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Abstract
This study aims to develop a causal model of academic
engagement based on self-regulation and academic emotion
with the mediating role of academic self-handicapping. The
present paper is developmental in terms of purpose and
correlational in terms of data collection. The statistical
population includes all female high school students in
Hamadan who were studying in the academic year 2019–2020
among whom 384 people formed the statistical sample.
Measurement tools include Academic Engagment
Questionnaire (AEQ), Self-Regulation Questionnaire (SRQ),
Academic Emotion Questionnaire (AEQ), Academic SelfHandicapping Questionnaire (ASHQ) and Academic Burnout
Questionnaire (ABQ). The results of structural equations with
PLS software, Spearman correlation, and analysis of
covariance with SPSS software indicated that the causal model
of academic engagement based on self-regulation and
academic emotion had a good fit with the mediating role of
academic self-handicapping. The positive and negative
emotions have an effect on academic conflict and academic
self-handicapping, and academic self-handicapping explained
the variable of academic conflict. On the other hand, positive
and negative emotions have a significant effect on academic
conflict with the mediating role of self-handicapping. Selfregulation also affects academic conflict and academic selfhandicapping, and self-regulation is effective on academic
conflict with the mediating role of self-handicapping. Selfhandicapping has a negative significant effect on academic
conflict.
Keywords: Academic Conflict, Self-Regulation, Academic
Emotions, Self-Improvement, Hamadan.

چکیده
 تدوین مدل علی درگیری تحصیلی براساس،هدف پژوهش حاضر
خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای خودناتوانسازی
 و از منظر گردآوری، این تحقیق از بعد هدف توسعهای.تحصیلی است
 جامعۀ آماری آن شامل تمامی. توصیفی از نوع همبستگی است،اطالعات
دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطۀ شهر همدان است که در سال تحصیلی
 نمونۀ آماری را، نفر از آنان384  مشغول به تحصیل بودهاند که1397-98
 ابزارهای سنجش شامل پرسشنامههای درگیری تحصیلی.تشکیل دادند
،)AEQ(  هیجان تحصیلی،)SRQ(  خودنظمجویی،)AEQ(
.) استABQ( ) و فرسودگی تحصیلیASHQ( خودناتوانسازی تحصیلی
 همبستگی اسپیرمن و،PLS نتایج حاصل از معادالت ساختاری با نرمافزار
 نشان میدهد مدل علی درگیریSPSS تحلیل کوواریانس با نرمافزار
تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای
 هیجانهای مثبت و منفی بر. برازش مطلوبی دارد،خودناتوانسازی تحصیلی
درگیری تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی تأثیر دارد و خودناتوانسازی
 هیجانهای، از طرفی.تحصیلی متغیر درگیری تحصیلی را تبیین میکند
مثبت و منفی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی خودناتوانسازی تأثیر
 همچنین خودنظمجویی بر درگیری تحصیلی و خودناتوانسازی.معنادار دارد
تحصیلی تأثیرگذار است و نیز خودنظمجویی بر درگیری تحصیلی با نقش
 خودناتوانسازی تأثیر، عالوهبراین.میانجی خودناتوانسازی اثر میگذارد
.منفی و معناداری بر درگیری تحصیلی دارد
، هیجانهای تحصیلی، خودنظمجویی، درگیری تحصیلی:واژههای کلیدی
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مقدمه
مهمترین پشتوانۀ جامعه نیروی انسانی است (آلوی ،مککرنان ،منسرق ،کابلین ،کالفکس و فلورکس)2019 ،
که تولید و توسعۀ کشور در اختیار آن است (آزودو ،)2019 ،به شرطی که شرایط مهیا شود .بهکارگیری نیروی
انسانی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد .از جملۀ این عوامل میتوان به هیجانهای تحصیلی 1اشاره کرد
(چنج .)2018 ،کروکت ،موالنن ،رفائیلی و رندال ( )2016بیان کردند خودنظمجویی تحصیلی 2یکی از سازههایی
است که مطابق پژوهشهای انجامشده ،بر درگیری تحصیلی اثر مستقیم دارد (گرانفسکی ،کومر ،کرایج ،تردس،
لگرستی و تین2012 ،؛ گالسر-زیکودا؛ اسپولیکوا ،جمیک.)2013 ،
کوکورادا )2016( 3نیز طی پژوهشی به این نتیجه رسید که راهبردهای یادگیری خودنظمجویی تحصیلی با
درگیری تحصیلی مرتبط است .عالوه بر آنچه عنوان شد ،بهنظر میرسد عامل خودناتوانسازی تحصیلی 4بر
درگیری تحصیلی مؤثر است که مانعی برای انجامگرفتن موفقیتآمیز کارها بهشمار میرود .مهمترین سرمایۀ
هر جامعهای نیروهای انسانی و بهخصوص نیروی جوان آن است .جوانان ،نیروی کار فعال هر جامعهای بهحساب
میآیند و چرخۀ تولید و توسعۀ کشور در دستان آنها است؛ بنابراین تعلیم و آموزش و پرورش جوانانی توانمند
و پویا در عرصههای گوناگون ،یکی از دغدغههای اساسی دولتمردان هر جامعهای است و البته همواره این
انتظار از فراگیران وجود دارد که از پیشرفت تحصیلی باالیی برخوردار باشند.
تحقق این امر (پیشرفت و موفقیت علمی فراگیران) جز با درگیری همهجانبۀ فراگیران در تکالیف تحصیلی
و پیشگیری از ترک تحصیل و بیعالقگی آنها به تحصیل ،میسر نخواهد شد .درگیری دانشآموزان در
فعالیتهای مدرسه ،برای موفقیت تحصیلی ضروری و حیاتی است (وانگ و هولکمب .)2010 ،در تحقیقات
اولیه ،سازۀ درگیری بهعنوان رگۀ شخصیتی الزم برای پیشرفت و موفقیت در مدرسه تعریف شده بود ،اما در
مطالعات اخیر ،درگیری بهعنوان سازهای انگیزشی معرفی شده که پویا ،تعاملی و قابلتغییر در طول زمان است
و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد .از جملۀ این عوامل میتوان به هیجانهای تحصیلی اشاره کرد (کینگ،
مکلنرنی ،گانوتیک و ویالروسا.)2015 ،
مطابق پژوهشهای متعدد ،خودنظمجویی تحصیلی یکی دیگر از سازههایی است که بر درگیری تحصیلی
اثر مستقیم دارد (استینون ،گستسدوتیر ،بیرگیسدوتیر و لرنز .)2018 ،خودنظمجویی ،یک فعالیت خودآغازگری5
و شامل هدفگذاری و تنظیم تالشهای خود برای رسیدن به هدف ،خودنظارتی (فراشناخت) ،مدیریت زمان و
تنظیم محیط اجتماعی و فیزیکی است (آلوی ،مککرنان ،مانسرگ ،کبلین ،کولفاکس و فلوریس .)2011 ،افراد
خودتنظیمگر ،6افرادی هستند که بهگونهای فراشناختی و باانگیزه و فعال در فرایندهای یادگیری خود شرکت
1. academic emotion
2. academic self-regulation
3. Cocorada
4. academic handicapping
5. self-initiation
6. self-regulator
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میکنند .در همین راستا ،رمضانی ( )1395طی پژوهشی به این نتیجه رسید که راهبردهای یادگیری
خودنظمجویی تحصیلی ،بهطور معناداری سبب افزایش درگیری تحصیلی دانشآموزان میشود.
در خودناتوانسازی ،دانشآموزان آگاهانه و عمداً تالش نمیکنند ،شب قبل از امتحان را به بطالت
میگذرانند ،مطالعۀ خود را به آخرین لحظه موکول میکنند یا از دیگر راهبردهای خودناتوانسازی تحصیلی
بهره میگیرند تا از تلویحات منفی شکست احتمالی بکاهند (ابافت .)1387 ،همین شیوۀ رفتاری است که مانع
درگیری تحصیلی دانشآموزان میشود .حال با عنایت به بیان متغیرهای اثرگذار بر درگیری تحصیلی نظیر
خودنظمجویی ،هیجانهای تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی ،الزم است تا بحث فرسودگی تحصیلی  -که
مورد توجه نظامهای آموزشی است  -و نحوۀ اثرپذیری آن از درگیری تحصیلی بپردازیم .فرسودگی تحصیلی
به شکل احساس خستگی بهدلیل مطالبات علمی و داشتن نگرش بدبینانه و منفعالنه به تحصیل آشکار میشود
و با ابعاد خستگی عاطفی ،1بدبینی 2و ناکارآمدی 3توصیف میشود (ژانگ ،گان و چام2007 ،؛ شوفلی ،مارتینز،
پینتو ،ساالنوا و باکر2002 ،؛ سالمال-آرو ،کیوریو ،پیتیکاینن و ژوکال.)2008 ،
خستگی هیجانی 4که به احساس خالیشدن و تهیشدن از منابع هیجانی فرد اشاره دارد ،از مؤلفههای استرس
فردی محسوب میشود (مسلش و کوچکسون .)1984 ،بدبینی یا بیعالقگی به پاسخهای منفی بدبینانه یا بدون
رغبت به سایر همکالسیها اشاره دارد که مؤلفۀ بینفردی فرسودگی را نشان میدهد (مسلش ،شوفلی و لیتر)2001 ،
و به کاهش پیشرفت تحصیلی ،ترک تحصیل و همچنین درماندگیهای ذهنی از جمله اضطراب ،افسردگی ،سرکوب،
خصومت یا ترس میانجامد (نعیمی1387 ،؛ تاریس ،وان بک و شوفلی.)2010 ،
بهطورکلی میتوان گفت افرادی که فرسودگی تحصیلی 6دارند ،معموالً عالئمی مانند بیاشتیاقی به مطالب
درسی ،ناتوانی در حضور مستمر در کالس درس ،مشارکتنکردن در فعالیتهای کالسی ،احساس بیمعنایی
در فعالیتهای درسی و احساس ناتوانی در فراگیری مطالب درسی را تجربه میکنند (تاریس ،وان بک و شوفلی،
 .)2010با توجه به اهمیت و پیامدهای فرسودگی تحصیلی ،کنترل این حالتها در دانشآموزان مقطع دوم
متوسطه مسئلهای اساسی است که بهدلیل ورود این دانشآموزان به دوران دبیرستان ،گذران دوران بلوغ ،اشتیاق
به کسب موفقیت و مورد توجه و تأیید واقعشدن ،نیاز به موفقیت تحصیلی و درگیری تحصیلی در آنها ،اهمیت
آن دوچندان میشود؛ بنابراین شناسایی متغیرهای اثرگذار بر درگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مقطع
دوم متوسطه و نیز نحوۀ اثرگذاری آن بر فرسودگی تحصیلی ،از کارهای مهم روانشناسان تربیتی است که
امروزه به دغدغهای اساسی برای پژوهشگران و مسئوالن آموزشی کشورمان تبدیل شده است.
بدینترتیب این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که آیا مدل علی درگیری تحصیلی
براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای خودناتوانسازی تحصیلی ،برازش دارد و آیا
1. emotional exhaustion
2. cynicism
3. efficacy reduced
4. emotional fatigue
6. academic burnout
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برنامۀ آموزشی مستخرج از مدل بر فرسودگی تحصیلی اثربخش است.

روششناسی
پژوهش حاضر از بعد هدف ،توسعهای و از منظر گردآوری اطالعات ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعۀ
آماری آن شامل همۀ دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهر همدان است که در سال تحصیلی 1397-98
مشغول به تحصیل بودهاند و  384نفر از آنها بهصورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند؛
بهطوریکه ابتدا از بین نواحی  1و  2شهر همدان ،یک ناحیه بهصورت تصادفی انتخاب شد .سپس از بین
مدارس آن ناحیه ،پنج مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در مدارس منتخب ،از هر سه پایۀ تحصیلی
یک کالس بهصورت تصادفی برای مطالعه گزینش شد.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ درگیری تحصیلی :)AEQ( 1پرسشنامۀ درگیری تحصیلی در سال ( )2013توسط ریو برای
سنجش درگیری تحصیلی طراحی شده است .این پرسشنامه دارای هفده سؤال و چهار مؤلفۀ درگیری رفتاری،
درگیری عاملی ،درگیری شناختی و درگیری عاطفی است و براساس طیف هفتگزینهای لیکرت (بسیار مخالفم
=  1تا بسیار موافقم =  )7به سنجش درگیری تحصیلی میپردازد .بازۀ نمرات این پرسشنامه بین  17الی 119
است .نمرۀ  ،68نقطۀ برش پرسشنامه است؛ بدینمعنا که نمرۀ کمتر از  68نشاندهندۀ درگیری تحصیلی اندک
و نمرۀ بیشتر از  68گویای درگیری تحصیلی فراوان است .نتایج پژوهش رمضانی و خامسان ( )1396نشان داد
که پرسشنامۀ درگیری تحصیلی از پایایی مطلوبی ( )0/92برخوردار است .همچنین نتایج تحلیلعاملی تأییدی
در این پژوهش نشان میدهد ساختار پرسشنامه ،برازش قابلقبولی با دادهها دارد و تمامی شاخصهای نیکویی
برازش برای الگوی چهارعاملی زیربنای پرسشنامه تأیید شد .ضرایب آلفای کرونباخ در این پژوهش ،برای
متغیرهای درگیری رفتاری ،شناختی و عاطفی بهترتیب  0/85 ،0/95و  0/80است .همچنین ضریب آلفای کل
پرسشنامه  0/96بهدست آمد که نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.
پرسشنامۀ خودنظمجویی :)SRQ( 2نسخۀ اصلی این پرسشنامه را گارنفسکی و همکاران در سال 2002
ارائه کردند .این پرسشنامه با  9مؤلفۀ پرهیز از سرزنش خود ،پذیرش ،پرهیز از نشخوار ذهنی ،توجه مثبت
مجدد ،توجه مجدد به برنامهریزی ،ارزیابی مثبت مجدد ،اتخاذ دیدگاه ،پرهیز از فاجعهسازی و پرهیز از سرزنش
دیگران دارای  36ماده است .از جمع کل نمرههای  36ماده ،یک نمرۀ کلی بهدست میآید که بیانگر استفاده
از راهبردهای خودنظمجویی است .این پرسشنامه قابلیت ارزیابی سبکشناختی همۀ افراد ،بهویژه کسانی را که
)1. Academic Engagement Questionnaire (AEQ
)2. Self-Regulation Questionnaire (SRQ
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تجربۀ منفی داشتهاند ،دارد .پاسخهای این پرسشنامه در یک پیوستار پنجدرجهای لیکرت در دامنهای از هرگز
=  1تا همیشه =  5قرار دارد .بازۀ نمرات این پرسشنامه بین  36الی  180و نمرۀ  108نقطۀ برش پرسشنامه
است .نمرۀ کمتر از  108خودنظمجویی اندک و نمرۀ بیشتر از  108خودنظمجویی فراوان را نشان میدهد .در
ایران ،روایی آزمون از طریق همبستگی نمرۀ کل با نمرههای زیرمقیاس پرسشنامه بررسی میشود که دامنهای
از  0/40با میانگین  0/56را دربرمیگیرد که همگی آنها معنادار هستند .همچنین در بررسی اعتبار پرسشنامه،
ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/82گزارش شده است (یوسفی .)1385 ،در این پژوهش ،اعتبار مقیاس براساس
روشهای همسانی درونی با دامنۀ آلفای کرونباخ  0/76تا  0/92و بازآزمایی با دامنۀ همبستگی  0/51تا 0/77
بهدست آمد .برای روایی پرسشنامۀ مذکور از طریق تحلیل مؤلفۀ اصلی با استفاده از چرخش واریمکس،1
همبستگی بین خردهمقیاسها با دامنۀ همبستگی  0/32تا  0/67و روایی مالکی مطلوب حاصل شد .ضریب
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بین  0/83تا  0/88است که نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار
است.
پرسشنامۀ هیجانهای تحصیلی :)AEQ( 2هیجان تحصیلی در پژوهش حاضر بهوسیلۀ پرسشنامۀ
پکران ،گوتز ،فرنزل ،بارشفیلد و پری ( )2011سنجش شد .این پرسشنامه هیجانهای مثبت و منفی را
اندازهگیری میکند .مقیاس هیجان تحصیلی دارای  75گویه و شامل دو بعد هیجانهای مثبت و منفی است.
هیجانهای مثبت دربرگیرندۀ لذت ،3امیدواری 4و غرور 5هستند و هیجانهای منفی شامل خشم ،اضطراب،
شرم ،ناامیدی و خستگی میشوند .این پرسشنامه با مقیاس لیکرت پنجدرجهای درجهبندی شد .بازۀ نمرات
هیجانهای مثبت بین  22الی  110است .نمرۀ  66نقطۀ برش هیجانهای مثبت است که براساس آن ،نمرۀ
کمتر از  66نشاندهندۀ هیجانهای مثبت اندک و نمرۀ بیشتر از  66گویای هیجانهای مثبت فراوان بهشمار
میرود .همچنین بازۀ نمرات هیجانهای منفی بین  53الی  265و نمرۀ  159نقطۀ برش هیجانهای منفی
است؛ بدینمعنا که نمرات کمتر از  159نشاندهندۀ هیجانهای منفی اندک و نمرات بیشتر از  159گویای
هیجانهای منفی فراوان است .در ایران نیز این پرسشنامه را کدیور ،فرزاد ،کاوسیان و نیکدل ()1389
بومیسازی کرده و روایی و پایایی آن را تأیید کردهاند .از نظر ضرایب آلفای کرونباخ ،بعد مثبت در این پژوهش
 0/87و بعد منفی  0/91است .همچنین ضریب آلفای کل پرسشنامه  0/89بهدست آمد که نشان میدهد این
پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.

1. varimax
)2. Academic Emotions Questionnaire (AEQ
3 . joy
4 . hope
5. pride
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پرسشنامۀ خودناتوانسازی تحصیلی :)ASHQ( 1در این پژوهش ،متغیر خودناتوانسازی تحصیلی
با پرسشنامۀ میگلی ( )2000سنجش شد .پرسشنامۀ مذکور شامل  6ماده است که میزان استفادۀ دانشآموزان
از راهبردهای خودناتوانسازی را نشان میدهد .هریک از مادهها ،راهبردی را منعکس میکند که دانشآموز با
استفاده از آن ،عملکرد ضعیف بعدی خود را توجیه میکند .تمام مادههای این مقیاس ،پنجدرجهای است که به
صورت کامالً نادرست =  1تا کامالً درست =  5نمرهگذاری شده است .بازۀ نمرات این پرسشنامه بین  6الی
 30و نمرۀ  18نقطۀ برش پرسشنامه است؛ بدینمعنا که نمرۀ کمتر از  18نشانۀ خودناتوانسازی تحصیلی اندک
و نمرۀ بیشتر از  18نشاندهندۀ خودناتوانسازی تحصیلی فراوان است .میگلی و یوردان ( )1392پایایی این
مقیاس را با روش آلفای کرونباخ  0/86گزارش کردهاند .هاشمی شیخشبانی ( )1380پایایی این مقیاس را با
روش آلفای کرونباخ و تنصیف بهدست آورد و ارقام  0/78و  0/76را گزارش کرد .همچنین میزان روایی
پرسشنامه در پژوهش هاشمی شیخشبانی ( )1380با روش تحلیلعاملی تأییدی 0/77 ،بهدست آمد .ضریب
آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بین  0/72تا  0/77شد که نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار
است.
پرسشنامۀ فرسودگی تحصیلی :)ABQ( 2پرسشنامۀ مورد استفاده در پژوهش حاضر ،فرم اصالحشدۀ
مقیاس فرسودگی مسلش-3فرم عمومی است که برای استفاده در نمونۀ دانشجویان توسط شوفلی و همکاران
( )2002اصالح شده است .این پرسشنامه در کل  15سؤال دارد و شامل سه خردهمقیاس است .خستگی عاطفی،
شک و بدبینی و نیز پرهیز از خودکارآمدی تحصیلی اندازهگیری شده است .همۀ سؤالها در یک پیوستار
هفتدرجهای (هرگز =  1تا همیشه =  )7نمرهگذاری شدند .بازۀ نمرات این پرسشنامه بین  15الی  105و نمرۀ
 60نقطۀ برش پرسشنامه است؛ بدینمعنا که نمرات کمتر از  60نشانۀ فرسودگی تحصیلی اندک و نمرات بیشتر
از  60نشاندهندۀ فرسودگی تحصیلی فراوان است.
پایایی این مقیاس در تحقیق شوفلی و همکاران ( )2002بهترتیب  0/82 ،0/7و  0/75برای خستگی
هیجانی ،بدبینی و ناکارآمدی گزارش شد .در ایران در پژوهش رستمی ،عابدی و شوفلی ( )1390مقادیر ضریب
 4KMOدر این پژوهش برای هر پنج پرسشنامۀ درگیری تحصیلی ،خودنظمجویی ،هیجانهای تحصیلی،
خودناتوانسازی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بهترتیب  0/894 ،0/958 ،0/921 ،0/936و  0/907است که
در سطح  P>0/01معنادار هستند .همچنین سؤاالت درگیری تحصیلی ،خودنظمجویی ،هیجانهای تحصیلی،
خودناتوانسازی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی بهترتیب میزان  71/15درصد 60/44 ،درصد 71/34 ،درصد،
 70/67درصد و  64/94درصد واریانس را تبیین میکنند که نشان میدهد سؤاالت هر پنج پرسشنامه از روایی
)1. Academic Self-Handicapping Questionnaire (ASHQ
)2. Academic Burnout Questionnaire (ABQ
3. Maslach
4. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
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محتوایی زیادی برخوردار هستند.
بررسی روایی واگرا در مدل اندازهگیری پژوهش نشان داد مقادیر روی قطر اصلی که همان جذر میانگین
واریانس استخراجی هستند ،بیشتر از اعداد هر ردیفاند؛ بنابراین بین متغیرها روایی واگرا وجود دارد .به عبارتی
میتوان گفت بین سؤاالت هر متغیر و سؤاالت متغیر دیگر ،واگرایی یا عدم همخطی مشاهده میشود

پایایی 1ابزار اندازهگیری
همچنین ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/7است؛ بنابراین همبستگی بین
سؤاالت متغیرها در خارج از مدل اندازهگیری تأیید میشود و متغیرها در خارج از مدل اندازهگیری دارای همسانی
درونی هستند .از آنجا که پایایی ترکیبی برای همۀ متغیرها بیشتر از  0/7است ،بین سؤاالت هر متغیر در داخل
مدل اندازهگیری نیز همبستگی وجود دارد .بهدلیل اینکه در پایایی اشتراکی به این موضوع پرداخته میشود که
هر سؤال بهتنهایی از یک مدل به مدل دیگر چقدر تعمیمپذیری دارد.

شیوۀ اجرای پژوهش
ابتدا با دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج هماهنگی الزم انجام گرفت و شناسۀ اخالق از کمیتۀ اخالق زیست
پزشکی دریافت شد .سپس با هماهنگی آموزش و پرورش استان همدان ،همۀ دانشآموزان دختر مقطع دوم
متوسطۀ سال تحصیلی  1397-98شهر همدان انتخاب شدند .از بین نواحی یک و دو شهر همدان ،یک ناحیه
بهصورت تصادفی انتخاب شد .پس از آن ،از بین مدارس آن ناحیه ،پنج مدرسه بهصورت تصادفی گزینش
شدند .در مدارس منتخب ،از هر سه پایۀ تحصیلی یک کالس بهصورت تصادفی و درمجموع  384نفر انتخاب
شدند و به پرسشنامههای درگیری تحصیلی ،خودنظمجویی ،هیجانهای تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی
پاسخ دادند .نتایج دادهها با استفاده از معادالت ساختاری با نرمافزار  PLSو همبستگی اسپیرمن و تحلیل
کوواریانس با نرمافزار  SPSSتجزیه و تحلیل شد.

یافتهها
یافتهها شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار تحلیلی یا استنباطی است که در بخش اول خصوصیات
جمعیتشناختی و نیز متغیرهای مربوط به فرضیات تحقیق ارائه میشود .در بخش آمار تحلیلی نیز از تحلیل
کوواریانس ،همبستگی اسپیرمن و معادالت ساختاری استفاده شده است.

الف) توصیف جمعیتشناختی
توزیع فراوانی دانشآموزان براساس سن گویای این مطلب است که از بین  384دانشآموز دختر مقطع دوم
متوسطۀ شهر همدان که در این پژوهش شرکت داشتهاند 2/9 ،درصد پانزدهساله 26/8 ،درصد شانزدهساله،
1. reliability
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 35/7درصد هفدهساله و  33/3درصد هجدهسالهاند و  1/3درصد سن خود را اعالم نکردهاند .همچنین 30/1
درصد از کل نمونۀ مورد مطالعه شانزدهساله و کمتر از آن بودهاند.
با توجه به توزیع فراوانی دانشآموزان براساس معدل نیمسال اول ،میتوان نتیجه گرفت معدل نیمسال اول
بیشتر دانشآموزان با درصد فراوانی  40/4درصد بیشتر از  18بوده است و کمترین آنها با درصد فراوانی 1/8
درصد معدلی کمتر از  14را کسب کردهاند .همچنین  20/6درصد دانشآموزان معدلی کمتر از  16داشتهاند.
توزیع فراوانی دانشآموزان براساس پایۀ تحصیلی نشان داد  32/8درصد از دانشآموزان در پایۀ دهم33/9 ،
درصد در پایۀ یازدهم و نیز  33/3درصد دیگر در پایۀ دوازدهم بودهاند؛ بهطوریکه  66/7درصد از دانشآموزان
بهطور مشترک در پایههای دهم و یازدهم حضور داشتند.

ب) توصیف شاخصها
جدول  -1شاخصهای آماری مربوط به میزان متغیرهای پژوهش
متغیر
درگیری تحصیلی
خودنظمجویی
هیجانهای مثبت
هیجانهای منفی
خودناتوانسازی
تحصیلی
تحصیلی
فرسودگی

میانگین
81/98
109/64
70/22
159/91
15/46
54/05

نقطۀ برش
68
108
66
159
18
60

نما
88
97
67
169
12
39

انحراف معیار
22/002
21/296
20/303
50/179
6/237
16/154

واریانس
484/131
453/553
412/216
2518/005
38/902
260/98

کمترین
18
44
22
58
6
21

بیشترین
118
244
149
360
40
99

نتایج جدول  1نشان میدهد میانگین فرسودگی تحصیلی گروه کنترل ،در حالت پیشآزمون 17  /589
 58/6و در حالت پسآزمون  63/9  46/934است که تا حدود زیادی افزایش داشته است؛ درحالیکه در گروه
آزمایش ،میانگین نمرات فرسودگی تحصیلی از  66/8  64/472در حالت پیشآزمون به  54/7  71/446در
حالت پسآزمون کاهش یافته است .از طرفی ،در بین ابعاد فرسودگی تحصیلی ،میانگین نمرات پسآزمون در
هر سه بعد ،بیشتر از نمرات پیشآزمون بوده است؛ درحالیکه میانگین هر سه بعد فرسودگی تحصیلی در گروه
آزمایش ،در حالت پسآزمون کمتر از پیشآزمون بوده است .نتایج گویای آن است که میزان فرسودگی تحصیلی
و ابعاد آن در بین دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطۀ شهر همدان ،بعد از اعمال مدل علی درگیری تحصیلی
در گروه آزمایش کاهش پیدا کرده است.

ج) آزمون نرمال
پیش از بررسی فرضیههای پژوهش الزم است نرمالبودن متغیرهای تحقیق با آزمون کولموگروف-اسمیرنف
ارزیابی شود.
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جدول  -2بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش
آمارۀ Z
0/127
0/123
0/067
0/058
0/09
0/162
0/084

متغیرها
درگیری تحصیلی
خودنظمجویی
هیجانهای مثبت
هیجانهای منفی
خودناتوانسازی تحصیلی
پیشآزمون فرسودگی تحصیلی
پسآزمون فرسودگی تحصیلی

سطح معناداری
0/001
0/001
0/001
0/003
0/001
0/051
0/2

با توجه به جدول  2میتوان نتیجه گرفت سطوح معناداری متغیرهای پژوهش به غیر از فرسودگی تحصیلی،
در هردو حالت پیشآزمون و پسآزمون کمتر از  0/05هستند و این نشان میدهد متغیرهای درگیری تحصیلی،
خودنظمجویی ،هیجانهای مثبت و منفی و خودناتوانسازی نرمال نیستند .بهدلیل نرمالنبودن این متغیرها ،در
پژوهش حاضر برای انجام معادالت ساختاری از نرمافزار  PLSاستفاده میشود.

د) آزمون فرضیهها
برای بررسی فرضیۀ کلی اول پژوهش ،از تحلیل معادالت ساختاری تحت نرمافزار  PLSاستفاده میشود .با
توجه به آزمونهای پیشرو ،برازش مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی
با نقش واسطهای خودناتوانسازی تحصیلی سنجش میشود؛ بنابراین جدول  3به بررسی برازش مدلی کلی
پژوهش میپردازد.
جدول  -3برازش مدلی کلی پژوهش
درگیری تحصیلی
R2
(ضریب
تعیین)

هیجانهای مثبت
هیجانهای منفی
خودنظمجویی
خودناتوانسازی تحصیلی

0/631

نتیجه

قوی

f2

نتیجه

Gof

0/293
0/139
0/012
0/049

قوی
متوسط
ضعیف
متوسط

0/598

نتیجه

بسیار قوی

شاخص استون-
گیسرQ2

0/333

نتیجه

قوی

جدول  3نشان میدهد شاخص  R2برای متغیر مالک یا درونزا آورده شده است و مقادیر آن شامل 0/19
(کیفیت پیشبینی ضعیف)( 0/33 ،کیفیت پیشبینی متوسط) و ( 0/67کیفیت پیشبینی قوی) ارزیابی میشوند.
این امر گویای این مطلب است که خودنظمجویی ،هیجانهای تحصیلی و خودناتوانسازی تحصیلی ،رویهمرفته
به میزان  63درصد و به شکلی قوی ،درگیری تحصیلی دانشآموزان را بهعنوان متغیر درونزا یا مالک ،پیشبینی
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میکنند .شاخص  f2نشاندهندۀ سهم هر متغیر پیشبین در  R2است و مقادیر آن شامل ( 0/02کیفیت پیشبینی
ضعیف)( 0/15 ،کیفیت پیشبینی متوسط) و ( 0/35کیفیت پیشبینی قوی) ارزیابی میشود؛ بنابراین از این شاخص
میتوان نتیجه گرفت هیجانهای مثبت ،هیجانهای منفی ،خودنظمجویی و خودناتوانسازی تحصیلی در R2
بهترتیب در سطح قوی ،متوسط ،ضعیف و متوسط است و در این بین ،متغیر هیجانهای مثبت سهم بیشتری از
سایر متغیرها در  R2دارد .از طرفی ،آزمون  Gofبا مقدار  0/598که مربوط به شاخص نیکویی برازش است ،با
سه مقدار استاندارد ( 0/01کیفیتسنجی ضعیف)( 0/26 ،کیفیتسنجی متوسط) و ( 0/36کیفیتسنجی قوی)
ارزیابی میشود که نشان میدهد قدرت پیشبینی این نرمافزار برای بررسی مدل کلی پژوهش ،بسیار قوی است.
همچنین شاخص استون-گیسر Q2است که برای متغیر درونزا آورده شده است و مقادیر آن شامل ( 0/02کیفیت
مدل ساختاری ضعیف)( 0/15 ،کیفیت مدل ساختاری متوسط) و ( 0/35کیفیت مدل ساختاری قوی) میشود.
بدینترتیب ،مقدار متغیر درگیری تحصیلی  33درصد است که نشان میدهد کیفیت مدل ساختاری در فرضیۀ
«مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای خودناتوانسازی
تحصیلی برازش دارد» ،بهصورتی قوی ارزیابی میشود.
2
با توجه به نتایج شاخصهای برازش  Gof ،R2و  Qکه بهترتیب در سطح قوی ،بسیار قوی و قوی
هستند ،میتوان نتیجه گرفت مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با
نقش واسطهای خودناتوانسازی تحصیلی برازش دارد .پس فرضیۀ پژوهش تأیید ،و فرضیۀ صفر رد میشود.
این فرض بهمعنای یکسانبودن رابطۀ نمرات فرسودگی تحصیلی پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه آزمایش
و کنترل است .برای بررسی این فرض از تحلیل واریانس استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آمده است.
جدول  -4همگنی شیبهای رگرسیون در تأثیر برنامۀ آموزشی
مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی
مجموع
مربعات

درجۀ آزادی

میانگین
مربعات

آمارۀ F

سطح معناداری

مدل تصحیحشده

1727/314

3

575/771

15/478

0/001

عرض از مبدأ

557/688

1

557/688

14/992

0/001

گروه

48/913

1

48/913

1/315

0/262

پیشآزمون

742/816

1

742/816

19/968

0/001

گروه × پیشآزمون

3/094

1

3/094

0/083

0/775

خطا

929/996

25

37/2

-

-

مجموع

104434

29

-

-

-

مجموع تصحیحشده

2657/31

28

-

-

-

جدول  4گویای این مطلب است که سطح معناداری بهدستآمده از آمارۀ  Fدر سطر پنجم جدول بیشتر از
 0/05است که نشان میدهد با سطح اطمینان  95درصد ،تعامل بین گروه و پیشآزمون نمرات فرسودگی
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تحصیلی ،از نظر آماری معنادار نیست.
جدول  -5بررسی برابری واریانسهای تأثیر برنامۀ آموزشی
مستخرج از مدل علی درگیری تحصیلی
آمارۀ F
0/023

درجۀ آزادی اول
1

سطح معناداری
0/88

درجۀ آزادی دوم
27

جدول  5نشان میدهد سطح معناداری بهدستآمده از آزمون لون بیشتر از  0/05است؛ بنابراین با سطح
اطمینان  95درصد ،از فرض برابری خطای واریانس تخطی نشده است و واریانسها همگن و برابر هستند.
جدول  6با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس ،نتایج تأثیر مدل علی بر فرسودگی تحصیلی را ارائه میکند.
جدول  -6بررسی فرضیۀ کلی دوم پژوهش
مجموع مربعات

درجۀ
آزادی

میانگین
مربعات

آمارۀ F

سطح
معناداری

اندازۀ اثر

مدل تصحیحشده

1724/221

2

862/11

24/022

0/001

0/649

عرض از مبدأ

1122/394

1

1122/394

31/275

0/001

0/546

پیشآزمون

1169/501

1

1169/501

32/587

0/001

0/556

گروه

1046/194

1

1046/194

29/152

0/001

0/529

خطا

933/09

26

35/888

-

-

-

مجموع

104434

29

-

-

-

-

مجموع تصحیحشده

2657/31

28

-

-

-

-

سطح معناداری بهدستآمده از آمارۀ  Fدر متغیر پیشآزمون کمتر از  0/05است؛ بنابراین متغیر تصادفی با متغیر
وابسته رابطه دارد .نتایج اثر اصلی گروه نشان داد که گروه ،تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته است .نتایج تحلیل
کوواریانس برای آزمون فرضیۀ کلی دوم پژوهش که در جدول  6ارائه شده است نشان میدهد مدل علی بر فرسودگی
تحصیلی تأثیر دارد .از سوی دیگر ،از مجذور اتا میتوان نتیجه گرفت آموزش مدل علی درگیری تحصیلی به میزان
حدود  53درصد بر فرسودگی تحصیلی اثرگذار است .پس فرضیۀ تأثیر برنامۀ آموزشی مستخرج از مدل علی درگیری
تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی پژوهش تأیید ،و فرضیۀ صفر رد میشود.

بین هیجانهای تحصیلی و خودنظمجویی رابطۀ معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیۀ پژوهش ،از آزمون همبستگی اسپیرمن تحت نرمافزار  SPSSاستفاده میشود .جدول 7

تدوین مدل علی درگیری تحصیلی...
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میزان همبستگی بین متغیرهای هیجانهای تحصیلی و خودنظمجویی را نشان میدهد.
جدول  -7بررسی فرضیۀ «بین هیجانهای تحصیلی و خودنظمجویی رابطۀ معنادار وجود دارد»
متغیرها
خودنظمجویی
پرهیز از سرزنش خود
پذیرش
پرهیز از نشخوار ذهنی
توجه مثبت مجدد
توجه مجدد به برنامهریزی
ارزیابی مثبت مجدد
اتخاذ دیدگاه
پرهیز از فاجعهسازی
پرهیز از سرزنش دیگران

هیجانهای مثبت

هیجانهای منفی

ضریب همبستگی

**0/442

**-0/426

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/261

**-0/253

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/278

**-0/182

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/427

**-0/247

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/446

**-0/366

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/51

**-0/394

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/486

**-0/39

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/359

**-0/262

سطح معناداری

0/0001

0/0001

ضریب همبستگی

**0/19

**-0/134

سطح معناداری

0/0001

0/008

ضریب همبستگی

**0/143

0/074

سطح معناداری

0/0001

0/147

*P≤0/05
**P≤0/01

براساس نتایج جدول  7میتوان گفت خودنظمجویی با هیجانهای مثبت و منفی با سطح اطمینان 99
درصد رابطۀ معنادار دارد .همچنین هیجانهای مثبت با تمامی ابعاد خودنظمجویی ارتباط مثبت و معناداری با
سطح اطمینان  99درصد دارند و هیجانهای منفی با تمامی ابعاد خودنظمجویی به غیر از بعد پرهیز از سرزنش
دیگران دارای ارتباط منفی و معنادار هستند؛ درحالیکه هیجانهای منفی هیچگونه ارتباطی با پرهیز از سرزنش
دیگران ندارد .پس میتوان نتیجه گرفت بین هیجانهای تحصیلی و خودنظمجویی رابطۀ معنادار وجود دارد و
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فرضیۀ جزئی اول پژوهش تأیید و فرضیۀ صفر رد میشود.

هیجانهای تحصیلی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری خودناتوانسازی تحصیلی تأثیر دارد.
برای بررسی فرضیۀ پژوهش ،از آزمون معادالت ساختاری تحت نرمافزار  PLSاستفاده شد .جدول  8اثرات
بین متغیرها در فرضیۀ پژوهش را نشان میدهد.
جدول  -8بررسی فرضیۀ جزئی دوم پژوهش
انحراف آمارۀ
ضریب مسیر (بتا)
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم اثر کل معیار t-
value
8/538 0/049 0/454
0/04
0/414

سطح
معناداری

نتیجه

0/001

معنادار

هیجانهای مثبت  خودناتوانسازی تحصیلی

-0/212

-

3/144 0/067 -0/212

0/002

معنادار

خودناتوانسازی تحصیلی  درگیری تحصیلی

-0/189

-

3/126 0/061 -0/189

0/002

معنادار

هیجانهای منفی  درگیری تحصیلی

-0/305

-0/09

5/296 0/058 -0/395

0/001

معنادار

هیجانهای منفی  خودناتوانسازی تحصیلی

0/521

-

7/476 0/07 0/521

0/001

معنادار

روابط
هیجانهای مثبت  درگیری تحصیلی

با توجه به جدول  8میتوان نتیجه گرفت مقادیر  t-valueبرای روابط فوق خارج از بازۀ  2/58و -2/58
است و بنابراین ،این روابط با سطح اطمینان  99درصد معنادار هستند .از طرفی از ضرایب بتا میتوان نتیجه
گرفت هیجانهای مثبت بهطور مستقیم به میزان  41درصد بر درگیری تحصیلی تأثیر میگذارد ،هیجانهای
مثبت به میزان  21درصد بر خودناتوانسازی تحصیلی اثرگذار است و خودناتوانسازی تحصیلی به میزان 19
درصد ،متغیر درگیری تحصیلی را تبیین میکند .همچنین هیجانهای منفی بهطور مستقیم به میزان  31درصد
بر درگیری تحصیلی تأثیر میگذارد و هیجانهای منفی به میزان  52درصد بر خودناتوانسازی تحصیلی اثرگذار
است .از طرفی ،هیجانهای مثبت بر درگیری تحصیلی بهطور غیرمستقیم و با نقش میانجی خودناتوانسازی
به میزان  4درصد =  19درصد ×  21درصد تأثیر میگذارد؛ بنابراین درگیری تحصیلی ،همزمان هم از مسیر
مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به میزان  45درصد از هیجانهای مثبت تأثیر میپذیرد و در این
بین ،خودناتوانسازی تحصیلی ،یک متغیر میانجی جزئی است .از سوی دیگر ،هیجانهای منفی بر درگیری
تحصیلی بهطور غیرمستقیم و با نقش میانجی خودناتوانسازی به میزان  9درصد =  19درصد ×  52درصد
اثرگذاز است؛ بنابراین ،درگیری تحصیلی ،همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به
میزان  40درصد تحت تأثیر هیجانهای منفی است و در این بین ،خودناتوانسازی تحصیلی ،یک متغیر میانجی
جزئی بهشمار میآید .بدینترتیب میتوان نتیجه گرفت هیجانهای تحصیلی بر درگیری تحصیلی با نقش
میانجیگری خودناتوانسازی تحصیلی تأثیر دارد .با توجه به این امر ،پیشبینی میشود در نمونههای بزرگتر
از همان جامعه نیز فرضیۀ جزئی دوم پژوهش تأیید شود.
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خودنظمجویی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری خودناتوانسازی تحصیلی تأثیر دارد.
برای بررسی فرضیۀ جزئی سوم پژوهش ،از آزمون معادالت ساختاری تحت نرمافزار  PLSاستفاده میشود.
جدول  9به بررسی آثار بین متغیرها در فرضیۀ جزئی سوم پژوهش میپردازد.
جدول  -9بررسی فرضیۀ جزئی سوم پژوهش
ضریب مسیر (بتا)
انحراف آمارۀ t-
روابط
اثر
اثر
اثر کل معیار value
مستقیم غیرمستقیم
2/069 0/036 0/098 0/023
0/075
خودنظمجویی  درگیری تحصیلی
2/264 0/054 -0/122
خودنظمجویی  خودناتوانسازی تحصیلی -0/122
3/126 0/061 -0/189
خودناتوانسازی تحصیلی  درگیری تحصیلی -0/189

سطح
معناداری

نتیجه

0/039
0/024
0/002

معنادار
معنادار
معنادار

براساس جدول  ،9مقادیر  t-valueبرای روابط فوق به غیر از رابطۀ خودناتوانسازی تحصیلی و درگیری
تحصیلی ،خارج از بازۀ  1/96و  -1/96قرار میگیرند و بدینترتیب این روابط با سطح اطمینان  95درصد معنادار
است؛ درحالیکه مقدار  t-valueبرای رابطۀ خودناتوانسازی تحصیلی و درگیری تحصیلی خارج از بازۀ 2/58
و  -2/58قرار دارد و بنابراین ،این روابط با سطح اطمینان  99درصد معنادار است .از طرفی از ضرایب بتا
میتوان نتیجه گرفت خودنظمجویی بهطور مستقیم به میزان  8درصد بر درگیری تحصیلی تأثیر میگذارد،
خودنظمجویی به میزان  12درصد بر خودناتوانسازی تحصیلی اثرگذار است و خودناتوانسازی تحصیلی به
میزان  19درصد متغیر درگیری تحصیلی را تبیین میکند .از طرفی ،خودنظمجویی بر درگیری تحصیلی بهطور
غیرمستقیم و با نقش میانجی خودناتوانسازی به میزان  2درصد =  19درصد ×  12درصد تأثیر میگذارد؛
بنابراین درگیری تحصیلی ،همزمان هم از مسیر مستقیم و هم از مسیر غیرمستقیم (اثر کل) به میزان  10درصد
تحت تأثیر خودنظمجویی است و در این بین ،خودناتوانسازی تحصیلی ،یک متغیر میانجی جزئی بهشمار
میرود .بدینترتیب میتوان نتیجه گرفت خودنظمجویی بر درگیری تحصیلی با نقش میانجیگری
خودناتوانسازی تحصیلی تأثیر دارد .پس میتوان پیشبینی کرد که در نمونههای بزرگتر از همان جامعه نیز
فرضیۀ جزئی سوم پژوهش تأیید شود.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسی برازش مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی
با نقش واسطهای خودناتوانسازی تحصیلی پرداختیم .نتایج نشان داد مدل علی درگیری تحصیلی براساس
خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای خودناتوانسازی تحصیلی برازش دارد .نتایج این مطالعه
با یافتههای آلوی و همکاران ( ،)2019آزودو ( ،)2019چنج ( ،)2018کروکت و همکاران ( ،)2016گرانفسکی و
همکاران ( ،)2012گالسر-زیکودا و همکاران ( ،)2013کوکورادا ( ،)2016وانگ و هولکمب ( ،)2010کینگ و
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همکاران ( )2015همسو است؛ زیرا در این تحقیقات نیز نتایج نشان داده بود درگیری تحصیلی دانشآموزان و
میزان مشارکت آنها در امر تحصیل ،وابسته به هیجانهای تحصیلی ،احساس توانمندسازی و دوری از
خودناتوانسازی ،رعایت خودتنظیمی و افزایش خودنظمجویی است .بدینترتیب ،از قیاس نتیجۀ پژوهش حاضر
با نتایج پژوهشهای پیشین میتوان نتیجه گرفت نتایج حاصل از مدل علی درگیری تحصیلی ،برازش مطلوبی
دارد و یافتههای این مدل به کل جامعۀ دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطۀ شهر همدان تعمیمپذیر است.
بههرروی ،درگیری تحصیلی دانشآموزان افزایش خواهد یافت اگر هیجانهای مثبت آنها بیشتر باشد،
مشتاقانه به مطالعۀ دروس تحصیلی خود بپردازند ،از مطالعه در حوزۀ تحصیل لذت ببرند ،دائماً وقت خود را با
مطالب درسی پر کنند و همچنین با کنترل خشم و نگرانی در هنگام مواجهشدن با مشکالت تحصیلی و نیز
کنترل سطح اضطراب امتحان ،هیجانهای منفی خود را کاهش دهند؛ زیرا الزمۀ درگیری در امر تحصیل آن
است که فرد انگیزه و هیجانهای مؤثر و کارآمدی در این زمینه داشته باشد .این هیجانها ،چه مثبت و چه
منفی ،بر درگیری تحصیلی مؤثر هستند.
مدل علی درگیری تحصیلی براساس خودنظمجویی و هیجانهای تحصیلی با نقش واسطهای
خودناتوانسازی تحصیلی ،زمانی از برازش مطلوبی برخوردار است و میتوان آن را به کل جامعه تعمیم داد که
دانشآموزان هیجانهای مثبت تحصیلی خود را از جمله اشتیاق برای کسب مطالب درسی جدید و کسب انگیزه
از پیشرفت خود در مسائل درسی افزایش دهند و از هیجانهای منفی پرهیز کنند و این دسته از هیجانها از
جمله اضطراب و نگرانی را با استراحت بعد از انجام تکالیف و نیز قبول مشکالت و محدودیتهای خویش و
تالش برای رفع آنها کاهش دهند .همچنین دانشآموزان برای کسب دانش و موفقیت در تحصیل و درنهایت
افزایش مشارکت و درگیری در امور تحصیلی الزم است نظم و انضباط در محیط کالس و خانه را افزایش دهند
و با برنامهریزی و مدیریت زمان ،بیشترین بهره را از وقت خود ببرند .از طرفی اگر به این باور برسند که با
تالش زیاد میتوانند به مسائل تحصیلی غلبه کنند و عملکرد بهتری داشته باشند ،بیشتر به تواناییهای خود
ایمان خواهند آورد و سطح خودناتوانسازی در نزد آنها کاهش خواهد یافت و نتیجۀ چنین رویهای افزایش
درگیری تحصیلی خواهد بود.
همچنین مشخص شد هیجانهای منفی بر درگیری تحصیلی تأثیر منفی و معنادار میگذارد؛ زیرا
دانشآموزی که هیجان منفی به درس دارد ،درک درستی از دروس ارائهشده ندارد؛ بنابراین احساس میکند
ضعفی در گیرایی و درک مفاهیم دارد و به همین جهت کمتر در جمعهای گروهی در کالس درس حاضر
میشود .با گوشهگیری این مشکل او کمتر دیده میشود و این کنارهگیری از جمعهای گروهی در محیط
مدرسه ،زمینهساز کاهش درگیری تحصیلی خواهد بود؛ زیرا درگیری تحصیلی از آنجا نشئت میگیرد که
دانشآموزان در محیط مدرسه ،با انگیزه و مشارکت زیادی در جمعهای مختلف حاضر میشوند تا دربارۀ مسائل
تحصیلی گفتوگو کنند.
عالوهبراین ،خودناتوانسازی تأثیر منفی و معناداری بر درگیری تحصیلی دارد .این امر بدان دلیل است که
احساس ناکارآمدی و ناتوانی در پیشبرد هدفهای تحصیلی و احساس بیکفایتی که از خودناتوانسازی نشئت
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میگیرد ،سبب میشود فرد انگیزۀ باالیی در زمینۀ مسائل تحصیلی نداشته باشد و بنابراین نمیتواند درگیر
مسائل تحصیلی شود؛ زیرا بر این باور است که قادر نیست در مسیر تحصیل به کامیابی و موفقیت دست یابد
و همین احساس ناکارآمدی زمینهساز کاهش درگیری تحصیلی وی میشود .بههرحال ،زمانی فرد در امر
تحصیل درگیر خواهد شد و مشارکت زیادی خواهد داشت که به بهترین شکل به هدفهای تحصیلی خود
دست یابد و دستیابی به هدفهای تحصیلی وابسته به توانایی و خودکارآمدی در این امر است؛ درحالیکه فردی
که خود را ناتوان میپندارد ،همواره به اهمالکاری و تعللورزی میپردازد؛ چرا که بر این باور است که از عهدۀ
کارهای تحصیلی خود برنمیآید .در این صورت ،دانشآموز هدفهای تحصیلی خود را به آینده موکول میکند
و همین تأخیر در پیشبرد اهداف تحصیلی ،زمینهساز کاهش درگیری تحصیلی میشود.
با توجه به نتایج پژوهش:
 -1به تمامی مسئوالن امر در آموزش و پرورش شهر همدان پیشنهاد میشود با مشاورۀ دانشآموزان در
زمینۀ خودنظمدهی و بررسی قدرت برنامهریزی و انضباط فردی و تحصیلی آنها از طریق معلمان و نیز
مشاوران مدارس ،بررسی هیجانهای مثبت و منفی آنها و توانایی دانشآموزان در کنترل هیجانهای خود و
همچنین شناسایی نشانههای خودناتوانسازی از طریق مشاهدات مستقیم در محیط مدرسه و کالس درس یا
محیط خانه با پیگیریکردن از والدین ،زمینه و بستر درگیری تحصیلی را در نزد دانشآموزان دختر مقطع دوم
متوسطه شهر همدان فراهم آورند.
 -2به تمامی مسئوالن امر در آموزش و پرورش شهر همدان پیشنهاد میشود قبل از ورود دانشآموزان به
هر مقطعی و نیز در بین دو ترم تحصیلی ،سطح مدیریت احساسات و هیجانها در نزد دانشآموزان از طریق
روشهای میدانی بررسی شود تا دانشآموزانی را که هیجانهای مثبتی دارند ولی از آن بهرۀ کافی نمیبرند و
نیز دانشآموزانی را که هیجانهای منفی دارند و صدمات جبرانناپذیری در زمینۀ تحصیل میبینند شناسایی
کنند و زمینه و بستر خودنظمدهی و درنهایت پیشرفت تحصیلی را برای آنان مهیا سازند.
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