری( جهت سنجش درگ9111)

های یویژگ)تالش( به کارگرفته شد.  یرفتاردرگیری جهت سنجش  نیز (9115) نیو مار
ست. تحقیقات مختلف تأیید شده ا همکاران دری و پایایی( پرسشنامه پنتریچ و ی)روا فنی

داد  نشانپرسشنامه  نیا ییو روا ییایپا نییتع یبرا (1331) گروتیو د چیپنتر یهایبررس
 01/1 بیبه ترت یفراشناخت یراهبردها یو برا 30/1 یدرونی شگذارارز یبرا ییایکه توان پا

رایب آلفای کرونباخ میزان ض (.1939 ،و شیرازی تهرانیکجاباف، مولوی )به نقل از بود
یف و برای خرده مقیاس ارزش تکل نیز (1930) همکارانحجازی وپژوهش شده در گزارش

بوده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی خرده مقیاس  09/1و  31/1راهبردهای فراشناختی 
به  05/1و  32/1آلفای کرونباخ  روش ارزش تکلیف و راهبردهای فراشناختی با استفاده از
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تحقیقات مختلفی در  ( نیز9115) نیو مار راتیدوپدست آمد. همچنین خرده مقیاس تالش 
فای است. میزان ضریب آل شدهواقع ی و پایایی آن مورد تأیید یمورد استفاده واقع شده و روا

حجازی  پژوهش است. در 00/1( برابر 9115) مارین رات وکرونباخ گزارش شده توسط دوپی
گزارش 01/1خرده مقیاس تالش با روش آلفای کرونباخ نیز میزان پایایی  (1930) همکاران و

پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی خرده مقیاس شده است. در 
ش با رونیز اعتبار مقیاس احساس تعلّق به مدرسه عالوه بر این،  بدست آمد. 09/1 تالش

پژوهش در  .گزارش شده بود39/1( 9111) العات وانگ و همکاراندر مط آلفای کرونباخ
تربیتی  ناسی و علومشید رواناساتمورد تأیید ی محتوایی و صوری این مقیاس یاحاضر نیز رو

 بدست آمد. 31/1گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ قرار
قات تحقی هنگی خانواده درفرگیری سرمایه برای اندازه :خانوادهفرهنگی  سرمایه
 سرمایه فرهنگیق حاضر تحقیاستفاده شده است. در ها ی از شاخصاگسترهمختلف از

تحصیلی درگیریو  ، رفتار مطالعاتی والدینتعامالت فرهنگی درون خانواده خانواده با سه بعد
رمایه مختلف سسنجش ابعاد برای  .مورد توجه واقع شدوالدین در امورات تحصیلی فرزندان 

از نامه تهیه و تدوین این پرسش در. شد استفادهمحقق ساخته  یپرسشنامهفرهنگی خانواده از 
 پایان یاز پرسشنامه هاییشبخ این زمینه از جمله درانجام یافته قات های برخی تحقیگویه

اساس طیف برمذکور استفاده شد. پرسشنامه ( 9119) 1برتل و (1931) سپهر مهدی نامه
د های مورکه آزمودنیبودای ر از سرمایه فرهنگی خانواده نمرهو منظو طراحی شدلیکرت 

ی و پایایییرواند. دآورمجموع کل مقیاس به دست میها و یک از خرده مقیاسمطالعه در هر 
ته برخی تحقیقات انجام یاف در این تحقیق مورد توجه درهای سرمایه فرهنگی خرده مقیاس

میزان ضرایب آلفای کرونباخ  در این زمینه .استداخلی و خارجی مورد تأیید واقع شده 
های تعامالت فرهنگی درون خانواده و خرده مقیاس در زمینهگزارش شده در پژوهش سپهر 

ی لو در تحقیقات برتل در زمینه درگیری تحصی 39/1و 39/1رفتار مطالعاتی والدین به ترتیب 
ده پایایی خر محاسبه برایپژوهش حاضر نیز  دراست.  بوده 23/1والدین در امورات تحصیلی 

واده، گی درون خان)تعامالت فرهن تحقیقاین  ی سرمایه فرهنگی مورد استفاده درهامقیاس
ردید و آلفای کرونباخ استفاده گرگیری تحصیلی والدین( از روشوالدین، درفتار مطالعاتی

محاسبه  39/1و برای کل مقیاس  35/1و  32/1، 03/1ها به ترتیب نیب آلفای آامیزان ضر

                                                           
1. Bertl 
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ربیتی و تاساتید علوم از دیدگاه پرسشنامه نیزروایی محتوایی و صوری جهت تعیین  شد.
این به منظور تأیید ساختار عاملی به دست آمده و آزمودن شد. عالوه بر استفادهشناسیجامعه

گیری سازه سرمایه فرهنگی خانواده از ری سهم هر یک از عوامل در اندازهقدرت و معنادا
های برازش الگوی حاصل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصعاملی تحلیل 
نشان دهنده برازش خوب الگو  (=32/0AGFI= ،33/0GFI= ،12/1RMSEA) تأییدی

 بود.
اجتماعی خانواده در این  -وضعیت اقتصادی  :اجتماعی خانواده -وضعیت اقتصادی 

خانواده، میزان تحصیالت والدین و شاخص سنتی میزان درآمد ماهیانه  9تحقیق مشتمل بر 
 االتی در پرسشنامه بر اساس طیفؤها سگیری آنمنزلت شغلی والدین است که برای اندازه

های تحصیل رسمی است که از بیسواد تا لیکرت طراحی شد. تحصیالت شامل میزان سال
بندی شد. برای طیف طبقه  0طیف تقسیم بندی شد. درآمد ماهیانه خانواده نیز در  0دکترا در 

( استفاده شد. در 1931) گیری منزلت شغلی والدین نیز از الگوی نایبی و عبداللهیاناندازه
الگو مذکور بر اساس داوری یک گروه از افراد برای تعدادی از مشاغل امتیاز پرستیز تعیین 

س اشوند. در پژوهش حاضر بر اسشود و سپس مشاغل بر اساس امتیازشان درجه بندی میمی
گروه منزلتی تقسیم بندی شده و در نهایت پس از محاسبه  0الگوی یاد شده، مشاغل در 

 های سه متغیر درآمد، تحصیالت و منزلت شغلی( جمع نمره31/1) یب آلفای کرونباخضر
این مقیاس باالترین نمره نشانه بیشترین بهره مندی از درآمد، ت آمد. در( به دس9-91)نمره 

 یالت بود. منزلت شغلی و تحص
 اساس مطالعات صورت گرفته قبلی برایدر این تحقیق بر  :آموزشاجتماعی  ساختار

هایی همچون تعامالت دانشجویان با ری ساختار اجتماعی آموزش از شاخصگیاندازه
ساتید از های تحصیلی ایادگیری تعاملی، حمایتتعامالت دانشجویان با اساتید، یکدیگر، 

های تحصیلی و فردی فردی اساتید از دانشجویان، حمایت هایدانشجویان، حمایت
 ایهای مذکور پرسشنامهگیری شاخصازهجهت اند دانشجویان از همدیگراستفاده شد.

. راحی گردیدطهای بکارگرفته شده در برخی تحقیقات قبلی اخته با استفاده از گویهسمحقق 
 با اساتید و برای سنجش تعامالت دانشجویان با یکدیگر تدوین این پرسشنامهدر فرایند تهیه و 

برای  .مورد استفاده واقع شد (1933) آبادیراد و ابراهیم قانعی پرسشنامههای گویهبرخی 
ردی های فحمایت های تحصیلی اساتید از دانشجویان،حمایتیادگیری تعاملی، سنجش 

از  هاییبخشهای تحصیلی و فردی دانشجویان از همدیگر نیز اساتید از دانشجویان، حمایت
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( 9119، 9، به نقل از قیس1339) 1جانسون و جانسون "زندگی درکالس درس"پرسشنامه 
ه ای دارد کتار اجتماعی آموزش اشاره به نمرهدر این تحقیق ساخ واقع شد. استفادهمورد 

آورند. اعتبار کل مقیاس به دست میها و مجموع ها در هر کدام از خرده مقیاسآزمودنی
د مورد تأییدر برخی تحقیقات داخلی و خارجی های ساختار اجتماعی آموزش خرده مقیاس

 یسق تحقیقاخ گزارش شده در رایب آلفای کرونبمیزان ض در این زمینه .است واقع شده
اساتید،  های فردید، حمایتهای تحصیلی اساتی حمایت ابعاد یادگیری تعاملی، برای (9119)

، 05/1 ،03/1 های فردی دانشجویان به ترتیبهای تحصیلی دانشجویان و حمایتحمایت 
های گویه(1933) راد و همکارانگزارش قانعی بنابربود. همچنین  59/1و  01/1، 23/1

 های فنییژگیو نیز از اساتیدیکدیگر و با  با دانشجویان تعامالت استفاده شده برای سنجش
های ساختار پایایی خرده مقیاستحقیق فعلی نیز  بود. در ی و پایایی( باالیی برخورداری)روا

اجتماعی آموزش و کل مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد سنجش واقع شد 
های تعامالت دانشجویان با یکدیگر، تعامل و میزان ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاس

اساتید از دانشجویان،  های تحصیلیاساتید، یادگیری تعاملی، حمایتدانشجویان با 
های تحصیلی و فردی دانشجویان از های فردی اساتید از دانشجویان، حمایتحمایت

 کرونباخ و میزان آلفای 30/1و  03/1، 01/1، 03/1، 03/1، 35/1، 29/1همدیگر به ترتیب 
صوری و محتوایی ابعاد مختلف پرسشنامه ی یروامحاسبه شد. جهت تعیین  31/1کل مقیاس 

عالوه بر . دشاستفاده اساتید علوم تربیتی و اجتماعی  نیز از دیدگاهساختار اجتماعی آموزش 
ا توجه به ب تأییدی استفاده شد که به منظور تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی ،این

لگوی تحلیل عاملی های برازندگی امشخصهضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده و 
 ( =39/0AGFI= ،35/0GFI= ،15/1RMSEAتأییدی)
 ها در سطح خوبی قرار دارد.های فنی ابزار گردآوری دادهتوان اذعان نمود که ویژگیمی

 های پژوهشیافته
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، به منظور 
مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب  tگام به گام و آزمون  چندگانه به روش رگرسیون

عامالت تگانه سرمایه فرهنگی، بعد های سهاز بین مؤلفه که همبستگی پیرسون نشان داد

                                                           
1. Johnson and Johnson 

2. Ghaith 
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ا ابعاد ب الدین در امورات تحصیلی فرزندانفرهنگی درون خانواده و درگیری تحصیلی و
ناگون معناداری دارد. در ارتباط با رابطه ابعاد گوگانه درگیری تحصیلی همبستگی مثبت سه

حاکی از آن  هاآموزش با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیز یافتهساختار اجتماعی
انه درگیری گی آموزش با همدیگر و با ابعاد سهاجتماعکه تمامی ابعاد گوناگون ساختار  بود

جتماعی خانواده ا وضعیت اقتصادی . شتندتحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری دا
 99/1 شناختی این تحقیق همبستگی مثبت معناداری را با درگیری تحصیلی نیز در

(11/1>p) 10/1، عاطفی (11/1>p رفتاری ،)99/1 (11/1>p )99/1 پیشرفت تحصیلی و 
(11/1>p )اشتندامّا با ابعاد گوناگون ساختار اجتماعی آموزش ارتباط معناداری  نشان داد. 

معنادار  مبستگیه پژوهش،متغیرهای همبستگی  های مرتبط با ضریبیافته درنکته قابل تأمل 
رف و ط این تحقیق با پیشرفت تحصیلی از یکرفته در  بین بکارتمامی متغیرهای پیش

 ودبگانه درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی از طرف دیگر همبستگی معنادار ابعاد سه
ویان از های تحصیلی دانشجبین، حمایتازبین متغیرهای پیشها نشان داد که یافته ینهمچن

 رفتارو ( p<11/1) 99/1 ن ضریب همبستگی با پیشرفت تحصیلیهمدیگر دارای بیشتری
 (p<11/1) 13/1 تحصیلی همبستگی با پیشرفتدارای کمترین ضریب مطالعاتی والدین 

از بین ابعاد درگیری تحصیلی نیز درگیری رفتاری  .بود و حضوری دانشجویان آموزش از دور
 بود. (p<11/1) 13/1با پیشرفت تحصیلی  بیشترین ضریب همبستگی رادارای 

برای  یبربین معتمشخص نمودن متغیر پیشدر زمینه  های تحقیقیافته 9و  1جدول 
ضعیت بین متغیرهای واز  مورد مطالعهتحصیلی دانشجویان تحصیلی و پیشرفت درگیری

 خانواده و ساختار اجتماعی آموزش اجتماعی، ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی –اقتصادی 
 های ساختار اجتماعیکه برخی مؤلفهدهد علیرغم این نشان می جداول مذکورنتایج  است.

آموزش و سرمایه فرهنگی خانواده نقش مؤثری در زمینه ابعادی از درگیری تحصیلی و 
اجتماعی  -حال وضعیت اقتصادیپیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه نداشتند با این

خانواده به همراه برخی ابعاد ساختار اجتماعی آموزش و سرمایه فرهنگی خانواده سهم مؤثری 
نقش  9و  1یافته های جدول نکته قابل تأمل در را در پیش بینی متغیرهای مالک نشان دادند. 

ی تحصیلی والدین با دو بعد درگیری عاطفی و رفتاری دانشجویان، تعامل پررنگ درگیر
های تحصیلی دانشجویان از همدیگر دانشجو در زمینه درگیری شناختی و حمایت –استاد 

 زمینه پیشرفت تحصیلی بود. در
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 . خالصه نتایج رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری1جدول 

 دانشجویان آموزش از دور و حضوریخالصه نتایج رگرسیون ابعاد درگیری تحصیلی  .2جدول 
 شاخص

 متغیر
B Beta T P F P R R2 

 129/1 119/1 111/1 915/13     درگیری شناختی

های حمایت
 تحصیلی اساتید

910/1 111/1 232/9 110/1     

حمایت های 
تحصیلی 
 دانشجویان

993/1 151/1 339/9 111/1     

تعامالت دانشجو 
 با دانشجو

192/1 133/1 991/9 191/     

تعامل دانشجو با 
 استاد

923/1 139/1 395/1 111/1     

تعامالت فرهنگی 
 خانوادهدرون 

131/1 115/1 312/9 111/1     

 شاخص
 متغیر

B Beta T P F P R R2 

 10/1 11/1 111/1 02/91     یپیشرفت تحصیل

درگیری 
 والدین تحصیلی

192/1 150/1 931/9 111/1     

 -تعامل استاد
 دانشجو

133/1 139/1 395/1 111/1     

تعامالت فرهنگی 
 درون خانواده

190/1 193/1 093/9 110/     

تعامل دانشجو با 
 دانشجو

131/1 111/1 032/9 115/1     

وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی

152/1 113/1 193/9 115/1     

های حمایت
تحصیلی 
 دانشجویان

101/1 911/1 111/2 111/1     
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وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی

905/1 129/1 530/1 111/1     

 531/1 029/1 111/1 129/190     درگیری عاطفی

های حمایت
تحصیلی 
 دانشجویان

131/1 119/1 101/5 111/1     

درگیری 
 تحصیلی والدین

111/1 159/1 031/11 111/1     

تعامل دانشجو با 
 استاد

919/1 109/1 919/2 111/1     

تعامالت فرهنگی 
 درون خانواده

992/1 901/1 931/3 111/1     

وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی

901/1 999/1 290/3 111/1     

تعامل دانشجو با 
 دانشجو

911/1 190/1 399/1 111/1     

 105/1 233/1 111/1 323/22     درگیری رفتاری

حمایت های 
 تحصیلی

 دانشجویان

199/1 159/1 313/1 111/1     

درگیری 
 تحصیلی والدین

139/1 910/1 010/3 111/1     

تعامل دانشجو با 
 استاد

113/1 911/1 101/2 111/1     

تعامالت فرهنگی 
 درون خانواده

120/1 909/1 590/3 111/1     

وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی

939/1 133/1 020/2 111/1     

های حمایت
 تحصیلی اساتید

991/1 951/1 010/0 111/1     

تعامل دانشجو با 
 دانشجو

129/1 111/1 021/9 111/1     
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 بینیپیش بین درکه سهم متغیرهای پیشنشان داد 9و 1 های جداولدر مجموع یافته
 10/1، 53/1، 12/1تحصیلی به ترتیب واریانس درگیری شناختی، عاطفی، رفتاری و پیشرفت

اگانه صورت جد به را تحقیقبین و مالک رابطه متغیرهای پیش نیز 1 و 9جدول بود.  10/1و 
  .دهدمینشان برای دانشجویان آموزش از دور و حضوری 

 . خالصه مدل رگرسیون ابعاد درگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان حضوری3جدول 

 شاخص
 
 متغیر

B Beta T P F P R R2 

03     درگیری شناختی
1

/
10

 

11
1

/1
 

11
5

/1
 

11
9

/1
 

حمایت تحصیلی 
دانشجویان از 

 همدیگر
93

1
/1

 

12
1

/1
 

32
3

/9
 

11
9

/ 

    

درگیری 
 تحصیلی والدین

11
3

/1
 

91
1

/1
 

10
5

/1
 

11
1

/1 

    

تعامل دانشجویان 
 با اساتید

90
2

/1
 

99
5

/1
 

02
1

/9
 

11
1

/1
 

    

     درگیری عاطفی

39
1

/
19

1
 

11
1

/1
 

01
1

/1
 

30
1

/1
 

های حمایت
تحصیلی 
 دانشجویان

13
9

/1
 

10
3

/1
 

13
1

/5
 

11
1

/1
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درگیری 
 تحصیلی والدین

91
0

/1
 

19
9

/1
 

90
3

/
11

 

11
1

/1
 

    

تعامل دانشجو با 
 استاد

99
3

/1
 

15
0

/1
 

92
3

/1
 

11
1

/1
 

    

تعامالت فرهنگی 
 درون خانواده

13
1

/1
 

93
9

/1
 

19
0

/3
 

11
1

/1
 

    

تعامل دانشجو با 
 دانشجو

12
1

/1
 

91
1

/1
 

10
3

/2
 

11
1

/1 

    

32     درگیری رفتاری
9

/
33

 

11
1

/1
 

53
5

/1
 

02
5

/1
 

درگیری 
 تحصیلی والدین

91
5

/1
 

12
1

/1
 

15
1

/
11

 

11
1

/1
 

    

های حمایت
 تحصیلی اساتید

93
1

/1
 

91
1

/1
 

01
1

/0
 

11
1

/1 

    

های حمایت
تحصیلی 
 دانشجویان

10
1

/1
 

13
2

/1
 

10
3

/5
 

11
1

/1 

    

تعامالت فرهنگی 
 درون خانواده

12
0

/1
 

19
3

/1
 

11
1

/9
 

11
1

/1
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تعامل دانشجو با 
 دانشجو

12
3

/1
 

11
1

/1
 

12
3

/9
 

11
9

/1
 

    

پیشرفت 
31     تحصیلی

9
/

10 

11
1

/1
 

15
9

/1
 

13
9

/1
 

حمایت تحصیلی 
 اساتید

13
3

/1
 

15
9

/1
 

01
1

/9
 

11
0

/1
 

    

تعامل دانشجویان 
 با اساتید

13
1

/1
 

13
9

/1
 

11
1

/9
 

11
1

/1 

    

وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی

12
0

/1
 

19
1

/1
 

11
9

/9
 

11
5

/1
 

    

های حمایت
تحصیلی 
 دانشجویان

11
1

/1
 

95
9

/1
 

35
3

/1
 

11
1

/1 

    

بینی درگیری شناختی، عاطفی و رفتاری که در پیش استحاکی از آن  9های جدول یافته
 و درگیری تحصیلی والدیندانشجو،  -دانشجویان حضوری به ترتیب تعامل استاد

ه پیشرفت زمین. همچنین در را دارندبینی بیشترین سهم پیشهای تحصیلی اساتید حمایت
ر اجتماعی ساختا های تحصیلی دانشجویان از همدیگر به عنوان بعدی ازحمایتتحصیلی نیز 

نشان داد متغیرهای  9ها جدول آموزش دارای بیشترین سهم پیش بینی بود. در مجموع یافته
شناختی، درصد واریانس درگیری 13/1 و 02/1، 30/1، 11/1پیش بین تحقیق به ترتیب 

 بینی کردند.عاطفی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان حضوری را پیش
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 تحصیلی دانشجویان آموزش از دور. خالصه مدل رگرسیون ابعاد درگیری وپیشرفت4جدول

 

 شاخص
 B Beta T P F P R R2 متغیر

01     درگیری شناختی
3

/
11

 

11
1

/1
 

90
9

/1
 

19
3

/1
 

های تحصیلی حمایت
 دانشجویان

92
3

/1
 

19
9

/1
 

91
9

/9
 

19
9

/ 

    

99 تعامل دانشجو با استاد
3

/1
 

10
1

/1
 

01
1

/9
 

11
0

/1 

    

تعامالت فرهنگی درون 
 خانواده

93
9

/1
 

91
9

/1
 

93
5

/9
 

11
1

/1
 

    

     درگیری عاطفی

93
1

/
11

1
 

11
1

/1
 

13
5

/1
 

53
1

/1
 

درگیری تحصیلی 
 والدین

19
9

/1
 

11
1

/1
 

92
9

/9
 

11
1

/1
 

    

تعامالت فرهنگی درون 
 خانواده

93
1

/1
 

95
9

/1
 

29
0

/5
 

11
1

/1
 

    

13 یادگیری تعاملی
9

/1
 

19
5

/1
 

35
1

/9
 

11
1

/1
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 -وضعیت اقتصادی
 اجتماعی

11
9

/1
 

92
1

/1
 

91
3

/0
 

11
1

/1
 

    

30     درگیری رفتاری
9

/
35 

11
1

/1
 

93
1

/1
 

13
9

/1
 

درگیری تحصیلی 
 والدین

12
1

/1
 

11
5

/1
 

35
3

/9
 

11
5

/1
 

    

فرهنگی درون تعامالت 
 خانواده

13
9

/1
 

92
9

/1
 

32
3

/5
 

11
1

/1
 

    

تعامل دانشجویان با 
 اساتید

10
3

/1
 

99
5

/1
 

91
9

/5
 

11
1

/1
 

    

13     پیشرفت تحصیلی
9

/
99

 

11
1

/1
 

92
5

/1
 

51
5

/1
 

درگیری تحصیلی 
 والدین

19
3

/1
 

13
1

/1
 

31
1

/9
 

11
1

/1
 

    

13 دانشجو -تعامل استاد
3

/1
 

91
1

/1
 

30
5

/9
 

11
1

/1 

    

فرهنگی درون تعامالت 
 خانواده

13
1

/1
 

91
3

/1
 

23
0

/1
 

11
1

/1
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ین بکه بسیاری از متغیرهای پیشعلیرغم اینآن است که نشانگر نیز 1 های جدولیافته
بینی متغیرهای مالک تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور نقش داشتند تحقیق در پیش

زمینه  ی درکنندگبینیبیشترین سهم پیشبا این حال تعامالت فرهنگی درون خانواده دارای 
تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بوده و همچنین شناختی، رفتاری و پیشرفت درگیری

یری عاطفی بینی درگرین سهم را درزمینه پیشنیز بیشتاجتماعی خانواده  -وضعیت اقتصادی
نشان داد که متغیرهای  1جدول  هایدر بین دانشجویان مذکور نشان داد. در مجموع یافته

واریانس درگیری شناختی، عاطفی،  51/1و  13/1، 53/1، 19/1بین تحقیق به ترتیب پیش
 ند. بینی کردرفتاری و پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان آموزش از دور پیش

ین برا در زمینه متغیرهای مورد بررسی این تحقیق  های موجود درنیز تفاوت 5 جدول
 دهد. ن آموزش از دور و حضوری نشان میادانشجوی

 مستقل درزمینه متغیرهای تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری T. نتایج آزمون 5جدول

 شاخص
 انحراف استاندارد میانگین

t  
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

آموزش 
 از دور     

 حضوری
آموزش از 

 دور       
 حضوری

رفتار مطالعاتی 
 والدین

13/2 33/2 35/9 13/9 53/1 233 119/1 

تعامالت 
فرهنگی درون 

 خانواده
21/13 99/91 23/5 59/5 12/9 233 111/1 

درگیری 
 تحصیلی والدین

50/59 10/52 95/11 23/3 33/1 233 111/1 

ترغیب و تشویق 
 والدین

11/13 10/91 39/5 93/5 32/9 233 111/1 

آرزوهای 
 تحصیلی والدین

93/11 92/11 39/1 01/1 02/2 233 111/1 

انتظارات 
 آموزشی والدین

09/99 19/91 32/1 12/1 55/9 233 1111/1 

 130/1 233 -/193 32/9 00/9 95/19 92/19 یادگیری تعاملی
حمایت تحصیلی 

 اساتید
33/19 93/11 12/9 12/9 113/2 233 111/1 

حمایت فردی 
 اساتید

10/19 19/19 11/9 23/9 123/1 233 302/1 
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حمایت تحصیلی 
 دانشجویان

31/19 13/11 01/9 23/9 911/5 233 111/1 

حمایت فردی 
 دانشجویان

51/13 33/10 39/9 91/1 393/1- 233 151/1 

تعامل دانشجو با 
 دانشجو

13/11 91/19 31/1 33/1 212/19 233 111/1 

 -تعامل استاد
 دانشجو

19/13 91/99 39/9 91/1 901/11 233 111/1 

سرمایه فرهنگی 
 خانواده

01/09 19/03 11/15 03/19 99/11 233 111/1 

ساختار اجتماعی 
 آموزش

130/35 21/111 13/15 13/91 131/2 233 111/1 

وضعیت 
 -اقتصادی

 اجتماعی
10/19 10/11 11/9 09/9 53/1 233 111/1 

 111/1 233 -313/5 10/9 13/2 25/19 39/15 درگیری شناختی
 119/1 233 192/9 59/19 13/3 39/51 12/13 درگیری عاطفی
 111/1 233 39/0 10/9 95/9 91/15 31/19 درگیری رفتاری

درگیری 
 تحصیلی

15/111 59/115 33/15 02/9 399/9 233 111/1 

پیشرفت 
 تحصیلی

13/11 50/15 51/1 11/1 101/11 233 111/1 

 ی اینمتغیرهای مورد مطالعه تمامینشانگر آن است که در ارتباط با  5نتایج جدول 
ز های فردی اساتید ایتبه جزء رفتار مطالعاتی والدین، یادگیری تعاملی، حماتحقیق 

 تفاوت معناداری در بین دانشجویانهای فردی دانشجویان از همدیگر و حمایتدانشجویان 
وجود دارد. نکته قابل تأمل برتری دانشجویان حضوری بر  آموزش از دور و حضوری

 آموزش از دور در بسیاری از متغیرهای مورد مطالعه به جزء درگیری شناختی بود.

 ریيگبحث و نتيجه
اعی اجتم -بررسی رابطه ساختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادی هدف پژوهش حاضر

و سرمایه فرهنگی خانواده با ابعادی از درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
های موجود در بین دانشجویان مذکور در زمینه آموزش از دور و حضوری و مطالعه تفاوت
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در بین  یشسهم متغیرهای پ بررسی درتحقیق بخشی از نتایج این متغیرهای مورد بررسی بود. 
( 1335) ق برندزهمسو با نتایج تحقیو پیشرفت تحصیلی  بینی ابعاد درگیری تحصیلیپیش

ر کنندگی معناداری دبینیپیشاجتماعی خانواده سهم  –نشان داد که وضعیت اقتصادی 
تحقیق خود دریافت ( در1335ی دارد. برندز)تحصیل گانه درگیریبینی ابعاد سهپیش

ها اجتماعی باالیی دارند سطوح درگیری تحصیلی آن -که وضعیت اقتصادیآموزانیدانش
چنین التر است. همشود، بانیز که بر اساس میزان عالقه به مدرسه و تالش علمی سنجیده می

(، وایلمز و 1339) 9الکسلی(، هیونمن و 1333) 1سیدهو سو با نتایج قیل وهمنتیجه تحقیق ما 
در این . باشدمی (9112) جانسون( و تامپسون و 9111) 1یایان و بیربیراوقلو(، 9111) 9سامرز
برای تشریح ارتباط OECP کشور 91را از  PISA( نتایج 9112) تامپسون و جانسون زمینه

 ات خودمطالع درها گرفتند. آنز آموزشگاه و پیشرفت تحصیلی بکار بین عوامل خارج ا
یلی تحصهای اجتماعی باالتر مزیت -آموزان دارای وضعیت اقتصادیدریافتند که دانش

د. در واقع دارن تراجتماعی پایین -آموزان دارای سطوح اقتصادی مقایسه با دانشبیشتری در 
جتماعی ا -حمایت از اثرات مثبت وضعیت اقتصادی درهای تجربی همسو حجم انبوه یافته

است که  تا به حدیتحصیلی درگیری و پیشرفت  تحصیلی همچونخانواده بر روی نتایج 
واقع، در تحقیقات مربوط به آموزش و گذارد. در جای کمترین شک و شبه را باقی می

وان تأثیر که ابتدا بت توان تأثیر نظام آموزشی و دیگر عوامل را سنجیدپرورش تنها زمانی می
 های مربوط به برابریاجتماعی را از لحاظ آماری کنترل کرد. گزارش -پایگاه اقتصادی

ت ه در تبیین پیشرفت و موفقیفرصت های آموزشی در چند دهه اخیر نیز نشان داده است ک
مراتب مهمتر از آنها به های خانوادگیهای موجود بین خاستگاهآموزان، تفاوتدانش

های موجود در بین مدارس است. این یافته بدان معنا نیست که امکانات و منابع موجود فاوتت
های آموزشی هیچ تأثیری ندارد. بلکه بدان معناست که نظام آموزشی هر نوع کیفیتی در نظام

کودکانی است که از محیط خانوادگی بهتری تأثیر بیشتر برکه داشته باشد، دارای 
 -که چگونه عضویت در پایگاه اجتماعیای و اینتبیین چرایی چنین پدیده در برخوردارند.

ذارد گها و رفتارهای گوناگون کنشگران اجتماعی اثر میاقتصادی مختلف بر گرایش
پذیری، تجربیات حاصل از کار، محققان به مواردی همچون عوامل ژنتیکی، فرایند جامعه

                                                           
1  . Gill and Sidhu 

2. Heinemann and Loxley 

3. Willms and Somers 

4. Yayan and Berberog˘lu 
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ها و کنند. به عبارتی مردم در پایگاهاشاره میسبک زندگی و آثار روانی تجربه نابرابری 
طبقات مختلف از نظر نوع لباس پوشیدن، گذران اوقات فراغت، الگوهای تندرستی و 
بهداشت، ورزش، رژیم های غذایی و غیره با یکدیگر تفاوت داشته وهمچنین نحوه تربیت 

ی است نه از جمله مواردشگرااجتماعی، نظام اقتدار و نظارت، میل به پیشرفت یا رفتار پرخا
 (.1932)جواهری،  استهای مختلف مرتبط پایگاههای شخصیتی افراد درتفاوتکه با 

ات مختلف اجتماعی سخن به طبقها از نقش های متفاوت والدین دربرخی تحلیلهمچنین 
اعی های اجتمشبکههای پایین جامعه کمتر در در رده آورند؛ به این معنا که والدینمیان می

متعددی عضویت داشته و در محیط خانه در مورد موضوعات مختلف کمتر به بحث و گفتگو 
پردازند. بعبارتی بنا به گفته بوردیو سرمایه فرهنگی یعنی استانداردهای سخن گفتن، می

ها نسبت به طبقات متوسط و باال ضعیف های فرهنگی آنها و مهارتویهاطالعات، عادات، ر
و  هااحساس محرومیت و تبعیض بر تصوری که فرد از قابلیتاست. از طرف دیگر 

شرفت را نفس و میل به پیهای خویش دارد تأثیر منفی گذاشته و درنهایت اعتماد به توانایی
ربی جما در این تحقیق با نتایج مطالعات ت ی)همان منبع(. علیرغم این، یافته کندسرکوب می

 -ارتباط معکوسی بین وضعیت اقتصادیخود  تحقیقاتکه در (1335)ش کانل و همکاران
ای از اجتماعی وحمایت خانواده با درگیری تحصیلی دانش آموزان در بین نمونه

تبیین در  .ایی یافته بودند، ناهمسو استآمریک -آموزان پسر دوره متوسطه آفریقاییدانش
ی متناقضی نیز با استعانت از رویکرد کارکردگرایی در علوم اجتماعی در دالیل چنین یافته

در جوامعی که بسترهای رشد  ؛توان اذعان داشتخصوص کارکرد نظام های آموزشی؛ می
 هایو تعالی و تحرک اجتماعی برای کلیه شهروندان آن جامعه امکان پذیر است، نظام

ای زندگی افراد نابرخوردار اجتماعی بوده و آموزشی ابزار مهمی برای ارتقاء استاندارده
اط با های معکوسی در ارتبم آموزشی چنین جوامعی شاهد یافتهبنابراین طبیعی است در نظا

ین بدر ی تحصیلی و سایر نتایج تحصیلیاجتماعی خانواده و درگیر -روابط وضعیت اقتصادی
شار ی برای اقچنین جوامعهای آموزشی باشیم. چراکه آموزش و پرورش یادگیرندگان نظام

 -رهایی بخش داشته و ابزار مهمی جهت ارتقاء پایگاه اقتصادیمحروم جامعه یک نقش
طبقات  به متعلّق یادگیرندگانی کهواقع در چنین جوامعی اغلب  باشد. درها میاجتماعی آن

لی با درگیری بیشتر خود در امورات تحصی که اندتمایلم بوده بیشترو محروم جامعه پایین 
های ارتقاء پایگاه اجتماعی خود را از طریق نایل شدن به سطوح باالتر تحصیلی فراهم زمینه

 نمایند.
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ه گانه درگیری سکنندگی سرمایه فرهنگی خانواده در زمینه ابعاد بینیارتباط با سهم پیشدر
سرین و (، 9111) ترامونت و ویلیامزهای ما همسو با محققانی همچون تحصیلی نیز یافته

سرمایه  ( نشان داد که9110(، پومرانتز و همکاران )9113یان وکوزوم ) (،9111) همکاران
های نیکنندگی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آزمودبینیفرهنگی خانواده توان پیش

هایی در برخی ابعاد سرمایه فرهنگی خانواده زمینه تفاوتمورد مطالعه ما را دارد امّا در این 
های ما ای که یافتهبر روی برخی ابعاد درگیری تحصیلی دانشجویان وجود دارد، به گونه

 بینی هر سه بعد درگیریرون خانواده سهم معناداری در پیش نشان داد، تعامالت فرهنگی د
( است که 9113نتایج تحقیقات یان وکوزوم )تحصیلی دارد. یافته ما در این زمینه همسو با 

لی تحصیاهمیت و معناداری درگیری والدین بر روی درگیری و عملکرد  در تحقیق خود
 اموراتهمچنین درگیری تحصیلی والدین در  آموزان مدارس متوسطه را نشان دادند.دانش

تحصیلی را  رییکنندگی بعد عاطفی و رفتاری درگتحصیلی دانشجویان نیز توان پیش بینی
( نیز دریافتند که درگیری رفتاری والدین پیشرفت 9110) همکارانشنشان داد. پومرانتز و

بخشد چراکه آن انگیزش و درگیری تحصیلی را متأثر آموزان را بهبود میتحصیلی دانش
 ( نیز دریافتند که عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق9111) سازد. سرین و همکارانمی

شاخص ) فرزندی -یابد که آن نیز با شدت روابط والدری رفتاری و عاطفی بهبود میدرگی
کنندگی ینیبعالوه بر این نتایج تحقیق ما سهم پیشسرمایه فرهنگی خانواده( مرتبط است. 

ن والدیگی درون خانواده و درگیری تحصیلی)تعامالت فرهن سرمایه فرهنگی خانواده
این ما در  یدر زمینه پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد. یافته را درامورات تحصیلی(

صیلی ری تحهایی همچون درگیاز شاخص هاآننتایج بسیاری از تحقیقاتی که در زمینه با
(، 9113ویلیامز، )ترامونت و  وادهنخا(، تعامالت فرهنگی درون 9111 )جاکوبسن، والدین
های فرهنگی خانواده (، منش1939نوغانی،  به نقل از 1330 ،تیچمن) مطالعاتی والدینرفتار 

 های فرهنگیدارایی( و 1931زاده و همکاران، )جانعلی اجتماعی –و تعامالت فرهنگی
( در مطالعه ارتباط سرمایه فرهنگی با پیشرفت 1931 زاده و همکاران،، جانعلی1939)نوغانی، 

 شود. اند، حمایت میتحصیلی استفاده کرده
 رگیرید بینیدر پیشهای گوناگون ساختار اجتماعی آموزش ارتباط با سهم مؤلفهدر 

همچون  هاییهای تحقیق نشان داد که مؤلفهو پیشرفت تحصیلی نیز یافته تحصیلی
تاد با تعامالت اسهای تحصیلی دانشجویان از همدیگر، تعامالت دانشجو با دانشجو و حمایت

حصیلی دارند. گانه درگیری تابعاد سه پیش بینی معناداری درکنندگی بینیدانشجو سهم پیش 
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بینی های تحصیلی اساتید از دانشجویان در پیشاز سهم معنادار حمایتاکی ها حهمچنین یافته
تحقیقات  رخیبما در این تحقیق با نتایج  ییافته درگیری شناختی و رفتاری دانشجویان بود.

(، اوکانار و 9119) (، وانگ و اکلز9119) ویلیامزجمله گرفته در این زمینه ازرت صو
اگایا ( و نتایج پژوهش تجربی وس ساال س9119) ماریا فال و رابرت و (9110) کارتنیمک

، کارتنیشود. اوکانار و مکبطور ضمنی و آشکار حمایت می (9119) دیوان و سیاراج جنجو
ر لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر درگیآموزان از تحقیقات خود دریافتند که دانش( در9110)

ر ها روابط مثبتی با معلّمانشان داشته و این امر به پیشرفت تحصیلی بیشتشوند زمانی که آنمی
های عاطفی همساالن را تحقیق خود حمایت ( نیز در9119) نماید. ونتزلها کمک مینآ

ه ای تعلّق ببیشتری بری دوره نوجوانی که نوجوانان نیاز برای درگیری تحصیلی به ویژه درط
مطالعات تجربی خود نشان  در( 1333) همچنین روزر و همکارانگروه دارند، مهم دانست. 

آموزانی که حمایت عاطفی و احترام دریافتی از معلّمان و همساالن را تجربه اند؛ دانشداده
ند. ری را برای یادگیری در مدرسه قائل شوکنند، بیشتر متمایل هستند که ارزش بیشتمی

ی آموزششاگرد و انتظارات -عامالت معلّمتحقیق خود اثر ت ( نیز در9119) لی سوکجانگ 
 -ر داده و نشان داد که روابط معلمرا بر روی درگیری و عملکرد تحصیلی مورد توجه قرا

ردان اطفی و رفتاری شاگآموزشی بطور معناداری با درگیری عشاگردی حمایتی و انتظارات
 مرتبط است.

در زمینه سهم ابعاد مختلف ساختار اجتماعی آموزش در پیش بینی پیشرفت تحصیلی 
از  نایدانشجو یلیتحص یهاتیحماها نشان داد که های مورد مطالعه ما نیز یافتهآزمودنی

مینه سهم اساسی در این ز دانشجو -استاد تعاملو  دانشجو با دانشجوجتماعی ا تعاملهمدیگر، 
 هیبلوم، نظر یآموزشگاه یریادگی هینظر مضامین این تحقیق باما در  یکنند. یافتهایفا می

 (9110) 1یهو وکاکس های تجربی یافته نیهمچن و برونر و یگوتسکیو اژه،یپ یشناخت رشد
که  (1931) همکارانفر و ( به نقل از بیان 9113) 9اولیورز، باتون و گریفیث همان،لسلی،  و

ها به نقش یادگیری تعاملی و تعامالت مثبت در زمینه یادگیری و پیشرفت اشاره شده، در آن
در پژوهش خود نشان دادند ( 9110) و همکاران کاکسشود. در این زمینه حمایت می

 یلیحصت شرفتیپ زانیمدرسه درخارج از کالس درس م یایاول ریسا تعامالت مثبت معلمان و
تأملی که  نکته قابل دهد.یم شیا افزار یبعد یلیتحص یهاشرفتیپ به یو عالقمند یکنون

                                                           
1. Cox & have 

2. Lesley, Hamman, Olivarez, Button & Griffith 



 95 تابستان، چهلم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                                     97 

بر روی ابعاد درگیری تحصیلی و ابعاد مختلف ساختار اجتماعی آموزش در مطالعه سهم 
ی هاپیشرفت تحصیلی وجود دارد، نقش پررنگ تعامل دانشجویان با اساتید و حمایت

لی های تحصیای که حمایتاست؛ به گونه زمینه ایندر  تحصیلی دانشجویان از همدیگر
دارای بیشترین ضریب تأثیر بر روی پیشرفت 91/1دانشجویان از همدیگر با ضریب استاندارد 

ای مختلف هتوان از تئوریای میچنین پدیده جهت تبیین و تشریح دالئلدر بود.تحصیلی 
 فرهنگی -اجتماعی، دیدگاه اجتماعیگرایی شناختی و اجتماعی از قبیل سازندهروان

یکی( به )دیالکت گرایی اجتماعیویگوتسکی و سرمایه اجتماعی سود جست. نظریه سازنده
ای هگرایی به یادگیری که ریشه در اندیشههای رویکرد سازندهعنوان یکی از نظریه

فراد ا ویگوتسکی دارد؛ بر آن است که دانش در یک بافت اجتماعی وجود دارد و در میان
مشترک است. لذا ابزار اصلی ساختن دانش تعامل بین یادگیرنده و محیط اجتماعی اوست 

 اشدها بتواند شامل معلم، پدر، مادر، خواهر، برادر، یا دوستان و همکالسیکه این محیط می
ویگوتسکی نیز در نظریه رشد شناختی خود ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ  (.1933)سیف، 

اش تاریخی در تحول شناختی، کنش متقابل یادگیرنده و محیط اجتماعی -اعیو زمینه اجتم
کننده اصلی رشد شناختی دانسته و در نظریه خود در این زمینه با طرح اصطالح را تعیین

فرهنگی را در رشد و توسعه  –اهمیت عوامل اجتماعی  "های نخستین و عالی ذهنکارکرد"
طقه من"کارکردهای اخیر ذهن یادآور می شود. یکی دیگر از مفاهیم مهم نظریه او اصطالح 

است که نشانگر اهمیت و جایگاه تعامل اجتماعی در زمینه یادگیری است.  1"تقریبی رشد
ی یادگیری اویگوتسکی با طرح این اصطالح در نظریه خود ضمن انقاد از پیاژه که رشد را مبن

 یندهای رشد به دنبالآدید او فردهد. از ا دیدگاه پیاژه ارائه میای مغایر بدانست نظریهمی
یندهای یادگیری رخ می دهند؛ در اثبات این نظر، ویگوتسکی نشان داد کودکانی که به آفر

وستان دآیند به کمک بزرگساالن و یا ای تکالیف یادگیری بر نمیتنهایی از عهده انجام پاره
ی توانایی کودک در حل مسائل آموزند. از دید ویگوتسکتر از خود انجام کارها را میبالغ

اش در حل مسائل به کمک دیگران مستقالنه معرّف سطح کنونی رشد او و توانائیبطور 
نشان دهنده سطح رشد بالقوه اوست. منظور او از منطقه تقریبی رشد تفاوت بین سطح رشد 

ای از سطح رشد بالقوه اوست. در واقع از دید او منطقه تقریبی رشد به دامنه واقعی کودک و
مک آید امّا به کها بر نمیشود که کودک به تنهایی از عهده انجام آنتکالیف گفته می

                                                           
1. the zone of proximal development 
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به نقل از  9111)برک،  ها را انجام دهدتر از خود قادر است آنبزرگساالن یا دوستان بالغ
های توان اذعان نمود تعامالت اساتید با دانشجویان و حمایتاساس می(. بر این 1933سیف، 

به  سازند منجردردوران زندگی تحصیلی فراهم می گوناگونی که دانشجویان از همدیگر
افزایش دامنه امکانات یادگیری دانشجویان گردیده و به تبع آن نتایج تحصیلی دانشجویان 

 یابد. نیز بهبود می
عنادار های مالت اساسی ما در این تحقیق بررسی امکان وجود تفاوتیکی دیگر از سؤا

در زمینه متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری 
های ما در این زمینه حکایت از این داشت که در همه متغیرهای مورد بررسی در بود. یافته

ید از های فردی اساتیادگیری تعاملی، حمایتوالدین،رفتار مطالعاتی این تحقیق به جزء 
های معناداری درسطح اطمینان دی دانشجویان از دانشجویان تفاوتدانشجویان و حمایت فر

ر این های ما دوجود داشت. نکته قابل تأمل یافته مورد مطالعه درصد در بین دانشجویان 35
آموزش از دور در تمامی متغیرهای مورد زمینه، برتری دانشجویان حضوری بر دانشجویان 

ان اخیر این زمینه نیز برتری استثنائی دانشجویار به جزء درگیری شناختی بود. دربررسی معناد
از دور با توان ناشی از ساختار نظام آموزش از دور دانست. چراکه نظام آموزش را می

ه و مسئولیت عمده و یادگیرند -های خاصی همچون وجود فاصله بین یاددهندهویژگی
های دیگر، ری از ویژگییادگیرنده در فرایند یادگیری نسبت به یادگیرنده حضوری و بسیا

های فاوتل وجود تیساز رشد درگیری شناختی در یادگیرندگان است. تبیین دالخود زمینه 
متغیرهای بافتی اثرگذار بر روی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و برتری  معنادار در

انشجویان حضوری بر آموزش از دور در جامعه مورد مطالعه ما نیز با تأمالت نظری در د
های آموزش از دور ایران به ویژه در مقطع اساسنامه و فلسفه وجودی پیدایش و رشد نظام

که نظام آموزشی ایران به ویژه ای از زمان آموزش عالی امکان پذیر است؛ چراکه در برهه
سترش رو به رشد تقاضاهای گوناگون اجتماعی برای آموزش مواجه آموزش عالی با گ در

ای که برای ورود به آموزش عالی های گستردههای آموزش از دور در اوج رقابتبود، نظام
وجود داشت با طرح شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت و با مبنا قرار دادن 

شار بازمانده از تحصیل و طبقات محروم سازی امکان برخورداری از آموزش برای اقفراهم
های اساسی خود، رشد و توسعه خود را آغاز نمودند. در این جامعه به عنوان یکی از رسالت

زمینه هرچند نظام آموزش از دور ایران به ویژه در آموزش عالی توانست با فراهم ساختن 
در زمینه گسترش امکان آموزش برای اقشار محروم جامعه تا حدودی گام های مؤثری 
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توان اذعان داشت مرزهای دانش و فراهم ساختن عدالت آموزشی بردارد ولی با جرأت می
که آموزش عالی حضوری و از دور ایران در مسیر رشد و بالندگی خود ناخواسته پاسخگوی 

وی ای که آموزش از دور ایران بیشتر پاسخگتقاضای اجتماعی اقشار متفاوتی شدند. به گونه
اغلب تقاضای های حضوری نیز های آموزشی طبقات محروم اجتماعی شد و دانشگاهنیاز

نمود آموزش  توان اذعانو باال را بیشتر پاسخگو شدند. به عبارتی میآموزشی طبقات متوسط 
ان باعث شد همعالی ایران در این زمینه در نقش بازتولید اجتماعی عمل کرده و ناخواسته 

ه در بین طبقات مختلف اجتماعی وجود داشت با حفظ ساختار، جامعفاصله طبقاتی که در
ای اثرات متفاوت آن بر وارد نظام آموزش از دور و حضوری شود که نتیجه چنین پدیده

های تربیتی درکوتاه مدت و بازتولید اجتماعی در بلند مدت خواهد بود. با نتایج و پدیده
صیلی ثر در زمینه یادگیری و پیشرفت تحانگیزشی مؤ -که متغیرهای شناختیعنایت به این

که  باشند و با توجه به تبیینی که ارائه گردید و با توجه به این واقعیتشدیداً متأثر از بافت می
لگوهای ها از قبیل اهای فاحشی در بین طبقات مختلف اجتماعی در بسیاری از زمینهتفاوت

ن های زندگی وجود دارد؛ بنابرایسبکهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تفکر، سرمایه
یتی و نتایج ترب درهای موجود طبیعی است که باید ریشه اساسی بخشی از وجود تفاوت

 ای مرتبط با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان آموزش از دور و حضوری درمتغیرهای زمینه
حوه طالعه و نجامعه مورد مطالعه را بایستی منتسب به ساختار نظام اجتماعی جامعه مورد م

های آموزش عالی ایران دانست. در نهایت از دیگر سؤاالتی که در پذیرش دانشجو در نظام
این تحقیق مورد توجه واقع شد بررسی امکان سهم متفاوت متغیرهای پیش بین در زمینه 

بینی ابعاد مختلف درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و پیش
که های ما در این زمینه حکایت از آن داشت که در زمینه اخیرعلیرغم اینیافته حضوری بود.

ابعادی از ساختار اجتماعی نیز نقش داشت ولی سهم عمده در این زمینه بیشتر مربوط به نقش 
 -ها و از آن میان سرمایه فرهنگی خانواده و وضعیت اقتصادیهای خانوادگی آنزمینه

اجتماعی دانشجویان آموزش از دور، تأثیر  -ی که وضعیت اقتصادیااجتماعی بود. به گونه
ها نشان داد. تعامالت فرهنگی درون خانواده نیز معناداری را بر روی درگیری عاطفی آن

ر ارتباط با ها بود. دعامل مؤثری در زمینه درگیری شناختی، رفتاری و پیشرفت تحصیلی آن
مینه دانشجو در ز -نگر نقش اساسی تعامل استادنشاهای ما نشجویان حضوری نیز یافتهدا

درگیری شناختی، درگیری تحصیلی والدین در ابعاد درگیری تحصیلی رفتاری و عاطفی و 
های تحصیلی دانشجویان از همدیگر در زمینه پیشرفت تحصیلی بود. نکته قابل تأملی حمایت
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های که ویژگیرغم ایناین است که علی هویداست 1و  9های جدول مقایسه یافتهکه از 
ان گروه از دانشجویری را بر روی نتایج تربیتی هر دو نقش مؤثخانوادگی مورد مطالعه ما 

های نشان داد با این حال بخش اعظم نتایج تحصیلی دانشجویان حضوری درکنار زمینه
زمینه ای در های آموزشی است. به گونهبوط به زمینههای مرشتر متأثر از ویژگیخانوادگی بی

جویان از های تحصیلی دانشپیشرفت تحصیلی دانشجویان مذکور مشاهده گردید که حمایت
را نشان داد  ایهای دیگر مورد مطالعه در این تحقیق نقش برجستههمدیگر نسبت به ویژگی

و این در حالی است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بیشتر متأثر از سرمایه 
قابل  1 و 9های جدول ها بوده است. مسأله دیگری که از مقایسه یافتهگی آنفرهنگی خانواد

تأمل است تفاوت در میزان ضرایب تأثیر بسیاری از متغیرهایی است که مشترکاً در پیش بینی 
این میان در بسیاری از موارد ما گروه از دانشجویان نقش دارند، در نتایج تحصیلی هر دو 

شان ن هاحضوری بر دانشجویان آموزش از دور بودیم. این یافتهشاهد برتری دانشجویان 
 های آموزش از دور وگاهای موجود در بین دانشجویان دانشهای زمینهدهد که تفاوتمی

اشته ها گذجامعه مورد مطالعه ما اثرات متفاوتی را بر روی نتایج تحصیلی آنحضوری در 
های ریگیری نابرابتواند زمینه ساز ظهور و شکلی میااست که بی توجهی به چنین مسأله

 درازمدت باشد. های اجتماعی در ه مدت و نابرابریکوتازشی درآمو
انجام این پژوهش همانند سایر تحقیقات با : پژوهش هایها و پیشنهادمحدودیت

هایی مواجه بود که الزم است مخاطبان در استفاده از نتایج آن جانب برخی محدودیت
های اساسی این تحقیق روش شناسی تحقیق احتیاط را ملحوظ دارند. از جمله محدودیت

ای د مرحلهای چنگیری خوشهبود؛ این تحقیق با روش همبستگی و با استفاده از روش نمونه
بی، های تجرانجام پذیرفت. در روش همبستگی با توجه به ماهیت آن در مقایسه با روش

یست، بنابراین ن سرمتغیرهای وابسته چندان میی متغیرهای اثرگذار بربر روی برخاعمال کنترل 
بخشی از تغییرات صورت گرفته در متغیرهای مالک این تحقیق ممکن است ناشی از اثرات 
متغیرهایی باشد که در این تحقیق مورد توجه واقع نشده است ، بنابراین در کاربرد نتایج این 

ل ردد. عالوه بر این همچنان که اشاره شد این تحقیق به دلیتحقیق به این نکته توجه اساسی گ
توجه  اای انجام گرفت. بگستردگی جامعه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه

دد؛ گرنمونه مورد مطالعه در چندین مرحله انتخاب می ،گیریکه در این روش نمونهبه این
تعمیم  گیری تصادفی کمتر است، بنابرایننمونه هایطبیعتاً دقت آن در مقایسه با دیگر روش
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الوه بر این، با عبایستی با احتیاط انجام پذیرد.  های این تحقیق به سایر جوامعنتایج و یافته
 گردد:های اساسی این تحقیق در اینجا پیشنهادات زیر ارائه میتوجه به برخی نتایج و یافته

 های خانوادگی مورد توجه در این تحقیق به ویژه. با توجه به اثرات برجسته برخی ویژگی1
درگیری تحصیلی والدین در امورات تحصیلی، تعامالت فرهنگی درون خانواده و وضعیت 

الن گردد مسئوایج تحصیلی دانشجویان پیشنهاد میاجتماعی خانواده در نت -اقتصادی
های هرا حفظ نموده و به شیوها همواره سعی نموده پل ارتباطی بین خانواده و دانشگاه دانشگاه

نه ود در زمیهای پژوهشی خ ها و انتشار یافتهها، همایشمختلف از جمله برگزاری نشست
 ، مکرراً اثرات تربیتی خانواده را یادآور شوند. اثرات تربیتی خانواد

های های یادگیری دانشگاهی اهتمام در جهت شناسایی دانشجویان دارای زمینه. در محیط9
ر ها در امورات تحصیلی و سایوادگی ضعیف و بررسی و پیگیری مداوم پیشرفت آنخان

توان از مراکز مشاوره ها مورد توجه جدی مسئوالن دانشگاه باشد. در انجام این مهم میزمینه
 و راهنمایی دانشگاه یاری جست. 

ا نتایج قیق ب. با توجه به نقش اساسی برخی ابعاد ساختار اجتماعی مورد توجه در این تح9
های تحصیلی دانشجویان آموزش حضوری و با عنایت به ضعف تعامالت اجتماعی در محیط

های ریزان دانشگاهگردد مدیران و برنامه، توصیه میآموزش از دور در جامعه مورد مطالعه
های تعامل دانشجویان آموزش های نوین آموزشی زمینهوریاآموزش از دور با استفاده از فن

 دور را با اساتید، دانشجویان و سایر منابع یادگیری فراهم نمایند. از 
. با توجه به نقش اساسی آموزش عالی در جامعه و برخورداری از تحصیالت دانشگاهی در 1

های مورد های فاحشی که در زمینه بسیاری از ویژگیتحرک اجتماعی و با عنایت به تفاوت
گروه از دانشجویان حضوری و آموزش از دور دیده شد؛ مطالعه در این تحقیق در بین هر دو 

ها کوشش نمایند تا حد ممکن از طریق ارتقاء گردد مدیران و برنامه ریزان دانشگاهتوصیه می
کیفیت آموزش و ارائه خدمات آموزشی مناسب برای دانشجویان تا حدودی برخی اثرات 

ح از دوران تحصیلی کنترل ی محیط های خانوادگی را حداقل در این سطمحدودکننده
 در جهت تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی بردارند.ثری را ؤم نموده و از این طریق گام

وصیه ت ای گسترده انجام پذیرفت.استفاده از روش همبستگی و در جامعه . این تحقیق با5
در  ساختاری وها از جمله تحلیل مسیر، معادالت گردد محققان با استفاده از سایر روشمی

ود جوامعی محدهایی درم چنین پژوهشهای تجربی به انجاصورت امکان با استفاده از طرح
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اقدام نمایند تا از این طریق میزان دقت پژوهش را در زمینه کنترل متغیرهای مزاحم تحقیق 
 افزایش دهند.
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