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چكیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سواد رسانهای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند
اجتماعی با مدرسه انجام شد .این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش همه دانشآموزان دوره
متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  1396-97بودند که از میان آنان  380نفر با روش نمونهگیری طبقهای
انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامههای سواد رسانهای (فلسفی ،)1393 ،رضایت تحصیلی (لنت
و همکاران ،)2005 ،مشغولیت تحصیلی (تینیو )2009 ،و پیوند اجتماعی با مدرسه (مادوکس و پرینز)2003 ،
بودند .دادهها با روش تحلیل مسیر به کمک نرمافزارهای  SPSS-21و  LISREL-8.8تحلیل شدند .نتایج نشان
داد سواد رسانهای بر مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه و رضایت تحصیلی دانشآموزان تاثیر مستقیم
مثبت و معنادار داشت .همچنین مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانشآموزان
تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشتند .عالوه بر آن سواد رسانهای از طریق هر دو متغیر مشغولیت تحصیلی و پیوند
اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانشآموزان تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار داشتند ( .)P<0/01بنابراین
نتایج حاکی از تاثیر مثبت سواد رسانهای ،مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در افزایش رضایت
تحصیلی دانشآموزان میباشند.
واژه های کلیدی :سواد رسانهای ،رضایت تحصیلی ،مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه
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مقدمه
موفقی��ت دانشآم��وزان نقش مهمی در موفقی��ت نظام آموزش و پ��رورش دارد و یکی از عوامل موثر
در موفقی��ت دانشآموزان ،مساله رضایت تحصیل��ی 1آنهاست (دافی ،داگالس و اوتین .)2015 ،2رضایت
تحصیلی حالت عاطفی دلپذیری است که در نتیجه وضعیت شخصی دانشآموز ایجاد میشود .به عبارت
دیگ��ر رضای��ت از همه برنامههای موجود در رشت��ه انتخابی و رضایت از رابطه ب��ا معلم و همکالسیها
بهعن��وان رضای��ت تحصیلی تعریف میشود (بیدختی ،جعفری ،ن��وروزی و خسروینیا .)1391 ،رضایت
تحصیل��ی تابع عملکرد ذهن��ی و انتظارات افراد است .به همین دلیل هرگون��ه احساس خوشایندی که
نتیج��ه مقایسه عملکرد ذهنی دانشآموزان با انتظارات آن��ان از تحصیل باشد ،رضایت تحصیلی نامیده
میش��ود (دافی ،االن و دی��ک .)2011 ،3رضایت تحصیل��ی مهمترین عامل کیفی��ت یادگیری است و
میتواند بهواسطه لذت تحصیل آموزش اثربخش را ایجاد کند (توپاال.)2014 ،4
5
عوام��ل بسیاری با رضایت تحصیل��ی رابطه دارند و یکی از عوامل مرتبط ب��ا آن مشغولیت تحصیلی
میباشد .مشغولیت تحصیلی به معنای تمایل به مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای روزانه مدرسه از
قبیل شرکت در کالسها ،انجام تکالیف کالسی و دنبال کردن دستورات معلم میباشد (هاگس و کائو،6
 .)2018ای��ن سازه به کیفیت تالشی که دانشآموزان ص��رف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا
بهصورت مستقیم به نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد (نیورتیال ،کیتونن و النکا .)2015 ،7مشغولیت
تحصیلی نوعی سرمایهگذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای یادگیری ،فهمیدن و تسلط در دانش،
مهارته��ا و هنرهایی است که در واق��ع فعالیتهای تحصیلی برای ارتقای آنها صورت میگیرد (روسی،
روسلی و ییپ .)2017 ،8نتایج پژوهشها حاکی از تاثیر مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی میباشد.
برای مثال عمادی و فرشچی ( )1394ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین مشغولیت تحصیلی
و دستاورده��ای تحصیل��ی (از جمله موفقیت و رضایت تحصیلی) دانشجوی��ان رابطه مثبت و معناداری
وج��ود دارد .در پژوهشی دیگر سیارا و سیراپ )2008( 9گ��زارش کردند که مشغولیت تحصیلی نمرات
باالتری کسب کردند و از وضعیت تحصیلی خود رضایت بیشتری داشتند.
10
یک��ی دیگر از عوامل مرتبط با رضایت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه میباشد .پیوند اجتماعی
ب��ا مدرس��ه به روابط اجتماعی دانشآم��وز با مدرسه اشاره دارد و بهعنوان ی��ک مولفه از محیط مدرسه
تعریف میشود که احساس تعلق به مدرسه و پذیرفته شدن بهوسیله دیگران را افزایش میدهد (یانگ و
انیون .)2016 ،11این سازه حس دلبستگی و تعهد دانشآموزان به مدرسه است و دربرگیرنده تجربههای
دانشآم��وز از مورد توجه ق��رار گرفتن در مدرسه و داشتن حس نزدیکی ب��ه کارکنان و محیط مدرسه
1. Academic Satisfaction
2. Duffy, Douglass & Autin
3. Duffy, Allan & Dik
4. Topala
5. Academic Engagement
6. Hughes & Cao
7. Nurttila, Ketonen & Lonka
8. Rossi, Rosli & Yip
9. Sciarra & Seirup
10. Social Bonding with School
11. Yang & Anyon
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اس��ت (لوکاس ،ریپرگر-شوهلر و هورتون .)2009 ،1متغیر پیون��د اجتماعی با مدرسه برگرفته از نظریه
پیوند اجتماعی است که در آغاز برای بیان عدم پیروی از قوانین مطرح شد که بر اساس این نظریه علت
عدم رعایت و پیروی از قوانین پیوندهای قطع شده با خانواده ،دوستان و جامعه بود (ساباتین ،لیپولد و
کینز .)2017 ،2پیوند اجتماعی میان دانشآموزان و مدارس زمانی قویتر میشود که دانشآموز قوانین
مدرس��ه را منصف و به حق تصور کند ،فعاالن��ه در فعالیتهای مدرسه مشارکت کرده و تجارب مدرسه
را رضایتبخ��ش و لذتبخش احساس کند (استی��وارت .)2003 ،3نتایج پژوهشها حاکی از تاثیر پیوند
اجتماع��ی با مدرسه بر رضایت تحصیلی میباشد .ب��رای مثال هاشمی ،واحدی و محبی ( )1394ضمن
پژوهش��ی به این نتیجه رسیدند که پیوند با مدرسه و والدین و رضایت تحصیلی رابطه مستقیم مثبت و
معنادار داشتند .در پژوهشی دیگر السنر ،لیپولد و گرینبرگ )2011( 4گزارش کردند که پیوند با مدرسه
نقش مهمی در کاهش مشکالت رفتاری دانشآموزان در مدرسه و افزایش رضایت تحصیلی آنان داشت.
یک��ی دیگر از عوامل مرتبط با رضایت تحصیلی ،سواد رسانهای 5میباشد .سواد رسانهای توانایی تعبیر
و ایج��اد مفاهی��م شخصی از صده��ا و شاید هزاران نماد آوایی و دیداری است ک��ه هر روز از طریق رادیو،
تلویزیون ،رایانه ،روزنامه و سایر شبکههای ارتباطی دریافت میکنیم (جانگ و کیم .)2018 ،6سواد رسانهای
ی��ک نوع درک متکی بر مه��ارت است که میتوان بر اساس آن انواع رسانهها ر از یکدیگر تمیز داد و انواع
تولیدات رسانهای را از یکدیگر تفکیک کرد (شکرخواه .)1385 ،سواد رسانهای مجموعهای از چشماندازها
است که ما بهطور فعاالنه هنگام قرار گرفتن در معرض رسانهها از آنها استفاده میکنیم تا معنای پیامها را
درک کنیم (فقیهآرام و ابراهیمی .)1396 ،افرادی که از سطح سواد رسانهای نسبتا پایینی برخوردار هستند
امکان محافظت از خود در برابر رسانه برای آنان مشکل است و متقابال افرادی که از سطح سواد رسانهای
باالی��ی برخوردار هستند به محض اینکه رسانه بهطور تدریجی معنی زندگی را برای آنان تعریف میکند،
رفتارها ،نگرشها و احساسات آنها تغییر نمیکند و چنین افرادی قادر خواهند بود بهتدریج تعاریفی را که
رسانه برای آنها از دنیای اطراف ایجاد کرده را از بین ببرند و برنامه رسانه را با عقاید خود جایگزین کنند
(ارسان��د و مالن��در .)2016 ،7نتایج پژوهشها حاکی از تاثیر س��واد رسانهای بر مشغولیت تحصیلی ،پیوند
اجتماع��ی با مدرسه و رضایت تحصیلی میباش��د .برای مثال تاجیک اسماعیلی و رمضانلو ( )1395ضمن
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین سواد رسانهای و رضایتمندی از اخبار رابطه مستقیم وجود دارد.
در پژوهشی دیگر دهقان شاد و محمودی کوکنده ( )1390گزارش کردند که بین سواد رسانهای و رضایت
تحصیلی رابطه وجود دارد و آموزش سواد رسانهای ضروری میباشد .همچنین محمدی و محمدی ()1395
ضم��ن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که س��واد رسانهای نقش مهمی در پیشرفت و مشغولیت تحصیلی
داشت .در پژوهشی دیگر رضایی بایندر ( )1382گزارش کرد که سواد رسانهای نقش مهمی در پرورش بر
مشغولیت و پیوند اجتماعی با مدرسه و کاهش رفتارهای ناهنجار داشت .جزینی ،تقوی و نوروزی ()1396
ضم��ن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات و ارتباط��ات (سواد رسانهای) نقش مهمی در
ارتقاء مشارکت اجتماعی (پیوند اجتماعی با مدرسه) داشت.
1. Loukas, Ripperger-Suhler & Horton
2. Sabatine, Lippold & Kainz
3. Stewart
4. Oelsner, Lippold & Greenberg
5. Media Literacy
6. Jang & Kim
7. Aarsand & Melander
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رضای��ت تحصیلی نقش مهمی در سای��ر ویژگیهای تحصیلی دارد و پژوهشه��ای زیادی به بررسی
جنبههای مختلف آن پرداختند ،اما هیچ پژوهشی به بررسی تاثیر سواد رسانهای ،مشغولیت تحصیلی و
پیون��د اجتماعی با مدرسه بر آن نپرداخته است .همچنین با توجه به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات
در زندگ��ی دانشآموزان و اینکه اکثر مدارس هوشمندس��ازی شدند ،لذا بررسی نقش سواد رسانهای بر
رضای��ت تحصیلی و حتی ب��ر مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرس��ه مهم و ضروری میباشد.
عالوه بر آن با توجه به نتایج این پژوهش میتوان بر اساس سواد رسانهای راهکارهایی برای ارتقاء رضایت
تحصیلی دانشآموزان ارائه کرد .در نتیجه با توجه به وجود پژوهشهای اندک درباره تاثیر سواد رسانهای
ب��ر سای��ر متغیرها و لزوم پژوهش در این زمینه ،پژوهش حاضر ب��ا هدف بررسی رابطه سواد رسانهای با
رضای��ت تحصیل��ی از طریق مشغولیت تحصیل��ی و پیوند اجتماعی با مدرسه انجام ش��د .بنابراین مدل
پژوهش به شکل زیر میباشد.
مشغولیت تحصیلی

رضایت تحصیلی

سواد رسانهای

پیوند اجتماعی با مدرسه

نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
ای��ن پژوهش مقطعی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری پژوه��ش همه دانشآموزان دوره متوسطه
شهرست��ان ارومی��ه در سال تحصیل��ی  1396-97بودند که از میان آنان  380نف��ر با روش نمونهگیری
طبق��های انتخ��اب شدن��د .در این روش نمونهگیری پ��س از مشخص شدن جنسی��ت و دوره تحصیلی
دانشآم��وزان بههم��ان نسبت نمون��ه انتخاب شد .روند اج��رای پژوهش به این ص��ورت بود که پس از
تصویب پایاننامه به ادارههای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه مراجعه و پس از بیان هدف پژوهش،
اج��ازه پژوه��ش گرفته شد .سپس لیست مدارس به تفکیک جنسی��ت و دوره تحصیلی تهیه و اقدام به
نمونهگی��ری ش��د .در نهایت به مدارس مراجعه و پس از بیان اص��ل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات
شخصی و دریاف��ت رضایتنامه شرکت در پژوهش پرسشنامهها توسط دانشآموزان تکمیل شد .دادهها
با کمک ابزارهای زیر جمعآوری شدند:
پرسشنام��ه سواد رسانهای :1این پرسشنامه توسط فلسفی در سال  1393طراحی شد .این ابزار دارای
 22گوی��ه است که ب��ا استفاده از مقیاس پنج درج��های لیکرت (=1کامال مخالفم ت��ا =5کامال موافقم)
نمرهگذاری میشود .نمره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به دست میآید ،لذا دامنه نمرات بین 22
تا  110است و نمره باالتر بهمعنای سواد رسانهای بیشتر میباشد .فلسفی ( )1393روایی ابزار را با نظر
اساتی��د و کارشناس��ان تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/85گزارش کرد .در پژوهش حاضر
1. Media Literacy Questionnaire
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پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/83محاسبه شد.
پرسشنام��ه رضایت تحصیلی :1این پرسشنامه توسط لنت ،سینگلی ،شی��و ،گیانور ،برنر و تریستمان
در س��ال  2005طراح��ی شد .این ابزار دارای  7گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت
(=1کام�لا مخالفم تا =5کامال موافقم) نمرهگذاری میشود .نم��ره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به
دست میآید ،لذا دامنه نمرات بین  7تا  35است و نمره باالتر بهمعنای رضایت تحصیلی بیشتر میباشد.
لن��ت و همک��اران ( )2005روایی همگ��را ابزار را با پرسشنامه رضایت از زندگ��ی تایید و پایایی آن را با
روش آلف��ای کرونباخ  0/86گزارش کردند .همچنین هاشمی و همکاران ( )1394پایایی ابزار را با روش
آلفای کرونباخ  0/82گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/85محاسبه شد.
پرسشنام��ه مشغولیت تحصیلی :3این پرسشنامه توسط تینی��و 4در سال  2009طراحی شد .این ابزار
دارای  102گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1هرگز تا =5همیشه) نمرهگذاری
میش��ود .نم��ره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به دست میآی��د ،لذا دامنه نمرات بین  102تا 510
است و نمره باالتر بهمعنای مشغولیت تحصیلی بیشتر میباشد .تینیو ( )2009روایی سازه ابزار را تایید
و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/89گزارش کرد .همچنین فوالدوند ،سلطانی ،فتحی آشتیانی و
شعاعی ( )1391روایی ابزار را با روش تحلیل عاملی تاییدی ،تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ
 0/96گزارش کردند .در پژوهش حاضر پایایی با روش آلفای کرونباخ  0/89محاسبه شد.
پرسشنامه پیوند اجتماعی با مدرسه :5این پرسشنامه توسط مادوکس و پرینز 6در سال  2003طراحی
شد .این ابزار دارای  40گویه است که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت (=1هرگز تا =5همیشه)
نمرهگذاری میشود .نمره ابزار از طریق مجموع نمره گویهها به دست میآید ،لذا دامنه نمرات بین 40
تا  200است و نمره باالتر بهمعنای پیوند اجتماعی بیشتر با مدرسه میباشد .مادوکس و پرینز ()2003
روای��ی محت��وا و سازه ابزار را تایید و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ  0/96گزارش کردند .همچنین
رضای��ی شریف ،حجازی ،قاضی طباطبایی و اژهای ( )1393روایی محتوا ،پیشبین و سازه ابزار را تایید
و پایای��ی آن را ب��ا روش آلفای کرونب��اخ  0/93گزارش کردند .در پژوهش حاض��ر پایایی با روش آلفای
کرونباخ  0/91محاسبه شد.
دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی به کمک نرمافزارهای  21-SPSSو  8.8-LISRELتحلیل
شدن��د .در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی برای توصیف متغیرها و در سطح
استنباطی از تحلیل مسیر برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد.
2

يافتههای پژوهش
شرکتکنندگ��ان  380دانشآموز ( 187دختر و  193پسر) بودند؛ بهطوری که  181نفر در دوره اول
متوسط��ه ( )47/63%و  199نفر در دوره دوم متوسط��ه ( )52/37%مشغول به تحصیل بودند .همچنین
از می��ان آن��ان  66نفر در پایه هفتم ( 59 ،)17/37%نفر در پای��ه هشتم ( 55 ،)15/53%نفر در پایه نهم
( 73 ،)14/47%نفر در پایه دهم ( 67 ،)19/21%نفر در پایه یازدهم ( )17/63%و  60نفر در پایه دوازدهم
1. Academic Satisfaction Questionnaire
2. Lent, Singley, Sheu, Gainor, Brenner & Treistman
3. Academic Engagement Questionnaire
4. Tinio
5. Social Bonding with School Questionnaire
6. Maddox & Prinz
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( )15/79%مشغول به تحصیل بودند .در جدول  1شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،کمترین
مقدار ،بیشترین مقدار ،کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش ارائه شد.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش در دانشآموزان
متغیرها

میانگین

سواد رسانهای

مشغولیت تحصیلی

پیوند اجتماعی با مدرسه
رضایت تحصیلی

انحراف معیار

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کجی

231/568

70/792

102

388

0/525

22/544

5/868

10

35

23/961

53/342

25/729

90/939

22
42

104
157

کشیدگی

0/555

-0/832

0/461

-0/331

-0/364

-0/338

-0/368

در جدول  2نتایج شاخصهای توصیفی متغیرهای سواد رسانهای ،مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با
مدرسه و رضایت تحصیلی دانشآموزان قابل مشاهده است .در جدول  2نتایج ضرایب همبستگی متغیرهای
سواد رسانهای ،مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه و رضایت تحصیلی دانشآموزان ارائه شد.
جدول  .2ضرایب همبستگی سواد رسانهای ،مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی
با مدرسه و رضایت تحصیلی دانشآموزان
متغیرها

 .1سواد رسانهای

1

2

0/424

1

1

 .2مشغولیت تحصیلی

**

0/501

 .3پیوند اجتماعی با مدرسه

**

0/284

 .4رضایت تحصیلی

**

3

1

0/699

**

0/256

**

0/247

**

4

1
**p<0/01

ب��ا توجه به نتای��ج جدول  ،2سواد رسان��ه ای ( ،)r=0/284مشغولیت تحصیل��ی ( )r=0/256و پیوند
اجتماع��ی با مدرسه ( )r=0/247با رضایت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت و معنادار داشتند .رابطه
سای��ر متغیرها قابل مشاهده م��ی باشد .در نمودار  2مدل برازش شده رابطه س��واد رسانهای با رضایت
تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه دانشآموزان بههمراه ضرایب استاندارد
مسیرها ارائه شد.
مشغولیت تحصیلی
0/26

0/42

رضایت تحصیلی

سواد رسانهای
0/25

0/50
پیوند اجتماعی با مدرسه

نمودار  .2مدل برازششده پژوهش
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با توجه به نتایج نمودار  ،2مسیر سواد رسانهای به مشغولیت تحصیلی ( )β=0/42 , T=9/10و پیوند
اجتماع��ی با مدرسه ( ،)β=0/50 , T=11/24مسی��ر مشغولیت تحصیلی به رضایت تحصیلی (T=5/14
 )β=0/26 ,و مسی��ر پیوند اجتماعی با مدرسه به رضای��ت تحصیلی ( )β=0/25 , T=4/96دانشآموزان
معن��ادار میباش��د .در جدول  3نتایج شاخصه��ای برازندگی مدل برازششده رابط��ه سواد رسانهای با
رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه دانشآموزان ارائه شد.
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل برازششده
شاخصهای
برازندگی
مقدار

حد پذیرش

GFI

AGFI

RMSEA

NFI

IFI

CFI

0/98

0/86

0/003

0/91

0/91

0/91

کمتر از  0/90 0/05یا بیشتر  0/90یا بیشتر  0/90یا بیشتر
 0/95یا بیشتر  0/80یا بیشتر
برازش خوب
برازش خیلی خوب برازش قابل قبول برازش خیلی خوب برازش خوب برازش خوب

با توجه به نتایج جدول  ،3شاخص نیکویی برازش ( )GFIبا مقدار  0/98برازش خیلی خوب ،شاخص
نیکوی��ی برازش اصالحشده ( )AGFIب��ا مقدار  0/86برازش قابل قبول ،شاخص ریشه میانگین مربعات
خطای ب��رآورد ( )RMSEAبا مقدار  0/003برازش خیلی خوب ،شاخص برازش هنجارشده ( )NFIبا
مق��دار  0/91برازش خوب ،شاخص برازش فزاینده ( )IFIبا مقدار  0/91برازش خوب و شاخص برازش
مقایس��های ( )CFIب��ا مقدار  0/91برازش خوب مدل را نشان دادند .در جدول ( )8-4نتایج فرضیههای
پژوهش ارائه شد.
جدول  .4نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیهها

 -1سواد رسانهای بر رضایت تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

 -2سواد رسانهای بر مشغولیت تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

ضریب مسیر
0/29
0/42

T

P

5/34

0/01

تایید شد

11/24

0/01

تایید شد

0/01

9/10

0/01

 -3سواد رسانهای بر پیوند اجتماعی با مدرسه تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

0/50

 -5پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.

0/25

4/96

3/09

0/01

 -7سواد رسانهای از طریق پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی تاثیر
غیرمستقیم و معنادار دارد.

0/13

3/24

0/01

 -4مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
 -6سواد رسانهای از طریق مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی تاثیر
غیرمستقیم و معنادار دارد.

0/26

0/11

نتیجه

5/14

0/01

تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد
تایید شد

ب��ا توجه به نتایج جدول  ،4سواد رسانهای بر مشغولیت تحصیلی ،پیوند اجتماعی با مدرسه و رضایت
تحصیل��ی دانشآم��وزان تاثیر مستقیم مثبت و معن��ادار داشت .همچنین مشغولی��ت تحصیلی و پیوند
اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی دانشآموزان تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشتند .عالوه بر آن
سواد رسانهای از طریق هر دو متغیر مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی
دانشآموزان تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار داشتند (.)P<0/01
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بحث و نتیجهگیری
رضای��ت تحصیلی دانشآموزان یکی از عوامل موثر ب��ر وضعیت تحصیلی آنان است و نقش زیادی در
سای��ر ویژگیه��ای تحصیلی و حتی شخصیت��ی آنها دارد ،لذا این پژوهش با ه��دف بررسی رابطه سواد
رسانهای با رضایت تحصیلی از طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه انجام شد.
یافتهه��ا نشان داد س��واد رسانهای بر رضایت تحصیلی تاثیر مستقیم مثب��ت و معنادار داشت که این
نتیج��ه با نتایج پژوهشه��ای قبلی بود (تاجیک اسماعیلی و رمضانل��و1395 ،؛ دهقان شاد و محمودی
کوکن��ده .)1390 ،در تبیی��ن این یافته ب��ر مبنای نظر حامدی ( )1391میت��وان گفت که رسانهها در
دنی��ای ام��روز در حیطه فرهنگی دانشآموزان رخن��ه و آنها را در گامهای پرشت��اب اطالعات محاصره
کردن��د .دانشآموزان نیز به میزان زی��ادی به اطالعات در حل مسائل روزمره تحصیلی خود نیازمندند و
ای��ن موضوع سب��ب میشود تا ابزارهای تحلیلی مرتبط با این خ��وراک اطالعاتی بیش از پیش ضرورت
یابند .همچنین سواد رسانهای بهدنبال کسب مهارت در مدیریت اطالعات ،شناخت تاثیرات در استفاده
از رسانهها و افزایش پتانسیل دانشآموزان در مواجهه و استفاده از رسانهها میباشد .بنابراین شناخت و
استفاده از رسانهها و داشتن سواد رسانهای به دانشآموزان کمک میکند تا محیط پیرامون خود را بهتر
بشناسند و مباحث درسی را بهتر یاد یگیرند که این امر سبب افزایش رضایت تحصیلی آنان میشود.
دیگر یافتهها نشان داد سواد رسانهای بر مشغولیت تحصیلی تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشت که
این نتیجه با نتایج پژوهشهای قبلی بود (محمدی و محمدی1395 ،؛ رضایی بایندر .)1382 ،در تبیین
ای��ن یافته ب��ر مبنای نظر شاهرخی اسکویی ( )1386میتوان گفت استف��اده دانشآموزان از رسانههای
مختل��ف و فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات و دسترسی آنان ب��ه منابع اطالعات��ی و در واقع سطح سواد
اطالعات��ی دانشآموزان در میزان سواد رسان��های آنها موثر است .همچنین هدف آموزش سواد رسانهای
دسترس��ی به رسانهها بهعنوان ابزارهای درک جامعه برای مشارکت ،ارتقای مهارتهای تحلیل انتقادی،
ترغیب افراد برای ایجاد متون رسانهای ،خالقیت و تعامل در حوزه های مختلف ارتباطات رسانه بهمنظور
تقوی��ت فعاالنه تواناییهای کاربران است .عالوه بر آن امروزه اکثر مدارس همسو با جامعه به رسانههای
جدید آموزشی مجهز شدند و هنگامی که دانشآموزان مدرسه و جامعه را در زمینه رسانه و استفاده از
آن همس��و میبینن��د ،تمایل بیشتری به تحصیل و سایر متغیرهای مرتبط با تحصیل دارند .در نتیجه با
افزایش سواد رسانهای میزان مشغولیت تحصیلی دانشآموزان افزایش مییابد.
یافتهه��ا نش��ان داد سواد رسانهای بر پیوند اجتماعی با مدرس��ه تاثیر مستقیم مثبت و معنادار داشت
ک��ه این نتیج��ه با نتایج پژوهشهای قبلی بود (جزینی و همک��اران1396 ،؛ رضایی بایندر .)1382 ،در
تبیین این یافته بر مبنای نظری صبری ( )1381میتوان گفت که سواد رسانهای به دانشآموزان کمک
میکند تا از انواع رسانهها بهگونهای هوشمندانه و مفید بهرهمند شد .سواد رسانهای فن و تکنیکی است
که از طریق آن میتوان بهعنوان مخاطبی فعال و پویا با پیامهای رسانهای مواجه شد و در برابر پیامهای
رسانهای قدرت تمیز داشت .هدف سواد رسانهای ایجاد توانایی در افراد برای کنترل برنامهریزی رسانهای
است و رسانهها افراد را بهگونهای تربیت میکنند تا زندگی خود را بر اساس زمان پخش برنامههای آنها
تنظی��م کنند .دانشآموزانی که مهارت سواد رسان��های خود را توسعه ندهند گرفتار جزر و مد پیامهای
رسانهای میشوند و در مقابل دانشآموزان توانمند در مهارت سواد رسانهای به خوبی پیامهای رسانهای
را کنت��رل میکنند .امروز رسانهها برای ورود ما به دنیایشان منتظر نمیمانند و در عوض پیامهای خود
را ب��ه دنی��ای ما تحمیل میکنند .از آنجا که بخش اعظمی از مواجه��ه با پیامهای رسانهای توسط خود
افراد برنامهریزی نمیشود ،لذا متوجه نمیشوند که تا چه حد در معرض پیامهای رسانهای قرار دارند ،لذا
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هدف غائی سواد رسانهای این است که افراد بهطور آگاهانه در معرض رسانهها و پیامهای رسانهای قرار
دهد .در نتیجه دانشآموزانی که دارای سواد رسانهای بیشتر هستند ،بهتر میتوانند رسانهها و پیامهای
آنه��ا را مدیری��ت کنند و از آنها برای بهبود عملکرد تحصیلی استفاده کنند که این عوامل سبب افزایش
رضایت تحصیلی میشوند.
یافتهه��ا نشان داد مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی تاثی��ر مستقیم مثبت و معنادار داشت که
ای��ن نتیجه با نتای��ج پژوهشهای قبلی بود (عم��ادی و فرشچی1394 ،؛ سیارا و سی��راپ .)2008 ،در
تبیین این یافته بر مبنای نظر عمادی و فرشچی ( )1394میتوان گفت که مشغولیت تحصیلی سازهای
اس��ت که ب��رای درک و تبیین افت و شکست تحصیل��ی مطرح شده و پایه و اساس��ی برای تالشهای
اصالحگرایان��ه در حوزه تعلیم و تربیت میباشد .مشغولیت تحصیلی نشاندهنده کیفیت آموزش است و
یک��ی از مفاهیم اساسی در آم��وزش میباشد و نوعی سرمایه گذاری روانشناختی و تالش مستقیم برای
یادگی��ری ،فهمی��دن و تبحر در دانش ،مهارت و هنرهایی است ک��ه در واقع فعالیتهای تحصیلی برای
ارتق��اء آنها صورت میگیرند .به عبارت دیگر مشغولیت تحصیلی به مشارکت فعال یادگیرنده در تکالیف
و فعالیتهای درسی اشاره دارد و عامل مهمی برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی است .بنابراین میتوان
گف��ت هنگامی ک��ه دانشآموزان فعاالنه از طریق افکار ،احساسات و اعمال خود در امور یادگیری درگیر
میشون��د ،این امر موفقیت آنها را افزایش داده و از ت��رک تحصیل آنان جلوگیری میکند .همچنین بر
مبن��ای نظ��ر فردریکز ،بومنفلد و پاری��س )2004( 1مشغولیت تحصیلی دارای ابع��اد رفتاری ،عاطفی و
شناخت��ی است .مشغولیت رفتاری شامل رفتارهای قابل مشاه��ده در برخورد با تکالیف است که دارای
مولفههای تالش در انجام تکالیف ،پایداری در آنها و درخواست کمک از دیگران به هنگام انجام تکالیف
میباش��د .مشغولیت عاطفی شامل جنبههای عاطف��ی تکلیف است که دارای مولفههای احساس ،ارزش
تکلی��ف و عاطف��ه است .مشغولیت شناختی شام��ل انواع فرایندهای پ��ردازش اطالعات است که جهت
یادگی��ری م��ورد استفاده قرار میگیرد و متشکل از راهبردهای یادگی��ری شناختی و فراشناختی است.
هم��ه ابعاد مشغولیت تحصیلی نقش مهمی در فعالیتهای مرتبط با مدرسه از جمله رضایت از مدرسه،
س ها و غیره دارند .در نتیجه با افزایش مشغولیت تحصیلی دانشآموزان میزان
معلمان ،درس ها ،همکال 
رضایت تحصیلی آنان افزایش مییابد.
همچنین یافتهها نشان داد پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی تاثیر مستقیم مثبت و معنادار
داش��ت که این نتیجه با نتای��ج پژوهشهای قبلی بود (هاشمی و همک��اران1394 ،؛ السنر و همکاران،
 .)2011در تبیی��ن ای��ن یافته بر مبنای نظر باکوس )2010( 2میت��وان گفت پیوند اجتماعی با مدرسه
از نظری��ه کنت��رل اجتماعی گرفته شده و عناصر پیوند اجتماعی بهوی��ژه مدیریت رفتارهای خطرآفرین
ب��رای سالمتی سازه محوری نظریه کنترل اجتماعی است .همچنین بر اساس نظر بلوم )2005( 3پیوند
اجتماع��ی با مدرسه یا بهبود یافتن رابطه دانشآموز ب��ا مدرسه مسالهای مهم در همه سطوح تحصیلی
اس��ت ،ولی این موضوع در دوره نوجوانی اهمیت بیشتری دارد ،بهطوری که در دهه گذشته متخصصان
پرورش��ی و دستاندرکاران سالمت مدرسه به شکلی فزاینده تاکید کردند که پیوند اجتماعی با مدرسه
عامل��ی مه��م در کاهش احتمال درگیر ش��دن نوجوانان در رفتارهای خطرآفری��ن است و نوجوانانی که
در چنی��ن محیطهای آموزشی حضور دارن��د ،به احتمال کمتری به رفتاره��ای ناهنجار اجتماعی مثل
1. Fredericks, Blumenfeld & Paris
2. Bakus
3. Blum
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زورگوی��ی ،ف��رار از مدرسه ،شرکت در نزاع و غیره دست میزنند و بیشت��ر به رفتارهای هنجار از جمله
رفتارهای هنجار درسی مثل مطالعه مناسب ،شرکت در بحثهای کالسی و غیره گرایش دارند که همه
این عوامل ابتدا باعث بهبود عملکرد تحصیلی و بالطبع باعث بهبود رضایت تحصیلی میشوند.
دیگر یافتهها نشان داد سواد رسانهای از طریق مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم
مثبت و معنادار داشت که این نتیجه با نتیجه پژوهش ریحانی ،کمری ،زارعی و نجاتی ( )1395مبنی بر
نقش واسطهای هیجانات پیشرفت بین شناخت اجتماعی و رضایت تحصیلی همسو بود .در تبیین تاثیر
غیرمستقی��م مثبت و معنادار س��واد رسانهای از طریق مشغولیت تحصیلی بر رضایت تحصیلی بر مبنای
نظ��ر دهق��ان شاد و محمودی کوکن��ده ( )1391میتوان گفت امروزه توسعه یافت��ه بودن یک کشور تا
اندازه بسیار زیادی تحت تاثیر وجود دستاوردهای تکنولوژیکی و آموزش استفاده بهینه از آن قرار دارد.
جوامعی که در آنها این تکنولوژیها بسیار کم و یا اصال موجود نیست ،توسعه نیافته به حساب میآیند و
با توجه به اینکه امروزه فضای مجازی مرز بین کشورها را از بین برده ،لذا افرادی که از نظر تکنولوژیکی
در وض��ع نامناسب و پایینی ق��رار داشته باشند از وضعیت موجود احس��اس نارضایتی خواهند داشت و
بالطب��ع افراد دارای سواد رسانهای باال از وضعیت موجود احساس رضایت میکنند .همچنین مشغولیت
تحصیل��ی تمایل به مشارکت در فعالیتهای روزانه مدرسه از قبی��ل شرکت در کالسها ،انجام تکالیف
درس��ی و سای��ر مباحث مرتبط با درس و مدرسه میشود .در نتیج��ه سواد رسانهای از طریق مشغولیت
تحصیلی میتواند بر رضایت تحصیلی تاثیر غیرمستقیم و معناداری داشته باشد.
ع�لاوه ب��ر آن یافتهها نشان داد سواد رسانهای از طریق پیوند اجتماعی بر مدرسه بر رضایت تحصیلی
تاثی��ر غیرمستقیم مثبت و معنادار داشت که ای��ن نتیجه با نتیجه پژوهش هاشمی و همکاران ()1394
مبن��ی ب��ر نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی بین پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و
کنت��رل تحصیلی همسو ب��ود .در تبیین تاثیر غیرمستقیم مثبت و معنادار سواد رسانهای از طریق پیوند
اجتماعی با مدرسه بر رضایت تحصیلی بر مبنای نظر دهقان شاد و محمودی کوکنده ( )1391میتوان
گف��ت امروزه آموزش سواد رسانهای از نیازه��ای اساسی کشورهای در حال توسعه مانند ایران است .در
چنی��ن عصری باید کودک��ان و نوجوانان خود را به تفکر انتقادی مجهز نماین��د و این آموزش را باید از
دوران مدرسه و در کالس درس شروع کرد تا در آینده شهروندان آگاه و فعالی باشند .از آنجایی که در
هر کشوری نظام آموزش و پرورش متولی اصلی امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است این قاعده
در کش��ور ما نیز مستثنی نیست ،خصوصا زمانی که بخش عم��دهای از جمعیت کشورمان را کودکان و
نوجوانان تشکیل میدهند .همچنین پیوند اجتماعی با مدرسه اشاره به ارتباطاتی دارد که فرد با مدرسه
و دیگر جنبههای زندگی تحصیلی دارد که نقش مهمی در رضایت از مدرسه بهطور کلی دارند .با توجه
ب��ه موثر بودن س��واد رسانهای بر رضایت تحصیلی و عالوه بر آن موثر بودن پیوند اجتماعی با مدرسه بر
رضای��ت تحصیلی میتوان انتظار داشت که سواد رسانهای از طریق پیوند اجتماعی با مدرسه بر رضایت
تحصیلی تاثیر غیرمستقیم و معناداری داشته باشد.
ب��ا توجه به نتایج این پژوهش مسئوالن و برنامهریزان ب��رای طراحی برنامههایی جهت بهبود رضایت
تحصیل��ی دانشآم��وزان دوره متوسطه باید به تاثی��ر متغیرهای سواد رسان��های ،مشغولیت تحصیلی و
پیون��د اجتماعی با مدرسه توجه کرده و بر اس��اس آنها برنامههای مناسبی برای ارتقاء رضایت تحصیلی
دانشآم��وزان طراحی و به کمک متخصص��ان مجرب و کارآزموده اقدام به اج��رای آن کنند .همچنین
مش��اوران و روانشناسان برای افزای��ش رضایت تحصیلی دانشآموزان میتوانند می��زان سواد رسانهای،
مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه را افزایش دهند .البته با توجه به نتایج این پژوهش ابتدا

مجله روان شناسی اجتماعی

71

باید میزان سواد رسانهای را آموزش داد.
نخستی��ن محدودی��ت پژوهش مقطعی ب��ودن آن میباشد که نمیت��وان نتای��ج آن را همانند نتایج
پژوهشه��ای طول��ی دانست .محدودیت دیگ��ر استفاده از ابزارهای خودگزارشده��ی بود که در چنین
ابزارهایی معموال سوگیری وجود دارد .بهعنوان آخرین محدودیت میتوان به عدم توانایی کنترل برخی
متغیرهای مزاحم مثل عالقه ،انگیزه و تمایل باالی برخی شرکتکنندگان و بالعکس پایین بودن آنها در
برخی دیگر اشاره کرد .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از پژوهشهای طولی برای بررسی
تغیی��رات در طی زمان استفاده شود .همچنی��ن استفاده از مصاحبه برای کاهش سوگیری پرسشنامهها
میتوان��د راهکار مناسبی باشد .همچنین با توجه به تفاوتهای جنسیتی پیشنهاد میشود این پژوهش
در دانشآم��وزان دخت��ر و پسر به تفکیک انجام و نتایج آنها ب��ا هم مقایسه شود .عالوه بر آن با توجه به
نتایج بررسی تاثیر آموزش سواد رسانهای بر رضایت تحصیلی میتواند مفید باشد.
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