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پژوهش حاضر ،با هدف بررسی رابطهی محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی با آدابگریزی
تحصیلی با واسطهگری درگیری تحصیلی انجام شد .برای انجام این پژوهش ،تعداد  121نفر از
دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند.
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این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است .با توجه به یافتهها ،درگیری تحصیلی ،نقش واسطهای
در رابطه عدالت کالسی و محقپنداری تحصیلی با آدابگریزی تحصیلی داشت .به این معنا که با
افزایش عدالت کالسی ،درگیری نیز افزایش یافته و از این طریق ،آدابگریزی تحصیلی کاهش یافته
است .همچنین ،با افزایش محقپنداری تحصیلی ،درگیری کاهش یافته و از این طریق ،آدابگریزی
تحصیلی افزایش یافته است .پژوهش حاضر با ارائه الگویی از آدابگریزی تحصیلی میتواند به
مسئوالن آموزش عالی کمک نماید با پیشگیری از رفتارهای آدابگریز تحصیلی ،زمینه بهبود و
ارتقای یادگیری دانشجویان را فراهم آورند.
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پیشگفتار
رفتارهای مخرب و نامناسب ،واقعیتی است که روزانه در محیطهای دانشگاهی رخ میدهند .این
گونه رفتارها تحت عنوان آدابگریزی تحصیلی 1نامیده میشوند (Clark, 2008a؛ Labelle, Matin,
& Weber, 2013؛ Alberts, Hazen & Theobald, 2010؛ Tilley, 2014؛ Miller, Katt, Brown,
 ) & Sivo, 2014و طیفی از رفتارهای با ریسک پایین مانند حواس پرتی ،آزار و اذیت و مزاحمت

ایجاد کردن ،بیتفاوتی و سروصدا کردن ،تأخیر در ورود به کالس و ترک زود هنگام کالس ،حرکات
و اظهارات طعنهآمیز تا رفتارهایی با ریسک باال (رفتارهای تهدیدکننده )2مانند پرخاشگری و
رفتارهای بالقوه خشنونتآمیز را شامل میشوند (Boice, 1996؛ Lashley & De Meneses, 2001؛
Hirschy & Braxton, 2004؛  .)Clark, 2008bبسیاری از این رفتارهای مختلکننده ،عمدتاً با
رفتارهای کوچکی شروع میشوند که هرچند میتوانند در ابتدای امر توسط اعضای هیأت علمی و
کارکنان پیشگیری شوند ،اما متأسفانه مورد غفلت قرار میگیرند ( .)Gallo, 2012پژوهش
) Connelly (2009نشان میدهد که در کالس درس رفتارهای خشونتبار مانند تهدید به آسیب
جسمی ،پیامها و نظرات آزارنده و تهدیدهای کالمی کمتر اتفاق میافتند و اعمالی کمتر جدی،
مانند خوابیدن در کالسدرس ،بیحوصلگی و رفتارهایی همچون چانهزدن برای امتحان با فراوانی
بیشتری رخ میدهند .از این گونه رفتارها که به کرات در کالس درس رخ میدهندBoice (1996) ،
تحت عنوان «آدابگریزی کالس درس »1و ) Seidman (2005تحت عنوان «قاتل یادگیری »1نام
میبرد.
از آنجا که در محیطهای آموزشی ،بیشتر توجه به رفتارهای خشونتبار معطوف میگردد ،اغلب
رفتارهایی مشابه با موارد فوق گزارش و یا پیگیری نمیشوند (Morrissette, 2001؛ Randle,
2003؛ Mellor, 2011؛  .)Rahmani, Mohammadi, Naseri Jahromi & Rahman, 2015در واقع
پیامدهای آشکار رفتارها و اعمال خشونتبار دانشجویان ،باعث شده است مدیران و اعضای هیأت
علمی ،توجهشان را بیشتر بر روی پیشگیری از این رفتارها متمرکز نمایند؛ درحالیکه رفتارهایی با
فراوانی بیشتر اما با خشونت کمتری در داخل کالس درس رخ میدهند ،که منجر به اخالل در
فرایند یادگیری میشوند ،اما مورد غفلت مسئولین و متولیان آموزشی قرار میگیرند.
امروزه آدابگریزی تحصیلی در آموزش عالی رو به افزایش است .واژه آدابگریزی تحصیلی
مشخصاً اعمال خشونتآمیز ،بیاحترامی یا نقض قوانین عمومی مدرسه را در ذهن بازنمایی میکند

1. academic incivility
2. threatening behaviors
3. classroom incivilities
4. Learning killer
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( Clark & Springer (2007) .)Luparell, 2007آدابگریزی تحصیلی را اینگونه تعریف میکنند:
گفتار یا عملی است که بیاحترامانه و خشن بوده ،باعث اخالل در فرایند آموزش و یادگیری می-
گردد و از گفتار توهینآمیز تا رفتارهای خشونتبار و تکانشی در نوسان استFeldmann (2001) .
نیز آدابگریزی تحصیلی را بهعنوان رفتاری که مانع جو یادگیری مشارکتی و تعاون در کالس
درس میشود ،تعریف میکند .رفتارهای آدابگریز متعددی در پژوهشها شناسایی شدهاند که
ازجمله آنها میتوان به خوابیدن ،صحبتکردن در طول سخنرانی معلم ،ترک کالس بدون اجازه
معلم ،سوء استفاده از تکنولوژی ،عصبانیت به سوی سایر دانشجویان یا اساتید اشاره کرد ( Gallo,
.)2012

با توجه به تأثیرات گسترده رفتارهای آدابگریز تحصیلی در فرایند آموزش ،الزم و ضروری
است عوامل مرتبط با آن مورد شناسایی قرار گیرند .این پژوهش بهدنبال آن بوده است که دریابد
چه عواملی منجر به بروز رفتارهای آدابگریز تحصیلی میشوند .به این منظور به مدلهای مختلفی
که در متون علمی در خصوص آدابگریزی ارائه شدهاند ،مراجعه شد .مهمترین مدل مفهومی در
بررسی علل آدابگریزی تحصیلی در بین دانشجویان ،مدل ) Clark (2008bاست .این مدل به
منظور تبیین رشد آداب گریزی در آموزش پرستاری ،ارائه شده است تا فرایند رشد رفتارهای
آدابگریز در دانشجویان را توضیح داده و بیان کند که چه عواملی باعث رشد آدابگریزی میشوند
(شکل .)1

شکل  :1مدل مفهومی ) Clark (2008bاز رشد آدابگریزی در آموزش پرستاری

در مدل ) Clark (2008bمحقپنداری تحصیلی از عوامل فردی مرتبط با بروز رفتارهای آداب-
گریز است Clark (2013) .محقپنداری تحصیلی را بهعنوان «عدم قبول مسئولیت برای نتایج،
داشتن ذهن مصرفکننده ،احساس مدیون بودن سیستم آموزشی و بهانهگیری در قبال شکست»
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تعریف کرده است Nordstrom, Bartels, & Bucy (2009) .بر این باورند که دانشجویان با اذهان
محقپندارانه این قابلیت را دارند که به رفتارهای غیرحرفهای در کالس درس اقدام نمایند ،زیرا این
دانشجویان خود را مستحق دریافت پاداشهای ویژه به هر طریق ممکن میدانند .دانشجویان با
باورهای محقپندارانه در محیطهای آموزشی انتظارات غیرمنطقی از نحوۀ برخورد کارکنان و اعضای
هیأت علمی دانشکده دارند (Perna, 2010؛ Kopp & Finney, 2013؛ Knepp, 2016؛ Cain,
Romanelli, & Kelly, 2012؛  ) Jeffrey, 2012و برآورده نشدن این انتظارات باعث میشود آنها به
رفتارهای آدابگریز در محیطهای آموزشی روی آورند (Clark, 2013؛ Mohammadi, 2014
.)Keshvarzi & Heidari
) Clark (2008bدر مدل خود ،عالوه بر محقپنداری بهعنوان یک عامل فردی ،برترری (قردرت)

دانشگاه را بهعنوان یک عامل سازمانی تاثیرگذار بر آدابگریزی دانشجویان عنوان مریکنرد .در ایرن
مدل این عامل با عنوان «رفتارهای قلدری و تهدیدکننده »1کارکنان و اعضای هیأت علمری نسربت
بره دانشرجویان توضریح داده شرده اسرت ( Clark & Springer (2007) .)Clark, 2008aبرر اسراس
اظهارات دانشجویان ،گزارش میکنند که برخی از اعضای هئیت علمی ،با رفتارهای مغرورانره خرود
دانشجویان را تحقیر میکنند Clark (2008b) .نتیجهگیری میکند که این احسراس برترری ،تراثیر
معناداری روی رشد «فرهنگ آدابگریزی» دارد .بنابراین میتوان گفت یکی از عوامل مهم در رشرد
رفتارهای آدابگریزی دانشجویان ،نوع رابطه استاد -دانشجو است .به براور ) ، Keating (2015نیرز
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر بروز رفتارهای آدابگریزی تحصریلی دانشرجویان ،عوامرل سرازمانی
است .از جمله سازههایی که در سالهای اخیر در خصوص عوامل سازمانی در محیط آموزشی مرورد
توجره و تأکیرد قررار گرفتهاسرت ،سرازه عردالت کالسری اسرت (Marzano & Marzano, 2003؛
Wubbels & Brekelmans, 2005؛ Chory- Assad, 2007؛ Smith, 2010؛ Waldrip & Fisher,
 .)2015عدالت کالسی به معنای فراهمآوردن فرصتهای برابر آموزشی برای دانشجویان اسرت کره

اغلب به برابری در تعامل استاد با دانشجویان بهویژه در کالسهایی که تنروع و تفراوت زیرادی برین
دانشجویان وجود دارد ،مربوط مریشرود (Burney, Henle, & Widener, 2008؛ Golparvar, 2014
 .)Abedini & Shahangiبراین اساس ،این مسئله قابل طرح است که آیا محقپنرداری تحصریلی و
عدالت کالسی ،بر رفتارهای آدابگریزی دانشجویان اثرگذار هستند؟
) Clark (2008bدر مدل خود ،یکی از مهمترین پیامدهای محقپنداری و عامل سازمانی را
درگیری 2قلمداد میکند .درگیری به معنای نوع فعالیتهای ارتباطی است که دانشجویان در طول
زمان انجام میدهند .باورهای محقپنداری احتمال میزان درگیری را کاهش میدهند .با کاهش
2. intimidating and bullying behaviors
2. engagement
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درگیری ،فرهنگ آدابگریزی رشد میکند .در مقابل ،چنانچه درگیری به نحو صحیح انجام گیرد،
فرهنگ مدنی رشد می یابد .الزم به ذکر است که در مدل ) Clark (2008bمنظور از فعالیتهای
درگیرانه ،تصدیق احساسات ،گفتگوهای باز جهت حل تعارض ،گوشدادن فعاالنه و نشان دادن
احترام است .با توجه به آنکه پژوهش حاضر در صدد تبیین آدابگریزی تحصیلی است ،بهنظر
میرسد به کارگیری درگیری تحصیلی ،1تبیین دقیقتری را از این سازه ارائه خواهد نمود.
درگیری تحصیلی که یکی از سازههای مهم در روانشناسی تربیتی است ،بهعنوان مشارکت
فعال دانشآموز و مسیر دانشآموز -آغازگر در فعالیتهای یادگیری تعریف میشود و به نتایج
تربیتی ارزشمندی همچون پیشرفت تحصیلی میانجامد (Astin, 1984؛ Tinto, 1993؛ Kuh, 2009؛
Reeve, 2014؛  .) McFerren, 2016مفهوم درگیری از دیدگاه ) Reeve (2013طیفی از کنشهای
دانش آموز است که منجر به پیشرفت او از وضعیت ندانستن ،نفهمیدن و نداشتن مهارت ،به سوی
دانستن ،فهمیدن و مهارت میشود .در واقع ،درگیری همان چیزی است که دانشآموز برای رسیدن
به پیشرفت تحصیلی «انجام» میدهد.
همان
گونه که عنوان شد از نظر کالرک ) Clark (2008bدرگیری بر فرهنگ مدنی موسسه آموزشی
اثرگذار است .در حوزه تعلیم و تربیت نیز درگیری تحصیلی به عنوان یک عامل مهم در یادگیری،
پیشرفت تحصیلی ،مهارتآموزی و پیامدهای مثبت محسوب میشود (& Komarraju, Karau,
Schmeck, 2009؛ Battista, Pivetti, & Berti, 2014؛ Cicotti, 2012؛ & Guilbert, Lane,
Bergen, 2016؛ Lee, 2012؛ Coetzee, 2011؛ Samavi, Ebrahimi, Javdan, 2016؛ Mousavi,
 .)Keyamanesh, Akhevantafti, 2015همچنین ،با توجه به نتایج پژوهشها ،چنانچه عدالت

کالسی در فضای تحصیلی با مشکالت مختلف تجربه و ادراک شود ،از طریق تضعیف حس
ارزشمندی شخصی و گروهی و کاهش عالقهمندی به امور تحصیلی موجب بروز رفتارهای نامطلوب
تحصیلی در دانشجویان میشود ( .)Waldrip & Fisher, 2015ادبیات پژوهش حاکی از آن است که
عدالت ادراک شده فراگیران در محیطهای آموزشی نقش مهمی در تعامل آنان با محیطهای
آموزشی دارد (Smith, 2010؛ .) Wubbels & Brekelmans, 2005درگیری فراگیران به لحاظ
رفتاری و شناختی به کیفیت ارتباط آنان با استادان بستگی دارد .بهعبارت دیگر ،با افزایش حس
انصاف از سوی فراگیران در محیطهای آموزشی ،میزان عالقمندی آنان بیشتر میشود و به دنبال
آن میزان درگیری آنان در فرایند آموزش و یادگیری افزایش خواهد یافت ( & Berti, Molinari,
Speltini, 2010؛.) Chory- Assad, 2007

1. Academic engagement
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عالوه بر این ،شواهد پژوهشی حاکی از آن است که دانشجویان با باورهای محقپندارنه ،کمتر
انرژی روانی و جسمانی خود را صرف حضور فعاالنه در کالس درس ،مطالعه ،انجام کار عملی،
داوطلب شدن و برقراری تعامل با استادان و سایر دانشجویان در فرایند آموزش و یادگیری میکنند
( .)Wang & Eccles, 2011در واقع ،دانشجویانی که از باورهای محقپندارانه برخوردارند ،عالقهای
به درگیر شدن در وظایف و تکالیف محوله نشان نمیدهند (Pascarella & Terenzini, 2005؛
Ackerman & Donnellan, 2013؛ Cornell, 2014؛ .) Olson, 2014در همین راستا Galla et al
) (2014نشان دادند که دانشجویان محقپندار در بحثهای کالسی ،فرایند مطالعه (در دانشگاه و
خانه) و فعالیتهای فوق برنامهای مربوط به دانشگاه ،فعاالنه و درگیرانه شرکت نمیکنند و معموالً
دارای رفتارهای نامطلوب و مخرب در محیطهای آموزشی هستند.
با توجه به شواهد پژوهشی فوق و با استناد به مدل مفهومی ) Clark (2008bهدف پژوهش
حاضر بررسی نقش واسطهای درگیری تحصیلی در رابطه محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی با
رفتارهای آداب گریز تحصیلی دانشجویان است .پژوهش حاضر با ارائه مدلی یکپارچه جهت تبیین
علل فردی و سازمانی موثر بر بروز رفتارهای آدابگریز تحصیلی تالش نموده است خالء موجود در
مدل مفهومی کالرک مبنی بر محدود بودن به مفهوم عام درگیری را مورد توجه قرار دهد و مطابق
با دیدگاه ) Reeve (2013از سازه درگیری تحصیلی استفاده نماید .شایان ذکر است که پژوهشهای
متعددی نشان دادهاند رفتارهای آدابگریز تحصیلی ،تأثیر شگرفی در فرایند آموزش و یادگیری
کالس درس دارند (Clark, 2008a؛ Clark & Springer, 2007؛ Nordstrom, Bartels, & Bucy,
2009؛ Gallo, 2012؛  .) Keating, 216به همین دلیل الزم است مسئولین آموزش عالی ،علل بروز
رفتارهای آدابگریز تحصیلی دانشجویان و عوامل افزاینده یا کاهنده آنها را بشناسند و متعاقباً
روشهایی جهت پیشگیری از این رفتارها را مدون سازند.
شکل  2روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی اثر مستقیم بر آدابگریزی تحصیلی
-1
دارند.
محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی اثر مستقیم بر درگیری تحصیلی دارند.
-2
درگیری تحصیلی ،اثر مستقیم بر آدابگریزی تحصیلی دارد.
-1
درگیری تحصیلی در رابطهی محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی با
-1
آدابگریزی تحصیلی ،نقش واسطهای ایفا میکند.
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شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

روش ،جامعه و نمونهی آماری پژوهش
روش :این پژوهش ،از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطهی متغیرها با استفاده از
مدلیابی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار گرفتهاست .بدین صورت که عدالت کالسی و محق-
پنداری تحصیلی ،بهعنوان متغیرهای برونزاد مشاهدهپذیر ،درگیری تحصیلی بهعنوان متغیر
واسطهای مکنون و آدابگریزی تحصیلی بهعنوان متغیر درونزاد مکنون در نظر گرفته شده است.
از نظر شیوهی گردآوری اطالعات ،پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای میدانی است و ابزار گردآوری
اطالعات پرسشنامه است .کلیهی اطالعات مورد نیاز در یک زمان گردآوری شد ،بنابراین این
پژوهش از نوع پژوهشهای مقطعی است.
جامعه و نمونهی آماری پژوهش :جامعهی آماری این پژوهش کلیهی دانشجویان (مرد و زن)
دوره کارشناسی دانشگاه شیراز است که در سال تحصیلی  1196-97مشغول به تحصیل بودند .در
پژوهش حاضر ،مطابق با نظر ) Kline (2011مبنی بر انتخاب حجم نمونه 2/1 ،تا  1برابر تعداد
گویههای پرسشنامههای پژوهش 161 ،نفر از جامعه یاد شده با استفاده از روش نمونهگیری
خوشهای چند مرحلهای 1انتخاب گردید .بدین نحو که ابتدا از بین تمام دانشکدههای دانشگاه
شیراز 6 ،دانشکده به صورت تصادفی و سپس از هر دانشکده نیز 1 ،کالس به صورت تصادفی
انتخاب شد و تمامی دانشجویان این کالسها وارد فرایند تحقیق شدند .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،تعداد  11پرسشنامه ی مخدوش و ناقص کنار گذاشته شدند و در تحلیل مورد استفاده
قرار نگرفتند .همچنین ،با استفاده از شاخص فاصله مهاالنویس 2جهت ردیابی دادههای پرت
چندمتغیری ،تعداد  29پرسشنامه از تحلیل حذف گردیدند .در نهایت تحلیل بر روی  121نفر انجام

1. Multistage – Cluster Random Sampling
2. mahalanobis distance
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گرفت که تعداد  267نفر ( 61/1درصد) از آنان را دانشجویان دختر و  111نفر ( 16/6درصد)
باقیمانده را دانشجویان پسر تشکیل میدهد .دامنه سنی افراد نمونه بین  11تا  11سال و میانگین
و انحراف استاندارد سنی آنها به ترتیب  21/91و  2/72سال بود.
ابزارهای اندازهگیری :در این پژوهش از چهار پرسشنامهی آدابگریزی تحصیلی ،عدالت
کالسی ،محقپنداری تحصیلی و درگیری تحصیلی استفاده شد که در ادامه توضیحات مربوط به
هریک ارائه میگردد.
پرسشنامهی تجدیدنظرشده آدابگریزی آموزش پرستاری :جهت سنجش آدابگریزی تحصیلی
از پرسشنامهی تجدیدنظر شده آدابگریزی در آموزش پرستاری )Clark et al, 2015( 1استفاده شد.
این پرسشنامه دارای  21گویه است که آزمودنی بر اساس طیف لیکرت  1درجهای (از هرگز= 1تا
همیشه= )1به آن پاسخ میدهد .همچنین ،این پرسشنامه شامل دو خردهمقیاس به نامهای
رفتارهای خفیف آدابگریزی تحصیلی (شامل گویههای ،12 ،11 ،11 ،9 ،1 ،7 ،6 ،1 ،1 ،1 ،2 ،1
 16 ،11و  )11و رفتارهای شدید آدابگریزی تحصیلی (شامل گویههای ،21 ،19 ،17 ،11 ،11
 21 ،22 ،21و  )21است.
در پژوهش ) Clark et al (2015روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عامل تأییدی احراز گردید.
همچنین در پژوهش آنها ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس رفتارهای خفیف آدابگریز
تحصیلی  ،1/91خردهمقیاس رفتارهای خفیف آدابگریز تحصیلی  1/91و کل پرسشنامه  1/91به
دست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.
این پرسشنامه اولین بار در پژوهش حاضر در ایران مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور در
ابتدا پرسشنامه به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه فارسی مجدداً به زبان انگلیسی برگردانده و
توسط یک کارشناس زبان انگلیسی این نسخه با نسخه اصلی پرسشنامه ،تطبیق داده شد .برای
سنجش روایی سازه ای آن ،از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه تجدیدنظر شده آدابگریزی در آموزش
پرستاری بیانگر تأیید ساختار  2عاملی پرسشنامه بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای
گویههای این پرسشنامه بین  1/11تا  ،1/11متغیّر بود .عالوه بر این ،شاخصهای برازندگی مدل
پرسشنامه تجدیدنظر شده آداب گریزی در آموزش پرستاری داللت بر برازش مطلوب مدل نظری
این پرسشنامه با داده ها داشت .همچنین ،ضرایب آلفای کرونباخ رفتارهای خفیف آدابگریز،
رفتارهای شدید آدابگریز و نمره کل پرسشنامه به ترتیب برابر با  1/11 ،1/19و  1/92بهدست
آمد.
1. Incivility In nursing Education Survey-Revised

روشها و مدلهای روانشناختی  /سال نهم /شماره سی و دو /تابستان79

97

مقیاس محقپنداری تحصیلی :مقیاس محقپنداری تحصیلی ،1توسط ) Achacoso (2002ساخته
شده و گویههای این مقیاس باورهای محقپنداری دانشجویان را در فرایند آموزش و یادگیری مورد
سنجش قرار میدهد .این مقیاس دارای  12گویه است که هر دانشجو ،به گویههای آن بر اساس
مقیاس هفت درجهای لیکرت بهصورت «کامالً ناموافق= »1تا «کامالً موافق= »7پاسخ میدهد.
) Achacoso (2002جهت بررسی روایی این مقیاس ،از روش روایی همگرا استفاده کرد و گزارش
داد نمره مقیاس محقپنداری با نمره پرسشنامه شخصیت خودشیفته ،همبستگی مثبت و معنادار
( ) r=1/79دارد .همچنین ،وی میزان ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس محقپنداری تحصیلی را
 1/19گزارش کرده است
این مقیاس اولینبار در پژوهش حاضر در ایران مورد استفاده قرار گرفت .بدین منظور در ابتدا
مقیاس به زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه فارسی مجددا به زبان انگلیسی برگردانده و توسط یک
کارشناس زبان انگلیسی این نسخه با نسخه اصلی مقیاس ،تطبیق داده شد .برای بررسی روایی
سازه ای آن ،از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس محقپنداری تحصیلی بیانگر تأیید ساختار یک عاملی آن بود .در
مجموع ،بار عاملی احراز شده برای گویههای این مقیاس بین  1/11تا  ،1/72متغیّر بود .عالوه بر
این ،شاخصهای برازندگی مدل مقیاس محقپنداری تحصیلی داللت بر برازش مطلوب مدل نظری
این مقیاس با دادهها داشت .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ مقیاس محقپنداری تحصیلی 1/11
بهدست آمد.
مقیاس عدالت کالسی :به منظور اندازهگیری عدالت کالسی در این پژوهش ،از مقیاس عدالت
کالسی Chiara et al (2016) 2استفاده شد .این پرسشنامه دارای  11گویه است که رعایت قواعد
انصاف و عدالت از طرف استادان و افراد درگیر در نظام آموزشی دانشگاه را مورد سنجش قرار می-
دهد .نمرهگذاری هر گویه در دامنهای از ( 1کامالً مخالف) تا ( 1کامالً موافق) قرار داردChiara et .
) al (2016روایی مقیاس را با استفاده از روش روایی همگرا با پرسشنامه عدالت آموزشی بررسی
کردند که نتیجه ( ) r=1/72حاکی از روایی مطلوب مقیاس بود .همچنین ،این پژوهشگران برای
بررسی پایایی مقیاس ،از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند و ضریب  1/11به دست آوردند.
این مقیاس اولینبار در پژوهش حاضر در ایران به کار رفت .بدین منظور در ابتدا مقیاس به
زبان فارسی ترجمه و سپس نسخه فارسی مجددا به زبان انگلیسی برگردانده و توسط یک کارشناس
زبان انگلیسی این نسخه با نسخه اصلی مقیاس ،تطبیق داده شد .برای احراز روایی سازهای مقیاس،
1. Academic Entitlement Scale
2. Classroom Justice Scale
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از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی مقیاس عدالت کالسی بیانگر تأیید ساختار یک عاملی آن بود .در مجموع بار عاملی
احراز شده برای گویههای این مقیاس بین  1/12تا  ،1/71متغیّر بود .عالوه بر این ،شاخصهای
برازندگی مدل مقیاس عدالت کالسی داللت بر برازش مطلوب مدل نظری این مقیاس با دادهها
داشت .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ مقیاس عدالت کالسی  1/71بهدست آمد.
تحصیلی1

پرسشنامهی درگیری تحصیلی :جهت سنجش درگیری تحصیلی ،از پرسشنامه درگیری
) Reeve (2013استفاده شد .این پرسشنامه دارای  11گویه است 1 .گویه بعد درگیری شناختی (،1
 11 ،1و  1 ،)11گویه بعد درگیری رفتاری ( 7 ،1 ،1و  )11و  1گویه بعد درگیری عاملی (،1 ،6 ،2
 9و  )12را مورد سنجش قرار میدهند .گویهها در یک مقیاس  1درجهای لیکرت از ( 1کامالً
ال موافقم) نمرهگذاری میشوند Reeve (2013) .جهت احراز روایی ،از روش روایی
مخالفم) تا ( 1کام ً
همگرا استفاده کرد و همبستگی مثبت و معنادار ( ) r=1/11بین نمره پرسشنامه درگیری تحصیلی
و نمره پرسشنامه ارضای نیازهای روانشناختی بهدست آورد .همچنین ،وی به منظور بررسی پایایی
از ضریب الفا کرونباخ استفاده نمود وضرایب آلفای کرونباخ بعد شناختی ،رفتاری و عاملی
پرسشنامه درگیری تحصیلی را به ترتیب برابر با  1/71 ،1/16و  1/11گزارش کرد (.)Reeve, 2013
) Bordbar & Yousefi (2015نیز ،برای بررسی روایی پرسشنامه درگیری تحصیلی از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده نموده و نشان دادند که همه گویهها بار عاملی معنادار باالتر از  1/17دارند .ضرایب
آلفای کرونباخ بعد شناختی ،رفتاری ،عاملی و کل پرسشنامه درگیری تحصیلی نیز ،به ترتیب برابر
با  1/11 ،1/71 ،1/67و 1/16گزارش شده است (.)Bordbar & Yousefi, 2015
در پژوهش حاضر برای احراز روایی سازهای پرسشنامه ،از تحلیل عاملی تائیدی و برای بررسی
پایایی آن ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه درگیری
تحصیلی بیانگر تأیید ساختار  1عاملی پرسشنامه بود .در مجموع بار عاملی احراز شده برای
گویههای این پرسشنامه بین  1/11تا  ،1/79متغیّر بود .عالوه بر این ،شاخصهای برازندگی مدل
پرسشنامه درگیری تحصیلی داللت بر برازش مطلوب مدل نظری این پرسشنامه با دادهها داشت.
همچنین ،ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد شناختی ،رفتاری ،عاملی و نمره کل درگیری تحصیلی به
ترتیب برابر با  1/71 ،1/12 ،1/71و  1/11بهدست آمد.

روش اجرا :پرسشنامههای آدابگریزی تحصیلی ،محقپنداری تحصیلی ،عدالت کالسی و
درگیری تحصیلی در اختیار افراد گروه نمونه قرار گرفت و به آنها اطمینان داده شد که اطالعات-
شان محرمانه خواهد ماند و صرف ًا جهت کار پژوهشی جمعآوری میشود .همچنین تأکید شد که
1. Academic Engagement Questionnaire
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صادقانه به سؤاالت پاسخ دهند .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،اطالعات توسط نرمافزار  SPSSو
نرمافزار  AMOSتحلیل شدند .برای آزمون مدل مفروض از روش مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شد.
یافتهها
جدول  1میانگین ،انحراف معیار ،کمترین نمره و بیشترین نمره متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد.
جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و دامنه نمرات متغیرهای پژوهش ()n=121
متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

محقپنداری تحصیلی

11/17

9/17

11

61

نقش متغیر

عدالت کالسی

21/11

1/21

6

11

درگیری رفتاری

11/71

1/11

1

21

درگیری شناختی

11/22

1/16

1

21

درگیری عاملی

11/21

1/27

1

21

درگیری تحصیلی

12/11

1/77

12

61

آدابگریزی خفیف تحصیلی

11/27

11/79

11

66

آدابگریزی شدید تحصیلی

1/61

1/77

6

29

آدابگریزی تحصیلی

19/92

11/11

21

91

برونزاد

واسطهای

درونزاد

در جدول  2ماتریس همبستگی (مرتبه صفر) بین متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
همان گونه که مشاهده میشود روابط بین اکثر متغیرها معنادار است.
جدول  :2ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای پژوهش
متغیرها

1

2

 .1محقپنداری تحصیلی

1

 .2عدالت کالسی

**-1/19

1

 .1درگیری رفتاری

**-1/26

 .1درگیری شناختی

**-1/19

1

1

1

6

1

7

**1/11

1

**1/11

**1/72

1

 .1درگیری عاملی

-1/11

**1/29

**1/61

**1/61

1

 .6درگیری تحصیلی

**-1/21

**1/12

**1/19

**1/11

**1/16

1

 .7آدابگریزی خفیف

**1/11

**-1/16

**-1/19

**-1/12

**1/21

**-1/11

1

 .1آدابگریزی شدید

**1/21

**-1/11

**-1/21

**-1/22

-1/17

**-1/21

**1/61

1

 .9آدابگریزی تحصیلی

**1/11

**-1/11

**-1/11

**-1/11

**-1/19

**-1/11

**1/97

**1/11

** P >1/11

* P > 1/11
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در بخش آزمون مدل ،از روش مدلیابی معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSاستفاده
شد .شکل  1مدل نهایی پژوهش را نشان میدهد .همچنین ،جدول  1نشانگر شاخصهای برازش
مدل است ،همچنان که مشاهده میشود همه شاخصها در حد مطلوب هستند.
** 1/27

شکل  :1مدل نهایی پژوهش

شاخصهای برازش مدل نهایی نشانگر برازش مطلوب مدل با دادهها است (جدول .)1
جدول  :1شاخصهای برازش مدل کلی پژوهش
x2/df

CFI

NFI

GFI

AGFI

RMSEA

PCLOSE

میزان

2/91

1/97

1/96

1/97

1/91

1/11

1/11

مالک

بین  1تا 1

بیشتر از 1/91

بیشتر از 1/91

بیشتر از 1/91

بیشتر از 1/91

کمتر از 1/11

باالتر از 1/11

اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان داده شده است .یافتهها
در خصوص فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که محقپنداری تحصیلی اثر مستقیم و مثبت بر
آدابگریزی تحصیلی دارد ( )β=1/27 ،p=1/111همچنین ،عدالت کالسی بهطور منفی و مستقیم
آدابگریزی تحصیلی را پیشبینی نموده است ( .)β= -1/21 ،p=1/111یافتههای مربوط به فرضیه
دوم پژوهش نیز حاکی از آن است که عدالت کالسی بهنحو مثبت و معنادار ( )β=1/11 ،p=1/111و
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محقپنداری تحصیلی بهنحو منفی و معنادار ( )β= -1/26 ،p=1/111درگیری تحصیلی را پیشبینی
میکنند .در خصوص فرضیه سوم پژوهش ،یافتهها نشان میدهد که درگیری تحصیلی بهصورت
منفی و معنادار توانسته است آدابگریزی تحصیلی را پیشبینی کند (.)β = -1/11 ،p =1/111
عالوه بر این ،یافته ها در مورد فرضیه چهارم پژوهش حاکی از آن است که درگیری تحصیلی نقش
واسطهای در رابطه محقپنداری و عدالت کالسی با آدابگریزی تحصیلی دارد.
جدول  :1اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کلی

محقپنداری تحصیلی به درگیری تحصیلی

**-1/26

-

-1/26

عدالت کالسی به درگیری تحصیلی

**1/11

-

1/11

محقپنداری تحصیلی به آدابگریزی تحصیلی
عدالت کالسی به آدابگریزی تحصیلی
درگیری تحصیلی به آدابگریزی تحصیلی

**

1/27

**

-1/21

*-1/11

1/29

1/12
-1/11

-1/11

-

-1/11

P< 1/111
P< 1/1111

*

**

برای تعیین معناداری مسیرهای غیر مستقیم از دستور بوت استراپ استفاده شد .همانگونه که
در جدول  1مشاهده می شود ،مسیرهای غیر مستقیم معنادار است .بنابراین ،فرضیه چهارم پژوهش
مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  :1اثرات غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
حد باال
حد پایین
مسیر غیر مستقیم
β

p

محقپنداری تحصیلی به آدابگریزی تحصیلی

1/12

1/11

1/11

1/111

عدالت کالسی به آدابگریزی تحصیلی

-1/11

-1/21

-1/17

1/12

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر حاکی از پیشبینی معنادار آدابگریزی تحصیلی دانشجویان توسط محرق-
پنداری تحصیلی و عدالت کالسی است .این یافته در راستای نتایج پژوهشهایی همچونKopp & ،
Finney, 2013؛ Wubbels & Brekelmans, 2005؛ Marzano & Marzano, 2003؛ Labelle et al,
2013؛ Alberts et al, 2010؛ Tilley, 2014؛  Miller et al, 2014است .در تبیین رابطه مثبت برین

محقپنداری و آدابگریزی تحصیلی میتوان گفت ،رفتار نابهنجارانه بسیاری از دانشجویان ،حاصرل
باورهای غیرمنطقی محقپندارانه آنهاست ( Coetzee (2011) .)Mellor, 2011براین باور ،فرد محق-
پندار ،تنها بر این باور نیست که شایستهتر از دیگران است ،بلکره تمایرل دارد کره در راسرتای ایرن
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شایستگیاش ،با وی رفتار شود ،در غیر اینصورت دست به رفتارهای نابهنجار خواهد زد .به عبرارت
دیگر ،فرد برخوردار از باور شکنندهی محقپندارانه ،زمانیکه آنچه را سرزاوار خرود میدانرد ،تجربره
نکند ،ناکام ،پریشان و خشمگین خواهد شد و احتماالً رفتارهای نامطلوب انجام خواهد داد .در واقع،
دانشجویانی کره احسراس مریکننرد سرزاوار دریافرت رفتارهرای خراص از طررف اسرتادان و سرایر
دانشج ویان هستند ،چنانچه این رفتارها را دریافت نکنند ،از رفتارهای نامناسب استفاده میکنند ترا
به خواستههای خود برسند (.)Mellor, 2011
همچنین ،در مورد اثر منفی عدالت کالسی بر آدابگریزی تحصیلی دانشجویان ،میتروان گفرت
همه دانشجویان در محیطهای آموزشی انتظار دارند حداقل بهطور یکسان با آنان برخورد شرود .برر
پایه رویکرد مبادله اجتماعی و اصل مقابله به مثل ،وقتی استادان در دانشگاه در تعامرل و در رابطره
با دانشجویان ،عدالت را رعایت میکنند ،از طریق احساس خودارزشمندی که در دانشرجویان ایجراد
میکنند ،ظرفیت یاریرسانی دانشجویان به یکردیگر و مشرارکت و پایبنردی بره اصرول و قواعرد را
افزایش میدهند و در نتیجه دانشجویان کمتر دست به رفتارهرای آدابگریرز تحصریلی خواهنرد زد
( .)Kopp & Finney, 2013در ایرن راسرتا Alberts et al (2010) ،بیران مریکننرد کره عردالت در
محیطهای آموزشی با احساس ارزشمند بودن همراه است .در حالی که بیعدالتی احساس تردیرد و
اضطراب را به همراه داشته و موجب افزایش تمایالت معطوف به رفتارهای آدابگریزی تحصریلی در
دانشجویان میشود .همچنین Miller et al (2014) ،نشران دادنرد کره رفترار اجتمراعی و آموزشری
استادان در کالس درس یکی از ارکان اساسی تشکیل دهنده ذهنیت دانشجویان نسبت به تحصریل
است و اظهار میکنند که یکی از ویژگیهای استاد خوب از نظر دانشجویان ،عردالتمحروری اسرت.
دانشجویان اگر باور داشته باشند کره رفترار اسرتاد در کرالس درس برر پایره انصراف اسرت ،کمترر
رفتارهای نامطلوب در فرایند آموزش و یادگیری از خود بروز خواهند داد.
نتایج پژوهش در خصوص فرضیه دوم نشان میدهد که محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی
بهطور معناداری درگیری تحصیلی را پیشبینی میکنند .به این معنا که محقپنداری درگیری
تحصیلی را کاهش و عدالت کالسی آن را افزایش میدهد .این نتیجه با شواهد پژوهشی پیشین،
همسو است (برای مثال  Knepp, 2016؛ Cain et al, 2012؛ Jeffrey, 2012؛2014 Battista et al,؛
Berti et al, 2010؛ ) Cain et al (2012) .بر این باورند اگر در محیطهای آموزشی ،فراگیران
برخوردار از باورهای محقپندارانه ،پیامد مطلوب و دلخواه خود را کسب نکنند ،کمتر به فرایند
آموزشی عالقه نشان می دهند .به همین دلیل اینگونه افراد خود را عامل مهم در زمینه یادگیری و
کسب دانش قلمداد نمی کنند و کمتر در زمینه یادگیری تالش و پشتکار دارند .همچنین ،با توجه
به آنکه عدم وظیفهشناسی و پذیرا نبودن به تجربه ،دو ویژگی بسیار مهم افراد محقپندار است
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( ،)Komarraju et al, 2009بنابراین ،این افراد بهدلیل عدم مسئولیتپذیری ،ناتوانی در برنامهریزی
و سازماندهی و نگرش منفی نسبت به تجربههای یادگیری جدید ،پشتکاری جهت رسیدن به اهداف
از خود نشان نمیدهند ( .)Berti et al, 2010بر این اساس همان گونه که نتایج پژوهش حاضر نشان
میدهد ،باورهای محقپندارانه موجب کاهش درگیری تحصیلی میشود.
در مقابل ،با توجه به نتایج پژوهش ،عدالت کالسی منجر به افزایش درگیری تحصیلی
دانشجویان شده است .به اعتقاد ) lee (2012فراگیرانی که رفتار معلمان را منصفانه و عادالنه درک
میکنند ،میزان باالیی از تالش و پشتکار را نشان میدهند ،چون آنها احساس امنیت کرده ،خود را
بخشی از کالس درس و محیط آموزشی میدانند ( )Smith, 2010و نهایت ًا به لحاظ شناختی،
رفتاری و عاملی بیشتر درگیر در فرایند یادگیری میشوند .همچنین ،روابط بین استاد -دانشجو
میتواند درگیری شناختی دانشجویان را تحتتأثیر قرار دهد (Cain et al, 2012؛ Chory- Assad,
.)2007
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،فرضیه سوم پژوهش مبنی بر اثر منفی درگیری تحصیلی بر
آدابگریزی تحصیلی مورد تأیید قرار میگیرد .این یافته نیز همسو با نتایج پژوهشهای پیشین
است (Cicotti, 2012؛) . Hirschy & Braxton, 2004نتایج پژوهشهای متعدد نشان میدهند که
یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار فراگیران در محیطهای آموزشی ،درگیری آنان در فرایند تحصیل
است (Cicotti, 2012؛ Astin, 1984, 2001؛ Kuh, 2009؛ Pascarella & Terenzini, 2005؛ Tinto,
 .)1993با توجه به این پژوهش ها اگر بتوان دانشجویان را هرچه بیشتر درگیر مسائل تحصیلی و
تکالیف یادگیری کرد ،بیشتر میتوان احتمال بروز رفتارهای نابهنجار و آسیبرسان و مخل فرایند
آموزش و یادگیری را کاهش داد (Clark, 2008a؛ .) Keating, 2016درگیری تحصیلی نوعی
سرمایهگذاری زمانی ( )Kuh, 2009و روان شناختی برای یادگیری و تسلط بر دانش و مهارتها
( )McFerren, 2016است .بنابراین ،مانع روی آوردن دانشجویان به انجام رفتارهایی میشود
( )Pascarella & Terenzini, 2005که اول از همه ،سرمایههای خود آنان را به خطر میاندازد .بر
اساس شواهد پژوهشی ،حدود  91درصد از میزان رفتارهای نامطلوب ،همانند صحبتکردن با تلفن
همراه ،زمانی رخ میدهد که محیط کالس ،زمینه مناسب برای درگیری تحصیلی فراگیرن را فراهم
نمیکند ( .)Lashley & De Meneses, 2001از اینرو ،چنانچه فرصتهای یادگیری در محیط
کالس بهدرستی مدیریت شوند ،از میزان تعارضات ،کشمکشها و رفتارهای متمردانه فراگیران
کاسته میشود (.)Cicotti, 2012
نتایج پژوهش حاضر تأییدکننده فرضیه چهارم مبنی بر نقش واسطهای درگیری تحصیلی در
رابطهی محقپنداری تحصیلی و عدالت کالسی با آدابگریزی تحصیلی است .بهنظر میرسد
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دانشجویانی که میزان باالیی از محقپنداری تحصیلی دارند ،از انگیزش درونی برای انجام
فعالیتهای تحصیلی برخوردار نیستند و نسبت به فعالیتهای خود احساس شایستگی و افتخار
نمیکنند و به این ترتیب در امور آموزشی کمتر درگیر میشوند و نهایتاً بیشتر احتمال دارد اقدام
به انجام رفتارهای نامطلوب و نابهنجار در محیطهای آموزشی کنند ( Ackerman & Donnellan,
2013؛ Cornell, 2014؛  .) Cain et al, 2012همچنین به باور ) Olson (2014باید در نظر داشت که
فراگیران در محیطهای آموزشی ،در فرایند یادگیری درگیر نمیشوند ،مگر آنکه رفتار و برخورد
استاد در کالس درس را همراه با انصاف و عدالت درک کنند .نهایت ًا همان گونه که عنوان شد
فراگیرانی که بیشتر در فرایند یادگیری درگیر میشوند ،کمتر رفتارهای نامطلوب در کالس درس
نشان میدهند.
این پژوهش تلویحات نظری و کاربردی چندی به همراه دارد .به لحاظ نظری پژوهش حاضر با
استفاده از مدل مفهومی ) Clark (2008bو با بهرهگیری از مفهوم درگیری تحصیلی )Reeve (2013
مدلی یکپارچه جهت تبیین علل فردی و سازمانی موثر بر بروز رفتارهای آدابگریزی تحصیلی ارائه
نموده است .به لحاظ کاربردی نیز ،نتایج پژوهش حاضر با ارائه الگویی از آدابگریزی تحصیلی
می تواند به مسئوالن آموزش عالی کمک نماید که با پیشگیری از رفتارهای آدابگریز تحصیلی،
زمینه بهبود و ارتقای یادگیری دانشجویان را فراهم آورند .از محدودیتهای این پژوهش میتوان به
محدود بودن افراد مورد مطالعه به دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز اشاره نمود که
تعمیمپذیری یافتهها را با احتیاط مواجه میسازد .با توجه به آنکه در پژوهش حاضر تفاوتهای
جنسیتی مورد مطالعه قرار نگرفته است ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی به مقایسه مدل
آدابگریزی تحصیلی در بین دانشجویان زن و مرد پرداخته شود.
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