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پیشبینیاشتیاقتحصیلی
بر اساس جو عاطفی خانواده
و حمایت تحصیلی در دانشآموزان:
نقش میانجی هیجانهای تحصیلی
 دکتر فاطمه بیانفر  1نفیسه پرتونژاد  2دکتر سیدموسی طباطبایی
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چكيده:

هدف پژوهش حاضر ،تعیین نقش میانجی هیجانهای تحصیلی در پیشبینی اشــتیاق تحصیلی
بر اســاس جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی در دانشآموزان بوده اســت .طرح پژوهش،
مقطعی -توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری را همۀ دانشآموزان دختر مقطع متوسطه
اول شهر ســمنان در سال تحصیلی  1398-99تشــکیل دادند .نمونه پژوهش  236نفر بودند
که به روش نمونهگیری خوشــهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامه
اشــتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران ( ،)2004هیجانهای تحصیلی پکران و همکاران (،)2005
جو عاطفی خانواده هیلبرن ( )1964و حمایت تحصیلی ســاندز و پالنکت ( )2005بود .تحلیل
دادهها با آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر انجام شده است .یافتههای پژوهش
نشــان دادند که از میان خردهمؤلفههای هیجان تحصیلی ،لذت ،اضطراب و خستگی در کالس
نقش میانجی میان دو متغیر جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی با اشتیاق تحصیلی را بازی
میکنند .تحلیل مســیر نشان داد که مسیرهای حمایت تحصیلی بر خستگی ،لذت و اضطراب
در کالس معنادار نبودند .بقیه مسیرهای مدل معنادار شدند .بنابراین با تقویت هیجانهای مثبت
تحصیلی و لذتبخش کردن کالسهای درس و کاهش هیجانهای تحصیلی منفی مانند اضطراب و
خستگی دانشآموزان در کالس و افزایش میزان حمایت تحصیلی و با ارتقای جو عاطفی مثبت
و سازندۀ خانوادهها این احتمال وجود دارد که اشتیاق تحصیلی دانشآموزان نیز افزایش یابد.
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کلید واژگان :اشتیاق تحصیلی ،هیجانهای تحصیلی ،حمایت تحصیلی ،جو عاطفی خانواده

 مقدمه

فصلنامه خانواده و پژوهش

1. Academic engagement
2. Johnson & Stage
3. Appleton
4. Fredricks
5. Chang & Hyeyoung
6. Abrahamse
7. Family emotional climate
8. Bick, Dozier & Moore
9. Pekrun
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اشتیاق یادگیرنده و درگیری فعال با موضوعات درسی الزمۀ هر نوع پیشرفت در حوزه یادگیری
و از مهـمترین پیشبینیکـنندههای پیامدهای یادگیری مانند باال بودن نمرات درسی ،حضور در
1
کالسهای درس و مدرسه و برخورد مناسب با مشکالت و موانع تحصیلی است .اشتیاق تحصیلی
بهطور خـاص ،مشـارکت سـازنده ،مشتـاقانه ،از روی میل و آگاهی و مبتنی بر شناخت دانشآموز در
فعالیتهای یادگیری است که مستقیماً به پیامدهای مثبت تحصیلی منجر میشود (جانسون و استیج،2
2018؛ سیف ،طالبی و درویشی )2020،و شامل ابعاد رفتاری ،شناختی و عاطفی است .این ابعاد
بههم پیوستهاند و میان آنها روابط درونی و فعالی برقرار است (اپلتون .)2020،3بعد «رفتاری» شامل
متغیرهای همکاری در امور تحصیلی ،حضور فعال در کالسهای درس ،زمان صرفشده و میزان تالش
در انجام دادن تکالیف درسی (فردریکس ،)2015 ،4بعد «شناختی» شامل تنظیم شناخت ،اهداف
یادگیری ،نیروگذاری روانشناختی در امر یادگیری و کاربرد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چانگ
و هاییانگ )2020،5و بعد «عاطفی» شامل عالقه و احساس تعلق به مدرسه است (اپلتون.)2020،
بهتازگی بعد دیگری به نام «عاملیت» بهمفهوم اشتیاق تحصیلی افزوده شده که نشاندهندۀ مشارکت
سازندۀ یادگیرنده در جریان آموزش است؛ یعنی فرایندی که طی آن ،یادگیرنده از روی قصد و فعاالنه
تالش میکند تا مفاهیمی را که یاد میگیرد و نیز شرایط و موقعیتهای یادگیری را شخصیسازی کند
(سیف و همکاران)2020،
با توجه به اهمیت اشتیاق تحصیلی در موفقیت دانشآموزان ،برخی صاحبنظران در حوزه روانشناسی
تربیتی به تبیین این سازه پرداختهاند .اسکینر معتقد است که متغیرهای محیطی (مانند جو عاطفی
خانواده ،حمایت همساالن ،معلمان و جامعه) بهواسطه ایجاد فضایی برای خودارزیابی ،کنشهای انگیزشی
را در یادگیرندگان شکل میدهند (خروشی ،نیلی و عابدی2014 ،؛ فردریکس .)2015 ،پژوهشهای
صورتگرفته در زمینه اشتیاق تحصیلی نیز بر محیط و عوامل برون -فردی مانند کیفیت رابطه دانشآموز
با والدین (آبراهامسه 6و همکاران ،)2012،جو عاطفی خانواده( 7بیک ،دوزیر و مور ،)2012،8کیفیت
زندگی در مدرسه (دلقندی ،بیانفر و طالعپسند ،)1398 ،کیفیت تعامالت کادر آموزشی با دانشآموز
(بیانفر و ملکی ،)1393،کیفیت تعامالت معلم و دانشآموز (پکران2006،9؛ بیانفر ،ملکی ،دالور و
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سیف )1390،و عوامل درون -فردی مانند هیجانهای تحصیلی(1هان و هایلند ،)2019،2نگرش بهدرس
و مدرسه ،خودپنداره تحصیلی (شاری 3و همکاران2014،؛ بیانفر و ملکی ،)1393،ویژگیهای شخصیتی
(شالک )2018 ،4و احساس تعلق به مدرسه (دلقندی و همکاران )1398 ،تأکید دارد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهشی میتوان گفت هیجانهای تحصیلی بهمثابه یک عامل
درون -فردی نقش میانجی را در اشتیاق تحصیلی ایفا میکنند .هیجان یکی از ابعاد شخصیتی یادگیرندگان
است که در سراسر فرایند یادگیری حضور دارد و بر یادگیری اثر میگذارد (هان و هایلند.)2019 ،
هیجانهای مختص فرایند یادگیری ،آموزش و پیشرفت تحصیلی را میتوان شناسایی و بهعنوان هیجانهای
تحصیلی معرفی کرد .هیجانهای تحصیلی بهطور مستقیم و غیرمستقیم به چگونگی انجام دادن فعالیتهای
درسی مربوط میشوند .لذت ناشی از آموختن ،خستگی ناشی از تدریس معلم ،ناکامیها و خشمهای ناشی
از دشواری تکالیف ،نمونههایی از هیجانهای مرتبط با فعالیتهای درسی هستند (کارمونا-هالتی ،ساالنوا،
لیورنس و شافلی2021،5؛ ماتسون ،هیلیکری و پارپاال .)2020،6بر اساس الگوی پکران و همکاران،
تأثیر هیجانها بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی از طریق تعدادی مکانیسم میانجی انگیزشی و شناختی
ایجاد میشود (پکران ،گوئتز ،7تیتز 8و پری .)2002،9هیجانها با راهبردهای یادگیری ،خودگردانی،
منابع شناختی و عملکرد تحصیلی دانشآموزان رابطه دارند و بر سالمت روانشناختی و جسمانی آنها
مؤثرند (بیانفر و ملکی .)1393،شائو ،10پکران و نیکلسون )2019( 11معتقدند که هیجانهای تحصیلی
مثبت ،راهبردهای یادگیری مانند بسط و گسترش ،سازماندهی و راهبردهای فراشناختی مانند کنترل
و نظارت را تسهیل میکنند (کارمونا و همکاران2021 ،؛ هان و هایلند2019 ،؛ اپلتون .)2020،گسترش
هیجانهای مثبت میتواند تأثیراتی مثبت بر عملکرد تحصیلی بگذارد .نتایج پژوهشها نشان داده است که
هیجانها تأثیری مهم بر فرایند یادگیری و عملکرد تحصیلی میگذارند .بهعبارت دیگر یادگیری را آسانتر
میکنند و عملکرد تحصیلی را افزایش و یا مانع از یادگیری میشوند و عملکرد را کاهش میدهند (شائو
و همکاران2019 ،؛ پکران .)2020،برخی از پژوهشگران انتظار دارند که هیجانهای مثبت خوشایند
مانند لذت بردن از یادگیری ،سبب افزایش و بهعکس هیجانهای ناخوشایند و غیرفعال مانند خستگی
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1. Academic emotions
2. Han & Hyland
3. Shaari
4. Schlak
5. Carmona-Halty, Salanova, Llorens & Schaufeli
6. Mattsson, Hailikari & Parpala
7. Goetz
8. Titz
9. Perry
10. Shao
11. Nicholson

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

1. Linnenbrink
2. Teoh
3. Academic support
4. Howard
5. Kakada, Deshpande & Bisen
6. Sands & Plunkett
7. Noriko Toyokawa & Teru Toyokawa
8. Smith, Brown, Tran & Suárez‐Orozco
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سبب کاهش اشتیاق تحصیلی شوند (لینبرینک .)2006 ،1این تأثیر در مطالعات تجربی متعدد روی
دانشآموزان گزارش شده است (پکران و همکاران2007،؛ تئو 2و همکاران2018 ،؛ کارمونا و همکاران،
2021؛ اپلتون.)2020،
همانگونه که اشاره شد ،هیجانهای تحصیلی بهمثابه عامل درون -فردی نقش میانجی در پیشبینی
اشتیاق تحصیلی دارند .عامل اثرگذار دیگر در اشتیاق تحصیلی ،حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی
یادگیرنده است .حمایت تحصیلی 3از جمله شاخصهای مهم حمایت اجتماعی است .فراهم آوردن
هرمنبعی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم سبب افزایش میزان تمایل یادگیرنده به یادگیری و پیشرفت
تحصیلی باشد ،حمایت تحصیلی محسوب میشود .حمایت تحصیلی عالوه بر منابع متعدد ،جنبههای
مختلفی همچون عاطفی (فراهم آوردن مشوقها) ،ابزاری (کمک به یادگیرنده در انجام دادن تکالیف
درسی) و شناختی (یادآوری اهمیت پیشرفتهای تحصیلی به یادگیرنده) را در بر دارد (هاوارد.)2018 ،4
برخی پژوهشگران معتقدند که حمایت تحصیلی موضوعی چندبعدی است؛ بعد حمایت معلم  -یادگیرندگان،
معلم  -والـدین و والدین  -همسـاالن .این ابعاد ترکیبهایی را ایجاد میکنند که هر یک بهتنهایی یا در ارتباط
باهم نقشی مؤثر در اشتیاق تحصیلی ایفا میکنند (کاکادا ،دشپاندی و بیسن .)2019،5بر این اساس
حمایت تحصیلی تنها محدود به فعالیتهای معلم در کالس نیست ،بلکه گروه همساالن و هر یک از
والدین بهمنزلۀ منابع حمایتی ،میتوانند نقشی اساسی داشته باشند (ساندز و پالنکت2005،6؛ تویوکاوا
و تویوکاوا .)2019 ،7شواهد پژوهشی نشان میدهد افرادی که از حمایت والدین ،معلمان و همساالن
برخوردارند ،اشتیاق تحصیلی باالتری دارند (اسمیت ،براون ،ترن ،سئوارز اروزکو .)2020،8هچنین نتایج
پژوهشها حاکی از آن است که حمایت والدین ،معلمان و همکالسیها منجربه بهزیستی روانی (تویوکاوا
و تویوکاوا ،)2019 ،تابآوری باالتر (شائو ،پکران و نیکلسون )2019 ،و عملکرد تحصیلی بهتر میشود
(هاوارد.)2018 ،
عالوه بر حمایت تحصیلی ،جو عاطفی خانواده (بیک و همکاران ،)2012،بهمثابه متغیر محیطی،
کنشهای انگیزشی را در یادگیرندگان ایجاد (خروشی و همکاران )2014،و بهعنوان عامل برون -فردی
نقشی مهم را در اشتیاق تحصیلی ایفا میکند .منظور از جو عاطفی خانواده ،تعامالت میان -فردی و
روابط احساسی و عاطفی میان اعضای یک خانواده است که نقشی بسیار مهم در فرایند سازگاری آنها
ایفا میکند .چگونگی برخورد و نظر افراد خانواده نسـبت به یکدیـگر ،احساسـات و عـالئق آنها به هم،
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همکاری و کمک در انجام دادن امور خانه میتواند بهعنوان عوامل مؤثر در سالمت روانی افراد یکخانواده
محسوب شود (پات ،وای و هوپ2014، 1؛ روترس و وان هاوت .)2019 ،2اگر دوستی ،محبت و صمیمیت
میان افراد یک خانواده برقرار باشد ،در فرزندان مهارت جرئتورزی پرورش مییابد و فرصت رشد و بالندگی
و خودشکوفایی مییابند .مشکالت و مسائل حلنشده در خانواده میتواند به شکست در امر یادگیری،
بیعالقگی به درس و مدرسه و ترک تحصیل منجر شود (یون ،لوپو و نیکوالیه .)2020،3همچنین
جو عاطفی مثبت و تعامالت سازنده افراد خانواده با یکدیگر میتواند زمینههای شوق و اشتیاق به یادگیری
و دانستن و افزایش عملکرد تحصیلی را در پی داشته باشد (آمالیا و لطیفه2019،4؛ پارک و لی.)2020،5
پژوهش حاضر برمبنای مطالعات صورت گرفته و بر پایه نظریات و مدلهای مرتبط با موضوع ،تعامل
میان این متغیرها را مشخص میسازد .پژوهشهای پیشین به بررسی روابط ساده میان تکتک متغیرها
پرداختهاند و هیچ پژوهشی روابط ساختاری این متغیرها را بهصورت کلی و با نقش میانجی هیجانهای
تحصیلی بررسی نکرده است .پژوهش حاضر بهمنظور برطرف کردن این کاستی و بررسی روابط ساختاری
این متغیرها در یک محیط آموزشی انجام شده است .عالوه بر آن ،درک فرایند تغییرات اشتیاق تحصیلی،
علل و پیامدهای آن ،دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت را در درک سازوکارهایی کمک میکند که
موجب تقویت اشتیاق تحصیلی میشوند و آنها را در مداخالت مدرسه -محور یاری میدهد .اهمیت
پژوهش حـاضر به این دلیل است کـه به بررسی نقش میـانجیگری هیجانهـای تحصیلی در پیشبینی
اشتیاق تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و جو عاطفی خانواده پرداخته است؛ سازههایی که بهراحتی
قابل آموزش ،بهبود و پیشرفت اند .بررسی عوامل مرتبط با پیشبینی اشتیاق تحصیلی بهویژه در دوره
اول متوسطه اهمیت بسیار دارد ،چرا که در این دوره نوجوانان در مراحل شکلگیری هویت اند ،از این رو
میتواند آینده تحصیلی و شغلی آنها را رقم بزند .با توجه به هدف پژوهش ،مالحظات نظری و یافتههای
پژوهش موجود ،فرضیه اصلی پژوهش به این شرح آزمون میشود:
اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را میتوان بر اساس حمایت تحصیلی و جو عاطفی خانواده ،با میانجیگری
مؤلفههای هیجانهای تحصیلی پیشبینی کرد.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه
آماری را همۀ دانشآموزان دختر دوره متوسطه اول شهر سمنان در سال تحصیلی1398-99
تشکیل میدادندکه از میان آنها بر اساس جدول مورگان و با بهکارگیری روش نمونهگیری تصادفی
1. Paat, Wei & Hope
2. Roeters & van Houdt
3. Ion, Lupu & Nicolae
4. Amalia & Latifah
5. Park & Lee
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 روش پژوهش

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

خوشهای تعداد  242دانشآموز بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در نهایت پرسشنامههای  236دانشآموز
قابلتحلیل بودند .فرایند انتخاب نمونه به این صورت بود که نخست شهر سمنان به چهار منطقه
شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم شد .از میان مدارس مقطع متوسطه دخترانه هر منطقه ،بهطور
تصادفی دو مدرسه و از هر مدرسه بهطور تصادفی ،دو کالس درس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .سپس
پرسشنامهها به دانشآموزانی داده شد که تمایل به مشارکت در پژوهش داشتند .پرسشنامههایی را
که بهطور ناقص تکمیل شده بودند یا مشارکتکنندگان در پژوهش بهدلیل حجم زیاد سؤاالت،
دقت کافی در پاسخگویی بهکار نبرده بودند ،حذف شدند .در نهایت  236پرسشنامه مورد تحلیل
قرار گرفتند .در طول برگزاری آزمونها ،پژوهشگر و دستیار او ،بدون حضور معلم و معاون مدرسه ،در
کالس درس حضور داشتند .زمان برگزاری آزمونها با مدیر و معاونان مدارس هماهنگ میشد تا در
زمان اوقات فراغت دانشآموزان باشد.
مالحظات اخالقی پژوهش از این قرار بود که رضایت آگاهانه مشارکتکنندگان در پژوهش گرفته شد.
اطالعات کامل در مورد پژوهش به آنها داده شد و آنها در مورد شرکت در پژوهش آزادانه تصمیمگیری
کردند .مشارکتکنندگان میتوانستند در صورت انصراف به پرسشنامهها پاسخ ندهند و پژوهش را
ترک کنند .پرسشنامهها بدون ذکر نام و نام خانوادگی بود.

 ابزارهای پژوهش

1. Fredricks, Blumenfeld & Paris
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 .1مقیاس اشتیاق تحصیلی :پرسشنامه اشتیاق تحصیلی را فردریکز ،بلومنفیلد و پاریس)2004(1
تهیه کرده و شامل سه مؤلفه رفتاری ،عاطفی و شناختی است .پاسخ هر کدام از سؤاالت دارای
نمرات یک تا پنج است که از هرگز تا همیشه را شامل میشود .حداقل و حداکثر نمره و نقطه
برش در کل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی به ترتیب  75 ،15و  ،45در بعد اشتیاق رفتاری
 20 ،4و  ،12در بعد اشتیاق عاطفی  30 ،6و  18و در بعد اشتیاق شناختی  25 ،5و  15است.
نمره پایینتر نشاندهنده اشتیاق تحصیلی کم و نمره باالتر نشاندهنده اشتیاق تحصیلی زیاد
است (محمودیان و همکاران .)1397 ،روایی این پرسشنامه در پژوهش عباسی و همکاران
( )1395تأیید شده و پایایی کل به روش آلفای کرونباخ در پژوهش آنها  0/66بهدست آمده
است .در پژوهش صفری و همکاران ( ،)1394پایایی کل به روش آلفای کرونباخ  0/74محاسبه
شده است (بهنقل از باقری و همکاران .)1398 ،در پژوهش محمودیان و همکاران ()1397
ضریب آلفای کرونباخ کل سؤاالت  0/77بهدست آمده است .ویژگیهای روانسجی این ابزار روی
دانشآموزان مقطع متوسطه مورد بررسی قرار گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس
 0/796و خردهمقیاسهای رفتاری  ،0/582عاطفی  0/705و شناختی 0/720بهدست آمده

پیشبینی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده
و حمایت تحصیلی در دانشآموزان :نقش میانجی هیجانهای تحصیلی
 دکتر فاطمه بیانفر  نفیسه پرتونژاد  دکتر سیدموسی طباطبایی

31-48

است .همچنین مقیاس از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار بود .نتایج تحلیل عامل تأییدی
نیز نشان داد ساختار پرسشنامه برازش قابلقبولی با دادهها دارد (باقری ،غضنفری و نیکدل،
 .)1398در پژوهشهای فردریکز و همکاران ( )2004آلفای کرونباخ برای اشتیاق رفتاری ،0/92
عاطفی  0/87و شناختی  0/77بهدست آمده است .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ کل
سؤاالت پرسشنامه  0/74بهدست آمده است.

 .2پرسشنامه هیجانهای تحصیلی (پکران ،گوئتز و فرنزل) :این ابزار را پکران ،گوئتز و
فرنزل )2005( ،1بهمنظور اندازهگیری هیجانهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ساختهاند .این
پرسشنامه از نوع خودگزارشی و دارای سه بخش کالس ،یادگیری و امتحان است .در هر بخش
 8زیرمقیاس وجود دارد .زیرمقیاسهای مربوط به کالس 80 ،سؤال دارند و هشت هیجان لذت،
امیدواری ،غرور ،خشم ،اضطراب ،شرم ،ناامیدی و خستگی را اندازهگیری میکنند .آلفای کرونباخ
خردهمقیاسهای پرسشنامه از  0/75تا  0/95بهدست آمده که بیانگر پایایی قابلقبول ابزار است.
در این پرسشنامه دانشآموزان تجربیات هیجانی خود را در یک مقیاس  5درجهاي لیکرت از
ال موافق تا کام ً
کام ً
ال مخالف درجهبندي میکنند (پکران و همکاران .)2011،این ابزار را کدیور
و همکاران در سال  ،1388روی  600دانشآموز تهرانی هنجاریابی کردهاند .این پژوهشگران
برای بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی استفاده
کردهاند و ضرایب آلفای کرونباخ را در زیر مقیاسها 0/74 ،تا  0/86بهدست آوردهاند .در پژوهش
حاضر با توجه به اهداف پژوهش و با توجه به حجم زیاد سؤاالت از خردهمؤلفههای لذت ،اضطراب
و خستگی نسبت به کالس در مجموع از  30سؤال استفاده شده است .در پژوهش حاضر برای
بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن  0/78بهدست
آمده است.

1 Frenzel
2. Heilbrun’s Parent-Child Interaction Rating Scale
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 .3پرسشنامه جو عاطفی هیلبرن :)1964( 2پرسشنامه جو عاطفی را هیلبرن بهمنظور سنجش
میـزان مهرورزی در تعامـالت کـودک  -والد ساخـته اسـت .ایـن پرسشنامه  16سؤال دارد که
 8خردهمقیاس فرعی (محبت ،نوازش ،تأییـد کـردن ،تجربههـای مشترک ،هدیه دادن ،تشویق
کردن ،اعتماد و احساس امنیت) را میسنجد .از 16سؤال موجود در پرسشنامه 8 ،سؤال به پدر
و  8سؤال به مادر اختصاص داده شده است .این پرسشنامه یک مقیاس  5درجهای لیکرت از
خیلیکم تا خیلیزیاد است .نمرات باالتر از متوسط نشاندهنده وجود جو عاطفی مناسب میان
اعضای خانواده و نمرات پایینتر از متوسط حاکی از جو عاطفی ضعیف میان افراد خانواده است.
این پرسشنامه از روایی و اعتبار باالیی برخوردار است .جمشیدی ( )1379ضریب پایایی آزمون

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

جو عاطفی خانواده را از طریق آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه کرده که به ترتیب  0/87و
 0/83بهدست آورده است .همچنین موسوی شوشتری ( )1377روایی محتوایی این پرسشنامه
را با نظر متخصصان مورد تأیید قرار داده است (به نقل از ناهیدی .)1390،در پژوهش حاضر
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن برای کل
 0/83بهدست آمده است.

 .4پرسشنامه حمایت تحصیلی ساندز و پالنکت :این پرسشنامه را ساندز و پالنکت ()2005
برای سنجش میزان حمایت تحصیلی ساختهاند و دارای  24سؤال و چهار مؤلفۀ حمایت تحصیلی
دوستان ،پدر ،مادر و معلم است .نمرهگذاری پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  4درجهای است.
روایی محتوایی پرسشنامه موردتأیید اساتید صاحبنظر قرار گرفته و پایایی آن را سامانی و
جعفری ( )1389بهترتیب برای ابعاد حمایت تحصیلی دوستان  ،0/76پدر  ،0/85مادر  0/86و
معلم  0/85گزارش کردهاند .پایایی کل پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 0/87
بهدست آمده است.

 روشهای آماری تحلیل دادهها :دادههای این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتهاند.

 یافتهها
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یافتهها نشان میدهند که میانگین سنی  33/67درصد مشارکتکنندگان در پـژوهش سیزده سال
و چهـار ماه 32/54 ،درصـد چهـارده سـال و شش ماه و  33/79درصـد پانـزده سـال و هشت ماه است.
پایه تحصیلی  34/5درصد مشارکـتکنندگان هفتم 31/6 ،درصد هشتم و  33/9درصد نهم است.
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی همه متغیرها کمتر از  ±1/96است.
برای تحلیل دادههای آماری ،از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .نخست مفروضههای
تحلیل مسیر شامل نرمال بودن توزیع نمرات و عدم همخطی بررسی شده است .بررسی مفروضه
نرمالبودن توزیع نمرات ،نتـایج آزمـون شاپیرو  -ویلک و همچنین شاخصهای کجی و کـشیدگی
در جدول یک نشان داده است که تـوزیع نـمرات در همـه متغـیرهای پـژوهش نرمـال است .برای
بررسی استقالل باقیماندهها ،از آماره دوربین  -واتسون استفاده شده که مقدار آن برابر با 1/056
بوده است .این نتیجه نشان میدهد که پیشفرض استقالل باقیماندهها رعایت شده است .بررسی
شاخـص ( VIFبیشـتر از  )10و شـاخص تحـمل (کمتر از  )0/1نشـان داد که شـاخصهای  VIFو
تحمل در همه متغیرهای پیشبین در حد مطلوب است و میان متغیرهای پیشبین همبستگیهای
خیلیبزرگ و در نتیجه همخطی وجود ندارد.

پیشبینی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده
و حمایت تحصیلی در دانشآموزان :نقش میانجی هیجانهای تحصیلی
31-48

 دکتر فاطمه بیانفر  نفیسه پرتونژاد  دکتر سیدموسی طباطبایی

جدول  .1شاخصهای توصیفی نمرههای دانشآموزان در متغیرها
میانگین

انحراف
استاندارد

کجی

انحراف
استاندارد
کجی

کشیدگی

انحراف
استاندارد
کشیدگی

لذت از کالس درس

12

49

28/7167

9/43428

0/167

0/159

-0/652

0/318

اشتیاق تحصیلی

26

70

49/4592

9/71665

-0/004

0/159

-0/375

0/318

حمایت تحصیلی

44

79

63/3863

8/13179

-0/252

0/159

-0/457

0/318

جو عاطفی خانواده

45

72

57/7082

6/89020

-0/008

0/159

-0/572

0/318

اضطراب مربوط به کالس

8

49

35/7296

9/41202

-0/389

0/159

-0/438

0/318

خستگی نسبت به کالس

4

37/5

23/1631

7/27872

-0/261

0/159

-0/253

0/318

پایینترین باالترین
نمره
نمره

در جدول یک شاخصهای توصیفی متغیرها ارائه شده است .بر اساس دادههای جدول یک میانگین
اشتیاق تحصیلی  ،49/46انحراف استاندارد  9/72و میانگین حمایت تحصیلی  ،63/39انحراف استاندارد
 8/13و میانگین جو عاطفی خانواده  ،57/70انحراف استاندارد  6/89است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
لذت از
کالس
لذت از کالس درس

اشتیاق
تحصیلی

حمایت
تحصیلی

جو عاطفی
خانواده

اضطراب مربوط
به کالس

خستگی نسبت
به کالس

1

حمایت تحصیلی

0/022

**0/253

1

جو عاطفی خانواده

0/113

**0/587

**0/286

1

اضطراب مربوط به کالس

*0/148

**-0/353

0/012

*-0/142

1

خستگی نسبت به کالس

0/034

**-0/560

-0/078

**-0/375

**0/218

1
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اشتیاق تحصیلی

**0/281

1

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

براساس جدول  ،2هر دو متغیر جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی همبستگی مثبت معناداری
با اشتیاق تحصیلی دارند (آلفای  ،)0/01دو متغیر جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی همبستگی
معناداری با لذت از کالس ندارند .همبستگی میان جو عاطفی خانواده با اضطراب مربوط به کالس (آلفای
 )0/05و خستگی نسبت به کالس (آلفای  )0/01معنادار و منفی است ،اما همبستگی میان حمایت
تحصیلی با متغیرهای اضطراب مربوط به کالس و خستگی نسبت به کالس معنادار نیست .لذا در تحلیل
مسیر میتوان مشخص کرد که مجموعه این متغیرها از چه روابطی برخوردارند.
e2

اشتیاق تحصیلی

0/17

-0/27

14

36

e1

0/2
9

0/34

-0/

-0/

لذت از کالس

0/14

جو عاطفی خانواده

اضطراب
مربوط به کالس

0/29

2
-0/

7
/3
-0

e3

0/12

0/17
خستگی
نسبت به کالس

0/2

حمایت تحصیلی

e4

براساس شکل یک ،از میان خردهمؤلفههای هیجان تحصیلی ،خردهمؤلفههای لذت ،اضطراب و
خستگی نسبت به کالس ،نقش میانجی میان دو متغیر جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی با اشتیاق
تحصیلی را بازی میکنند .این مدل تحلیل مسیر براساس جدول سه ،از برازشی بسیار مناسب برخوردار
است ،بنابراین چنین روابطی میان متغیرهای تحقیق برپاست .ضرایب مسیر نوشته شده در پیکانهای
میان متغیرها ضرایب استانداردند.
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شکل  .1مدل نهایی بر اساس ضرایب برآورد استاندارد

پیشبینی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده
و حمایت تحصیلی در دانشآموزان :نقش میانجی هیجانهای تحصیلی
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جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص

شاخصهای مطلق (برازندگی مدل)
NIMC Df

مقدار مطلوب
مقدار مشاهده
شده

2

P

شاخصهای نسبی

GFI RMSEA CMIN/df

NFI

TLI

IFI

RFI

PNFI PCFI

>0/05

 1تا 5

<0/60 <0/60 <0/60 <0/90 <0/90 /10 <0/90 >0/10

0/494 1/410

0/705

0/13 0/13 0/965 1/002 1/01 0/995 0/998

یافتههای جدول  3نشان میدهد که مدل از برازشی بسیار مناسب برخوردار است ،بنابراین روابطی
که در شکل یک توضیح داده شده میان متغیرهای پژوهش برپاست.
جدول  .4برآورد ضرایب اثرمستقیم

جو عاطفی خانواده بر اضطراب مربوط به کالس

-0/142

-2/197

0/028

جو عاطفی خانواده بر لذت از کالس

0/138

2/039

0/041

جو عاطفی خانواده بر خستگی نسبت به کالس

-0/354

-5/637

0/001

اضطراب مربوط به کالس بر لذت از کالس

0/168

2/603

0/009

اضطراب مربوط به کالس بر خستگی نسبت به کالس

0/166

2/747

0/006

حمایت تحصیلی بر خستگی نسبت به کالس

0/022

0/347

0/729

حمایت تحصیلی بر لذت از کالس

-0/019

-0/284

0/776

جو عاطفی خانواده بر اشتیاق تحصیلی

0/331

6/879

0/001

لذت از کالس بر اشتیاق تحصیلی

0/281

6/470

0/001

اضطراب مربوط به کالس بر اشتیاق تحصیلی

-0/250

-5/641

0/001

خستگی نسبت به کالس بر اشتیاق تحصیلی

-0/362

-7/763

0/001

حمایت تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی

0/108

2/433

0/015

مسیر
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ضریب مسیر
استاندارد

T

P

فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

براساس یافتههای جدول  ،4مسیرهای حمایت تحصیلی بر خستگی نسبت به کالس ،لذت از کالس
و اضطراب مربوط به کالس معنادار نیستند .البته مسیر حمایت تحصیلی بر اضطراب مربوط به کالس،
بهدلیل اینکه در شاخصهای اصالح ،پیشنهاد حذف آن داده شده بود تا شاخصهای برازش بهبود یابند،
در مدل باال موجود نیست .بقیه مسیرهای مدل معنادار شده است.

بحث و نتیجهگیری..........................................................................................
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پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اشــتیاق تحصیلی بر اساس جو عاطفی خانواده و حمایت
تحصیلی با نقش میانجی هیجانهای تحصیلی در دانشآموزان مقطع اول متوسطه شهر سمنان
انجام گرفته اســت .بر اساس پیشینه مطالعهشــده و برپایه نظریات و مدلهای مرتبط با موضوع
پژوهش مدل روابط مســتقیم و غیرمستقیم متغیرها آزمون شد و همانگونه که در نتایج یافتهها
مشاهده شده ،الگوی پیشنهادی برازش خوبی بر دادهها نشان داده است .نتایج نشان میدهد که
تمامی بارهای عاملی نشانگرها بر متغیرهای مکنون مربوط به خودشان معنادارند .همچنین این
نتایج نشــان میدهد که ضرایب مسیر مستقیم مدل ،بر اشتیاق تحصیلی در سطح آلفای 0/01
معنادارند .عالوه بر آن مدل توانســته اســت تغییرات هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی را
پیشبینی کند .نتیجه بهدســت آمده (برازش مناسب دادهها با الگوی پیشنهادی) حاکی از این
است که اشتیاق تحصیلی در میان دانشآموزان را میتوان برمبنای مجموعهای از متغیرها شامل
جو عاطفی خانواده و حمایت تحصیلی با میانجیگری هیجانهای تحصیلی توصیف کرد.
پکران ،فرنزل ،گوئتز و پری )2007( ،دالیل چهارگانهای را که اهمیت هیجانهای یادگیرندگان
را نشان میدهند ،بیان کردهاند .ازجمله این دالیل ،ارتباط مستقیم و تنگاتنگ هیجانهای تحصیلی
با بهزیستی یادگیرنده ،تأثیر هیجانها بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی ،اثر بنیادین هیجانها
بر کیفیت ارتباط در کالس و نقشــی اســت که بهطور کلی در پیشــبرد فرایند تحصیلی دارند.
هیجانها در موقعیتهای گوناگون ظاهر میشوند و معموالً بهمثابه متغیر میانجی (پکران،)2006،
نقش تســهیلکننده یا مانعســاز دارند .پژوهشــهای متعدد نیز رابطه آن را با متغیرهایی مانند
انگیزش تحصیلی و خودگردانی (پکران و همکاران )2002،و راهبردهای شناختی و فراشناختی
(اپلتون )2020،و حتی بهزیســتی روانشــناختی (کارمونا و همکاران )2021،نشــان داده اند.
یافتههای پژوهش نشــان دادند که ضریب مســیر جو عاطفی خانواده بر اشتیاق تحصیلی و
لذت از کالس بهطور مثبت و مســتقیم و با خستگی و اضطراب بهطور منفی و مستقیم معنادار
اســت .این یافته با نتایج پژوهشــهای ارجمند و کاظمیانمقدم ( ،)1398آبراهامسه و همکاران
( )2012و آمالیا و لطیفه ( )2019هماهنگ است .در تبیین این یافته میتوان گفت که اشتیاق
تحصیلــی و لــذت از حضور در کالس درس با ویژگیهایی چون رضایتمندی از زندگی ،شــور و
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نشــاط ،سرزندگی و سرحالی ،شادی و خوشحالی ،آسودگیخاطر ،آرامش و آسایش همراه است.
این ویژگیهای اخالقی میتوانند لذت بردن از حضور در کالس و اشــتیاق تحصیلی را پیشبینی
کنند .یکی از مهمترین عوامــل اثرگذار در تجربه هیجانات مثبت تحصیلی ،جو عاطفی خانواده
اســت .اگر پدر و مادر روابط گرم و صمیمانهای با فرزندان خود داشــته باشند و همواره نیازهای
آنان را در حد لزوم و بهشکل مطلوب فراهم کنند ،آنها با غرور و اعتمادبهنفس پا به عرصه زندگی
تحصیلی میگذارند و در حل مشکالت به خود بیم و ترس راه نمیدهند و با دوستان ،همکالسان
و معلمان مشــکلی نخواهند داشت .در حقیقت اشتیاق تحصیلی دانشآموزان و هیجانات مثبت
تحصیلی در آنان با محبت کردن ،نوازش کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن
و احســاس امنیت در محیط خانواده ارتباطی مســتقیم دارد .بنابرایــن میتوان نتیجه گرفت،
در صورتی که والدین به نیازهای عاطفی فرزندان خود در حد معقول رسیدگی کنند و با آگاهی
از اصول تعلیم و تربیت و چگونگی رشــد شــخصیت و ویژگیهای کودک در هر مرحله از رشد،
با آنها برخورد کنند ،شاهد هیجانات مثبت تحصیلی خواهیم بود .در تبیین یافتههای این قسمت
از پژوهــش همچنین میتوان گفت جو روانی اجتماعی مثبت حاکم بر کالســهای درس و جو
عاطفی مثبت حاکم بــر خانواده با افزایش عوامل محافظتکننده بر هیجان تحصیلی تأثیر علی
میگذارد و هیجان تحصیلی نیز از راه میانجی و نقش واســطهای اشــتیاق تحصیلی را افزایش
میدهد .در تبیین این یافته همچنین میتوان به نظریه آموزشــگاهی بلوم اشاره کرد .در نظریه
بلوم ،از اشــتیاق تحصیلی با عنوان بازدههای عاطفی یادگیری مثبت یاد میشــود .در بازدههای
عاطفــی یادگیری ،لذت بردن از کالس ،با عنوان عاطفه نســبت به موضوعات درســی و عاطفه
به آموزشــگاه مطرح میشــود .لذت بردن دانشآموز از کالس درس در حقیقت به انگیزش وی
برای یادگیری تکالیف جدید و کیفیت آموزش یعنی میزان مناسبت اشارهها یا نشانهها ،تمرینها
و تقویت یادگیری با نیازهای یادگیرنده مربوط میشــود .هرجا کــه ویژگیهای عاطفی ورودی
دانشآموز و کیفیت آموزش در حد مطلوب باشــد ،تمام بازدههای عاطفی یادگیری مانند نگرش
به کالس درس در ســطحی باال یا مثبت خواهد بــود و تفاوتهای اندکی در اندازههای بازدههای
یادگیری مشاهده خواهد شــد .هر کجا که در ویژگیهای ورودی عاطفی دانشآموزان تفاوتهای
قابلمالحظهای باشــد و کیفیت آموزش برای دانشآموزان در ســطح بهینه نباشــد ،بازدههای
یادگیــری تفاوتهای زیادی را نشــان خواهند داد .به هر میزان که هر یــک از متغیرها یا تعداد
بیشــتری از آنها از سطح بهینه پایینتر باشد ،بههمان نسبت سطح و نوع پیشرفت دانشآموزان
در یادگیری پایینتر و مشــکالتی که آنان در جریان یادگیری با آن مواجه خواهند شد و مقدار
زمان و تالش الزم برای پیشــرفت بیشــتر و احساس آنها نســبت به جریان یادگیری و حضور
در کالس درس و مدرســه منفیتر خواهد بود (بلــوم1982 ،؛ بهنقل از بیانفر و ملکی.)1393،
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1. Santrock
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یکی از عوامل مؤثر بر بازدههای عاطفی یادگیری ،نظر والدین در زمینۀ شایستگی فرزندان خود
در امور تحصیلی اســت .در رویکرد انسانگرایان ،برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی را
در افراد افزایش داد .در رویکرد شــناختگرایان انگیزش شایســتگی موجب میشــود که افراد
با محیط خود بهطور مؤثر برخورد کنند و بر دنیای خود مســلط شــوند .در رویکرد رفتارگرایی
مشوقهای بیرونی مانند برخورد محبتآمیز والدین ،تشویق کالمی آنها و دادن جایزه به فرزندان
منبع انگیزشی برای دانشآموزان محسوب میشود .مشوقهای بیرونی و ایجاد احساس شایستگی
از درون خانــواده سرچشــمه میگیرند .در نظریه اجتماعی -فرهنگی ،نیــاز پیوندجویی یا نیاز
پیوستگی در دانشآموزان در انگیزش آنان به صرف وقت با همساالن ،ایجاد دوستیهای صمیمانه،
وابســتگی به والدین و اشــتیاق به برقراری روابط صمیمانه با معلمان انعکاس مییابد .بنابراین
جو عاطفی خانواده و وابســتگی ایمن بــه والدین تعیینکننده اشــتیاق تحصیلی و گرایش به
برقراری روابط صمیمانه با معلمان و همکالســیها و لذتبردن از حضور در کالســهای درس و
انجام دادن تکالیف درسی است (سانتروک2004،1؛ بهنقل از سیف.)1398 ،
یافتههای پژوهش همچنین نشــان دادند که ضریب مسیر جو عاطفی خانواده بر هیجانهای
منفی (خســتگی و اضطراب) معنادار اســت .این یافته در راســتای پژوهشهای پات و همکاران
( ،)2014روتــرس و وانهــاوت ( )2019و یون و همکاران ( )2020اســت .در تبیین این یافته
میتوان گفت هیجانپذیری منفی با ویژگیهایی همچون نگرانی و اضطراب ،ناامیدی ،خســتگی،
بیحوصلگی و احســاس بیارزشــی همراه اســت .باتوجه بــه نظریه تعامل خانــواده بروک 2و
همکاران( )1990وجود مشــکالت ارتباطی در سبک تعامالت خانوادگی ،فراوانی بیشتر نگرانی،
اضطراب ،خستگی و بیحوصلگی در فرزندان این خانوادهها را توجیه میکند .همچنین بر اساس
نظریه کنتــرل اجتماعی الیوت ،)1985( 3وجود فشــار در درون خانوادهها و عدم وجود روابط
صمیمانه میان والدین و فرزندان ،احســاس خودارزشــمندی ،کارآمدی و کنترل عواطف منفی
بهشیوهای ســازنده را در فرزندان کاهش میدهد (پارک و لی .)2020،بسیاری از دانشآموزانی
که اشــتیاق تحصیلی پایین و عدم پیشــرفت در امور تحصیلی دارند ،از مشــکالت خانوادگی
مانند جدایی و طالق ،شــرایط خانوادگی متعارض و غیرقابل تحمل ،اشکال در برقراری ارتباط
با اعضای خانواده ،نبود محبت و عشــق دوطرفه با والدین و همچنین ســرزنش ،توبیخ ،تحقیر
و تنبیه بیش از حد رنج میبرند .این شــرایط بهمنزلۀ عوامل مؤثر در بیاشــتیاقی به تحصیل،
اضطراب و نگرانی ،خســتگی و بیحوصلگی در کالس و مدرســه بیان میشــود (آبراهامسه و
همکاران .)2012،هنگامیکه فرزندان از لحاظ عاطفی در خانواده حمایت نشــوند و طرد شوند،
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از نظر روانشــناختی احساس تنهایی بر آنان غلبه میکند و زمینههای افسردگی ایجاد میشود.
افســردگی نیز کاهش انگیزه و بیحوصلگی ،کاهش انرژی و خســتگی ،ناامیدی و افت عملکرد
تحصیلی را در پــی دارد .دانشآموزانی که هیجانپذیری منفی باالیی دارند ،با احتمال کمتری
به انجام دادن تکالیف درســی میپردازند و با توجه به سطوح پایین خودکنترلی و خودتنظیمی
و ســطوح باالی اضطراب و استرس و فقدان کنترل شخصی بر امور ،اشتیاق تحصیلی پایینتری
دارند .در حقیقت هیجانپذیری منفی بهطور مستقیم ،غیرمستقیم یا از طریق نقش میانجیگری
بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی اثرگذار است.
نتایج پژوهش همچنین نشــان داد که ضریب مسیرهای حمایت تحصیلی بر لذت ،خستگی
و اضطراب مربوط به کالس معنادار نیســتند .پژوهشی که مســتقیماً به بررسی رابطه حمایت
تحصیلی با هیجانات تحصیلی پرداخته باشــد تاکنون انجام نشــده است .با این حال نتایج این
بخش از یافتهها با نتایج پژوهشــهای هاوارد( ،)2018کاکادا و همکاران( )2019و آمالیا و لطیفه
( )2019همخوان نیســت و با یافتههای پژوهش قاســمی ،مکتبی و یخچالی( )1396همخوان
است .قاسمی و همکاران ،در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطه بین انسجام خانواده و
حمایت تحصیلی از سوی پدر و مادر با پیوند با مدرسه و مؤلفههای آن معنادار نیست .در تبیین
احتمالی برای تناقض در این یافتهها میتوان به احتمال وجود تعدیلکنندههای این ارتباط اشاره
کرد .به این ترتیب که تعدیلکنندههایی چون فرهنگ گروه نمونه ،ســاختار ســازمانی مدارس
این شــهر ،حتی مکان جغرافیایی و در نتیجه فرهنگ آن منطقه ،بر ارتباط و اهمیت جنبههای
خاصی از حمایت تحصیلی(حمایت پدر ،مادر ،معلم و دوســتان) و هیجانات تحصیلی تأثیرگذار
است .این فرض احتمالی را نیز میتوان در نظر گرفت که معنادار نشدن مسیر حمایت بر هیجان
ممکن اســت به سنجش و مفهومسازی ســاختاری این عامل برگردد .باید بررسیهایی در زمینه
مفهومســازی ساختاری و گســتره مؤلفههای این عامل در نظر گرفته شــود .همچنین در این
پژوهش همۀ خردهمؤلفههای هیجانهای تحصیلی بهکار گرفته نشده و در مورد حمایت تحصیلی
خردهمؤلفهها بهتفکیک بررســی نشــده است .بســته به اینکه هر کدام از پژوهشها چه بعدی از
هیجانات تحصیلی را سنجیده باشند ،نتایج متفاوتی مورد انتظار است .عدم رابطه میان حمایت
تحصیلی و هیجانات تحصیلی نیز میتواند به سنجش کلی عامل حمایت تحصیلی مربوط باشد.
ممکن اســت دانشآموز از حمایت معلم برخوردار باشــد ،اما از حمایت پدر ،مادر یا همســاالن
برخوردار نباشــد .در این صورت مســیر حمایت تحصیلی قادر به پیشبینی هیجانات تحصیلی
نخواهد بود .دلیل دیگر ناهمخوانی میان پژوهشــها را میتوان به برخی از عوامل محیطی نسبت
داد .طی روند رشــد متغیرهای مداخلهای زیادی در مدرســه و خانواده وجود دارد که میتواند
بر نتایج پژوهش تأثیرگذار باشــد .در دوران نوجوانی افراد وقت بیشــتری را در بیرون از منزل و
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در تعامل با دوستان میگذرانند .تعلق داشتن به شبکه بیثباتی از گروه همساالن که رفتارهای
غیرمســئوالنه را حمایت میکند ،موجب میشود دانشآموزان به احتمال کمتری در فعالیتهای
مدرسه درگیر شوند (قاسمی و همکاران .)1396،در تبیینی دیگر ،عدم همسویی میتواند ناشی
از تفاوت در ابزار اندازهگیری ،خطاهای موجود در روشــهای آماری بهکار گرفته شده و همچنین
فرمهای خودگزارشدهی باشد .از آنجا که در فرمهای خودگزارشدهی یافتهها بر اساس گزارش
ذهنی افراد تنظیم شــدهاند میتواند مبتنی بر واقعیت نباشــد .عالوه بر آن نوجوانان در سنین
آرمانگرایی هستند و ممکن است در گزارشهای شخصی پاسخ درستی به سؤاالت ندهند.
در پایان پیشنهاد میشود که با توجه به نقش میانجی هیجانات تحصیلی ،همۀ دستاندرکاران
نظــام آموزش و پرورش ،بهویژه معلمــان نهایت تالش خود را در ارتقای عاطفه مثبت به درس
و مدرســه و افزایش کیفیت بازدههای عاطفی یادگیری انجام دهنــد و بهجای تأکید بر نمرات
تحصیلی باالتر ،تأکید بر ایجاد عشق و عالقه به کتابها ،واحدهای درسی و کالسهای درس داشته
باشــند .همچنین پیشنهاد میشود که بخشی از ارزشــیابی معلمان را به ایجاد شور و شوق در
دانشآموزان برای یادگیری مطالب درســی و ایجاد بازدههای عاطفی یادگیری مثبت اختصاص
دهند و با توجه به نقش جو عاطفی خانواده ،مشــاوران مدارس جلســات مشــاورهای گروهی و
فردی و کارگاههای آموزشــی را با محوریت روشــهای ارتقای اشتیاق تحصیلی در دانشآموزان
با تأکید بر جو عاطفی برای خانوادهها ترتیب دهند .افزونبر این با در نظر گرفتن نقش حمایت
تحصیلی ،کارگروههایی برای دانشآموزان ،معلمان ،پدران و مادران بهطور جداگانه ترتیب داده
شــود تا شیوههای حمایت تحصیلی از همکالسیها ،دانشآموزان و فرزندان بهطور عملی آموزش
داده شــوند .این پژوهش با محدودیتهایی مواجه بود .از جمله این محدودیتها میتوان به قلمرو
زمانی و مکانی ،دادههای خودگزارشی و رویکرد کمی اشاره کرد.
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