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Introduction
The purpose of this study was to investigate the mediating role of
academic competence and academic excitement concerning teacher and peer
social support with academic performance and buoyancy of female high
school students.

Method
The research method was a correlation with structured equation
modeling. Among all the secondary school students of the eleventh grade,
who were studying in Tehran in 2017-18, 500 students were selected through
multistage cluster random sampling. FAM and Taylor's (1999) academic
performance, Martin and Marsh (2006) academic buoyancy, Diperna and
Elliott's (1999) academic competency assessment, Pekran, Goetz, Titz and
Perry's (2005) academic excitement, social support of peers Biodery, Sharp
and Otis (2008) and the social support of peers Persido and Heller (1983)
were administered on students.

Results
Based on the model presented, the teacher's social support and
buoyancy were mediated by competency and academic excitement. But this
relationship was not approved for peer support. Peer support was directly
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related to academic buoyancy. However, the academic performance variable
was explained as R2=65% and the buoyancy variable as R2=30%. Direct,
indirect coefficients and the total effect of the variables showed that the
teacher's social support had the greatest total effect (0.60), student's academic
competence (0.47) effect on student's academic performance; negative
academic excitement (0.44) affects academic performance; positive academic
performance; positive academic emotions showed the least effect (0.15) on
academic performance. Students' academic competence has the greatest effect
on students' buoyancy (-0.54), academic competence (0.30), peer social
support (0.27), positive emotions (0.26), and negative emotions (0.22).
Teacher social support showed the least impact (0.07) on students' buoyancy.
In other words, increasing academic competence or academic excitement, or
social support of the teacher towards its standard deviation causes a direct
effect of 0.65 on students' academic performance. Increasing academic
competence, academic excitement, teacher social support and peer social
support, academic competence, or student's academic excitement relative to its
standard deviation causes a direct effect of 0.30 on students' buoyancy.

Conclusion
Based on the findings of this research, the promotion of students'
competence and teachers' social support should be considered as important
variables affecting educational performance and academic buoyancy.
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social support, Academic competence, Academic excitement
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چکیده
هدف پژوهش بررسی نقش واسطهای شايستگی تحصيلی و هيجانهای تحصيلی در رابطه با حمايت
اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی بود .روش
تحقيق همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه پژوهش حاضر کليه دانشآموزان دختر متوسطه
دوره دوم رشته تجربی پايه دوم که در سال  19-19در شهر تهران مشغول به تحصيل بودند ،تعداد 000
نفر به شيوه تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند .شرکتکنندگان پرسشنامههای عملکرد
تحصيلی فام و تيلور ،سرزندگی تحصيلی مارتين و مارش ،ارزيابی شايستگی تحصيلی دبيرنا و اليوت،
هيجانهای تحصيلی پکران و همکاران ،حمايت اجتماعی معلم پليتر و همکاران و حمايت اجتماعی
همساالن پرسيدانو و هلر را تکميل کردند .بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها از روشهای آماری همبستگی
پيرسون و مدليابی معادالت ساختاری استفاده شد .بر اساس مدل ارائهشده در اين مطالعه حمايت
اجتماعی معلم بر عملکرد تحصيلی و سرزندگی با واسطهگری شايستگی و هيجانهای تحصيلی رابطه
نشان داد؛ اما اين رابطه برای حمايت همساالن تائيد نگشت .حمايت همساالن تنها بهصورت مستقيم بر
 دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربيتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مرکزی ،تهران ،ايران
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سرزندگی تحصيلی رابطه نشان داد .همچنين در اين مطالعه متغير عملکرد تحصيلی بهاندازه R2=0/50

متغير سرزندگی بهاندازه  R2=0/30تبيين گشت .با توجه به نتايج اين پژوهش ،ارتقاء شايستگی تحصيلی
دانشآموزان و حمايت اجتماعی معلم بهعنوان متغيرهای مهم و تأثيرگذار بر عملکرد تحصيلی و
سرزندگی تحصيلی دانشآموزان در اولويتهای تربيتی آموزش و پرورش قرار گيرد.

کلید واژگان :عملکرد تحصيلی ،سرزندگی تحصيلی ،حمايت اجتماعی معلم و همسال ،شايستگی
تحصيلی ،درگيری تحصيلی

مقدمه
بر اساس نظريه تعيين گری 9پژوهشگران زيادی اذعان دارند ،نيازهای بنيادين روانشناختی
مانند استقالل ،ارتباط و شايستگی ،يک سيستم کليدی انگيزشی است که توضيح میدهد چگونه
عوامل درونی و محيطی بر عملکرد تحصيلی 2يعنی تمامی درگيریهای دانشآموز در محيط
مدرسه که دربرگيرنده خودکارآمدی ،تأثيرات هيجانی ،برنامهريزی ،کنترل پيامد و انگيزش است
و سرزندگی تحصيلی 3بهعنوان يکی از توانايیها و استعدادهای يادگيرندگان که موجب سازگاری
فرد در برابر تهديدها و فشارها در حيطه تحصيلی میشود ،تأثير میگذارند (

Pekrun, Goetz,

Titz, & Perry, 2002; Zhen, Liu, Ding, Wang, Liu, & Xu, 2017; Hopkins, Ommundsen,
 .)& Halvari 2012; Ryan & Deci 2020تعيينگری ،احساسی از اراده و تأييد خود در يک

فعاليت ،شايستگی ،0تجربه مؤثر بودن در برخورد با محيط و همبستگی 0شامل تجربه توجه و
ارتباط متقابل با ديگران است ( .)Mansournejad, 2019در مجموع طبق اين ديدگاه پاسخ به
نيازهای بنيادين روانشناختی سازنده عملکرد تحصيلی و توليدکننده سرزندگی قلمداد میگردد
(.)Ryan & Deci 2020
نياز به ايجاد ارتباط با افراد مهم در زندگی روزانه از نيازهای بنيادين روانشناختی است.
رفتار معلم بر سرزندگی و عملکرد تحصيلی يادگيرندگان تأثير میگذارد .بر اساس اين نظريه،
معلم میتواند از طريق حمايت يا مخالفت با نيازهای بنيادين روانشناختی دانشآموزان ،يعنی
نياز به استقالل ،شايستگی و ارتباط ،بر نوع عملکرد تحصيلی دانشآموزان تأثير گذارد .حمايت
autonomy
academic performance
academic Buoyancy
competence
independence
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از استقالل ،سرزندگی بيشتری را در دانشآموزان به وجود میآورد .حمايت از شايستگی باعث
عملکرد بهتر تحصيلی میشود و در نهايت ،حمايت ارتباطی که به تعامل کمی (ميزان ارتباط)
و کيفی (چگونگی ارتباط) بين معلم و يادگيرنده مربوط میشود باعث سرزندگی دانشآموزان
خواهد شد ( .)Van den Berghe et al., 2013; Woolfolk, 2012زمانی يادگيرندگان از
مشارکت با معلم امتناع میکنند که معلمان پاسخگوی نيازهای آنان نيستند و اين به معنی از
دست دادن انگيزه درونی آنان است .بر اين اساس يادگيرندگانی که باور دارند میتوانند
عملکرد تحصيلی موفقيتآميزی داشته باشند ،احتمال بيشتری دارد که برای دستيابی به
اهدافشان تالش کنند ،بنابراين ادراک فرد از شايستگی تحصيلیاش 9به انتظار موفقيت بيشتر
میانجامد ( .)Quiroga et al., 2013دانشآموزان با شايستگی ادراکشده پايين ،عدم توجه،
نظارت و ارزش کمتری برای فعاليت قائل میشوند لذا درماندگی بيشتری در زمينه عملکرد
تحصيلی از خود بروز میدهند .در نتيجه اين ادراک منفی از شايستگی تحصيلی منجر به
کاهش درگيری در فعاليتهای آموزشی و کاهش عملکرد تحصيلی میگردد .نظريه تعيينگری
تاکنون نتوانسته مشخص کند که نيازهای بنيادين در گروههای همساالن يا گروههای فرهنگی
نظير معلمان ازنظر ارزشی چه تفاوتی باهم دارند.
با الهام از ديدگاه نيازهای بنيادين روانشناختی ،نظريه کنترل -ارزش در تبيين و تحليل
پيشايندها و پسايندهای هيجانات تجربهشده در زمينههای تحصيلی ،چارچوب يکپارچه و
تلفيقشدهای را پيشنهاد میکند ( .)Pekrun et al., 2002بر اين اساس،

Pekrun, Goetz, and

) Perry (2005هيجانها را مجموعهای از فرايندهای روانشناختی مرتبط باهم توصيف میکنند
که شامل عواطف ،شناخت و مؤلفههای انگيزشی ،روانشناختی و واکنشهای فيزيولوژيکی
است .لذت منبعث از يادگيری ،خستگی ناشی از آموزشهای کالسی و ناکامیها و عصبانيت-
های ناشی از تکاليف دشوار ،نمونههايی از هيجانهای مرتبط با فعاليتهای تحصيلی هستند.
بررسی مطالعات روانشناختی نشان میدهد کنترل هيجان ،عامل مهمی در داشتن عملکرد
موفق در تعامالت اجتماعی است (.)Noor Ali et al., 2018
در زمينۀ تحصيلی ،تعامل با همساالن میتواند بیانگيزگی تحصيلی دانشآموزان را پيشبينی
1- academic enablers
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کند .طبق اين ديدگاه ،نيازهای بنيادين روانشناختی بهصورت تجويزی منابع تغذيهای را
مشخص میکند که محيط اجتماعی بايد برای افراد فراهم نمايد تا آنان از نظر روانشناختی نمو
پيدا کنند و به سرزندگی تحصيلی نائل گردند .از اينرو نظريه تعيينگری ،شرايطی را توصيف
مینمايد که در دورههای مختلف رشدی و زمينههای اجتماعی خاص مانند مدارس و دوستی-
ها تسهيلکننده سرزندگی و عملکرد تحصيلی است .اين نظريه نمیتواند مشخص کند که
نيازهای بنيادين در خانوادهها ،گروههای اجتماعی يا فرهنگی از نظر ارزشی چه تفاوتی باهم
دارند ،اما اين نکته را روشن میسازد که عقيم گذاشتن اين نيازها در همه زمينههای فرهنگی
میتواند به پيامد روانشناختی منجر گردد .با اندکی تأمل در مبانی نظری شکاف بين
تأثيرپذيری سرزندگی و عملکرد تحصيلی از عوامل درونی يادگيرنده يا عوامل محيطی،
همچنين عدم پاسخگويی نظريه به ارزشگذاری سهم گروههای اجتماعی در پرداختن به
عملکرد تحصيلی و سرزندگی تحصيلی دانشآموزان ،ضرورت طراحی مدل ساختاری پژوهش
حاضر را با هدف شناسايی نقش واسطهای شايستگی و هيجان تحصيلی بهعنوان متغير درونی
در رابطه با حمايت اجتماعی معلم و همساالن بهعنوان متغير محيطی ،با عملکرد و سرزندگی
تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی را ايجاد نمود .فرضيه پژوهش عبارت است از :مدل
ساختاری حمايت اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی تحصيلی با نقش واسطه-
ای شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی دانشآموزان از برازش مناسبی برخوردار است.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
مطالعه حاضر يک تحقيق همبستگی از نوع معادالت ساختاری است که در آن به بررسی
نقش واسطهای شايستگی تحصيلی و هيجانهای تحصيلی در رابطه با حمايت اجتماعی معلم و
همساالن با عملکرد و سرزندگی تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی پرداخته است .جامعه
آماری اين پژوهش را کليه دانشآموزان دختر متوسطه دوره دوم رشته تجربی پايه يازدهم که
در سال  19-19در شهر تهران مشغول به تحصيل بودند ،تشکيل داد .حجم مناسب برای
معادالت ساختاری برابر با تعداد  90تا  20نمونه به ازای هر متغير آشکار استفادهشده در مدل
است ( .)Barbara et al., Translated by Izanloo et al., 2016در مطالعه حاضر  29متغير در
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مدل مورد استفاده قرار گرفت ،لذا  000نفر دانشآموز دختر دبيرستانی نمونه پژوهش حاضر را
تشکيل دادند .روش نمونهگيری تصادفی خوشهای مرحلهای بود .بعد از تخمين و انتخاب
حجم نمونه ،شرکتکنندگان پرسشنامههای پژوهش را تکميل کردند.

ابزارهاي پژوهش
پرسشنامه عملکرد تحصیلی :بر اساس مطالعه ) Qaltash (2009پرسشنامه سنجش عملکرد
تحصيلی دانشآموزان اقتباسی از پژوهشهای  09 ،Pham and Taylor 1999ماده ،پنج حوزه
مربوط به عملکرد تحصيلی را اندازهگيری مینمايد .نمرهگذاری براساس طيف ليکرت پنج-
درجهای از هيچ ( )9تا خيلی زياد ( ،)0است و پايايی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/90به
دست آمد .نتايج تحليل عاملی تأييدی پژوهش حاضر کليه شاخصهای نيکويی برازش
پرسشنامه را تأييد میکند.
پرسشنامه سرزندگی Hossein Chari and Dehghanizadeh (2012) :پرسشنامه سرزندگی
تحصيلی را با  1ماده با الگوگيری از مقياس سرزندگی تحصيلی (،)Martin & Marsh, 2006
توسعه دادند .نمرهگذاری بر اساس طيف ليکرت پنجدرجهای و از خيلی موافقم ( )0تا خيلی
مخالفم ( )9است .ضريب آلفای کرونباخ بهدستآمده با حذف يک ماده برابر با  0/9بود .در
پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/12است .نتايج تحليل عاملی تأييدی
مؤيد اين است که میتوان از روايی سازه اطمينان الزم را به دست آورد.
پرسشنامه هیجانهاي تحصیلی :اين پرسشنامه توسط ) Pekrun et al. (2005ساخته شده و
دارای  03ماده است .نمرهگذاری در يک مقياس ليکرت پنجدرجهای از کامالً مخالفم ( )9تا کامالً
موافقم ( )0است Kadivar, Farzad, Kavousian, and Nikdel (2008) .ضريب آلفای کرونباخ را
برای خردهمقياسهای لذت از کالس ،اميدواری به کالس ،اضطراب از کالس ،عصبانيت از کالس
و خستگی به ترتيب  0/90 ،0/95 ،0/99 ،0/90 ،0/90گزارش کردند .نتايج تحليل عاملی تأييدی
پژوهش حاضر کليه شاخصهای نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میکند
پرسشنامه ارزیابی شایستگی تحصیلی :اين مقياس توسط

)Diperna and Elliott (1999
9

ساخته شد و دو عامل مهارتهای تحصيلی و توانمندسازهایتحصيلی را اندازهگيری میکند .در
1- Academic enablers
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پژوهش حاضر نسخه دانشآموز که دارای  59ماده است و نمرهگذاری در طيف ليکرت پنجدرجه-
ای از هرگز ( )9تا تقريباً هميشه ( ،)0مورداستفاده قرار گرفت .ضريب آلفای کرونباخ توسط
) ،Diperna and Elliott (1999برای مهارتهای تحصيلی  ،0/19مهارتهای بين فردی ،0/10
انگيزش تحصيلی  ،0/19مهارتهای مطالعه  0/10و برای مشارکت  0/12گزارششده است .نتايج
تحليل عاملی تأييدی پژوهش حاضر کليه شاخصهای نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میکند.
پرسشنامه حمایت اجتماعی معلم :پرسشنامه حمايت اجتماعی معلم

Plitter, Biodery,

) ،Sharp, and Otis (2008مشتمل بر  92ماده است .نمرهگذاری بر اساس مقياس ليکرت در پنج
طيف هيچوقت ( )9تا هميشه ( )0است .آلفای کرونباخ پرسشنامه حمايت اجتماعی معلم 0/93
به دست آمد ( ،)Maziari et al., 2014نتايج تحليل عاملی تأييدی در پژوهش حاضر ،مؤيد اين
است که ساختار پرسشنامه کليه شاخصهای نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میکند.
پرسشنامه حمایت همساالن :پرسشنامه حمايت همساالن )،Procidano and Heller (1983
دارای  20ماده هست .نمرهگذاری اين پرسشنامه بر اساس طيف ليکرت کامالً مخالف ( )9تا
کامالً موافق ( )5است ،Sepah Mansour et al., (2015) .ضريب آلفای  0/90تا  0/10گزارش
نمودند .در پژوهش حاضر ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/99است .نتايج تحليل
عاملی تأييدی ساختار پرسشنامه کليه شاخصهای نيکويی برازش پرسشنامه را تأييد میکند.
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،از روشهای آماری همبستگی پيرسون و مدل معادالت
ساختاری استفاده شد.

یافتهها
نمونهگيری اين مطالعه از  0منطقه شهر تهران ،بر اساس فراوانی دانشآموزان در مناطق شهر
تهران ،منطقه  90(9نفر) ،منطقه  90(0نفر) ،منطقه پنج ( 905نفر) و منطقه پانزده ( 922نفر)،
بود .اين مطالعه بر روی  000دانشآموز دختر دبيرستانی ساکن شهر تهران با متوسط سنی

 99±9سال از رشته تجربی انتخاب شدند.

در جدول  9ميانگين ،انحراف معيار و همبستگی درونی متغيرهای پژوهش نمايش دادهشده
است .ازنظر توصيفی متغيرهای سرزندگی تحصيلی ،حمايت اجتماعی معلم ،حمايت اجتماعی
همسال ،شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی با عملکرد تحصيلی دارای همبستگی است .عالوه
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Table 1.
Mean, standard deviation and internal correlation of research variables
6

5

4

3

2

1

1
4.00
0.75

1
**0.68
4.45
0.60

1
**0.49
**0.51
3.13
0.75

1
***0.18
**0.26
**0.23
4.24
0.68

1
**0.22
0.06
0.08
**0.21
4.21
1.22

1
*0.10
**0.19
**0.45
**0.59
**0.66
3.98
0.62

Items
academic performance
academic buoyancy
peer social support
teacher social support
academic competence
academic excitement
Mean
SD

بر آن متغيرهای حمايت اجتماعی معلم ،با حمايت اجتماعی همسال ،شايستگی تحصيلی و
هيجان تحصيلی رابطه دارد .حمايت اجتماعی همسال با سرزندگی تحصيلی ،هيجان تحصيلی
دارای همبستگی است .شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی رابطه متقابل معنادار دارند .حمايت
اجتماعی همسال با حمايت اجتماعی معلم و شايستگی تحصيلی رابطه نشان نداده است؛ و ميزان
عملکرد تحصيلی ،سرزندگی تحصيلی ،حمايت اجتماعی معلم ،حمايت اجتماعی همسال و
شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی باالتر از ميانگين است .با توجه به برازش مناسب شاخص
کفايت تکتک متغيرهای پنهان موجود در دستگاههای اندازهگيری از صحت دستگاههای
اندازهگيری مدل نظری اوليه اطمينان حاصل گرديد؛ و پس از اطمينان از صحت دستگاههای
اندازهگيری مدل اوليه ،مدل ارائهشده بر اساس دادههای بهدستآمده پژوهش حاضر ،ترسيم و
برازش داده شد شاخصهای بهدستآمده و مقادير قابلقبول برای کفايت مدل و بررسی ضرايب
برازش شده مدل نهايی در شکل  9و جدول  2ارائه گرديد .بهمنظور اطمينان از مفروضههای
روش آماری :در اين مطالعه افرادی که نمره آنها بيشتر از دو ونيم انحراف معيار باالتر و يا
پايينتر از متغيرهای وابسته بود از تحليل مسير کنار گذاشته شدند .ناهمسانی واريانس در اين
مطالعه وجود نداشت .بين متغيرهای مدل حاضر هم خطی چندگانه وجود نداشت.
مدلهای برازش شده در نرمافزار  Amosدر شکل  9به نمايش درآمده است .به دليل زياد
بودن متغيرهای مورد استفاده در مدل و زياد بودن درجه آزادی از شاخصهای برازش مقتصد
استفاده گرديد .با توجه به شاخصهای بهدستآمده و مقادير قابلقبول برای کفايت مدل
میتوان از قابلقبول بودن مدل اطمينان حاصل نمود.
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Figure 1. Fitting the final model
Table 2.
Adequacy indicators of the initial model and the final research model
Amounts obtained
after modifying the
model

Amounts
primitive

Amounts
acceptable

0.08

0.09

Less than 0.08

0.71

0.67

More than 0.06

0.68

0.64

More than 0.06

0.66

0.62

More than 0.06

Description
Root Mean Squared Error
of Approximation
Parsimonious Goodness
comparative of fit index
Parsimonious Normed fit
index
Parsimonious Goodness of
fit index

index
RMSEA
PCFI
PNFI
PGFI

در جدول  ،3تأثير مستقيم ،غيرمستقيم و تأثير کلی متغيرهای حمايت اجتماعی همساالن،
حمايت اجتماعی معلم ،شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی بر عملکرد تحصيلی و سرزندگی
تحصيلی دانشآموزان ارائه شده است.
بر اساس يافتههای جدول  ،3ضرايب مستقيم ،غيرمستقيم و تأثير کلی متغيرهای حمايت
اجتماعی معلم بيشترين اثر کل ( ،)0/50پس از آن شايستگی تحصيلی دانشآموزان ( )0/09و
هيجان تحصيلی منفی ( )0/00و هيجانهای تحصيلی مثبت کمترين اثر ( )0/90را بر ميزان
عملکرد تحصيلی نشان داد .شايستگی تحصيلی (توانمندسازهای تحصيلی) دانشآموزان
بيشترين اثر ( ،)-0/00پس از آن شايستگی تحصيلی (مهارتها) به ميزان ( ،)0/30حمايت
اجتماعی همسال ( ،)0/29هيجانهای مثبت ( )0/25و هيجانهای منفی ( ،)0/22حمايت
اجتماعی معلم کمترين ميزان تأثير ( )0/09را بر سرزندگی دانشآموزان نشان داد.
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Table 3.
Direct, indirect and total effect of variables: teacher social support, peer social support,
academic competence, academic excitement on students' academic performance and
academic buoyancy
Academic Performance 65%=R2

Academic Buoyancy 30%=R2

total
0.60

indirect
0.60

Direct
0

total
0.07

indirect
0.07

Direct
0

variables
teacher social support

0

0

.0

0.27

0

0.27

0.47

0

0.47

-0.54

0

-0.54

0

0

0

0.30

0

0.30

peer social support
Academic competence
)(empowering academic instruments
)Academic competence (skills

0.15

0

0.15

0.26

0

0.26

)Academic excitement (positive

0.44

0

0.44

0.22

0

0.22

)Academic excitement (negative

بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهای شايستگی و هيجانهای تحصيلی در رابطه با
حمايت اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی
بود .نتايج نشان داد که مدل ساختاری حمايت اجتماعی معلم و همساالن با عملکرد و سرزندگی
تحصيلی با ميانجیگری شايستگی تحصيلی و هيجان تحصيلی دانشآموزان از برازش مناسبی
برخوردار است .يافته حاضر همسو با نظريه تعيينگری است که با نتايج ساير پژوهشها نيز همسو
بود (.)Pekrun et al., 2002; Zhen et al., 2017; Hopkins et al., 2012; Ryan & Deci 2020
نيازهای بنيادين روانشناختی توضيح میدهد چگونه عوامل درونی و محيطی بر عملکرد انسان تأثير
میگذارند .اهدافی که پاسخ نيازهای درونی مانند استقالل ،ارتباط و شايستگی باشد ،بيشتر توليد
سرزندگی میکنند .ارتباط و احساسات مربوط به عوامل اجتماعی ،بهصورت مثبت با سرزندگی و
عملکرد تحصيلی رابطه دارد.
با توجه به يافتههای پژوهش حاضر و همسويی آن با نظر محققانی که ذکر نموديم ،میتوان بيان
داشت احساس شايستگی و هيجان تحصيلی که بر سرزندگی و عملکرد تحصيلی تأثيرگذار است
اهميت نيازهای بنيادين روانی فردی را در کنار عوامل اجتماعی بر روی سرزندگی خاطر نشان می-
سازد .با کمی تأمل میتوان دريافت متغير عملکرد تحصيلی دانشآموزان دختر دبيرستانی تأثير
مستقيم از ويژگیهای درونی فردی آنان نظير شايستگی و هيجان تحصيلی میپذيرد و عوامل
اجتماعی نظير حمايت اجتماعی معلمان اثر غيرمستقيم بر عملکرد تحصيلی آنان دارد .حمايت
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همساالن نيز تأثير غيرمستقيم معنیداری بر سرزندگی تحصيلی دانشآموزان نشان داد ،در حالیکه
بر عملکرد تحصيلی آنان تأثير ندارد .در خصوص تأثير هيجان مثبت بر عملکرد تحصيلی و
سرزندگی همسو با نتايج پژوهشهای محققينی است که تأکيد دارند يادگيری نهتنها شامل داليل و
حل مسئله که شناخت سرد ناميده میشود ،بلکه شامل عاطفه وسوسه شدن که شناخت گرم ناميده
میشود قرار میگيرد

( & Miller, 1993; Pentrich, 1993; Marker & Boyle, 1993; Alexander

Murphy, 1998; Cowley & Underwood, 1992; Lezberg & Hora, 1992; cited by Woolfolk,
 .)2012احتمال بيشتری دارد که دانشآموزان به موضوعاتی توجه نشان دهند ،ياد بگيرند و به خاطر

بسپارند که پاسخهای هيجانی مناسبی را در آنها تحريک میکند .در مدل ارزش -مهار ،با بيان انواع
هيجانهای تحصيلی بر نقش هيجانهای تحصيلی بر درگيری تحصيلی و سرزندگی تحصيلی تأکيد
شده است ( .)Pekrun et al., 2011در اين مدل ،ادعا شده است ارضای نياز به استقالل بهتنهايی به
درگيری تحصيلی منجر نمیشود و نياز به هيجانهايی مانند لذت از يادگيری الزم است .برای مثال
اگر نياز به استقالل عمل برآورده ،ولی باعث بروز هيجانهای منفی مثل خشم يا اضطراب شود ،فرد
درگيری را آغاز نمیکند Pekrun (2006) .در خصوص عدم تأثير معنیدار شايستگی تحصيلی (بعد
مهارتها) بر عملکرد تحصيلی همگام با ) ،Woolfolk (2012دريافت که وجود جزئيات اغواکننده
يا همان قطعات جزئی مشغول کنندهای که در آموزش اساسی و مرکزی نيستند يا دستکاریهايی
که مستقيماً موضوع يادگيری را حمايت نمیکند میتواند مانع يادگيری شود .دانشآموزان اين
جزئيات اغواکننده را بهعنوان هزينههای آموزشی که بايد بدهند به خاطر میآورند .در کالس درس،
زمانی که روی مقايسههای رقابتآميز تأکيد شود ،ممکن است اضطراب افزايش يابد و عملکرد
تحصيلی دانشآموز منجر به احساس عدم شايستگی تحصيلی گردد.
ازجمله محدوديتهای پژوهش ،بهطورکلی پژوهشهای ميدانی متضمن استفاده از پرسشنامه به
شيوه خودگزارشی است در تعميم نتايج به جامعه آماری ديگر جانب احتياط رعايت شود .انجام
پژوهشهای مشابه در ساير شهرهای ايران و جامعه پسران توصيه میشود .مطالعه چرايی عدم تأثير
حمايت همساالن بر عملکرد تحصيلی به محققان بعدی توصيه میگردد .شناسايی ساير متغيرهای
تأثيرگذار بر سرزندگی تحصيلی موضوع مناسبی برای پژوهش محققان در آينده است.
سهم مشارکت نویسندگان :مرضيه آقاميرلی پژوهشگر و نويسنده مسئول؛ پروين کديور استاد راهنما ،سوزان
امامیپور استاد مشاور؛ همه نويسندگان نسخه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نمودهاند.
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 نويسندگان مراتب تشکر خود را از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين:سپاسگزاري
.پژوهش مؤثر بودهاند اعالم میدارند
 اين. نويسندگان اذعان میکنند که در مقاله حاضر هيچ نوع تعارض منافعی وجود ندارد:تضاد منافع
مقاله پژوهشی و با همکاری مرضيه آقاميرلی دانشجوی دکترای روانشناسی تربيتی دانشگاه آزاد
.تهران مرکزی انجام شده است
. اين مقاله با هزينه شخصی محقق صورت پذيرفت:منابع مالی
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