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هدف این پژوهش بررســی رابطة جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی
باواسطهگری خودکارآمدی ادراکشده در میان گروهی از دانشآموزان دوره متوسطه اول بود.
این پژوهش از نوع همبستگي بود و در آن روابط میان متغيرهاي پژوهش بهروش مدلسازي
معادالت ساختاري بررسي شده است .جامعه آماری پژوهش شامل همة دانشآموزان دوره
اول متوسطه شهر مرودشت بود که در سال تحصیلی  1397-98مشغول به تحصیل بودند.
شرکتکنندگان  356دانشآموز بودند كه بهروش نمونهگيري تصادفي خوشهای انتخاب شدند و
بهطورانفرادیمقیاسهایجوعاطفیخانواده(هیلبرن،)1964،ارزشمدرسه(تومینن-سوینی،
ســالمال  -آرو و نیمیویرتا ،)2012 ،خودکارآمدی ادراکشده (موریس )2001 ،و پرسشنامة
ســرزندگی تحصیلی (دهقانیزاده و حســینچاری )1391 ،را تکمیل کردند .تحلیل دادهها
با روش مدلســازی معادالت ساختاری و با بهرهگیری از نرمافزار ( AMOSنسخه  )24انجام
شده است .نتایج حاکی از برازش مدل با دادهها بود .در مورد رابطه میان متغیرها مشاهده شد
که جو عاطفی خانواده قادر به پیشبینی مستقیم سرزندگی تحصیلی است .جو عاطفی خانواده
و ارزش مدرســه نیز پیشبینیکنندة مســتقیم خودکارآمدی ادراکشدهاند .افزون بر این،
خودکارآمدی ادراکشــده توانســت میان جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی
تحصیلی نقش واســطهای ایفا کند .این یافتهها بر نقش متغیرهای بافتی خانواده و مدرسه
در ترغیب فراگیران به مشــارکت در امور مدرسه برای غلبه کردن به نامالیمات تحصیلی و
دستیابی به سرزندگی تحصیلی تأکید دارند .مهمتر از همه اینکه نقش این متغیرهای بافتی از
راه تأثیرگذاری بر متغیر روانشناختی خودکارآمدی ادراکشده است.

 مقدمه

فصلنامه خانواده و پژوهش

بخــش قابلتوجهــی از فشــارها و چالشــهای زندگی انســان مربوط بــه چالشــهای تحصیلی در
دوران نوجوانی اســت که مســائلی مانند نمرات پایین ،ناســازگاریهای تحصیلی ،استرســهای مدرســه
و محیطهای کالســی ســرد و غیرهمدالنه را شــامل میشــود (مارتین و مــارش2020 ،1؛ ثمریصفا،
دشــتیاصفهانی و پوردل .)1400 ،برای رویارویی با چالشــهای یادشــده ،پژوهشــهای اخیر بر ظرفیتها
2
و تواناییهــای دانشآمــوزان تأکیــد کردهاند .از جمله این تواناییها و اســتعدادها ،ســرزندگی تحصیلی
است (یان ،هایور و الهوری2018 ، 3؛ سولبرگ ،هاپكینز ،اومانسن و هالواری .)2012 ، 4سرزندگی تحصیلی
را پاسخ مثبت ،مفید ،سازنده و انطباقی به انواع چالشها و موانعی اطالقی کردهاند که در عرصة مداوم و جاری
تحصیلی ،تجربه میشوند (پاتوین ،وود و پکران2020 ، 5؛ میلر ،کانلی و مکگوایر2013 ، 6؛ غفاری ،داودی،
یاسبالغیشراهی ،غضنفرینژاد و مهرابی .)1399 ،باتوجه به نقش سرزندگی تحصیلی در سازگاری با چالشها
و نامالیمات تحصیلی ،شناســایی پیشایندهای آن چالش اساسی پیش روی صاحبنظران است و پژوهش
حاضر نیز به این موضوع اختصاص دارد .در همین راســتا برای تبیین سرزندگی تحصیلی در این پژوهش
مدلی مبتنی بر نظریه دیک و هولتزمن )2013( 7تدوین و به آزمون گذاشته شده است.
دیک و هولتزمن ( )2013پیشــایندهای سرزندگی تحصیلی را بر اساس جنبة غالب آنها (روانی ،بافت
آموزشگاهی یا خانوادگی) در سه سطح مختلف عوامل روانشناختی ، 8عوامل مدرسهای و مشارکتی 9و عوامل
خانوادگی و همساالن 10دستهبندی کردهاند .سطح روانشناختی دربردارندة باورهای خودکارآمدی ،احساس
کنترل ،هدفمندی و انگیزش اســت .سطح مدرســه و مشارکت بیانگر تأثیر مشارکت در کالس ،آرمانهای
آموزشــی ،لذت بردن از مدرســه ،ارتباط با معلمان و بازخورد مؤثر آنها ،حضور و غیاب کالسی ،ارزشهای
مدرســه ،فعالیتهای فوقبرنامه و به چالش کشیدن برنامه درســی است .سطح خانواده و همساالن شامل
حمایتهای خانواده ،ارتباط با افراد جامعهپســند ،شبکههای غیررسمی دوستان ،تعهد همساالن به آموزش
و پرورش ،والدین مقتدر و مراقب و ملحق شــدن به سازمانهای جامعهپسند است (ماستن و کوتسورث،11
1998؛ ویمن .)2002 ، 12در این پژوهش ،به پیروی از پژوهشــهای مطرحشــده ،به نمایندگی از ســطح
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مدرسه و مشارکت ،ارزش مدرسه  ، 1به نمایندگی از سطح روانشناختی ،متغیر خودکارآمدی ادراکشده 2و
به نمایندگی از سطح خانواده و همساالن ،متغیر جو عاطفی خانواده 3انتخاب شدند که این انتخاب بر اساس
فرض پشتیبانی این متغیرها در ترغیب فراگیران برای تالش بهمنظور دستیابی به موفقیت و خلق شرایط
تحصیلی مطلوب صورت گرفته است .در ادامه به معرفی هریک از این متغیرها پرداخته میشود.
شواهد تجربی بسیاری از نقش جو عاطفی خانواده در سازگاری ،شایستگی و موفقیت تحصیلی (ازمشا،
کوپر و براون2009 ،4؛ دانیلسن ،واییام ،ویلهلمزن و ولد2010 ، 5؛ محبینورالدینوند ،مشتاقی و شهبازی،
1391؛ بارانی ،درخشــان ،انارینژاد و جوانمرد1398 ،؛ ارجمنــد و کاظمیانمقدم1398 ،؛ خلعتبری و
سهیلیپور )1396 ،حمایت میکنند .خانواده كاركردهاي فراواني دارد و از این طریق شيوة رفتار فرزندان
را در محيط تعيين ميكند (راوات و گوالتی .)2019 ،6منظور از جو عاطفی خانواده ،نحوة برقراری ارتباط
و طرز برخورد افراد خانواده با هم است .نظر افراد خانواده نسبت به هم ،احساسات و عالقه آنها به یکدیگر
و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای یکدیگر و همکاری یا رقابت آنها با هم ،نحوة ارتباط آنها
8
را نشان میدهد (فخاریان ،یعقوبی ،ضرغامحاجبی و محققی .)1399 ،براساس نظریة فعالیت 7نئوگارتن
( )1964برقراری و نگهداشت روابط فعال خانوادگی و برخورداری از جو عاطفی و مشارکت در تعاملهای
جمعی ،به پویا نگهداشتن فرد کمک شایانی میکند (آکنبام )2009 ، 9و نیروی بالقوهای برای پشتیبانی
ســامت روانی محسوب میشود و به غنی شدن احساس بهزیستی ذهنی میانجامد (دیک و هولتزمن،
 .)2013راجاپاکسا و داندز )2002( 10و یه و اینوز )2003( 11نیز دریافتند که جو عاطفی خانواده در ایجاد
ســازگاری تحصیلی ، 12نقش حیاتی دارد .در مقابل ،فرزندان ناسازگار و مسألهدار (محروم از جو عاطفی
خانواده) و فرزنداني كه مربوط به خانوادههاي پر کشمکشاند ،در معرض رفتارهای ناسازگارنه قرار دارند
(گیل ،کولیالت و ویلی )2018 ، 13و نسبت به دانشآموزانی که والدین آنها با هم زندگی میکنند ،نمرات
14
پایینتری میگیرند و احتمال ترک زودهنگام مدرسه در میان آنها بیشتر است (مکالناهن و پرچسکی
 .)2008 ،مشاهده شده است که میان جو عاطفی خانواده و سرزندگی تحصیلی رابطة مثبت وجود دارد
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فصلنامه خانواده و پژوهش (جامعهشناسی ،روانشناسی و علوم تربیتی)
علمی

(شــیا2010 ، 1؛ مارش2007 ،؛ پاتوین ،کانرز ، 2ســیمز 3و داگالس -آزبورن2012 ،4؛ وولفلک2004 ، 5؛
فخاریان و همکاران .)1399 ،همچنین برخی از یافتهها نشان دادهاند که جو عاطفی خانواده بهويژه ارتباط
مؤثر والدين با دانشآموزان ،به ايجاد و افزايش خودكارآمدي و اطمينان آنان در برخورد مؤثر با تكاليف
و چالشــهاي تحصيلي كمك ميكند (فارل 6و همکاران2018 ،؛ چان و دیکسون ،)2011 ، 7پیامدی که
در نهایت به سرزندگی میانجامد .بهاینترتیب ،پرسش این است که آیا جو عاطفی خانواده از راه افزایش
خودکارآمدی به سرزندگی تحصیلی کمک میکند؟
مرور پژوهشهای موجود نشان میدهد که یکی از سؤاالت پاسخ داده نشده در متون علمی این است
کــه نقش جو عاطفی خانــواده در کنار متغیر مهــم مربوط به بافت تحصیلی یعنی ارزش مدرســه بر
ســرزندگی تحصیلی چگونه اســت .پژوهش حاضر به این موضوع نیز توجه دارد و ارزش مدرســه را در
کنار جو عاطفی خانواده بهمنزلة پیشــایند ســرزندگی تحصیلی قرار داده اســت .ارزش مدرسه بیانگر
قداســت مدرســه نزد دانشآموزان و شــکلدهنده فعالیتهای تحصیلی اســت .ادراک دانشآموزان از
مدرســه نقشــی مهم و تعیینکننده در یادگیری آنان دارد و رفتارشان را نســبت به تجربیات مدرسه
تحت تأثیر قرار میدهد (لســتر ،واترز و کراس .)2013 ،8اگر یادگیرندگان مدرسه را محیطی ارزشمند
و دوستداشــتنی بدانند و برای آن ارزش قائل شــوند ،یادگیری بهتری خواهند داشــت (کارنی ،جو،
هازلر و گکلر ،)2019 ،9زیرا چگونگی دســتیابی به هدف و راههای رســیدن به آن مســتقیماً با ادراک
11
دانشآمــوز از محیط درس در ارتباط اســت (هــررا ،گلوریا و کاســتالنوز .)2019 ،10اکلز و ویگفیلد
( )1995ارزش مدرســه را بهعنوان معنای ادراکشــده از فرایند رفتن به مدرسه در حالت کلی تعریف
کردهاند .معنای ادراکشده دربردارندة تفکر دانشآموز از جذابیت ،اهمیت و قابل استفاده بودن نتایج درس
خواندن و رفتن به مدرسه است (نیمیویرتا .)2004 ، 12پژوهشهای انجام گرفته ،بر نقش مهم ارزش مدرسه
در امر تحصیل تأکید کردهاند و نشان دادهاند که ارزش مدرسه حداقل با یکی از مفاهیم حوزة تحصیلی
ارتباط دارد (برزیل و اندرسون .)2020 ، 13در مجموع یادگیرندگانی که برای مدرسه ارزشی واال قائلاند
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در جهت رشــد و خود  -ارتقایــی حرکت میکنند ،بر نفس یادگیری تأکید دارند و به دور از احســاس
عدمکفایتمندی تحصیلی ،رفتارهای سازنده بیشتری از خود در محیط تحصیلی نشان میدهند (مرادی
و چراغی1393 ،؛ براتن و اوالســن2005 ، 1؛ دنیلــز 2و همکاران2008 ،؛ ایمز1992 ، 3؛ اکلز و همکاران،
1993؛ تومینن -سوینی ، 4سالمال -آرو 5و نیمیویرتا .)2012 ،2011 ،2008 ،عالوه بر این ،مشاهده شده
که ارزش مدرسه به ترغیب و مشارکت فعال دانشآموزان در انجام دادن وظایف تحصیلی و امور مدرسه
میانجامد و از این طریق به پیشــرفت و احســاس خودکارآمدی آنان کمک شایانی میکند (نیمیویرتا،
 .)2004خودکارآمدی ادراکشــده میتواند سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانشآموزان را افزایش دهد
(تالسما ،شوتز و نوریس2019 ، 6؛ برجي ،پاریال ،لِراش و دیکن2019 ، 7؛ شن .)2018 ، 8برایناساس در
پژوهش حاضر خودکارآمدی ادراکشده به عنوان متغیر واسطه در نظر گرفته شده است.
خودکارآمدی یکی از ســازههای مهم نظریه شــناختی -اجتماعی بندورا )1997( 9است که بهمثابه
يك عامل شــخصي ،نقشي كليدي در تعيين رفتار و تعامل با محيط دارد (لو اسکیاوو ،پريناري ،سايتو،
شوجي و بنايت .)2019 ، 10مفهوم خودکارآمدی به باورها يا قضاوتهاي فرد به تواناييهاي خود در انجام
دادن وظايف و مسئوليتها اشــاره دارد (كارادماس و كاالنتزي -عزیزی .)2006 ، 11راه ديگري كه بندورا
( )1991خودكارآمدي را شــرح داده ،برحسب ادراك فرد از مقدار كنترلي است كه بر زندگي خود دارد.
افراد ميكوشند بر رويدادهايي كه زندگي آنان را تحتتأثير قرار ميدهند ،اعمال كنترل کنند .با اعمال
نفوذ در موقعيتهايي كه آنان ميتوانند مقداري كنترل داشــته باشــند ،بهتر ميتوانند آيندة مطلوب را
تحقق بخشند و از نتايج نامطلوب ممانعت بهعمل آورند (کشتورز کندازی ،برزگر و شکوهی )1399 ،و
سازگاری بیشتری دارند (کشتورز کندازی و اوجینژاد .)1399 ،بر این اساس ،خودكارآمدي ادراکشده
ي ادراکشــده در زمينه تكاليف گوناگون ،يك سازه روانشناختي
به معناي قضاوتهاي فرد دربارة تواناي 
است كه واجد عناصر شناختي ،عاطفي و رفتاري است .خودکارآمدی ادراکشدهة هر فرد در خالل زمان
با تجربه تحول مییابد و عواملی مانند خانواده ،دوســتان و همساالن ،عوامل مدرسهای ،تغییرات رشدی
و تفاوتهای جنسیتی در آن مؤثرند .پژوهشــها نشان دادهاند که باورهای خودکارآمدی تأثیر نیرومندی
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1. Bråten & Olaussen
2. Daniels
3. Ames
4. Tuominen-Soini
5. Salmela-Aro
6. Talsma, Schüz & Norris
7. Bergey, Parrila, Laroche & Deacon
8. Shen
9. Bandura
10. Lo Schiavo, Prinari, Saito, Shoji & Benight
11. Karademas & Kalantzi-Azizi

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

بر انگیزش پیشــرفت ،انتخابها و میزان تالش و ســطح پشــتكار افراد و نهایتاً بر پیشــرفت و موفقیت
آنها دارد (کوســتاگیوالس ،الورانوس و کورفیاتیس2018 ، 1؛ آدســوال و لی .)2018 ، 2دانشآموزاني که
از خودکارآمدی ادراکشــدهة باالیی برخوردارند ،تكالیف دشــوار را بهمثابه چالش ميبینند ،نسبت به
اهدافشان متعهد باقي ميمانند و در صورت شكست بر تالش خود ميافزایند و نهایتاً پشتكار آنها موجب
موفقیت ميشود ،اما برای دانشآموزان دارای خودکارآمدی ادراکشدهة پایین ،تكالیف درسي دشوار در
حكم تهدید شــخصياند و مواجه شدن با شكست ،موجب درماندگي و دست کشیدن از تالش و نهایتاً
اکتفا به عدم موفقیت ميشود (زندر ،براور ،جنسن ،کراین و هانوور2018 ، 3؛ جانگ ،ژو و لي.)2017 ، 4
برخی یافتهها نیز حاکی از اثر خودکارآمدی بر ســرزندگي تحصیلي اســت (ویکتوریانو2016 ، 5؛ شن،
2018؛ مرادی و چراغی1394 ،؛ فخاریان و همکاران1398 ،؛ باشول.)2010 ، 6
بر اســاس مطالب پیشگفته بیشــتر پژوهشهای انجام شــده به تأثیر جداگانه جو عاطفی خانواده،
ارزش مدرسه و خودکارآمدی بر سرزندگی تحصیلی در دانشآموزان پرداخته و کمتر به تأثیر این عوامل
بهطــور همزمان توجه کردهاند .همچنین با وجود مبانی نظری و منطقی در مورد رابطه میان متغیرهای
پژوهش ،شواهد تجربی در مورد واسطهگری خودکارآمدی ادراکشده در رابطه میان جو عاطفی خانواده
و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی فراهم نشده است .به بیان دیگر ،سازوکار تأثیر جو عاطفی خانواده
و ارزش مدرسه بر سرزندگی تحصیلی روشن نیست .از اینرو مسأله اساسی پژوهش حاضر این بود که آیا
خودکارآمدی ادراکشــده میتواند میان جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی نقش
واسطهای ایفا کند .مدل مفهومي پژوهش در شكل شماره  ١آمده است.
جو عاطفی خانواده
خودکارآمدی ادراکشده

سرزندگی تحصیلی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
1. Kostagiolas, Lavranos & Korfiatis
2. Adesola & Li
3. Zander, Brouwer, Jansen, Crayen & Hannover
4. Jung, Zhou & Lee
5. Victoriano
6. Başol
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با مرور شــواهد تجربی فرضیه پژوهش به این صورت تدوین شد :خودکارآمدی ادراکشده میتواند
میان جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی نقش واسطهای ایفا کند.

 روش پژوهش

این پژوهش از نوع همبســتگي بــود و در آن روابط میان متغيرهاي پژوهش بهروش مدلســازي
معادالت ساختاري بررسي شده است .جامعه آماري پژوهش شامل همه دانشآموزان دوره اول متوسطه
شــهر مرودشت بود كه در سال تحصيلي  ١٣٩٧-98مشغول به تحصيل بودند .شركتكنندگان بهروش
نمونهگيري خوشــهاي تصادفي ،از میان مدارس متوســطه دوره اول انتخاب شــدند .به اين ترتيب كه
ابتدا فهرست مدارس متوســطه دوره اول شهر مرودشت تهيه ،سپس از میان اين مدارس چهار مدرسه
بهصورت تصادفي ( ٢مدرسه پسرانه و  ٢مدرسه دخترانه) انتخاب شد ،پس از آن از هر مدرسه  ١كالس
پايه هفتم ١ ،كالس پايه هشــتم و  ١كالس پايه نهم (در مجموع  12كالس) بهصورت تصادفي انتخاب
شد و تمام دانشآموزان كالسها (در مجموع  380دانشآموز) به پرسشنامهها بهصورت فردي پاسخ دادند.
انتخاب اين تعداد با توجه به مالك كالین ،)٢٠١٦( 1مبني بر انتخاب تعداد شركتكنندگان پژوهش بر
اساس  10تا  20برابر تعداد پارامترهاي مدل ،صورت گرفته است .معيار ورود به پژوهش رضايت دانشآموز
و معلم و معيار خروج از پژوهش نيز ناقص بودن پرسشنامه بود .به آزمودنيها نيز گفته شد كه پاسخهاي
آنها صرفاً برای انجام دادن كار پژوهشــي اســت و بدون نام و نامخانوادگي و به صورت محرمانه در نزد
پژوهشگر باقي خواهند ماند .پس از جمعآوري پرسشنامهها ،موارد ناقص و مخدوش كنار گذاشته شدند
و در نهايت پرسشــنامه  356نفر ( 169پســر و  187دختر) از آزمودنيها مورد تحليل نهايي قرار گرفت.
ميانگين و انحراف استاندارد سن شركتكنندگان پژوهش بهترتيب  ١٣/28و  ٠/96بود.
 ابزارهای پژوهش
در این پژوهش ،براي گردآوري اطالعات مربوط به متغيرها از ابزارهای زیر استفاده شده است

1. Kline
2. Heilbrun’s Parent-Child Interaction Rating Scale
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 .1مقیاس جو عاطفی خانواده( 2هیلبرن1964 ،؛ به نقل از حیدری و دانشی :)2015 ،این مقیاس
که میزان مهرورزی در تعامالت پدر و مادر -فرزندی را میسنجد ،شامل  16گویه است که  8بعد
محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای مشــترک ،هدیه دادن ،تشــویق کردن ،اعتماد و احساس
امنیت را اندازهگیری میکند .شرکتکنندگان با استفاده از یک مقیاس لیکرت  5گزینهای از کام ً
ال
مخالفم ( )1تا کام ً
ال موافقم ( )5به گویهها پاســخ دادند .همة سؤاالت بهروش مستقیم نمرهگذاری
شدند .پایایی مقیاس را حقیقی ،شکرکن و موسویشوشتری ( )1381با روش آلفای کرونباخ ،برای

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

 8مؤلفه  0/53تا  0/88بهدســت آوردند .همچنین برای تعیین روایی مقیاس از روش همبستگی
میان مقیاس با پرسشــنامه مالک محققساخته استفاده کردند که ضرایب  0/52تا  0/77بهدست
آمدند .در این پژوهش ،بهمنظور احراز روایی ،از روش تحليل عاملی تأیيدی اســتفاده شد .مقادير
شــاخصهاي ( )RMSEA( ،)CFI( ،)GFI( ،)X2/dfو ( )PCLOSEنيز بهترتيب ،0/87 ،1/77
 0/05 ،0/88و  ١بهدست آمد .همچنین برای احراز پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد که این ضریب برای کل مقیاس و ابعاد محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه
دادن ،تشــویق کردن ،اعتماد و احســاس امنیت بهترتیب برابر ،0/74 ،0/71 ،0/68 ،0/69 ،0/83
 0/70 ،0/68 ،0/79و  0/78بهدست آمد.
 .2مقیاس ارزش مدرســه( 1تومینن  -سوینی ،ســاالمال  -آرو و نیمیویرتا :)2012 ،این مقیاس را
تومینن -ســوینی و همکاران ( )2012در  9گویه تدوین کردهاند که شامل سه زیرمقیاس اهمیت،
جذابیت و کاربردی (فایده) است .این مقیاس یک ابزار خودسنجی است که میزان موافقت یا عدم
ال درست نیست « »1تا کام ً
موافقت پاســخدهنده را در طیف لیکرت هفت درجهای (اص ً
ال درست
« )»7مورد پرســش قرار میدهد .تومینن -سوینی و همکاران ( )2012پایایی مقیاس را براساس
آلفای کرونباخ در دو نوبت زمانی بهترتیب  0/71و 0/64گزارش کردهاند .مرادی ،سلیمانیخشاب،
شــهابزاده ،صباغیان و دهقانیزاده ( )1395مقدار آلفای کرونباخ مقیاس را  0/88گزارش کرده و
دامنة همبســتگی گویهها را با نمرة کل  0/52تا 0/86بهدست آوردهاند .در این پژوهش ،بهمنظور
احراز روایی ،از روش تحليل عاملی تأیيدی اســتفاده شد .نتایج تحليل عامل تأیيدی بيانگر آن بود
که مقیاس ارزش مدرســه از روایی سازهای مطلوبی برخوردار است و مقادير شاخصهاي (،)X2/df
( )RMSEA( ،)CFI( ،)GFIو ( )PCLOSEنيــز به ترتيــب  0/07 ،0/98 ،0/96 ،2/98و 0/66
بهدســت آمد .همچنین بهمنظور احراز پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که این
ضریب برای کل مقیاس و زیرمقیاسهای اهمیت ،جذابیت و کاربردی (فایده)بهترتیب ،0/81 ،0/80
 0/79و  0/78بهدست آمده است.

1. School Value Scale
2. Self-efficacy Questionnaire
3. Muris
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 .3پرسشنامه خودکارآمدي( 2موریس :)2001 ،پرسشــنامه خودکارآمدی را موریس)2001( 3
بهمنظور بررســی ابعاد خودکارآمدی تدوین کرده است .این ابزار شامل  24گویه است و سه حوزه
خودکارآمدی تحصيلی ،اجتماعی و عاطفی (هيجانی) را میسنجد که هر بعد شامل  8گویه است.
پاسخها بر اساس مقياس  5درجهای از نوع ليکرت از ( 1خيلیکم) تا ( 5خيلیزیاد) ارزیابی میشوند.
یافتههای پژوهش موریس ( )2002نشان داد که پرسشنامه دارای سه زیرمقياس و یک نمره کلی
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اســت و ضریب پایایی کل پرسشــنامه بهروش آلفای کرونباخ نيز  0/88بهدســت آمد .کشتورز
کندازی و اوجینژاد ( )1399در پژوهشی روايي و پایایی اين مقياس را بررسي و تأييد کردهاند .آنان
براي بررســي روايي اين ابزار از روش تحليل عامل تأييدي استفاده و روايي آن را مطلوب گزارش
کردهاند .همچنین پایایی مقياس را با روش آلفاي كرونباخ بررسي کردهاند و ضرایب آلفای کرونباخ
را بــرای خودکارآمدی تحصيلی ،خودکارآمدی اجتماعــی ،خودکارآمدی هيجانی و خودکارآمدی
کل بهترتيــب برابر بــا  0/79 ،0/79 ،0/74و  0/85گزارش کردهانــد .در پژوهش حاضر بهمنظور
احراز روایی ،از روش تحليل عاملی تأیيدی اســتفاده شده است .نتایج تحليل عامل تأیيدی بيانگر
آن بود که پرسشــنامه خودکارآمدی از روایی سازهای مطلوبی برخوردار است و مقادير شاخصهاي
( )RMSEA( ،)CFI( ،)GFI( ،)X2/dfو ( )PCLOSEنيز بهترتيب  0/07 ،0/90 ،0/91 ،2/31و
 0/11بهدست آمده است .همچنین برای احراز پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
کــه این ضریب برای کل مقیاس  ،0/88برای مؤلفه تحصيلی  ،0/78برای مؤلفه اجتماعی  0/77و
برای مؤلفه هيجانی  0/78بهدست آمده است.

1. Academic Buoyancy Questionnaire
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 .4پرسشنامه سرزندگی تحصیلی( 1دهقانیزاده و حسینچاری .)1391 ،این پرسشنامه بر اساس
نسخة انگلیسی مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش ( )2006تهیه شده و دارای چهار گویه
اســت .مقیاس مارتین و مارش از جنبههای همســانی درونی و بازآزمایی پایا بود (آلفای کرونباخ،
 0/80و بازآزمایی .)0/67 ،نســخة فارسی این مقیاس در  9گویه و بر اساس مقیاس  7درجهای از
ال مخالفم  1تا کام ً
نوع لیکرت (کام ً
ال موافقم  )7تدوین شــده است .ضریب آلفای کرونباخ بهدست
آمده در مطالعة دهقانیزاده و حسینچاری ( )1391برابر با  0/80و ضریب بازآزمایی برابر با 0/73
بود .همچنین دامنة همبســتگی گویهها با نمرة کل  0/51تا  0/68بهدســت آمده است .محققان
مذکور در بررســی ســاختار عاملی (اعتبار سازه) پرسشــنامه ،بار عاملی گویهها را  0/50تا 0/64
محاســبه کردهاند .در پژوهش حاضر بهمنظور احراز روایی ،از روش تحليل عاملی تأیيدی استفاده
شــده اســت .نتایج تحليل عامل تأیيدی بيانگر آن بود که پرسشنامه سرزندگی تحصیلی از روایی
سازهای مطلوبی برخوردار است و مقادير شاخصهاي نسبت مجذور خي به درجه آزادي (،)X2/df
شــاخص برازندگي ( ،)GFIشاخص برازندگي تطبيقي ( ،)CFIریشه دوم واریانس خطاي تقريب
( )RMSEAو احتمال نزدیکی برازندگی ( )PCLOSEنيز بهترتيب  0/08 ،0/95 ،0/96 ،3/21و
 0/68بهدست آمده است .همچنین برای احراز پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ استفاده شده
که ضریب  0/86بهدست آمده است.
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علمی

 یافتهها

در اين بخش ابتدا به بررســي ميانگين ،انحراف معیار و ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش و
در انتها به ارزيابي مدل ســاختاري پژوهش پرداخته شده است .پیش از ورود به آزمون مدل مفهومي
پژوهش ،مواردي همچون دادههاي از دســت رفته ،دادههــای دورافتاده (پرت) و نرمال بودن متغيرها
بررســي شده است .اگرچه در این پژوهش تالش شد تا دادههاي كاملي از گروه نمونه گردآوري شود،
با اين حال در فايل دادهها برخي دادههاي از دســت رفته وجود داشــت كه براي آنها ميانگين مقادير
متغيرها جايگزين شــد .براي بررسي موارد پرت در این پژوهش از دستور  Exploreدر برنامه SPSS
اســتفاده شده اســت .نتايج بررســي موارد پرت در متغيرهاي این پژوهش نشان داد كه در هيچ يك
از متغيرهــاي پژوهش موارد پرت وجود ندارد ،بنابراين ،از اين جهت مشــكلي براي تحليل مدليابي
معادالت ســاختاري وجود ندارد .براي بررســي نرمال بودن توزيع متغيرهاي مشــاهده شده در این
پژوهش از دو شاخص چولگی و کشیدگی استفاده شد .نتايج نشان داد كه چولگی و کشیدگی هیچیک
از آنها از مرز  ±2عبور نکرده است که حاکی از نرمال بودن متغیرهاست .شایان ذکر است که چولگی
و کشــیدگی باید میان  +2و  -2باشــد تا دادهها در ســطح  0/5بهصورت نرمال توزیع شــوند (برن،1
 .)2001بهطوركلي ،نتايج ارائه شده در اين بخش نشان ميدهد كه تمامي مفروضههاي اساسي تحليل
مدليابي معادالت ساختاري برقرار است ،بنابراين براي اين تحليل مانعي وجود ندارد .ميانگين ،انحراف
معیار و شــاخصهاي نرمال بودن متغيرهاي پژوهش در جدول شماره  1و همبستگي میان متغيرهای
پژوهش در جدول شماره  2آورده شده است .مطابق جدول شماره  ،2میان همة متغیرها بهجز ارزش
مدرسه با سرزندگی تحصیلی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی متغیرهای پژوهش

1

جو عاطفی خانواده

62/49

11/4

-0/22

-0/39

2

ارزش مدرسه

29/37

6/11

-0/21

-0/36

3

خودکارآمدی ادراکشده

27/11

6/23

-0/28

-0/41

4

سرزندگی تحصیلی

30/16

7/91

-0/26

-0/42

ردیف

متغیر

1. Byrne
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میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی
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جدول  .2همبستگی متغیرهای پژوهش

1

جو عاطفی خانواده

1

ردیف

متغیر

1

2

4

3

2

ارزش مدرسه

**0/15

1

3

خودکارآمدی ادراکشده

**0/46

**0/32

1

4

سرزندگی تحصیلی

**0/48

0/09

*0/39

P < 0 /05

1
*

P < 0 /01

**

پیش از ارزیابی الگوی پیشنهادی بهروش مدلســازی معادالت ساختاری ،مفروضههای استفاده از
اینروش مورد آزمون و تأیید قرار گرفت .پس از تأیید رعایت مفروضههای اســتفاده از روش مدلسازی
معادالت ســاختاری ،اینروش برای ارزیابی الگوی علّی پیشــنهادی بهکار گرفته شــد .همة تحلیلها با
بهکارگیری نرمافزارهای  SPSSو  AMOSانجام شدند و برای تعیین کفایت برازندگی الگوی پیشنهادی
با دادهها ،ترکیبی از شــاخصهای برازندگی مورد اســتفاده قرار گرفت .ابتدا در جدول شماره  ،3ضرایب
استاندارد مسیرهای مستقیم الگو آورده شده است .با توجه به سطوح معناداری بهدست آمده ،بهجز رابطة
ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی ،میتوان سایر روابط مستقیم الگوی پژوهش را معنادار دانست.
جدول  .3ضرایب و سطح معناداری مسیرهای مستقیم الگو
مسیرهای مستقیم
جو عاطفی خانواده

جو عاطفی خانواده
ارزش مدرسه
خودکارآمدی ادراکشده

سرزندگی تحصیلی
خودکارآمدی ادراکشده
خودکارآمدی ادراکشده
سرزندگی تحصیلی

2/25

0/35

0/71

0/002

0/59

0/10

0/41

0/15

0/61

0/37

0/17

0/000

0/47

0/32

0/11

0/000

0/74

0/19

0/35

0/03

 ëتابستان  ë 1401سال نوزدهم  ëشمارة پیاپی  ë 55شمارة 2

117

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2022-11-30

ارزش مدرسه

سرزندگی تحصیلی

Β

β

SE

P

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

برای بررسی برازش مدل از شاخصهای مندرج در جدول شماره  4استفاده شده که با توجه به مقادیر
بهدست آمده در جدول مذکور ،همگی در سطح مناسباند ،بنابراین برازش مدل پیشبینیشده در سطح
مطلوبی است.
جدول  .4شاخصهای برازش مربوط به مدل نهایی پژوهش
الگو

χ2

P

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

CFI

RMSEA

مدل آزمونشدة پژوهش

54/02

0/005

30

1/80

0/97

0/95

0/93

0/97

0/04

برای درک روشــنتر روابط میان متغیرهای مدل ،مســیرهای مــدل برازشیافته به همراه ضرایب
استاندارد شــده متغیرهای مدل در شکل شمارة  2نمایش داده شده است .مسیرهای نقطهچین از نظر
آماری معنادار نیستند.
محبت

تجربههایمشترک

تشویق کردن
اعتماد
احساس

0/5
4

هدیه دادن

0/6 0/
6
56

تأیید کردن

0/7
5

نوازش

5
0/6
9
0/6
0/63

جو عاطفی
خانواده

0/62

0/22

خودکارآمدی اجتماعی
خودکارآمدی عاطفی

اهمیت
جذابیت
کاربردی (فایده)

4
0/7
0/65
0/7
8

0/64
0/61
0/81

خودکارآمدی
ادراکشده
0/3
2

ارزش
مدرسه

شکل  .2مدل نهایی پژوهش
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خودکارآمدیتحصیلی

7
0/3

5
0/3

رابط ه جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی:
نقش واسطهای خودکارآمدی ادراکشده
 احسان کشتورز کندازی  دکتر محبوبه فوالدچنگ

107-126

برای تعیین معناداری روابط واســطهای ،از روش بوت اســترپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و
هیز )2008( 1اســتفاده شده است .فاصلههای اطمینان جدول شــمارة  5حاکی از معناداری مسیرهای
غیرمستقیم جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه به سرزندگی تحصیلی از طریق خودکارآمدی ادراکشده
اســت .در مسیرهای مذکور بهدلیل قرار نگرفتن صفر در فاصلههای اطمینان حد پایین و حد باال ،روابط
مسیرهای غیرمستقیم یادشده معنادار تلقی میشود.
جدول  .5نتایج بوت استرپ برای مسیرهای غیرمستقیم
سطح اطمینان
 95درصد

متغیر

دادهها

بوت

خطای
سوگیری استاندارد حد پایین حد باال

جو عاطفی خانواده

خودکارآمدی ادراکشده

سرزندگی تحصیلی

0/0001 0/0226 0/0227

0/0182

0/2025 0/0652

ارزش مـدرسـه

خودکارآمدی ادراکشده

سرزندگی تحصیلی

0/0002 0/0242 0/0245

0/0334

0/0352 0/1005

بحث و نتیجهگیری..........................................................................................
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پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة جو عاطفی خانواده و ارزش مدرسه با سرزندگی تحصیلی با
واسطهگری خودکارآمدی ادراکشده در قالب یک مدل انجام شده است .ارزیابی الگوی پیشنهادی
با روش مدلسازی معادالت ســاختاری صورت گرفت .نتایج تحلیل ،برازندگی مدل پیشنهادی با
دادههای گردآوری شده را تأیید کرد .در مجموع 29 ،درصد از واریانس رفتار سرزندگی تحصیلی از
طریق متغیرهای مدل تبیین شده است.
در بررســی رابطة جو عاطفی خانواده با ســرزندگی تحصیلی ،نتایج بیانگر رابطة مثبت میان
این دو متغیر بود .اين يافته با برخی پژوهشــهای انجام شــده (ازمشــا و همکاران2009 ،؛ دنیلز
و همــکاران2008 ،؛ محبینورالدینوند و همکاران1390 ،؛ بارانــی و همکاران1398 ،؛ ارجمند
و کاظمیانمقدم1398 ،؛ خلعتبری و ســهیلیپور1396 ،؛ شــیا2010 ،؛ مارش2007 ،؛ پاتوین و
همکاران 2012 ،؛ فخاریان و همکاران1399 ،؛ چان و دیكسون )2011 ،مبنی بر اینکه جو عاطفی
خانواده بر سرزندگی تحصیلی تأثیر میگذارد ،همسوست .در تبیین این یافته میتوان بیان داشت
که مطابق نظریة فعالیت نئوگارتن ( )1964برقراری و نگهداشت روابط فعال خانوادگی و برخورداری
از جو عاطفی و مشارکت در تعاملهای جمعی ،به پویا نگهداشتن فرد کمک شایانی میکند (آکنبام،
 )2009و بــا پویایــی فرد توانایی وی در غلبه کردن بر چالشــها افزایش مییابد .از ســویی هم،
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علمی
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دانشآموزانی که بهتنهایی از عهده انجام دادن پارهای از وظایف یا چالشهای تحصیلی برنمیآیند ،به
کمک روابط فعال خانوادگی ،انجام دادن آن وظایف و حل چالشها را میآموزند (وولفلک.)2004 ،
بر این اساس ،سرزندگی تحصیلی که منعکسکنندة توانایی دانشآموزان در غلبه کردن بر چالشها
و نامالیمات تحصیلی است (مارتین و مارش ،)2009 ،از طریق جو عاطفی خانواده افزایش مییابد
و بــه دانشآموزان در غلبه کردن موفقیتآمیز بر چالشــها کمک میکند .بنابراین ،منطقی بهنظر
میرسد که جو عاطفی خانواده داراي تأثير مثبت بر سرزندگی تحصیلی است.
در بررســی رابطة ارزش مدرسه با ســرزندگی تحصیلی ،نتایج بیانگر وجود رابطة مثبت میان
این دو متغیر بود .اين يافته همسوست با برخی پژوهشهای انجام شده (برزیل و اندرسون2020 ،؛
نیمیویرتــا2004 ،؛ مــرادی و چراغی1393 ،؛ براتن و اوالســن2005 ،؛ دنیلز و همکاران2008 ،؛
تومینن  -سوینی و همکاران )2012 ،2011 ،2008 ،مبنی بر اینکه یادگیرندگانی که برای مدرسه
ارزش باالیی قائلاند ،به دور از احســاس عدمکفایتمندی تحصیلی ،رفتارهای سازنده بیشتری از
خود در محیط تحصیلی نشــان میدهند (رابطه مثبت میان ارزش مدرسه و سرزندگی تحصیلی).
بر اســاس دیدگاه ایمز ( )1992و اکلز و همکاران ( )1993زمانــی که دانشآموز کالس درس را
محیطی درک میکند که به تقویت استقالل وی منتهی میشود و محتوای تکالیف درسی را برای
آیندة خود مفید میداند ،از راهبردهایی مناسب برای برخورد با چالشها و انطباق با شرایط تحصیلی
بهــره میگیرد که منجر به موفقیت در زمینة تحصیلی خواهد شــد .در واقع دانشآموزانی که به
اهمیت مطالعه و یادگیری واقفاند ،بیشــتر برای موفقیت تحصیلی تالش میکنند و کمتر نسبت
به مدرسه دچار بدبینی میشوند (تومینن  -سوینی و همکاران .)2012 ،فراگیرانی که ارزش واالیی
برای مدرســه قائلاند ،دارای جهتگیری تحصیلی تسلطیاند ،بر یادگیری تأکید دارند ،به سمت
اهداف رشــد و خود -بهبودی در حرکتاند ،موفقیتمدارند ،ســطح نازلی از احساس عدم کفایت
تحصیلی را گزارش میکنند و الگوهای یادگیری و ســازگارانة بیشــتری نشان میدهند (مرادی و
چراغی1393 ،؛ براتن و اوالســن2005 ،؛ دنیلز و همکاران2008 ،؛ تومینن  -ســوینی و همکاران،
 .)2012 ،2011 ،2008بر این اســاس میتوان گفت ارزشــمندی فضا و محیط مدرسه به تقویت
تالشــهای دانشآموزان و انتخاب راهبردهای مناسب آنان برای رویارویی با نامالیمات و چالشهای
تحصیلی میانجامد و به فراگیران انگیزة ساختن مدرسهای رشدیافته و در خور تحصیل را میدهد
(دهقانیزاده و همکاران.)1393 ،
در نهایت یافتهها نشــاندهندة نقش واسطهگری خودکارآمدی ادراکشده در ارتباط میان جو
عاطفی خانواده و ارزش مدرســه با ســرزندگی تحصیلی بودند .یعنی جو عاطفی خانواده و ارزش
مدرسه عالوه بر رابطه مستقیم با سرزندگی تحصیلی ،به شکل غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی
ادراکشده نیز میتوانند سرزندگی تحصیلی را پیشبینی کنند .به این معنا که در جریان تحصیل،
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برخورداری از جو عاطفی خانواده و اعتقاد به ارزشــمندی مدرســه ،به شــخص این صالحیت را
میدهد که فعاالنه با تکالیف رشــدی برخورد کند تا به موفقیت و ســرزندگی در حوزة تحصیلی
دســت یابد .بر اســاس فعالیت نئوگارتن ( ،)1964تأثیرگذاری جو عاطفی خانواده بر سرزندگی
تحصیلی از طریق خودکارآمدی ادراکشده را میتوان این گونه تبیین کرد که برخورداری از جو
عاطفی و مشــارکت در تعاملهای جمعی ،به پویا نگهداشــتن فرد کمک شایانی میکند ،از اینرو
خودکارآمدی فرد افزایش مییابد .دانشآموزان با خودکارآمدی ادراکشده باال ،مشكالت تحصیلي
را بهمثابه فرصتي برای موفقیت در نظر ميگیرند و اشــتیاق دارند که مهارتهای الزم را برای حل
هر مشكل تحصیلي که ممكن است ســر راهشان قرار گیرد ،بهدست آوردند (برجي و همكاران،
 .)2019ادراک ارزشــمند بودن مدرســه نیز خاصیت انگیزشی دارد و دانشآموز را به تکاپو برای
مشــارکت کردن در مدیریت مکانی که دوســت دارد ،برمیانگیزاند و از این طریق او را سرزنده و
شاداب نگه میدارد .در مجموع خودکارآمدی ادراکشده انتقالدهندة تأثیرات جو عاطفی خانواده
و ارزشمندی مدرسه در جهت ایجاد و ارتقای سرزندگی تحصیلی است ،بنابراین به این مورد بیشتر
پرداخته میشود.
خودکارآمــدی در ارزیابي مطالبات محیطي نقشــی قابلمالحظه دارد .در واقع افراد مطالبات
بیروني را یا بهصــورت چالش یا بهصورت تهدید ارزیابي ميکننــد .بهعبارت دیگر خودکارآمدی
مهمتریــن عامل تعیینکنندة فعالیتهایي هســتند که ما انتخاب و انجــام ميدهیم .هیچكدام از
باورهای شناختي افراد به اندازه خودکارآمدی در مدیریت کارکردهای سازگارانه فردی و در برخورد
با مشــكالت و شرایط استرسزا اساسي نیســتند .پاتوین و همكاران ( )2013نیز اعتقاد دارند که
احســاس خودکارآمدی ،انگیزة یادگیرندگان را برای درگیری با تكالیف ،شرایط نامطلوب موجود
و چالشــهای پیشرو ترغیب میکند .یادگیرندگان با خودکارآمدی باال ،پرانرژی نمایان ميشوند و
باور دارند که ميتوانند بر مشــكالت و چالشها غلبه کنند .چنین باوری به توانایيهای شخصي در
برخورد با محركهای اســترسزای محیطي ،با کارکردهای سازگارانه سرزندگي همراه است .افراد
با خودکارآمدی باال به دلیل بهکارگیری تالش بیشــتر و پافشــاری بر حل مسائل ،از سرزندگي و
عملكرد تحصیلي باالتری برخوردارند .بر اســاس دیدگاه برجی و همكاران ( )2019دانشآموزان با
خودکارآمدی ادراکشده باال ،مشكالت تحصیلي را بهمثابه فرصتي برای موفقیت در نظر ميگیرند
و اشــتیاق دارند که مهارتهای الزم را برای حل هر مشــكل تحصیلي که ممكن است سر راهشان
قرار گیرد ،بهدســت آورند .بنابراین اگر دانشآموزان این مســئله را باور داشته باشند که در زمینه
تحصیلي موفق خواهند شد ،همواره برای دستیابی به هدف خویش تالش خواهند کرد و احتماالً
در آینده با نتایج موفقیتآمیزی مواجه خواهند شد که مجموعه این عوامل سبب افزایش سرزندگي
تحصیلي ميشود.

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

یکــی از نتايج اين پژوهــش ،از نظر كاربردي ،مربوط به نقش خودکارآمدی ادراک شــده در
ســرزندگی تحصیلی بود .بر این اساس پیشنهاد میشود که بهمنظور افزایش سرزندگی تحصیلی
روی باورهای توانمندی دانشآموزان تأکید شــود .وقتی که دانشآموزان احســاس عاملیت کنند
نشــاط و انرژی آنان افزایش مییابد .یافته دیگر مربوط به نقش جو عاطفی خانواده هم با افزایش
خودکارآمدی و هم بهطور مستقیم در سرزندگی تحصیلی بود .بر این اساس نیز پیشنهاد میشود
که در کالســهای آموزش خانواده در جهت آگاهی دادن به والدین اقدام شــود تا با فراهم ساختن
جوی توأم با پذیرش ،محبت ،اعتماد و امنیت زمینه ارتقای باور توانایی و کنترل بر محیط تحصیلی
را فراهم ســازند و از این راه ســرزندگی تحصیلی فرزندان را ارتقا بخشــند .در مورد نقش ارزش
مدرسه که یافته دیگر پژوهش حاضر بود پیشنهاد میشود که اقداماتی در زمینة افزایش جذابیت،
عالقه ،کاربردی کردن دروس و ایجاد احســاس مهم بودن فعالیتهای تحصیلی انجام شود تا ارزش
مدرسه نزد دانشآموزان افزایش یابد و در نتیجه افزایش حس خودکارآمدی سبب بهبود سرزندگی
تحصیلی شود.
این پژوهش از معدود پژوهشهايي است كه به بررسي پيشايندهاي سرزندگی تحصیلی در قالب
يك مدل علّی مبتنی بر دیدگاهی شناختیاجتماعی و با درنظر گرفتن عوامل بافتی خانه و مدرسه
و عامل فردی باور توانایی پرداخته است .با این حال برخی محدودیتها وجود داشته است .از جمله
اینكه این پژوهش از نوع همبستگي است و در استنباط علّي از يافتهها بايد جانب احتياط را رعايت
کرد .افزون بر اين ،این پژوهش تنها روي دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر مرودشت انجام شده
است ،بنابراين تعميم نتايج به گروههاي ديگر با محدوديت روبهرو است.
در پایان پیشنهاد میشــود که در پژوهشهاي آينده به بررسي سایر متغیرهای میانجی مانند
باورهای نظام خود برای تبيين سرزندگی تحصیلی پرداخته شود.
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