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چكيده
هدف از این پژوهش بررسی سهم وضعیت اقتصادی -اجتماعی ،سرمایه فرهنگی خانوده و ساختار اجتماعی
آموزش در پیشبینی درگیریتحصیلی و پیشرفتتحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری و
تفاوتهای موجود در این زمینه بود .روش پژوهش همبستگی بود .آزمودنیها نیز شامل  011دانشجوی
کارشناسی در سال تحصیلی  39-39بودندکه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشهای چند
مرحلهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها فرم اعالم معدل تحصیلی و پرسشنامه بود .برای تحلیل دادهها
از ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه و آزمون  tمستقل استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده علیرغم اینکه در پیش بینی درگیری تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی هر دوگروه از دانشجویان مؤثر بود با این حال بخش اعظم نتایج تربیتی دانشجویان آموزش
از دور بیشتر با این متغیرها تبیین میشود .درارتباط با دانشجویان حضوری نیز عالوه بر نقش سرمایه فرهنگی،
نویسندگان این مقاله شاهد حضور برجسته برخی ابعاد ساختار اجتماعی آموزش از جمله حمایتهای تحصیلی
اساتید و دانشجویان برروی نتایج تحصیلی بودند .یافته دیگر این تحقیق وجود تفاوتهای معنادار در بین
دانشجویان آموزش از دور و حضوری دراغلب متغیرهای مورد بررسی و برتری دانشجویان اخیر بردانشجویان
آموزش از دور به جزء درگیری شناختی بود.

 .1مربی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور و دانشجوی دکتری برنامهریزی آموزش از دور (نویسنده مسئول).
m_zangalani@yahoo.com
 .9استاد روانشناسی دانشگاه پیام نور تهران h_zare@pnu.ac.ir
 .9دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نورتهران M.ekrami@pnu.ac.ir
 .1دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نورتهران Dr.h.maleki@gmail.com
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واژگان کليدی :ساختاراجتماعیآموزش ،سرمایه فرهنگی ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی،
درگیری تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی

مقدمه
شناسایی علل و عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی همواره از حیطههای مورد عالقه دست
اندرکاران تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزه های مختلف دانش بشری بوده است .بررسی
ادبیات این موضوع حاکی از آن است که محققان در بررسی همه جانبه چنین پدیدهای
همواره به عوامل درون فردی(روان شناختی) ومحیطی مؤثر برآن پرداختهاند .مطمئناً درهیچ
پژوهشی امکان جمعآوری و تحلیل همه این متغیرها درکنار هم وجود ندارد .با این حال در
سالهای اخیر پژوهشگران درصدد شناسایی متغیرهایی بوده اند که بتوان آنها را با کمک
آموزش تغییر داده و به این ترتیب عملکرد تحصیلی را ارتقا بخشند ،براین اساس متغیرهای
شناختی و انگیزشی که از ویژگی تغییرپذیری برخوردار بوده و متأثر از بافت میباشند ،مورد
توجه خاصی واقع شده است(حجازی ،رستگار و جهرمی.)1930 ،
یکی از متغیرهای شناختی (فردی) مؤثر بر پیشرفت تحصیلی که جزء توانمندسازهای
تحصیلی 1بوده و به اعتقاد وانگ و هارتل و والبرگ ( )1339بیشترین تأثیر را بر پیشرفت

تحصیلی دارد ،درگیری تحصیلی است .درگیری تحصیلی به عنوان" انرژی در
عمل"نشاندهنده تعامل بین یک فرد با فعالیتی است که درآن درگیر است (اپلتون،
کریستنسون ،کیم و رشلی .)9112 ،مارکس ( )9111درگیریتحصیلی را مشارکت
خودآغازگرایانه 9و هدفمند 9در فعالیت های تحصیلی میداند که نشان دهنده نوعی
سرمایهگذاری روانشناختی پایدار و تسهیلکننده یادگیری همراه با حالتهای هیجانی مثبت
در میزان کوشش های فردی است؛ کوششهاییکه به دنبال ارتقاء درک یا تسلط فرد
بردانش و مهارتهایی است که آموزش آن هدف برنامه های تحصیلی است .نظریه پردازان
مختلف درگیری تحصیلی را به گونه های متفاوتی مفهومسازی کردهاند .در الگوییکه
توسط فاین ( )1333ارائه شده است درگیری تحصیلی دارای دو مؤلفه رفتاری و عاطفی است
با این حال مارکس ( )9111درگیری تحصیلی را متشکل از سه بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری
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می داند .جزء رفتاری شامل متغیرهایی مانند رفتار مثبت و تالش و مشارکت می باشد .جزء
شناختی که شامل متغیرهایی مانند خودتنظیمی ،اهداف یادگیری و سرمایهگذاری در
یادگیری است و جزء عاطفی یا هیجانی نیز شامل متغیرهایی مانند عالقه ،تعلّق و نگرش مثبت
به یادگیری میباشد (فردریک ،بلوفیلد و پاریس.)9111 ،
نکته حائز اهمیت در ارتباط با درگیری تحصیلی ،ارتباط آن با نتایج عدیدهی تربیتی
است .درگیری دانشآموزان در مدرسه پیشبینیکننده بهتر موفقیت تحصیلی آنهاست.
تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اثرات مثبت درگیری تحصیلی را بدون توجه به نژاد،
جنس و وضعیت اقتصادی  -اجتماعی گزارشکردهاند (کلم و کانل .)9111 ،نتایج پژوهش
محققانی همچون رستگار ( ،)1935عابدینی ( )1932و گرین و همکاران ( )9111به نقل از
حجازی و همکاران ( )1930حاکی از رابطه مثبت راهبردهای عمیق و فراشناختی با پیشرفت
تحصیلی است .همچنین نتایج برخی از این مطالعات از جمله رستگار ( )1935حکایت از
اثرات مثبت تالش بر روی پیشرفت تحصیلی است .در ارتباط با اثرات مثبت برخی مؤلفههای
بعد انگیزشی درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی نیز برخی حمایتهای تجربی وجود دارد
با این حال نتایج تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اغلب گیجکننده بودهاند .شواهد اوّلیه
در حمایت از اثر درگیری تحصیلی عاطفی بر روی پیشرفت تحصیلی در مطالعاتی نمایان شد
که این مؤلفه را به عنوان بخشی از سازه درگیری تحصیلی آزموده بودند (فردریک و
همکاران .)9111 ،مطالعاتی که درگیری عاطفی را به همراه درگیری رفتاری اندازهگیری
کردهاند ،در مجموع ارتباط مثبتی را بین درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی گزارش
کردهاند (سرین و راجرز و سرین .)9111 ،1پژوهشهای انجام یافته در ارتباط با ارزش
تکلیف نیز حاکی از ارتباط مثبت آن با پیشرفتتحصیلی است (زاشو 9و پنتریچ .)9119 ،با
وجود این ،درگیری عاطفی متمرکز شده بر روی احساس تعلّق و یا شناسایی در مدرسه
پیشبینیکننده قویتر عملکرد تحصیلی در مطالعات ( 9PISAوایلمز )9119 ،یا فاین
( )1339نبود .درحالیکه نتایج مطالعه قونزالز و پادیال )1330( 1که بر روی  911دانشآموز
راهنمایی آمریکایی -مکزیکی انجام گرفت حاکی از اثر معنادار احساس تعلّق به مدرسه بر
روی معدل پایههای تحصیلی دانشآموزان بود .تناقض یافتهها در این زمینه نشانگر
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محدودیت درک و فهم ما در پیشبینی پیشرفتتحصیلی بر اساس درگیری تحصیلی بوده و
لزوم تحقیقات بیشتری را ایجاب مینماید.
علیرغم اهمیت درگیری تحصیلی در فرایند پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان گوناگون
نظام های آموزشی ،باید گفت که از بین ویژگیهای فردی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ،این
متغیر نقش مؤثری می تواند در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور داشته
باشد؛ چراکه درآموزش از دور مسئولیت عمده یادگیری برعهده یادگیرنده است که انتظار
است چنین یادگیرندگانی درمقایسه با یادگیرندگان نظامهای آموزشی حضوری ،مشارکت
فعّال و مسئولیت پذیری بیشتری در هدایت فرایندهای یادگیری خود داشته باشند .در واقع
یک یادگیرنده آموزش از دور باید عنصر فعّالی در فرایند یادگیری خود بوده و بایستی مداوم
پشتکار ،تالش و کوشش و درگیری بیشتری را در امورات تحصیلی خود نشان داده تا بتواند
به نحو احسن دراین نظام پیشرفت نماید .امّا علیرغم آنچه گفته شد ،واقعیتهای موجود در
نظامهای آموزشی بطوراعم و نظامهای آموزش از دور ما بطور اخص حکایت از تناقض
آشکار دراین زمینه دارد؛ به گونهای که نتایج پژوهشهای محققانی همچون الیس و ناس
( )1939حکایت از شیوع  35درصدی اهمالکاری تحصیلی در بین دانشجویان آمریکایی
داشته و سواری ( )1931نیز درتحقیق خود به شیوع  10/9درصدی اهمال کاری تحصیلی در
بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز اشاره دارد .با عنایت به اینکه این متغیر فردی متأثر از
بافت می باشد ،در فرایند تحقیق و تتبع پیرامون نقش درگیری تحصیلی در زمینه پیشرفت
تحصیلی ،بررسی مقایسهای متغیرهای بافتی مؤثر بر این پدیده و پیشرفت تحصیلی در بین
دانشجویان آموزش از دور و حضوری میتواند بصیرت ما را در این زمینه دو چندان نماید.
محیط یادگیری خانواده و زمینه های آموزشی دو عامل مؤثر بر درگیری تحصیلی و بسیاری
از نتایج تحصیلی دیگر همچون پیشرفت تحصیلی هستند .از جمله ویژگیهای زمینهای که
در این تحقیق مورد توجه واقع شد ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده
به همراه ساختار اجتماعی آموزش بوده است .ارتباط وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده
با پیشرفت تحصیلی و درگیری تحصیلی مرکز توجه تحقیقات مختلفی بوده است .در این
زمینه هرچند نتایج بسیاری از تحقیقات انجام یافته روی هم رفته حکایت از همبستگی مثبت
بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دارند امّا یافتهها در خصوص ارتباط
این متغیر با درگیری تحصیلی ناهمسو بوده و لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه را میطلبد.
برای مثال برندز ( )1335دریافت دانشآموزانی که وضعیت اقتصادی -اجتماعی باالیی دارند
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سطوح درگیری تحصیلی آنها نیز که بر اساس میزان عالقه به مدرسه و تالش علمی سنجیده
میشود ،باالتر است .مطالعات تجربی کانل و همکارانش ( )1335نیز جزء تحقیقاتی است
که درآن شاهد ارتباط معکوس بین وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده با درگیری
تحصیلی در نمونهای از دانش آموزان پسر دوره متوسطه آفریقایی -آمریکایی هستیم.
سرمایه فرهنگی خانواده از دیگر ویژگیهای خانوادگی مؤثر بر درگیری و پیشرفت
تحصیلی است .بررسی متون موجود در زمینه سرمایه فرهنگی حاکی ازآن است که تاکنون
تعریفواحدی از این مفهوم ارائه نشده است .جانعلیزاده ،خوش فر و سپهر ( )1931در
پژوهش خود با رویکردی تلفیقی سرمایه فرهنگی را شامل داراییها ،فعالیتها و اطالعات
فرهنگی ،سطوح تحصیلی ،منش ،انتظارات آموزشی ،تعامالت فرهنگی در عرصه اجتماعی
و نیزگرایش و نگرش عامالن اجتماعی به ارزشها و عناصر فرهنگی در نظرگرفتهاند .عالوه
بر این ،محققان مختلف شاخصهای گوناگونی را در جهت سنجش میزان سرمایه فرهنگی
خانواده مورد استفاده قرار دادهاند .در برخی از این تحقیقات ،شاخصهایی همچون تعامالت
فرهنگی فضای خانواده (ترامونت و ویلیامز ،)9111 ،درگیری والدین در امورات تحصیلی و
آرزوهای تحصیلی آنها (جاکوبسن ،)9111 ،1رفتار مطالعاتی والدین و داراییهای فرهنگی

(نوغانی )1939 ،و تعامالت فرهنگی – اجتماعی خانواده (جانعلیزاده و همکاران)1931 ،
مورد استفاده واقع شده است.
همچنین ارتباط بسیاری از این شاخصها با درگیری و پیشرفت تحصیلی نیز در برخی

تحقیقات همچون ترامونت و ویلیامز ،)9111( 9پومرانتز ،مورمن و لیتویک )9110( 9و سرین
و همکاران ( )9111نشان داده شده است .در یکی از این تحقیقات یان وکوزوم )9113( 1به
بررسی تعامالت و درگیری والدین در زندگی بچهها و اثراتش بر عملکرد تحصیلی و
درگیری تحصیلی دانشآموزان پرداخت .نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت درگیری
والدین بر روی درگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مدارس متوسطه بود .در مجموع
نکتهی حائز اهمیتی که از بررسی ادبیات مرتبط با نقش شاخصهای گوناگون سرمایه
فرهنگی خانواده بر روی درگیری تحصیلی و پیشرفتتحصیلی به خوبی هویداست ،اهمیت
و جایگاه برجسته بسیاری از این شاخصها در زمینه اخیر است امّا وجود گسترهای از
1. Jacobsen
2. Tremont & Willms
3. Pomerantz, Moorman and Litwack
4. Yon and Kusum
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شاخص ها در زمینه سنجش سرمایه فرهنگی ،لزوم تحقیقات بیشتر در ارتباط با نقش سایر
شاخصهای این متغیر را با نتایج تربیتی مذکور ضروری میسازد.
عالوه بر ویژگیهای خانوادگی ،از دیگر عوامل زمینهای مؤثر بر درگیری تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی ،ویژگیهای مربوط به نظامهای آموزشی است .از جمله این ویژگیها که
اهمیت و جایگاه آن اخیراً در محافل علمی مورد توجه خاصی واقع شده و مکرراً در قالب
تئوریهای گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی از قبیل نظریههای سازندهگرایی اجتماعی،
دیدگاه اجتماعی -فرهنگی ویگوتسکی و سرمایه اجتماعی بطورآشکار و ضمنی به آن اشاره
گردیده است ،ساختار اجتماعی موجود در نظامهای آموزشی است .ساختار اجتماعی
آموزش اشاره به انواع تعامالت رسمی و غیررسمی موجود در بین عوامل انسانی سازمانهای
آموزشی دارد (قانعیراد و ابراهیمآبادی .)1933 ،اثرات برجسته ساختار اجتماعی آموزش
در زمینه درگیری و پیشرفت تحصیلی در تحقیقات تجربی گوناگونی از قبیل سوک لی
( ،)9119وانگ و اکلز ( )9119و ماریا فال و رابرت ( )9119مورد حمایت واقع شده است.
در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در محیطهای آموزشی نشان داده شده که روابط
حمایتی وگرم معلّم و شاگرد همراه با ویژگیهایی همچون چالش برانگیزی تکالیف و
شفافبودن انتظارات آموزشی با ابعاد گوناگون درگیری تحصیلی آنها در ارتباط است
(ویلیامز ،9119،1وانگ و اکلز .)9119 ،دانشآموزان از لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر درگیر
میشوند زمانی که آنها روابط مثبتی با معلّمانشان داشته و این امر به پیشرفت تحصیلی بیشتر
آنها کمک می نماید (اوکانار و مک کارتنی .)9110 ،9حمایتهای عاطفی همساالن نیز
برای درگیری تحصیلی به ویژه درطی دوره نوجوانی که نوجوانان نیاز بیشتری برای تعلّق به
گروه دارند ،مهم است .مطالعات گوناگونی تشریح کردهاند ،نوجوانانی که تعامالت مثبتی
با همساالن دارند از لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر در فعالیتهای مدرسه درگیر میشوند
(ونتزل )9119 ،و این مشارکتها بیشتر ناشی از احساس حمایتها و توجههای دریافتی از
همساالن ،ارضاء نیاز نوجوان به احساس تعلّق به گروه و ارتقاء احساس رضایت در مدرسه
است .گرچه شواهد اندکی از نقش حمایتهای عاطفی همساالن در زمینه درگیری شناختی
وجود دارد ولی برخی محققان متمایل به این اعتقادند که ،زمانی که نوجوان احساس میکنند
همساالن پیشرفت او را میپذیرند ،آنها هم اعتماد به نفس و شایستگی را در خود توسعه
1. Willms
2. O’Connor & Mc Cartney
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داده و هم از کارهای همدیگر انتقاد میکنند .براین اساس آنها انتظار دارند که حمایتهای
عاطفی همساالن بطورمثبتی با ابعاد گوناگون درگیری تحصیلی ارتباط مستقیم داشته باشد
(همان منبع) .همچنین مطالعات تجربیگوناگونی نشان دادهاند؛ دانشآموزانی که حمایت
عاطفی و احترام دریافتی از معلّمان و همساالن را تجربه میکنند ،بیشتر متمایل هستند که
ارزش بیشتری را برای یادگیری در مدرسه قائل شوند (روزر ،اکلز و سامروف .)1333 ،در
یکی از این مطالعات وسساال ساگایا دیوان و سیاراج جنجو )9119( 1به بررسی نقش
درگیری عاطفی در تعامالت معلم  -شاگردی و اثراتش بر روی نتایج تحصیلی پیشرفت و
یادگیری در نمونهای به حجم  111دانشجوی کارشناسی پرداخته و نتایج نشان داد
دانشجویانی که از لحاظ تعامالت معلم  -شاگردی در یک شرایط خوبی قرارگرفته بودند
سطوح باالیی از درگیری تحصیلی را درمقایسه با دانشجویانی که از لحاظ تعامالت معلم-
شاگردی در وضعیت بدی قرارگرفته بودند ،ازخود نشان دادند.
علیرغم وجود برخی یافتههای همسو درخصوص اثرات مثبت ساختار اجتماعی آموزش
در زمینه درگیری و پیشرفت تحصیلی که لزوم هرگونه بررسی مجدّد در این زمینه را غیر
ضروری میسازد؛ با این حال دو نکته اساسی در بررسی ادبیات موضوع ،انگیزهی بررسی
مجدّد این موضوع را در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری در نویسندگان مضاعف
ساخت؛ اوّل اینکه در زمینه اهمیت ساختاراجتماعی آموزش بر روی درگیری تحصیلی با
برخی دیگر از ویژگیهای آموزشی مؤثر بر این زمینه یک نوع جدال وجود دارد؛ به گونهای
که برخی افراد در تحقیقات خود اثرات انتظارات آموزشی را حمایت میکنند (گودارد،
سویتلند و هوی )9111 ،9و برخی دیگر بر روابط معلم  -شاگردی حمایتی و یک نوع جو
دوستانه در مدرسه تأکید میکنند (بریک و دریزکول .)1333 ،9دوم اینکه علیرغم اهمیت
اساسی تعامالت اجتماعی در زمینه یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،نتایج برخی تحقیقات
صورت گرفته در دانشگاههای کشور از جمله نتایج تحقیقات قانعیراد ( )1935حکایت
ازکمرنگ بودن تعامالت اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران دارد که وجود چنین مسألهای
میتواند تبعات ناگواری را برای دانشجویان و دست اندرکاران نظامهای آموزشی داشته
باشد.
1. Vathsala Sagayadevan1 & Senthu Jeyaraj
2. Goddard, Sweet land & Hoy
3. Bryk & Driscoll
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درمجموع با بررسی ادبیات موضوع و با تأمل درتحقیقات صورت گرفته میتوان اذعان
نمود که علیرغم این که تحقیق و تفحّص در زمینه پیشرفت تحصیلی و علل و عوامل مؤثر بر
آن مرکز توجه تحقیقات گوناگونی در داخل و خارج از کشور بوده و الگوهای نظری
گوناگونی هم در این زمینه آزموده شده است با این حال در بررسی ادبیات موجود در این
زمینه با کمبود تحقیقاتی مواجهایم که به بررسی تطبیقی و همزمان ارتباط بسیاری از متغیرهای
بافتی مورد توجه در این تحقیق با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی بپردازد .همچنین
علیرغم اینکه ارتباط متغیرهایی همچون وضعیت اقتصادی -اجتماعیخانواده با درگیری
تحصیلی در برخی تحقیقات به ویژه تحقیقات خارجی مورد توجه واقع شده است با این حال
نتایج بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز ناهمسو بوده و بررسیهای مجدّد
در این زمینه را میطلبد .ارتباط متغیرهای خانوادگی و آموزشی از قبیل سرمایه فرهنگی
خانواده و ساختار اجتماعی آموزش نیز با شاخصهایی که برای سنجش آنها استفاده شده،
در کمتر تحقیقی در داخل کشور مورد توجه واقع شده است .عالوه بر این ،در غالب
تحقیقاتی که در ارتباط با نقش متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق با پیشرفت تحصیلی
صورت گرفته با مشکل روش شناختی مواجهایم؛ چراکه در بیشتر این تحقیقات برای
گردآوری داده در خصوص پیشرفت تحصیلی از خودگزارشدهی استفاده شده که نتایج و
یافتههای چنین تحقیقاتی در مقایسه با تحقیق فعلی که با بررسی پروندههای تحصیلی
دانشجویان صورت پذیرفته ،نمیتوانند از اعتبار درونی و بیرونی باالیی برخوردار باشند.
همچنین در اغلب تحقیقاتی که به بررسی درگیری تحصیلی پرداخته شده است اغلب ابعادی
از این پدیده مورد توجه واقع شده است در حالیکه در تحقیق فعلی گذشته از اینکه به هر
سه بعد پرداخته شد؛ بلکه متغیرهای زمینه ای مؤثر بر آن و پیشرفت تحصیلی نیز بطور همزمان
و تطبیقی مورد توجه واقع شده است .با توجه به خأل تحقیقاتی موجود ،هدف اساسی این
تحقیق بررسی ارتباط ساختار اجتماعی آموزش ،وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سرمایه
فرهنگی خانواده با ابعادی از درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از
دور و حضوری و بررسی تفاوتهای موجود در ارتباط با متغیرهای مورد بررسی در بین
دانشجویان مذکور بود.
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سؤالهای تحقیق

 .1آیا بین متغیرهای وضعیت اقتصادی– اجتماعی و ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی
خانواده به همراه ساختار اجتماعی آموزش با ابعاد مختلف درگیری تحصیلی و پیشرفت
تحصیلی دانشجویان آموزش از دورو حضوری رابطه معناداری وجود دارد؟
 .9از بین متغیرهای وضعیت اقتصادی – اجتماعی ،ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی
خانواده و ساختار اجتماعی آموزش کدام یک متغیر پیشبین معتبری برای درگیری و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه ما می باشد؟
 .9آیا متغیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و ابعاد سرمایه فرهنگی و ساختار
اجتماعی آموزش درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و

حضوری را به گونه متفاوتی پیش بینی میکنند؟
 .1آیا بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری در زمینه متغیرهای مورد مطالعه تفاوت
معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش
برای انجام این پژوهش با توجه به اهداف و سؤاالت مورد توجه در این تحقیق از طرحهای
همبستگی استفاده شد .دراین پژوهش روابط میان متغیرها در قالب رگرسیون چندگانه به
روش گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان
کارشناسی ورودی سالهای تحصیلی  1933الی 1931مراکز دانشگاه پیام نور استان
آذربایجان غربی ( )N=2351و دانشجویان کارشناسی دورههای روزانه دانشگاه تبریز
( )N=2093بودند که در سال تحصیلی  1939 -1939دردانشگاههای مذکور مشغول تحصیل
بودند .از این جامعه آماری نمونهای به حجم 011نفر ( 951دانشجوی دانشگاه پیام نور و 951
دانشجوی دانشگاه تبریز) بر اساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
خوشهای چند مرحلهای انتخاب گردید .در دانشگاه پیام نور خوشههای انتخابی شامل  5مرکز
از بین مراکز دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی بودند که به صورت تصادفی از  5ناحیه
شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب استان انتخاب شدند .در مرحله بعد از بین رشتههای
کارشناسی موجود در بین مراکز انتخابی ،متناسب با تعداد رشتههای موجود درآنها برخی
رشتههای تحصیلی به عنوان خوشه انتخاب شدند .در مرحله آخر از بین دانشجویان ورودی
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سالهای تحصیلی  1933الی 1931این رشتههای تحصیلی ،بطور تصادفی 951نفر جهت
مطالعه انتخاب گردید .چنین فرایندی در مورد دانشجویان دانشگاه تبریز نیز انجام پذیرفت
امّا در مورد دانشجویان اخیر خوشهها شامل دانشکدهها ،گروههای آموزشی و رشتههای
تحصیلی بود .از بین دانشکدههای دانشگاه تبریز  3دانشکده بطور تصادفی انتخاب شد .سپس
از بین گروههای آموزشی و رشتههای کارشناسی موجود در آنها تعدادی از گروه آموزشی
و رشته تحصیلی متناسب با حجم آنها انتخاب شد و در نهایت از بین دانشجویان ورودی
سالهای تحصیلی  1933الی 1931این رشتههای تحصیلی بطور تصادفی  951نفر جهت
مطالعه انتخاب گردید.
ابزارگردآوری دادهها :برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و فرم اعالم معدل تحصیلی
دانشجویان استفاده شد.
فرم اعالم معدل :فرم مذکور یک ابزار محقق ساخته جهت گردآوری دادهها
درخصوص پیشرفت تحصیلی جاری دانشجویان بود .در فرم مذکور بر اساس نام دانشگاه،
رشته تحصیلی و شماره دانشجویی معدل کل هر کدام از آزمودنیها با همکاری کارشناسان
آموزشی دانشگاهها استخراج گردید.
مقیاس درگیری تحصیلی :درگیری تحصیلی دارای ابعاد مختلف شناختی ،انگیزشی و
رفتاری است که در این تحقیق در بعد شناختی راهبردهای فراشناختی ،در بعد انگیزشی
ارزش تکلیف و احساس تعلّق و در بعد رفتاری مؤلفه تالش مورد توجه قرار گرفت .خرده
مقیاس راهبردهای فراشناختی و ارزش تکلیف پرسشنامه  MSLQپنتریج و همکاران ()1331
به نقل از رستگار ( )1935به همراه خرده مقیاس احساس تعلّق پرسشنامه وانگ ،ویلت و اکلز
( )9111جهت سنجش درگیری شناختی و عاطفی استفاده شد .خرده مقیاس تالش دوپیرات
و مارین ( )9115نیز جهت سنجش درگیری رفتاری (تالش) به کارگرفته شد .ویژگیهای
فنی (روایی و پایایی) پرسشنامه پنتریچ و همکاران در تحقیقات مختلف تأیید شده است.
بررسیهای پنتریچ و دیگروت ( )1331برای تعیین پایایی و روایی این پرسشنامه نشان داد
که توان پایایی برای ارزشگذاری درونی  1/30و برای راهبردهای فراشناختی به ترتیب 1/01
بود (به نقل ازکجاباف ،مولوی و شیرازی تهرانی .)1939 ،میزان ضرایب آلفای کرونباخ
گزارششده در پژوهش حجازی وهمکاران ( )1930نیز برای خرده مقیاس ارزش تکلیف و
راهبردهای فراشناختی  1/31و  1/09بوده است .در پژوهش حاضر نیز پایایی خرده مقیاس
ارزش تکلیف و راهبردهای فراشناختی با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/32و  1/05به
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دست آمد .همچنین خرده مقیاس تالش دوپیرات و مارین ( )9115نیز در تحقیقات مختلفی
مورد استفاده واقع شده و روایی و پایایی آن مورد تأیید واقع شده است .میزان ضریب آلفای
کرونباخ گزارش شده توسط دوپیرات و مارین ( )9115برابر  1/00است .در پژوهش حجازی
و همکاران ( )1930نیز میزان پایایی خرده مقیاس تالش با روش آلفای کرونباخ 1/01گزارش
شده است .در پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی خرده مقیاس
تالش  1/09بدست آمد .عالوه بر این ،اعتبار مقیاس احساس تعلّق به مدرسه نیز با روش
آلفای کرونباخ در مطالعات وانگ و همکاران (1/39 )9111گزارش شده بود .در پژوهش
حاضر نیز روایی محتوایی و صوری این مقیاس مورد تأیید اساتید روانشناسی و علوم تربیتی
قرارگرفت و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  1/31بدست آمد.
سرمایه فرهنگی خانواده :برای اندازهگیری سرمایه فرهنگی خانواده در تحقیقات
مختلف ازگسترهای از شاخصها استفاده شده است .در تحقیق حاضر سرمایه فرهنگی
خانواده با سه بعد تعامالت فرهنگی درون خانواده ،رفتار مطالعاتی والدین و درگیریتحصیلی
والدین در امورات تحصیلی فرزندان مورد توجه واقع شد .برای سنجش ابعاد مختلف سرمایه
فرهنگی خانواده از پرسشنامهی محقق ساخته استفاده شد .در تهیه و تدوین این پرسشنامه از
گویههای برخی تحقیقات انجام یافته در این زمینه از جمله بخشهایی از پرسشنامهی پایان
نامه مهدی سپهر ( )1931و برتل )9119( 1استفاده شد .پرسشنامه مذکور براساس طیف
لیکرت طراحی شد و منظور از سرمایه فرهنگی خانواده نمرهای بودکه آزمودنیهای مورد
مطالعه در هر یک از خرده مقیاسها و مجموع کل مقیاس به دست میآوردند .رواییو پایایی
خرده مقیاسهای سرمایه فرهنگی مورد توجه در این تحقیق در برخی تحقیقات انجام یافته
داخلی و خارجی مورد تأیید واقع شده است .در این زمینه میزان ضرایب آلفای کرونباخ
گزارش شده در پژوهش سپهر در زمینه خرده مقیاسهای تعامالت فرهنگی درون خانواده و
رفتار مطالعاتی والدین به ترتیب 1/39و  1/39و در تحقیقات برتل در زمینه درگیری تحصیلی
والدین در امورات تحصیلی  1/23بوده است .در پژوهش حاضر نیز برای محاسبه پایایی خرده
مقیاسهای سرمایه فرهنگی مورد استفاده در این تحقیق (تعامالت فرهنگی درون خانواده،
رفتار مطالعاتیوالدین ،درگیری تحصیلی والدین) از روشآلفای کرونباخ استفاده گردید و
میزان ضرایب آلفای آنها به ترتیب  1/32 ،1/03و  1/35و برای کل مقیاس  1/39محاسبه
1. Bertl
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شد .جهت تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه نیز از دیدگاه اساتید علومتربیتی و
جامعهشناسیاستفاده شد .عالوه براین به منظور تأیید ساختار عاملی به دست آمده و آزمودن
قدرت و معناداری سهم هر یک از عوامل در اندازهگیری سازه سرمایه فرهنگی خانواده از
تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای برازش الگوی حاصل از تحلیل عاملی
تأییدی ( )RMSEA=1/12 ،GFI=0/33 ،AGFI=0/32نشان دهنده برازش خوب الگو
بود.
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده :وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانواده در این
تحقیق مشتمل بر  9شاخص سنتی میزان درآمد ماهیانه خانواده ،میزان تحصیالت والدین و
منزلت شغلی والدین است که برای اندازهگیری آنها سؤاالتی در پرسشنامه بر اساس طیف
لیکرت طراحی شد .تحصیالت شامل میزان سالهای تحصیل رسمی است که از بیسواد تا
دکترا در  0طیف تقسیم بندی شد .درآمد ماهیانه خانواده نیز در  0طیف طبقه بندی شد .برای
اندازهگیری منزلت شغلی والدین نیز از الگوی نایبی و عبداللهیان ( )1931استفاده شد .در
الگو مذکور بر اساس داوری یک گروه از افراد برای تعدادی از مشاغل امتیاز پرستیز تعیین
میشود و سپس مشاغل بر اساس امتیازشان درجه بندی میشوند .در پژوهش حاضر بر اساس
الگوی یاد شده ،مشاغل در  0گروه منزلتی تقسیم بندی شده و در نهایت پس از محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ ( )1/31جمع نمرههای سه متغیر درآمد ،تحصیالت و منزلت شغلی
(نمره  )9-91به دست آمد .دراین مقیاس باالترین نمره نشانه بیشترین بهره مندی از درآمد،
منزلت شغلی و تحصیالت بود.
ساختار اجتماعی آموزش :در این تحقیق بر اساس مطالعات صورت گرفته قبلی برای
اندازهگیری ساختار اجتماعی آموزش از شاخصهایی همچون تعامالت دانشجویان با
یکدیگر ،تعامالت دانشجویان با اساتید ،یادگیری تعاملی ،حمایتهای تحصیلی اساتید از
دانشجویان ،حمایتهای فردی اساتید از دانشجویان ،حمایتهای تحصیلی و فردی
دانشجویان از همدیگراستفاده شد .جهت اندازهگیری شاخصهای مذکور پرسشنامهای
محقق ساخته با استفاده از گویههای بکارگرفته شده در برخی تحقیقات قبلی طراحی گردید.
در فرایند تهیه و تدوین این پرسشنامه برای سنجش تعامالت دانشجویان با یکدیگر و با اساتید
برخی گویههای پرسشنامه قانعی راد و ابراهیمآبادی ( )1933مورد استفاده واقع شد .برای
سنجش یادگیری تعاملی ،حمایتهای تحصیلی اساتید از دانشجویان ،حمایتهای فردی
اساتید از دانشجویان ،حمایتهای تحصیلی و فردی دانشجویان از همدیگر نیز بخشهایی از
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پرسشنامه "زندگی درکالس درس" جانسون و جانسون ،1339( 1به نقل از قیس)9119 ،9
مورد استفاده واقع شد .در این تحقیق ساختار اجتماعی آموزش اشاره به نمرهای دارد که
آزمودنیها در هر کدام از خرده مقیاسها و مجموع کل مقیاس به دست میآورند .اعتبار
خرده مقیاسهای ساختار اجتماعی آموزش در برخی تحقیقات داخلی و خارجی مورد تأیید
واقع شده است .در این زمینه میزان ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده در تحقیق قیس
( )9119برای ابعاد یادگیری تعاملی ،حمایت های تحصیلی اساتید ،حمایتهای فردی اساتید،
حمایت های تحصیلی دانشجویان و حمایتهای فردی دانشجویان به ترتیب ،1/05 ،1/03
 1/01 ،1/23و  1/59بود .همچنین بنابر گزارش قانعیراد و همکاران ()1933گویههای
استفاده شده برای سنجش تعامالت دانشجویان با یکدیگر و با اساتید نیز از ویژگیهای فنی
(روایی و پایایی) باالیی برخوردار بود .در تحقیق فعلی نیز پایایی خرده مقیاسهای ساختار
اجتماعی آموزش و کل مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد سنجش واقع شد
و میزان ضرایب آلفای کرونباخ خرده مقیاسهای تعامالت دانشجویان با یکدیگر ،تعامل
دانشجویان با اساتید ،یادگیری تعاملی ،حمایتهای تحصیلی اساتید از دانشجویان،
حمایتهای فردی اساتید از دانشجویان ،حمایتهای تحصیلی و فردی دانشجویان از
همدیگر به ترتیب  1/03 ،1/01 ،1/03 ،1/03 ،1/35 ،1/29و  1/30و میزان آلفای کرونباخ
کل مقیاس  1/31محاسبه شد .جهت تعیین روایی صوری و محتوایی ابعاد مختلف پرسشنامه
ساختار اجتماعی آموزش نیز از دیدگاه اساتید علوم تربیتی و اجتماعی استفاده شد .عالوه بر
این ،به منظور تعیین اعتبار سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که با توجه به
ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده و مشخصههای برازندگی الگوی تحلیل عاملی

تأییدی() RMSEA=1/15 ،GFI=0/35 ،AGFI=0/39
میتوان اذعان نمود که ویژگیهای فنی ابزار گردآوری دادهها در سطح خوبی قرار دارد.

یافتههای پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون،
رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و آزمون  tمستقل استفاده شد .نتایج حاصل از ضریب
همبستگی پیرسون نشان داد که از بین مؤلفههای سهگانه سرمایه فرهنگی ،بعد تعامالت
1. Johnson and Johnson
2. Ghaith
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فرهنگی درون خانواده و درگیری تحصیلی والدین در امورات تحصیلی فرزندان با ابعاد
سهگانه درگیری تحصیلی همبستگی مثبت معناداری دارد .در ارتباط با رابطه ابعاد گوناگون
ساختار اجتماعیآموزش با درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیز یافتهها حاکی از آن
بود که تمامی ابعاد گوناگون ساختار اجتماعی آموزش با همدیگر و با ابعاد سهگانه درگیری
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری داشتند .وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده
نیز در این تحقیق همبستگی مثبت معناداری را با درگیری تحصیلی شناختی 1/99
( ،)p>1/11عاطفی  ،)p>1/11( 1/10رفتاری  )p>1/11( 1/99و پیشرفت تحصیلی 1/99

( )p>1/11نشان داد امّا با ابعاد گوناگون ساختار اجتماعی آموزش ارتباط معناداری نداشت.
نکته قابل تأمل در یافتههای مرتبط با ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش ،همبستگی معنادار
تمامی متغیرهای پیشبین بکار رفته در این تحقیق با پیشرفت تحصیلی از یک طرف و
همبستگی معنادار ابعاد سهگانه درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی از طرف دیگر بود
همچنین یافتهها نشان داد که ازبین متغیرهای پیشبین ،حمایتهای تحصیلی دانشجویان از
همدیگر دارای بیشترین ضریب همبستگی با پیشرفت تحصیلی  )p>1/11( 1/99و رفتار
مطالعاتی والدین دارای کمترین ضریب همبستگی با پیشرفت تحصیلی )p>1/11( 1/13

دانشجویان آموزش از دور و حضوری بود .از بین ابعاد درگیری تحصیلی نیز درگیری رفتاری

دارای بیشترین ضریب همبستگی را با پیشرفت تحصیلی  )p>1/11( 1/13بود.
جدول  1و  9یافتههای تحقیق در زمینه مشخص نمودن متغیر پیشبین معتبری برای
درگیری تحصیلی و پیشرفتتحصیلی دانشجویان مورد مطالعه از بین متغیرهای وضعیت
اقتصادی – اجتماعی ،ابعاد گوناگون سرمایه فرهنگی خانواده و ساختار اجتماعی آموزش
است .نتایج جداول مذکور نشان می دهد علیرغم اینکه برخی مؤلفههای ساختار اجتماعی
آموزش و سرمایه فرهنگی خانواده نقش مؤثری در زمینه ابعادی از درگیری تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه نداشتند با اینحال وضعیت اقتصادی -اجتماعی
خانواده به همراه برخی ابعاد ساختار اجتماعی آموزش و سرمایه فرهنگی خانواده سهم مؤثری
را در پیش بینی متغیرهای مالک نشان دادند .نکته قابل تأمل در یافته های جدول  1و  9نقش
پررنگ درگیری تحصیلی والدین با دو بعد درگیری عاطفی و رفتاری دانشجویان ،تعامل

استاد – دانشجو در زمینه درگیری شناختی و حمایتهای تحصیلی دانشجویان از همدیگر
در زمینه پیشرفت تحصیلی بود.
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جدول  .1خالصه نتایج رگرسیون پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری
شاخص

B

متغیر

T

Beta

P

پیشرفت تحصیلی
درگیری
تحصیلی والدین
تعامل استاد-
دانشجو
تعامالت فرهنگی
درون خانواده
تعامل دانشجو با
دانشجو

1/192

1/150

9/931

1/111

1/133

1/139

1/395

1/111

1/190

1/193

9/093

/110

1/131

1/111

9/032

1/115

1/152

1/113

9/193

1/115

F

P

R

R2

91/02

1/111

1/11

1/10

وضعیت
اقتصادی-
اجتماعی
حمایتهای
تحصیلی

1/101

1/911

2/111

1/111

دانشجویان

جدول  .2خالصه نتایج رگرسیون ابعاد درگیری تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری
شاخص
متغیر

B

Beta

T

P

درگیری شناختی
حمایتهای

1/910

1/111

9/232

1/110

1/993

1/151

9/339

1/111

تعامالت دانشجو
با دانشجو

1/192

1/133

9/991

/191

تعامل دانشجو با
استاد

1/923

1/139

1/395

1/111

تعامالت فرهنگی
درون خانواده

1/131

1/115

9/312

1/111

تحصیلی اساتید
حمایت های
تحصیلی
دانشجویان

F

P

R

R2

13/915

1/111

1/119

1/129
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وضعیت
اقتصادی-

1/905

1/129

1/530

1/111

اجتماعی
190/129

درگیری عاطفی

1/111

1/029

1/531

حمایتهای
تحصیلی

1/131

1/119

5/101

1/111

دانشجویان
درگیری
تحصیلی والدین
تعامل دانشجو با
استاد
تعامالت فرهنگی
درون خانواده

1/111

1/159

11/031

1/111

1/919

1/109

2/919

1/111

1/992

1/901

3/931

1/111

وضعیت
اقتصادی-

1/901

1/999

3/290

1/111

اجتماعی
تعامل دانشجو با
دانشجو

1/911

1/190

1/399

1/111
22/323

درگیری رفتاری
حمایت های
تحصیلی

1/199

1/159

1/313

1/111

دانشجویان
درگیری
تحصیلی والدین
تعامل دانشجو با
استاد
تعامالت فرهنگی
درون خانواده

1/139

1/910

3/010

1/111

1/113

1/911

2/101

1/111

1/120

1/909

3/590

1/111

وضعیت
اقتصادی-

1/939

1/133

2/020

1/111

اجتماعی
حمایتهای
تحصیلی اساتید
تعامل دانشجو با
دانشجو

1/991

1/951

0/010

1/111

1/129

1/111

9/021

1/111

1/111

1/233

1/105

ارتباط ساختاراجتماعی آموزش ،وضعیت اقتصادی– اجتماعی و ...

75

در مجموع یافتههای جداول  1و 9نشان دادکه سهم متغیرهای پیشبین در پیشبینی
واریانس درگیری شناختی ،عاطفی ،رفتاری و پیشرفتتحصیلی به ترتیب 1/10 ،1/53 ،1/12
و  1/10بود .جدول  9و  1نیز رابطه متغیرهای پیشبین و مالک تحقیق را به صورت جداگانه
برای دانشجویان آموزش از دور و حضوری نشان میدهد.
جدول  .3خالصه مدل رگرسیون ابعاد درگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان حضوری
شاخص
B

Beta

T

P

F

P

R

R2

متغیر

10/031

1/111

1/931

1/121

9/323

/119

دانشجویان از

1/115

حمایت تحصیلی

1/119

درگیری شناختی

همدیگر

1/113

1/911

1/902

1/995

9/021

با اساتید

1/111

تعامل دانشجویان

1/105

تحصیلی والدین

1/111

درگیری

191/391

1/139

1/103

5/131

1/111

دانشجویان

1/111

تحصیلی

1/011

حمایتهای

1/301

درگیری عاطفی
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1/910

1/199

1/993
1/131

1/939
1/911

1/121

1/150

1/923
3/190
2/103

دانشجو

1/111

تعامل دانشجو با

درون خانواده

1/111

تعامالت فرهنگی

استاد

1/111

تعامل دانشجو با

11/903

تحصیلی والدین

1/111

درگیری

33/329

1/915

1/121

11/151

1/111

1/931

1/911

0/011

1/101

1/132

5/103

تحصیلی

1/111

حمایتهای

1/111

تحصیلی اساتید

دانشجویان

1/120

1/193

9/111

درون خانواده

1/111

تعامالت فرهنگی

1/111

حمایتهای

1/535

درگیری
تحصیلی والدین

1/025

درگیری رفتاری
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1/123

1/111

9/123

دانشجو

1/119

تعامل دانشجو با

10/319

1/133

1/139

1/131

1/159

9/011
9/111

1/120

1/191

9/119

اقتصادی-

1/115

وضعیت

1/110

با اساتید

1/111

تعامل دانشجویان

1/111

حمایت تحصیلی

1/159

تحصیلی

1/139

پیشرفت

اساتید

70

اجتماعی

1/111

1/959

1/353

دانشجویان

1/111

حمایتهای
تحصیلی

یافتههای جدول  9حاکی از آن است که در پیشبینی درگیری شناختی ،عاطفی و رفتاری
دانشجویان حضوری به ترتیب تعامل استاد -دانشجو ،درگیری تحصیلی والدین و
حمایتهای تحصیلی اساتید بیشترین سهم پیشبینی را دارند .همچنین در زمینه پیشرفت
تحصیلی نیز حمایتهای تحصیلی دانشجویان از همدیگر به عنوان بعدی از ساختار اجتماعی
آموزش دارای بیشترین سهم پیش بینی بود .در مجموع یافتهها جدول  9نشان داد متغیرهای
پیش بین تحقیق به ترتیب  1/02 ،1/30 ،1/11و  1/13درصد واریانس درگیریشناختی،
عاطفی ،رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان حضوری را پیشبینی کردند.

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال دوازدهم ،شماره چهلم ،تابستان 95

77

جدول .4خالصه مدل رگرسیون ابعاد درگیری وپیشرفتتحصیلی دانشجویان آموزش از دور

1/923

1/199

9/919

1/993

1/101

9/011

1/939

1/919

9/935

خانواده

1/111

تعامالت فرهنگی درون

/199

تعامل دانشجو با استاد

1/110

دانشجویان

111/931

1/199
1/931
1/139

1/111
1/959
1/195

9/929
5/290
9/351

یادگیری تعاملی

1/111
1/111
1/111

خانواده

1/111

تعامالت فرهنگی درون

1/135

درگیری تحصیلی

1/531

درگیری عاطفی

والدین

11/013

حمایتهای تحصیلی

1/111

درگیری شناختی

1/909

متغیر

1/193

شاخص

B

Beta

T

P

F

P

R

R2
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1/119

1/921

0/913

اجتماعی

1/111

وضعیت اقتصادی-

35/309

1/121

1/995

1/139

1/929

5/323
5/919

1/103

1/115

9/353

1/115
1/111

اساتید

1/111

تعامل دانشجویان با

خانواده

99/139

1/193

1/131

9/311

1/111

1/133

1/911

9/305

1/111

1/131

1/913

1/230

خانواده

1/111

تعامالت فرهنگی درون

1/111

تعامل استاد -دانشجو

1/925

والدین

1/515

پیشرفت تحصیلی

درگیری تحصیلی

1/111

تعامالت فرهنگی درون

1/931

درگیری تحصیلی

1/139

درگیری رفتاری

والدین
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یافتههای جدول  1نیز نشانگرآن است که علیرغم اینکه بسیاری از متغیرهای پیشبین
تحقیق در پیش بینی متغیرهای مالک تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور نقش داشتند
با این حال تعامالت فرهنگی درون خانواده دارای بیشترین سهم پیشبینیکنندگی در زمینه
درگیری شناختی ،رفتاری و پیشرفتتحصیلی دانشجویان آموزش از دور بوده و همچنین
وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده نیز بیشترین سهم را درزمینه پیشبینی درگیری عاطفی
در بین دانشجویان مذکور نشان داد .در مجموع یافتههای جدول  1نشان داد که متغیرهای
پیشبین تحقیق به ترتیب  1/13 ،1/53 ،1/19و  1/51واریانس درگیری شناختی ،عاطفی،
رفتاری و پیشرفت تحصیلی را در بین دانشجویان آموزش از دور پیشبینی کردند.
جدول  5نیز تفاوتهای موجود در زمینه متغیرهای مورد بررسی این تحقیق را در بین
دانشجویان آموزش از دور و حضوری نشان میدهد.
جدول .5نتایج آزمون  Tمستقل درزمینه متغیرهای تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری
میانگین
شاخص
رفتار مطالعاتی
والدین

آموزش
از دور

حضوری

2/13

2/33

انحراف استاندارد
آموزش از
دور

حضوری

9/35

9/13

t

1/53

درجه

سطح

آزادی

معناداری

233

1/119

تعامالت
فرهنگی درون

13/21

91/99

5/23

5/59

9/12

233

1/111

خانواده
درگیری
تحصیلی والدین
ترغیب و تشویق
والدین
آرزوهای
تحصیلی والدین
انتظارات
آموزشی والدین
یادگیری تعاملی
حمایت تحصیلی
اساتید
حمایت فردی
اساتید

59/50

52/10

11/95

3/23

1/33

233

1/111

13/11

91/10

5/39

5/93

9/32

233

1/111

11/93

11/92

1/39

1/01

2/02

233

1/111

99/09

91/19

1/32

1/12

9/55

233

1/1111

19/92

19/95

9/00

9/32

-/193

233

1/130

19/33

11/93

9/12

9/12

2/113

233

1/111

19/10

19/19

9/11

9/23

1/123

233

1/302
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حمایت تحصیلی
دانشجویان
حمایت فردی
دانشجویان
تعامل دانشجو با
دانشجو
تعامل استاد-
دانشجو
سرمایه فرهنگی
خانواده
ساختار اجتماعی
آموزش
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19/31

11/13

9/01

9/23

5/911

233

1/111

13/51

10/33

9/39

1/91

-1/393

233

1/151

11/13

19/91

1/31

1/33

19/212

233

1/111

13/19

99/91

9/39

1/91

11/901

233

1/111

09/01

03/19

15/11

19/03

11/99

233

1/111

35/130

111/21

15/13

91/13

2/131

233

1/111

وضعیت
اقتصادی-

19/10

11/10

9/11

9/09

1/53

233

1/111

اجتماعی
درگیری شناختی

15/39

19/25

2/13

9/10

-5/313

233

1/111

درگیری عاطفی

13/12

51/39

3/13

19/59

9/192

233

1/119

درگیری رفتاری

19/31

15/91

9/95

9/10

0/39

233

1/111

111/15

115/59

15/33

9/02

9/399

233

1/111

11/13

15/50

1/51

1/11

11/101

233

1/111

درگیری
تحصیلی
پیشرفت
تحصیلی

نتایج جدول  5نشانگر آن است که در ارتباط با تمامی متغیرهای مورد مطالعهی این
تحقیق به جزء رفتار مطالعاتی والدین ،یادگیری تعاملی ،حمایتهای فردی اساتید از
دانشجویان و حمایتهای فردی دانشجویان از همدیگر تفاوت معناداری در بین دانشجویان
آموزش از دور و حضوری وجود دارد .نکته قابل تأمل برتری دانشجویان حضوری بر
آموزش از دور در بسیاری از متغیرهای مورد مطالعه به جزء درگیری شناختی بود.

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار اجتماعی آموزش ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی
و سرمایه فرهنگی خانواده با ابعادی از درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
آموزش از دور و حضوری و مطالعه تفاوتهای موجود در بین دانشجویان مذکور در زمینه
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متغیرهای مورد بررسی بود .بخشی از نتایج این تحقیق در بررسی سهم متغیرهای پیش بین در
پیشبینی ابعاد درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی همسو با نتایج تحقیق برندز ()1335
نشان داد که وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده سهم پیشبینیکنندگی معناداری در
پیشبینی ابعاد سهگانه درگیری تحصیلی دارد .برندز( )1335درتحقیق خود دریافت
دانشآموزانیکه وضعیت اقتصادی -اجتماعی باالیی دارند سطوح درگیری تحصیلی آنها
نیز که بر اساس میزان عالقه به مدرسه و تالش علمی سنجیده میشود ،باالتر است .همچنین
نتیجه تحقیق ما همسو با نتایج قیل و سیدهو ،)1333( 1هیونمن و الکسلی ،)1339( 9وایلمز و
سامرز ،)9111( 9یایان و بیربیراوقلو )9111( 1و تامپسون و جانسون ( )9112میباشد .در این
زمینه تامپسون و جانسون ( )9112نتایج  PISAرا از  91کشور OECPبرای تشریح ارتباط
بین عوامل خارج از آموزشگاه و پیشرفت تحصیلی بکار گرفتند .آنها در مطالعات خود
دریافتند که دانشآموزان دارای وضعیت اقتصادی -اجتماعی باالتر مزیتهای تحصیلی
بیشتری در مقایسه با دانشآموزان دارای سطوح اقتصادی  -اجتماعی پایینتر دارند .در واقع
حجم انبوه یافتههای تجربی همسو در حمایت از اثرات مثبت وضعیت اقتصادی -اجتماعی
خانواده بر روی نتایج تحصیلی همچون درگیری و پیشرفت تحصیلی تا به حدی است که
جای کمترین شک و شبه را باقی میگذارد .در واقع ،در تحقیقات مربوط به آموزش و
پرورش تنها زمانی میتوان تأثیر نظام آموزشی و دیگر عوامل را سنجید که ابتدا بتوان تأثیر
پایگاه اقتصادی -اجتماعی را از لحاظ آماری کنترل کرد .گزارشهای مربوط به برابری
فرصت های آموزشی در چند دهه اخیر نیز نشان داده است که در تبیین پیشرفت و موفقیت
دانشآموزان ،تفاوتهای موجود بین خاستگاههای خانوادگیآنها به مراتب مهمتر از
تفاوتهای موجود در بین مدارس است .این یافته بدان معنا نیست که امکانات و منابع موجود
در نظامهای آموزشی هیچ تأثیری ندارد .بلکه بدان معناست که نظام آموزشی هر نوع کیفیتی
که داشته باشد ،دارای تأثیر بیشتر برکودکانی است که از محیط خانوادگی بهتری
برخوردارند .در تبیین چرایی چنین پدیدهای و اینکه چگونه عضویت در پایگاه اجتماعی-
اقتصادی مختلف بر گرایشها و رفتارهای گوناگون کنشگران اجتماعی اثر میگذارد
محققان به مواردی همچون عوامل ژنتیکی ،فرایند جامعهپذیری ،تجربیات حاصل از کار،
1. Gill and Sidhu
2. Heinemann and Loxley
3. Willms and Somers
4. Yayan and Berberog˘lu
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سبک زندگی و آثار روانی تجربه نابرابری اشاره میکنند .به عبارتی مردم در پایگاهها و
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
اجتماعی ،نظام اقتدار و نظارت ،میل به پیشرفت یا رفتار پرخاشگرانه از جمله مواردی است
که با تفاوتهای شخصیتی افراد درپایگاههای مختلف مرتبط است (جواهری.)1932 ،
همچنین برخی تحلیلها از نقش های متفاوت والدین درطبقات مختلف اجتماعی سخن به
میان میآورند؛ به این معنا که والدین در ردههای پایین جامعه کمتر در شبکههای اجتماعی
متعددی عضویت داشته و در محیط خانه در مورد موضوعات مختلف کمتر به بحث و گفتگو
می پردازند .بعبارتی بنا به گفته بوردیو سرمایه فرهنگی یعنی استانداردهای سخن گفتن،
اطالعات ،عادات ،رویهها و مهارتهای فرهنگی آنها نسبت به طبقات متوسط و باال ضعیف
است .از طرف دیگر احساس محرومیت و تبعیض بر تصوری که فرد از قابلیتها و
توانایی های خویش دارد تأثیر منفی گذاشته و درنهایت اعتماد به نفس و میل به پیشرفت را
سرکوب میکند (همان منبع) .علیرغم این ،یافتهی ما در این تحقیق با نتایج مطالعات تجربی
کانل و همکارانش ( )1335که درتحقیقات خود ارتباط معکوسی بین وضعیت اقتصادی-
اجتماعی وحمایت خانواده با درگیری تحصیلی دانش آموزان در بین نمونهای از
دانشآموزان پسر دوره متوسطه آفریقایی -آمریکایی یافته بودند ،ناهمسو است .در تبیین
دالیل چنین یافتهی متناقضی نیز با استعانت از رویکرد کارکردگرایی در علوم اجتماعی در
خصوص کارکرد نظام های آموزشی؛ میتوان اذعان داشت؛ در جوامعی که بسترهای رشد
و تعالی و تحرک اجتماعی برای کلیه شهروندان آن جامعه امکان پذیر است ،نظامهای
آموزشی ابزار مهمی برای ارتقاء استانداردهای زندگی افراد نابرخوردار اجتماعی بوده و
بنابراین طبیعی است در نظام آموزشی چنین جوامعی شاهد یافتههای معکوسی در ارتباط با
روابط وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده و درگیری تحصیلی و سایر نتایج تحصیلی دربین
یادگیرندگان نظامهای آموزشی باشیم .چراکه آموزش و پرورش چنین جوامعی برای اقشار
محروم جامعه یک نقشرهایی بخش داشته و ابزار مهمی جهت ارتقاء پایگاه اقتصادی-
اجتماعی آنها میباشد .در واقع در چنین جوامعی اغلب یادگیرندگانی که متعلّق به طبقات
پایین و محروم جامعه بوده بیشتر متمایلاند که با درگیری بیشتر خود در امورات تحصیلی
زمینه های ارتقاء پایگاه اجتماعی خود را از طریق نایل شدن به سطوح باالتر تحصیلی فراهم
نمایند.
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درارتباط با سهم پیشبینیکنندگی سرمایه فرهنگی خانواده در زمینه ابعاد سه گانه درگیری
تحصیلی نیز یافتههای ما همسو با محققانی همچون ترامونت و ویلیامز ( ،)9111سرین و
همکاران ( ،)9111یان وکوزوم ( ،)9113پومرانتز و همکاران ( )9110نشان داد که سرمایه
فرهنگی خانواده توان پیشبینیکنندگی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آزمودنیهای
مورد مطالعه ما را دارد امّا در این زمینه تفاوتهایی در برخی ابعاد سرمایه فرهنگی خانواده
بر روی برخی ابعاد درگیری تحصیلی دانشجویان وجود دارد ،به گونهای که یافتههای ما
نشان داد ،تعامالت فرهنگی درون خانواده سهم معناداری در پیش بینی هر سه بعد درگیری
تحصیلی دارد .یافته ما در این زمینه همسو با نتایج تحقیقات یان وکوزوم ( )9113است که
در تحقیق خود اهمیت و معناداری درگیری والدین بر روی درگیری و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان مدارس متوسطه را نشان دادند .همچنین درگیری تحصیلی والدین در امورات
تحصیلی دانشجویان نیز توان پیش بینیکنندگی بعد عاطفی و رفتاری درگیری تحصیلی را
نشان داد .پومرانتز وهمکارانش ( )9110نیز دریافتند که درگیری رفتاری والدین پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان را بهبود میبخشد چراکه آن انگیزش و درگیری تحصیلی را متأثر
میسازد .سرین و همکاران ( )9111نیز دریافتند که عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق
درگیری رفتاری و عاطفی بهبود مییابد که آن نیز با شدت روابط والد -فرزندی (شاخص
سرمایه فرهنگی خانواده) مرتبط است .عالوه بر این نتایج تحقیق ما سهم پیشبینیکنندگی
سرمایه فرهنگی خانواده (تعامالت فرهنگی درون خانواده و درگیری تحصیلیوالدین
درامورات تحصیلی) را در زمینه پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد .یافتهی ما در این
زمینه با نتایج بسیاری از تحقیقاتی که درآنها از شاخصهایی همچون درگیری تحصیلی
والدین (جاکوبسن ،)9111 ،تعامالت فرهنگی درون خانواده (ترامونت و ویلیامز،)9113 ،
رفتار مطالعاتی والدین (تیچمن 1330 ،به نقل از نوغانی ،)1939 ،منشهای فرهنگی خانواده
و تعامالت فرهنگی– اجتماعی (جانعلیزاده و همکاران )1931 ،و داراییهای فرهنگی
(نوغانی ،1939 ،جانعلیزاده و همکاران )1931 ،در مطالعه ارتباط سرمایه فرهنگی با پیشرفت
تحصیلی استفاده کردهاند ،حمایت میشود.
در ارتباط با سهم مؤلفههای گوناگون ساختار اجتماعی آموزش در پیشبینی درگیری
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیز یافتههای تحقیق نشان داد که مؤلفههایی همچون
حمایتهای تحصیلی دانشجویان از همدیگر ،تعامالت دانشجو با دانشجو و تعامالت استاد با
دانشجو سهم پیش بینیکنندگی معناداری در پیش بینی ابعاد سهگانه درگیری تحصیلی دارند.
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همچنین یافتهها حاکی از سهم معنادار حمایتهای تحصیلی اساتید از دانشجویان در پیشبینی
درگیری شناختی و رفتاری دانشجویان بود .یافتهی ما در این تحقیق با نتایج برخی تحقیقات
صورت گرفته در این زمینه ازجمله ویلیامز ( ،)9119وانگ و اکلز ( ،)9119اوکانار و
مککارتنی ( )9110و ماریا فال و رابرت ( )9119و نتایج پژوهش تجربی وس ساال ساگایا
دیوان و سیاراج جنجو ( )9119بطور ضمنی و آشکار حمایت میشود .اوکانار و مککارتنی،
( )9110درتحقیقات خود دریافتند که دانشآموزان از لحاظ عاطفی و رفتاری بیشتر درگیر
میشوند زمانی که آنها روابط مثبتی با معلّمانشان داشته و این امر به پیشرفت تحصیلی بیشتر
آنها کمک مینماید .ونتزل ( )9119نیز در تحقیق خود حمایتهای عاطفی همساالن را
برای درگیری تحصیلی به ویژه درطی دوره نوجوانی که نوجوانان نیاز بیشتری برای تعلّق به
گروه دارند ،مهم دانست .همچنین روزر و همکاران ( )1333در مطالعات تجربی خود نشان
دادهاند؛ دانش آموزانی که حمایت عاطفی و احترام دریافتی از معلّمان و همساالن را تجربه
میکنند ،بیشتر متمایل هستند که ارزش بیشتری را برای یادگیری در مدرسه قائل شوند.
جانگ سوک لی ( )9119نیز در تحقیق خود اثر تعامالت معلّم -شاگرد و انتظاراتآموزشی
را بر روی درگیری و عملکرد تحصیلی مورد توجه قرار داده و نشان داد که روابط معلم-
شاگردی حمایتی و انتظاراتآموزشی بطور معناداری با درگیری عاطفی و رفتاری شاگردان
مرتبط است.
در زمینه سهم ابعاد مختلف ساختار اجتماعی آموزش در پیش بینی پیشرفت تحصیلی
آزمودنیهای مورد مطالعه ما نیز یافتهها نشان داد که حمایتهای تحصیلی دانشجویان از
همدیگر ،تعامل اجتماعی دانشجو با دانشجو و تعامل استاد -دانشجو سهم اساسی در این زمینه
ایفا میکنند .یافتهی ما در این تحقیق با مضامین نظریه یادگیری آموزشگاهی بلوم ،نظریه
رشد شناختی پیاژه ،ویگوتسکی و برونر و همچنین یافتههای تجربی کاکس و هوی)9110( 1
و لسلی ،همان ،اولیورز ،باتون و گریفیث )9113( 9به نقل از بیان فر و همکاران ( )1931که
در آنها به نقش یادگیری تعاملی و تعامالت مثبت در زمینه یادگیری و پیشرفت اشاره شده،
حمایت میشود .در این زمینه کاکس و همکاران ( )9110در پژوهش خود نشان دادند
تعامالت مثبت معلمان و سایر اولیای مدرسه درخارج از کالس درس میزان پیشرفت تحصیلی
کنونی و عالقمندی به پیشرفتهای تحصیلی بعدی را افزایش میدهد .نکته قابل تأملی که
1. Cox & have
2. Lesley, Hamman, Olivarez, Button & Griffith
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در مطالعه سهم ابعاد مختلف ساختار اجتماعی آموزش بر روی ابعاد درگیری تحصیلی و
پیشرفت تحصیلی وجود دارد ،نقش پررنگ تعامل دانشجویان با اساتید و حمایتهای
تحصیلی دانشجویان از همدیگر در این زمینه است؛ به گونهای که حمایتهای تحصیلی
دانشجویان از همدیگر با ضریب استاندارد 1/91دارای بیشترین ضریب تأثیر بر روی پیشرفت
تحصیلی بود .درجهت تبیین و تشریح دالئل چنین پدیدهای میتوان از تئوریهای مختلف
روانشناختی و اجتماعی از قبیل سازندهگرایی اجتماعی ،دیدگاه اجتماعی -فرهنگی
ویگوتسکی و سرمایه اجتماعی سود جست .نظریه سازندهگرایی اجتماعی (دیالکتیکی) به
عنوان یکی از نظریههای رویکرد سازندهگرایی به یادگیری که ریشه در اندیشههای
ویگوتسکی دارد؛ بر آن است که دانش در یک بافت اجتماعی وجود دارد و در میان افراد
مشترک است .لذا ابزار اصلی ساختن دانش تعامل بین یادگیرنده و محیط اجتماعی اوست
که این محیط میتواند شامل معلم ،پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،یا دوستان و همکالسیها باشد
(سیف .)1933 ،ویگوتسکی نیز در نظریه رشد شناختی خود ضمن اشاره به اهمیت فرهنگ
و زمینه اجتماعی -تاریخی در تحول شناختی ،کنش متقابل یادگیرنده و محیط اجتماعیاش
را تعیینکننده اصلی رشد شناختی دانسته و در نظریه خود در این زمینه با طرح اصطالح

"کارکردهای نخستین و عالی ذهن" اهمیت عوامل اجتماعی – فرهنگی را در رشد و توسعه
کارکردهای اخیر ذهن یادآور می شود .یکی دیگر از مفاهیم مهم نظریه او اصطالح "منطقه
تقریبی رشد" 1است که نشانگر اهمیت و جایگاه تعامل اجتماعی در زمینه یادگیری است.
ویگوتسکی با طرح این اصطالح در نظریه خود ضمن انقاد از پیاژه که رشد را مبنای یادگیری
میدانست نظریهای مغایر با دیدگاه پیاژه ارائه میدهد .از دید او فرآیندهای رشد به دنبال
فرآیندهای یادگیری رخ می دهند؛ در اثبات این نظر ،ویگوتسکی نشان داد کودکانی که به
تنهایی از عهده انجام پارهای تکالیف یادگیری بر نمیآیند به کمک بزرگساالن و یا دوستان
بالغتر از خود انجام کارها را میآموزند .از دید ویگوتسکی توانایی کودک در حل مسائل
بطور مستقالنه معرّف سطح کنونی رشد او و توانائیاش در حل مسائل به کمک دیگران
نشان دهنده سطح رشد بالقوه اوست .منظور او از منطقه تقریبی رشد تفاوت بین سطح رشد
واقعی کودک و سطح رشد بالقوه اوست .در واقع از دید او منطقه تقریبی رشد به دامنهای از
تکالیف گفته میشود که کودک به تنهایی از عهده انجام آنها بر نمیآید امّا به کمک
1. the zone of proximal development
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بزرگساالن یا دوستان بالغتر از خود قادر است آنها را انجام دهد (برک 9111 ،به نقل از
سیف .)1933 ،بر این اساس می توان اذعان نمود تعامالت اساتید با دانشجویان و حمایتهای
گوناگونی که دانشجویان از همدیگر دردوران زندگی تحصیلی فراهم میسازند منجر به
افزایش دامنه امکانات یادگیری دانشجویان گردیده و به تبع آن نتایج تحصیلی دانشجویان
نیز بهبود مییابد.
یکی دیگر از سؤاالت اساسی ما در این تحقیق بررسی امکان وجود تفاوتهای معنادار
در زمینه متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق در بین دانشجویان آموزش از دور و حضوری
بود .یافته های ما در این زمینه حکایت از این داشت که در همه متغیرهای مورد بررسی در
این تحقیق به جزء رفتار مطالعاتی والدین،یادگیری تعاملی ،حمایتهای فردی اساتید از
دانشجویان و حمایت فردی دانشجویان از دانشجویان تفاوتهای معناداری درسطح اطمینان
 35درصد در بین دانشجویان مورد مطالعه وجود داشت .نکته قابل تأمل یافتههای ما در این
زمینه ،برتری دانشجویان حضوری بر دانشجویان آموزش از دور در تمامی متغیرهای مورد
بررسی معنادار به جزء درگیری شناختی بود .دراین زمینه نیز برتری استثنائی دانشجویان اخیر
را می توان ناشی از ساختار نظام آموزش از دور دانست .چراکه نظام آموزش از دور با
ویژگیهای خاصی همچون وجود فاصله بین یاددهنده -و یادگیرنده و مسئولیت عمده
یادگیرنده در فرایند یادگیری نسبت به یادگیرنده حضوری و بسیاری از ویژگیهای دیگر،
خود زمینه ساز رشد درگیری شناختی در یادگیرندگان است .تبیین دالیل وجود تفاوتهای
معنادار در متغیرهای بافتی اثرگذار بر روی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و برتری
د انشجویان حضوری بر آموزش از دور در جامعه مورد مطالعه ما نیز با تأمالت نظری در
اساسنامه و فلسفه وجودی پیدایش و رشد نظامهای آموزش از دور ایران به ویژه در مقطع
آموزش عالی امکان پذیر است؛ چراکه در برههای از زمان که نظام آموزشی ایران به ویژه
در آموزش عالی با گسترش رو به رشد تقاضاهای گوناگون اجتماعی برای آموزش مواجه
بود ،نظامهای آموزش از دور در اوج رقابتهای گستردهای که برای ورود به آموزش عالی
وجود داشت با طرح شعار آموزش برای همه ،همه جا و همه وقت و با مبنا قرار دادن
فراهمسازی امکان برخورداری از آموزش برای اقشار بازمانده از تحصیل و طبقات محروم
جامعه به عنوان یکی از رسالتهای اساسی خود ،رشد و توسعه خود را آغاز نمودند .در این
زمینه هرچند نظام آموزش از دور ایران به ویژه در آموزش عالی توانست با فراهم ساختن
امکان آموزش برای اقشار محروم جامعه تا حدودی گام های مؤثری در زمینه گسترش
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مرزهای دانش و فراهم ساختن عدالت آموزشی بردارد ولی با جرأت میتوان اذعان داشت
که آموزش عالی حضوری و از دور ایران در مسیر رشد و بالندگی خود ناخواسته پاسخگوی
تقاضای اجتماعی اقشار متفاوتی شدند .به گونهای که آموزش از دور ایران بیشتر پاسخگوی
نیازهای آموزشی طبقات محروم اجتماعی شد و دانشگاههای حضوری نیز اغلب تقاضای
آموزشی طبقات متوسط و باال را بیشتر پاسخگو شدند .به عبارتی میتوان اذعان نمود آموزش
عالی ایران در این زمینه در نقش بازتولید اجتماعی عمل کرده و ناخواسته باعث شد همان
فاصله طبقاتی که درجامعه در بین طبقات مختلف اجتماعی وجود داشت با حفظ ساختار،
وارد نظام آموزش از دور و حضوری شود که نتیجه چنین پدیدهای اثرات متفاوت آن بر
نتایج و پدیدههای تربیتی درکوتاه مدت و بازتولید اجتماعی در بلند مدت خواهد بود .با
عنایت به اینکه متغیرهای شناختی -انگیزشی مؤثر در زمینه یادگیری و پیشرفت تحصیلی
شدیداً متأثر از بافت میباشند و با توجه به تبیینی که ارائه گردید و با توجه به این واقعیت که
تفاوتهای فاحشی در بین طبقات مختلف اجتماعی در بسیاری از زمینهها از قبیل الگوهای
تفکر ،سرمایههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و سبکهای زندگی وجود دارد؛ بنابراین
طبیعی است که باید ریشه اساسی بخشی از وجود تفاوتهای موجود در نتایج تربیتی و
متغیرهای زمینهای مرتبط با عملکرد تحصیلی یادگیرندگان آموزش از دور و حضوری در
جامعه مورد مطالعه را بایستی منتسب به ساختار نظام اجتماعی جامعه مورد مطالعه و نحوه
پذیرش دانشجو در نظام های آموزش عالی ایران دانست .در نهایت از دیگر سؤاالتی که در
این تحقیق مورد توجه واقع شد بررسی امکان سهم متفاوت متغیرهای پیش بین در زمینه
پیش بینی ابعاد مختلف درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و
حضوری بود .یافتههای ما در این زمینه حکایت از آن داشت که در زمینه اخیرعلیرغم اینکه
ابعادی از ساختار اجتماعی نیز نقش داشت ولی سهم عمده در این زمینه بیشتر مربوط به نقش
زمینههای خانوادگی آنها و از آن میان سرمایه فرهنگی خانواده و وضعیت اقتصادی-
اجتماعی بود .به گونهای که وضعیت اقتصادی -اجتماعی دانشجویان آموزش از دور ،تأثیر
معناداری را بر روی درگیری عاطفی آنها نشان داد .تعامالت فرهنگی درون خانواده نیز
عامل مؤثری در زمینه درگیری شناختی ،رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنها بود .در ارتباط با
دانشجویان حضوری نیز یافتههای ما نشانگر نقش اساسی تعامل استاد -دانشجو در زمینه
درگیری شناختی ،درگیری تحصیلی والدین در ابعاد درگیری تحصیلی رفتاری و عاطفی و
حمایتهای تحصیلی دانشجویان از همدیگر در زمینه پیشرفت تحصیلی بود .نکته قابل تأملی
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که از مقایسه یافتههای جدول  9و  1هویداست این است که علیرغم اینکه ویژگیهای
خانوادگی مورد مطالعه ما نقش مؤثری را بر روی نتایج تربیتی هر دو گروه از دانشجویان
نشان داد با این حال بخش اعظم نتایج تحصیلی دانشجویان حضوری درکنار زمینههای
خانوادگی بیشتر متأثر از ویژگیهای مربوط به زمینههای آموزشی است .به گونهای در زمینه
پیشرفت تحصیلی دانشجویان مذکور مشاهده گردید که حمایتهای تحصیلی دانشجویان از
همدیگر نسبت به ویژگیهای دیگر مورد مطالعه در این تحقیق نقش برجستهای را نشان داد
و این در حالی است که پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بیشتر متأثر از سرمایه
فرهنگی خانوادگی آنها بوده است .مسأله دیگری که از مقایسه یافتههای جدول  9و  1قابل
تأمل است تفاوت در میزان ضرایب تأثیر بسیاری از متغیرهایی است که مشترکاً در پیش بینی
نتایج تحصیلی هر دو گروه از دانشجویان نقش دارند ،در این میان در بسیاری از موارد ما
شاهد برتری دانشجویان حضوری بر دانشجویان آموزش از دور بودیم .این یافتهها نشان
میدهد که تفاوتهای زمینهای موجود در بین دانشجویان دانشگاههای آموزش از دور و
حضوری در جامعه مورد مطالعه ما اثرات متفاوتی را بر روی نتایج تحصیلی آنها گذاشته
است که بی توجهی به چنین مسألهای میتواند زمینه ساز ظهور و شکلگیری نابرابریهای
آموزشی درکوتاه مدت و نابرابریهای اجتماعی در درازمدت باشد.
محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش :انجام این پژوهش همانند سایر تحقیقات با
برخی محدودیت هایی مواجه بود که الزم است مخاطبان در استفاده از نتایج آن جانب
احتیاط را ملحوظ دارند .از جمله محدودیتهای اساسی این تحقیق روش شناسی تحقیق
بود؛ این تحقیق با روش همبستگی و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای
انجام پذیرفت .در روش همبستگی با توجه به ماهیت آن در مقایسه با روشهای تجربی،
اعمال کنترل بر روی برخی متغیرهای اثرگذار برمتغیرهای وابسته چندان میسر نیست ،بنابراین
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
تحقیق به این نکته توجه اساسی گردد .عالوه بر این همچنان که اشاره شد این تحقیق به دلیل
گستردگی جامعه مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشهای انجام گرفت .با توجه
به اینکه در این روش نمونهگیری ،نمونه مورد مطالعه در چندین مرحله انتخاب میگردد؛
طبیعتاً دقت آن در مقایسه با دیگر روشهای نمونهگیری تصادفی کمتر است ،بنابراین تعمیم
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نتایج و یافتههای این تحقیق به سایر جوامع بایستی با احتیاط انجام پذیرد .عالوه بر این ،با
توجه به برخی نتایج و یافتههای اساسی این تحقیق در اینجا پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 .1با توجه به اثرات برجسته برخی ویژگیهای خانوادگی مورد توجه در این تحقیق به ویژه
درگیری تحصیلی والدین در امورات تحصیلی ،تعامالت فرهنگی درون خانواده و وضعیت
اقتصادی -اجتماعی خانواده در نتایج تحصیلی دانشجویان پیشنهاد میگردد مسئوالن
دانشگاهها همواره سعی نموده پل ارتباطی بین خانواده و دانشگاه را حفظ نموده و به شیوههای
مختلف از جمله برگزاری نشستها ،همایشها و انتشار یافته های پژوهشی خود در زمینه
اثرات تربیتی خانواد  ،مکرراً اثرات تربیتی خانواده را یادآور شوند.
 .9در محیط های یادگیری دانشگاهی اهتمام در جهت شناسایی دانشجویان دارای زمینههای
خانوادگی ضعیف و بررسی و پیگیری مداوم پیشرفت آنها در امورات تحصیلی و سایر
زمینهها مورد توجه جدی مسئوالن دانشگاه باشد .در انجام این مهم میتوان از مراکز مشاوره
و راهنمایی دانشگاه یاری جست.
 . 9با توجه به نقش اساسی برخی ابعاد ساختار اجتماعی مورد توجه در این تحقیق با نتایج
تحصیلی دانشجویان آموزش حضوری و با عنایت به ضعف تعامالت اجتماعی در محیطهای
آموزش از دور در جامعه مورد مطالعه ،توصیه میگردد مدیران و برنامهریزان دانشگاههای
آموزش از دور با استفاده از فناوریهای نوین آموزشی زمینههای تعامل دانشجویان آموزش
از دور را با اساتید ،دانشجویان و سایر منابع یادگیری فراهم نمایند.
 .1با توجه به نقش اساسی آموزش عالی در جامعه و برخورداری از تحصیالت دانشگاهی در
تحرک اجتماعی و با عنایت به تفاوتهای فاحشی که در زمینه بسیاری از ویژگیهای مورد
مطالعه در این تحقیق در بین هر دو گروه از دانشجویان حضوری و آموزش از دور دیده شد؛
توصیه میگردد مدیران و برنامه ریزان دانشگاهها کوشش نمایند تا حد ممکن از طریق ارتقاء
کیفیت آموزش و ارائه خدمات آموزشی مناسب برای دانشجویان تا حدودی برخی اثرات
محدودکنندهی محیط های خانوادگی را حداقل در این سطح از دوران تحصیلی کنترل
نموده و از این طریق گام مؤثری را در جهت تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی بردارند.
 .5این تحقیق با استفاده از روش همبستگی و در جامعهای گسترده انجام پذیرفت .توصیه
میگردد محققان با استفاده از سایر روشها از جمله تحلیل مسیر ،معادالت ساختاری و در
صورت امکان با استفاده از طرحهای تجربی به انجام چنین پژوهشهایی درجوامعی محدود
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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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