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  چکیده
ارتباطی خانواده و  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین الگوهاي

اي هویت تحصیلی بود. براي هاي تحصیلی با نقش واسطههیجان
آموز دختر شهر یاسوج با روش دانش 348دستیابی به این هدف، 

هاي نامهاي انتخاب شدند و به پرسشاي چند مرحلهي خوشهگیرنمونه
هاي )، هیجان1994الگوهاي ارتباطی خانواده (فیتز پاتریک و ریچی، 

نامه هویت تحصیلی (واز ) و پرسش2005(پکران و همکاران،  صیلیتح
) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر 2008و ایزاکسون، 
بوده  دارمعنیهاي تحصیلی گیري گفت و شنود بر هیجانمستقیم جهت

 دارمعنیهاي تحصیلی گیري همنوایی بر هیجانولی اثر مستقیم جهت
گیري همنوایی بر سبک هویت استثناي اثر مستقیم جهت نبوده است. به

موفق، همه اثرات مستقیم الگوهاي ارتباطی گفت و شنود و همنوایی بر 
 دارمعنیرو و سردرگم) ویت تحصیلی (موفق، دیررس، دنبالههاي هسبک

هاي هاي هویت بر هیجانبوده است. همچنین اثر مستقیم همه سبک
هاي هویت تحصیلی سردرگم و م سبکتحصیلی مثبت و اثر مستقی

بوده است. نتایج  دارمعنیهاي تحصیلی منفی دیررس بر هیجان
همچنین نشان داد که الگوهاي ارتباطی خانواده از طریق هویت 

دارد. در  دارمعنیهاي تحصیلی اثر غیر مستقیم و تحصیلی بر هیجان
بین الگوهاي مجموع، نتایج بیانگر آن بود که هویت تحصیلی در رابطه 

اي آموزان، نقش واسطههاي تحصیلی دانشارتباطی خانواده و هیجان
 دارد.

  
  هاي کلیديواژه

  الگوهاي ارتباطی خانواده، هیجان تحصیلی، هویت تحصیلی
 
 

Abstract  
This study aimed to investigate the relationship between 
family communication patterns and academic emotions 
with the mediating role of academic identity. To achieve 
this goal, 348 female students in Yasouj were selected 
by multi-stage cluster sampling method and They an-
swered questionnaires about family communication 
patterns (Fitzpatrick & Ritchie, 1994), academic emo-
tions (Pekrun et al, 2005), and the Academic Identity 
Questionnaire (Was & Isaacson, 2008). The results of 
path analysis showed that the direct effect of conversa-
tional orientation on academic emotions was significant, 
but the direct effect of conformity orientation on aca-
demic emotions was not significant. Except for the direct 
effect of conformity orientation on achievement identity 
style, all direct effects of conversational and conformity 
communication patterns on academic identity styles 
(moratorium, closure, diffusion, and achievement) were 
significant. Moreover, the direct effect of all identity 
styles on positive academic emotions and the direct 
effect of diffusion and moratorium academic identity 
styles on negative academic emotions were significant. 
The results also showed that family communication 
patterns through academic identity have an indirect and 
significant effect on academic emotions. Overall, the 
results indicated that academic identity played a mediat-
ing role in the relationship between family communica-
tion patterns and students' academic emotions. 
 
Keywords 
Family Communication Patterns, Academic Emotions, 
Academic Identity 

»مقاله پژوهشی«  

  اي هویت تحصیلیهاي تحصیلی با نقش واسطهرابطۀ بین الگوهاي ارتباطی خانواده و هیجان
  

  3*، علی تقوایی نیا2، فریبرز نیکدل1مرضیه رفیعی فرد
  ی تربیتی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانشناسروان ، گروه. کارشناس ارشد1

  ی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانشناسروانگروه  ،دانشیار. 2
  ی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانشناسروانگروه  ،. دانشیار3

  
  01/11/1401 تاریخ پذیرش:               17/05/1400 تاریخ دریافت:

The Relationship Between Family Communication Patterns and Academic 
Emotions with the Mediator Role of the Academic Identity 

 
M. Rafiei Ferd1, F. Nikdel2, A. Taghvaie Nia3 

1. Ms.C., Department of Educational Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran 
2. Associate Professor, Department of Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran 
3. Associate Professor, Department of Psychology, Yasouj University, Yasouj, Iran 

 
Received: 2021/08/08          Accepted: 2023/01/21 

 
   

https://doi.org/10.30473/etl.2023.60330.3585
mailto:ali.taghvaei@yu.ac.ir


 1401زمستان  )،39 (پیاپی ومس شماره دهم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی، فصلنامه     92

  

 مقدمه
اي از هاي تحصیلی، طیف گستردهآموزان در موقعیتدانش
ها از جمله ها و احساسکنند. هیجانتجربه می ها راهیجان

آموزان هستند که در سرتاسر جریان ابعاد شخصیتی دانش
یادگیري حضور دارند و نقش اساسی در موفقیت تحصیلی 

). پکران 2002، 1آنها دارند (پکران، گوِئتز، تیتز، پري
هاي مرتبط با یادگیري، آموزش و پیشرفت )، هیجان2006(

هاي تحصیلی را شناسایی و تحت عنوان هیجان
، معرفی کرد. در حقیقت هیجاناتی که به طور 2تحصیلی

مستقیم با یادگرفتن، محیط یادگیري، تدریس و پیشرفت 
شوند. لذت ایجاد ارتباط دارند، هیجانات تحصیلی نامیده می

هاي کالسی و ي، خستگی ناشی از آموزششده از یادگیر
هاي ناشی از دشواري تکالیف، ها و عصبانیتناکامی
هاي تحصیلی هاي مربوط با فعالیتهایی از هیجاننمونه

). فرایند آموزش و یادگیري به 2016، 3است (لی و کوي
صورت آگاهانه و ناآگاهانه در گسترة هیجانات مثبت (لذت، 

جانات منفی (خستگی، ناامیدي، غرور و امیدواري) و هی
هاي تحصیلی شرم، اضطراب و خشم)، جریان دارد. هیجان

آموزان را در هاي روزمره دانشبخش مهمی از تجربه
دهند (پکران و لیننبرینک هاي تحصیلی تشکیل میمحیط
ا پکران  5). طبق نظریه کنترل ارزش2014، 4گارسی

هاي نهاي هیجاین کارکردترمهم)، یکی از 2006(
تحصیلی، عملکرد تحصیلی و همچنین رفتارهاي منجر به 

هاي مثبت تحصیلی استفاده از راهبردهاي آن است. هیجان
هاي منفی استفاده از یادگیري خالق و منعطف و هیجان

هاي راهبردهاي انعطاف ناپذیر مثل تمرینات ساده یا روش
 ؛1398دهند (مصطفائی و زارع، الگوریتمی را افزایش می

؛ پکران، الیوت و 2007، پکران و گویتز 6فرنزل، تراش
و پري،  8؛ پکران، گوئتز، فرنزل، براچفلد2009، 7یرمی

  ).2017و گوئتز،  9؛ پکران، لیچنفیلد، مارش، ماریاما2011

                                                
1. Pekrun, Goetz, Titz & Perry 
2. Academic emotion 
3. Lei & Cui 
4. Linnenbrink garcia 
5. Value – control theory 
6. Frenzel & Thrash  
7. Elliot & Maier 
8. Barchfeld 
9. Lichtenfeld, Marsh & Murayama 

ها محرك )، محیط و ارزیابی2006طبق مدل پکران (
هیجانات هستند و هیجانات هم در یادگیري مؤثرند. این 

قاعده نظري براي بررسی هیجانات مرتبط با  مدل یک
دهد. در این دیدگاه گمان بر این است پیشرفت به دست می

شود که دو شاخه ارزیابی شناختی مؤثر واقع می که محیط بر
اند. مورد اول، کنترل در ایجاد هیجانات پیشرفت، اساسی

هاي مربوط به کنترل، مثل توقع مشتمل بر شناخت 10ذهنی
توقعات مربوط به پیشرفت و استنادهاي عُلیتی  خودکاري،

مشتمل بر  11بیرونی ما هستند. مورد دوم، ارزش ذهنی
ارزشمندي ادراکی از اعمال است. هیجانات محصول این 
مواردند. مثال، اگر کاري ارزش مثبت داشته باشد همچنین 
کنترل ادراکی در سطح باالیی باشد، یادگیرنده براي انجام 

شود. به عالوه، این دیدگاه کنترل ذهنی و کار خرسند می
هاي محیط اي در ارتباط بین مشخصهارزش ذهنی را واسطه

). از 2006کند (پکران، می خانواده و تجربه هیجان اعالم
توان به الگوهاي ارتباطی خانواده جمله عوامل محیطی می

هایی که والدین با فرزندان ارتباط برقرار اشاره کرد شیوه
ند در قالب الگوهاي ارتباطی خانواده نشان داده کنمی
). بر اساس مدل a، 2002، 12شوند (کوئرنر و فیتزپاتریکمی

) براي بررسی الگوهاي 2004(فیتزپاتریک و کوئرنر، 
و  14گیري گفت و شنودخانواده دو نوع جهت 13ارتباطی
گیري شود. جهتکار گرفته میبه 15گیري همنواییجهت

گفت و شنود اشاره به وضعیتی دارد که در آن همه اعضاي 
خانواده به شرکت آزادانه در بحث و گفت و گوهاي 

شوند و براي تبادل افکار و احساسات خانوادگی تشویق می
شود افراد درباره موضوعات مختلف فضاي آزادي ایجاد می

گیري همنوایی بیانگر ) و جهت2002(فیتزپاتریک و کوئرنر، 
ها، وضعیتی است که اعضا در تعامل خود بر همسانی نگرش

شوند و ها با دیگر اعضاي خانواده تشویق میعقاید و ارزش
ها از هاي اصلی هستند. در این خانوادهوالدین تصمیم گیرنده
شود و بر همنوا بودن ها اجتناب میتعارضات و کشمکش
، 2002شود (کوئرنر و فیتزپاتریک، کید میاعضا با یکدیگر تأ

b) ر که د ) معتقدند2005). فیتزپاتریک و کوئرنر
                                                
10. Subject control 
11. Subject value 
12. Koerner & Fitzpatrick 
13. Family communication patterns 
14. Conversation orientation  
15. Conformity orientation 
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هایی که گفت و شنود وجود دارد از آنجا که براي خانواده
آورد، اعضا امکان مشارکت در بحث و گفتگو فراهم می
هاي فرزندان در روابط خود پذیرش دارند و در نتیجه هیجان

تر دهند. به طور خاصعه) را بروز میمثبت (لذت از مطال
الگوهایی که اعضا براي برقراري ارتباط با یکدیگر دارند 

توانند از عوامل تأثیرگذار بر هیجانات تحصیلی باشند. می
گیري )، نشان داد جهت1397هاي پژوهش رفیعی فرد (یافته

هاي تحصیلی منفی، رابطه منفی و گفت و شنود با هیجان
دار دارد. هاي مثبت، رابطه مثبت و معنیا هیجانو ب دارمعنی

هاي تحصیلی گیري همنوایی با هیجانهمچنین جهت
هاي مثبت، رابطه و با هیجان دارمعنیمنفی، رابطه مثبت و 

هایی در زمینه نقش خانواده دارد. پژوهش دارمعنیمنفی و 
هاي تحصیلی، صورت گرفته است و نشان داده در هیجان
هاي درستی دارند و براي هایی که ارتباط وادهشد که خان

کنند، هاي خود فراهم میاعضا امکان مشارکت در بحث
هایی که  کنند و خانوادههیجانات مثبت را ابراز می

گیرانه دارند هیجانات منفی را تجربه  هاي سختسبک
ها و کیفیت ارتباط والدین با کنند. همچنین حمایتمی

هاي خود در امر نها درباره تواناییفرزندان، در برداشت آ
تحصیل و پیشرفت نقش دارد (قدمی، زارع و رحیمی، 

فورر و ؛ 2012، 2؛ چویی2019، 1؛ امیلیا و لطیفه1398
  ).2003، 3اسکینر

)، 2006طبق الگوي شناختی اجتماعی پکران (
هاي تحصیلی، باورهاي افراد درباره خود و توانایی هیجان

گیري ها در شکلکنترل بر موقعیتخودشان براي اعمال 
هیجانات نقش اساسی دارند. به عبارت دیگر، خودپنداره و 
برداشت افراد از خودشان یا چگونگی دیدن هویت خودشان، 

هاي مربوط به کنترل را در خود دارد که بر ارزیابی
 گذارد. بنابراین یکیآموز اثر میهاي تحصیلی دانشهیجان

آموزان هاي تحصیلی دانشهیجان یگر از عواملی که برد
است. هویت  4تواند تأثیرگذار باشد، هویت تحصیلیمی

». من کیستم؟«عبارت است از پاسخ فرد به پرسش 
هاي اجتماعی دارند. هاي فردي و جنبههایی که جنبهپاسخ

رود که فرد براي تحلیل هویت مانند یک اصل، به کار می
                                                
1. Amalia & Latifah 
2. Choi 
3. Furrer & Skinner 
4. Academic identity 

گیري دف و جهتتجارب فردي و بحث درباره معنی، ه
کند (اریکسون به نقل از زندگی خود ار آن استفاده می

) هویت را نظریه 2003( 6). برزونسکی1999، 5آدامز
هاي متفاوتی، داند و اعتقاد دارد که افراد با شیوهخویشتن می

پردازند. اگر این احساس و درمورد خود به نظریه پردازي می
آموزي شکل بگیرد، شمفهوم از خود در زمان تحصیل و دان

شود. هویت تحصیلی منعکس هویت تحصیلی معرفی می
ها، باورهاي ها، هدفداريها، خودکاريکننده شایستگی

آموزان کارآمدي و تجارب هیجانی متداولی است که دانش
هاي کالسی با همسن و ساالن و معلمان دارند و در محیط

ناگون هاي گومشخصه آن چگونگی به کاربردن در زمینه
). هویت تحصیلی 2017، 7تحصیل است (ترن، بورنز و اولرتد

آموزان اول خود را یک پردازد که دانشبه این مهم نیز می
آموز بدانند. رشد هویت براي سازگاري و موفقیت دانش

، 8تحصیلی داراي اهمیت است (واز، هرتی، اودن و ایزاکسون
) ابعاد 2008). واز و ایزاکسون (1989زونسکی، بر ؛2009

. 2. بعد سردرگم 1اند: هویت تحصیلی را این گونه بیان کرده
. بعد موفق. مطابق دیدگاه آنها، 4. بعد دیررس 3رو بعد دنباله

بعد سردر گم به عدم تعهد همراه با اهمال دررابطه با 
شود. افراد ها درباره ارزش تحصیلی مربوط میگیريتصمیم

بایدها و نبایدهایی در زمینه رو نسبت به داراي هویت دنباله
تحصیل که از نزدیکان خود مانند پدر و مادر به آنها داده 

شوند. دیررس به زمانی اشاره دارد که فرد شده، متعهد می
هاي مدهاي مربوط به هنجارها وهدفابراي رسیدن به پی

تحصیلی متردد است. بعد پایانی، بعد موفق است که مربوط 
ها است (واز ه جمعی از ارزشبه متعهد بودن نسبت ب

؛ یولیجکین و 2009؛ واز و همکاران 2008وایزاکسون، 
) معتقد است افراد داراي 2017). پکران (2013، 9اورسین

 هویت تحصیلی موفق، موفقیت تحصیلی بیشتري را تجربه
بر ادراك شایستگی تحصیلی آنان ها کنند و این موفقیتمی

ت مانند غرور و شادي و هاي مثباثر گذاشته و با هیجان
شود. موسوي و ابوالمعالی می احساس ارزشمندي همراه

) در پژوهش خود نشان دادند که هویت 1397الحسینی (

                                                
5. Adamz 
6. Berzonsky 
7. Tran, Burns  & Ollerhead 
8. Was, Harthy, Oden & Isaacson 
9. Ylijoki & Ursin 
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هاي منفی تحصیلی زودرس، سردرگم و دیررس با هیجان
دارند. رابطه هویت تحصیلی سردرگم و  دارمعنیرابطه مثبت 

بود. همچنین  ردامعنیهاي مثبت منفی و دیررس با هیجان
هاي منفی رابطه منفی و با هویت تحصیلی موفق با هیجان

ها هاي مثبت رابطه مثبت دارد. همچنین پژوهشهیجان
هاي هیجان و برداشت از خود بانشان دادند خودپنداره 

، 1دارند (ژانگ، مائو، هی و وانگ دارمعنیتحصیلی رابطه 
؛ 2018، 2؛ وستفل، کرچمان، گرونوستاج و ووك2022

؛ نیکدل، کدیور، فرزاد، عربزاده و کاوسیان، 1395جلیلی، 
  ).2008و پکران،  3؛ گوئتز، فرنزل، هال1391

پذیرد، نوع از آنجا که هر فردي از خانواده خود تأثیر می
عملکرد خانواده و چگونگی تعامالت اعضا با یکدیگر هویت 

دهد (سلطانی، حسینی و محمدي، فرزندان را شکل می
؛ پلیرونی، رماسی و 1396؛ مهدي پور و همکاران، 2013

). نتایج مطالعه 2019و همکاران،  5؛ زانک2018، 4میسیچی
) در خصوص روابط والدین و 2008( 6بی یرز و گوسنز

گیري هویت در اواخر نوجوانی نشان داد که چگونگی شکل
ی بینپیشگیري هویت را رابطۀ والدین مرحله اکتشافی شکل

حالی که نقش حمایت کننده و پشتیبانی کننده  کند، درمی
گیري هویت یعنی والدین بیشتر مرحله ارزیابی شکل

کند. کوئرنر و بینی میتر و تعهد را پیشاکتشاف عمیق
ها نشان دادند اي بر روي خانواده) در مطالعه2002( 7کوانکرا

هاي داراي بعد همنوایی باال، حمایت کمتري را که خانواده
کنند در رشد خودپنداره مثبت در فرزندان ایجاد میبراي 

صورتی که بعد گفت و شنود باالترین حمایت را براي رشد 
  کند. خودپنداره مثبت فراهم می

اند که همان گونه که از نظر گذشت مطالعات نشان داده
بین متغیرهاي این پژوهش ارتباط وجود دارد. مطابق مدل 

) و همچنین نتایج 2006هاي تحصیلی پکران (هیجان
هاي گذشته که گفته شد محیط خانواده و الگوهاي پژوهش

هاي تحصیلی مرتبط هستند و از ارتباطی خانواده با هیجان
اند که ادراك از خود و هویت طرفی مطالعات نشان داده

                                                
1. Zhang, Miao, He & Wang 
2. Westphal, Kretschmann, Gronostaj, & Vock 
3. Hall 
4. Pellerone Ramaci & MiccichÈ, 
5. Zong 
6. Beyers & Goosens 
7. Cvancara 

آموزان هاي تحصیلی دانشآموزان با هیجانتحصیلی دانش
تواند در نیز می مرتبط است. ضمن اینکه محیط خانوادگی

آموزان نقش مهمی داشته گیري هویت تحصیلی دانششکل
آید که آیا هویت تحصیلی باشد. بنابراین این سؤال پیش می

تواند نقش میانجی در ارتباط میان الگوهاي ارتباطی می
هاي تحصیلی داشته باشد؟ به همین منظور خانواده با هیجان

و رفع نواقص در این  این پژوهش براي بررسی این متغیرها
کند. در این پژوهش الگوهاي ارتباطی زمینه تالش می

زا، هویت تحصیلی به عنوان خانواده به عنوان متغیر برون
زا و هیجان تحصیلی به عنوان متغیر اي درونمتغیر واسطه

  زاي وابسته در نظر گرفته شده است.درون
  

  روش
بنیادي و پژوهش حاضر یک پژوهش غیر آزمایشی با هدف 

روش همبستگی است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل 
آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر کلیه دانش

است که تعداد آنها  1397-1398یاسوج در سال تحصیلی 
نفر هستند. از  980بنا بر آمار اداره آموزش و پرورش بالغ بر

ي این جامعه و بر اساس جدول کرجسی و مورگان و برا
نفر از  341اي به حجم نمونهها پیشگیري از افت آزمودنی

اي انتخاب شدند؛ به اي چند مرحلهي خوشهگیرنمونهطریق 
 9دبیرستان دخترانه شهر یاسوج،  27این ترتیب که از 

مدرسه به تصادف انتخاب و از هر مدرسه پایه اول یک 
آموزان دانشرشته به تصادف انتخاب شد و در مرحله پایانی 

اي به دقیقه 45هاي آن پایه در یک جلسه کالس
ها پاسخ دادند. به منظور ارزیابی الگویابی نامهپرسش

با ها ) استفاده شد. تمامی تحلیلSEMمعادالت ساختاري (
 AMOUSو  26ویراست  SPSSافزارهاي استفاده از نرم

  صورت گرفت. 24ویراست 
  

  ابزارهاي پژوهش
  الگوهاي ارتباطی خانوادهنامۀ پرسش

) طراحی و 1994اولین بار این ابزار را فیتزپاتریک و ریچی (
گویه دارد که میزان موافقت یا عدم  26اند و استفاده کرده

موافقت پاسخ دهنده را دربارة وضعیت ارتباطات خانواده وي 
نشان دهنده کامال  5اي پرسیده است. عدد درجه 5در دامنه 

ن دهنده کامال مخالف است. این مقیاس نشا 1موافق و 
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گیري همنوایی شنود و جهتوگیري گفتشامل دو بعد جهت
گزاره  11شنود و وگزارة اول مربوط به بعد گفت 15است که 

نوایی است. کوئرنر و فیتزپاتریک بعدي مربوط به بعد هم
)، روایی محتوایی، مالکی و سازه و پایایی (آلفاي 2002(

از آزمایی) این مقیاس را مطلوب گزارش کرونباخ و ب
) پایایی 1386اند. در ایران نیز کوروش نیا و لطیفیان (کرده

این ابزار را به روش ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد 
گزارش  81/0نوایی و براي بعد هم 87/0شنود وگفت
اند. همچنین روایی مطلوبی را براي این آزمون (تحلیل کرده

همسانی درونی) گزارش نموده است. در پژوهش عاملی و 
) پایایی این ابزار به روش ضریب 1396نیکدل و کوهستانی (

شنود و همنوایی به ترتیب، وآلفاي کرونباخ براي بعد گفت
گزارش شده است. در پژوهش حاضر ضریب  83/0و  90/0

و  89/0گیري گفت وشنود آلفاي کرونباخ براي بعد جهت
و ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد  77/0ضریب تنصیف 

  بود. 82/0و ضریب تنصیف 89/0گیري همنوایی جهت
  

  نامه هویت تحصیلیپرسش
نامه هاي هویت تحصیلی، یک پرسشنامه منزلتپرسش

) براي 2008مداد و کاغذي است که توسط واز و ایزاکسون (
آموزان طراحی و سنجش وضعیت هویت تحصیلی دانش

گویه دارد که بر روي  40نامه ن پرسشهنجاریابی شد. ای
 1اي از نوع لیکرت تنظیم شده است. عدد درجه 40مقیاس 

برابر است با کامال موافق  5برابر با کامال مخالف و عدد 
نامه داراي چهار خرده مقیاس است که هر است. این پرسش

یک وضعیت معین، از ۀ خرده مقیاس ده گویه دارد و به منزل
عبارتند ها ویت تحصیلی است. این وضعیتچهار وضعیت ه

گویه اول را شامل  10) هویت تحصیلی سردرگم که 1از: 
گویه دوم را  10) هویت تحصیلی دیررس که 2شود. می

گویه  10رو که ) هویت تحصیلی دنباله3شود. شامل می
 10) هویت تحصیلی موفق که 4شود و سوم را شامل می

) همسانی 2008( ز و ایزاکسونشود. واگویه آخر را شامل می
نامه را به روش ضریب آلفاي کرونباخ براي درونی پرسش

، 77/0، دنباله رو 85/0هاي دیررس هریک از خرده مقیاس
اند. در بررسی گزارش کرده 76/0و موفق  76/0سردرگم 

روایی سازه در پژوهش آنها از طریق تحلیل عاملی، 
هویت تحصیلی  هايساختاري چهار عاملی براي وضعیت

استخراج شد و بارهاي عاملی مربوط به هر وضعیت هویت 

گزارش شده  70/0تا  30/0و در دامنه  دارمعنیتحصیلی، 
) که به 1391است. در پژوهش حجازي، امانی و یزدانی (

نامۀ هویت هاي روان سنجی پرسشمنظور ارزیابی ویژگی
ها نشان هآموزان ایرانی انجام شده است، یافتتحصیلی دانش

اند که الگوي به دست آمده از روایی همنوایی، برازش داده
نامه ها دارد. همچنین ضریب پایایی پرسشمناسبی با داده

در پژوهش مذکور با روش همسانی درونی (آلفا کرونباخ) 
، سردرگم 51/0، دنباله رو 75/0هاي دیررس براي سبک

ته فاصله، به هق 2و ضریب بازآزمایی با  76/0و موفق  73/0
گزارش شده است.  74/0و  83/0، 45/0، 78/0ترتیب قبل، 

در این پژوهش ضرایب آلفاي کرونباخ براي بعد هویت 
؛ آلفاي 77/0و ضریب تنصیف  78/0تحصیلی سردرگم، 

و ضریب  82/0کرونباخ براي بعد هویت تحصیلی دیررس 
؛ ضریب آلفاي کرونباخ براي بعد هویت 77/0تنصیف

و ضریب  75/0و ضریب تنصیف  74/0رو الهتحصیلی دنب
و  84/0آلفاي کرونباخ براي بعد هویت تحصیلی موفق 

  بود. 81/0ضریب تنصیف 
  

  هاي تحصیلینامه هیجانپرسش
هاي پیشرفت تحصیلی ي هیجانگیراندازهاین ابزار با هدف 

) طراحی و 2005آموزان به وسیله پکران و همکاران (دانش
نامه از نوع خودگزارشی و مداد پرسش ساخته شده است. این

کاغذي است که در سه بخش تهیه شده است. این 
هاي مربوط ها شامل بخش مربوط به کالس، هیجانقسمت

هاي مربوط به امتحان است. به یادگیري و همچنین هیجان
هاي امتحان است، تحت بخشی که در ارتباط با هیجان

انتشار یافته و یک  »هاي امتحاننامه هیجانپرسش«عنوان 
دهد. در نامه را تشکیل میبخش کامل و مستقل از پرسش

هاي مقیاس وجود دارد. زیرمقیاس هر بخش هشت زیر
مربوط به کالس که شامل هشتاد سؤال است و هشت 

کند. از جمله: لذت از کالس، گیري میهیجان را اندازه
امیدواري، عصبانیت، غرور، اضطراب، شرم وناامیدي. 

هاي مربوط به یادگیري که شامل هفتاد و پنج سؤال یجانه
است؛ لذت از یادگیري، امیدواري، غرور، عصبانیت، 

کنند. ي میگیراندازهاضطراب، شرم، ناامیدي و خستگی را 
نامه هیجان یادگیري مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسش

نامه مشتمل بر چهارده سؤال است گیرد.این پرسشقرار می
) مربوط به 2،3،4،5،6،8،9،10،12،13ده گویۀ آن (که 
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هاي خشم، اضطراب، شرم هاي منفی (شامل هیجانهیجان
) مربوط به 1،7،11،14و خستگی) است و چهار گویه آن (

هاي لذت و غرور) است که هیجانات مثبت (شامل هیجان
) 1در یک مقیاس لیکرتی شامل پنج درجه از کامال مخالفم (

شوند. پایایی این بندي می)، درجه5قم (تا کامال مواف
) مورد بررسی 2005نامه به وسیله پکران و همکاران (پرسش

و تأیید قرار گرفت. در پژوهش همتی، نوشادي و نیکدل 
)، پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفاي 1396(

و براي خرده مقیاس  65/0نامه کرونباخ براي کل پرسش
گزارش  85/0و براي هیجان منفی  71/0هیجان مثبت 

گیري اند که نشان دهنده پایایی مطلوب این ابزار اندازهکرده
نامه نیز توسط پکران و است. روایی سازه این پرسش

)، مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. 2005همکاران (
نامه در پژوهش حسینی و خیر روایی سازه این پرسش

  وش همبستگی هر گویه با نمره کل )، با استفاده از ر1390(
با یکدیگر و با نمره کل بررسی و عامل، همبستگی عوامل  

تأیید شده است. در این پژوهش ضریب آلفاي کرونباخ براي 
و  76/0و ضریب تنصیف  75/0هاي مثبت تحصیلی هیجان

هاي منفی تحصیلی ضریب آلفاي کرونباخ براي هیجان
  بود. 80/0و ضریب تنصیف  81/0
 

  هایافته
میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین نمره را  1جدول 

گیري همنوایی و در متغیرهاي الگوي ارتباطی خانواده (جهت
هاي گیري گفتگو)، سبک هویت تحصیلی و هیجانجهت

  دهد. تحصیلی نشان می
ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش را نشان  2جدول 

دهند که اکثر روابط در نشان می 2دهد. مندرجات جدول می

دار هستند. همچنین باالترین ضریب معنی >P 01/0سطح
همبستگی براي رابطه بین سبک هویتی دیررس و سبک 

)، و r=60/0؛ P>01/0هویت سردرگم با هیجانات منفی، (
رابطه بین سبک هویت دیررس و سبک هویت سردرگم 

)01/0<P 61/0؛=r به دست آمده است. ضمن اینکه ،(
ت مثبت، گیري همنوایی با هیجانارابطه بین جهت

)05/0>P 03/0؛=rهاي دار نبوده است. این تحلیل)، معنی
همبستگی بینشی در خصوص روابط دو متغیري بین 

  کند. متغیرهاي پژوهش را فراهم می
براي آزمودن همزمان انگاره روابط مفروض در پژوهش 

) اعمال SEMحاضر، روش الگویابی معادالت ساختاري (
گردیده است. براي ارزیابی مدل پیشنهادي از روش تحلیل 

استفاده شده و به  AMOS-24افزارنرممسیر، در محیط 
حذف  دارمعنیمنظور افزایش برازش مدل، سه مسیر غیر 

گردید و با همبسته کردن خطاهاي دو مسیر الگوي نهایی 
به سطح مطلوب رسید. برازش الگوي پیشنهادي و الگوي 

  ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهاي مکنون پژوهش .2جدول 
 8 7 6 5  4 3 2 1 متغیرها ردیف

        - گفت و شنود 1
       - - 33/0** همنوایی 2
      - 30/0** - 26/0** هویت سردرگم 3
     - 61/0** 30/0** - 24/0** هویت دیررس 4
    - 26/0** 21/0** 21/0** 20/0** دنباله روهویت  5
   - 26/0**- 27/0** - 39/0** 011/0 29/0** هویت موفق 6
  - 42/0** 22/0**- 29/0** - 36/0** - 03/0 29/0** هیجان مثبت 7
 - - 36/0**- 17/0** 25/0** 60/0** 60/0** 23/0** - 23/0** هیجان منفی 8

**P< 01/0  

 میانگین متغیرها
انحراف 
 استاندارد

حداقل 
 نمره

حداکثر 
 نمره

 کشیدگی  چولگی

گیري گفت جهت
 شنودو 

84/50 05/12 16,42 73 55/0 -  10/0 - 

گیري جهت
 همنوایی

74/34 04/10 11 55 13/0 -  52/0 - 

 - 17/0  28/0 45 11 73/6 33/25 هویت سردرگم
 09/1  64/0 91 10 82/8 49/33 هویت دیررس
 40/0  - 27/0 48 11 78/5 41/33 روهویت دنباله
 06/1  - 71/0 50 10 33/6 33/39 هویت موفق

 49/1  - 03/1 18 6 69/2 19/16 مثبتهیجان 
 - 34/0  05/0 46 14 22/6 63/28 هیجان منفی
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 3هاي برازندگی در جدول ها براساس شاخصایی با دادهنه
  نشان داده شده است.

 3هاي برازندگی در جدول با وجود اینکه برخی شاخص
برازش نسبتا ها دهد که الگوي پیشنهادي با دادهنشان می

هاي برازندگی نشان خوبی دارد، اما مقادیر برخی از شاخص
دادند که الگو به بهبود نیاز دارد. در این راستا، ارتقاء 

برازندگی الگوي پیشنهادي از طریق حذف سه مسیر غیر 
گیري گیري همنوایی به هیجان مثبت، جهت(جهت دارمعنی

هیجان منفی) و همنوایی به هیجان منفی و هویت موفق به 
همبسته کردن خطاهاي مسیرهاي (هویت سردرگم به 

هویت دیررس و هویت سردرگم به هویت موفق) صورت 
هاي برازش الگوي نهایی به گرفت که در نتیجه آن شاخص

نمودار مسیر و ضرایب  2سطح مطلوبی رسیدند. در شکل 
 حاصل از مدل اصالح شده آورده شده است.

برازش الگوي پیشنهادي، الگوي اصالح شده اول و . 3جدول 
  هاي برازندگیها براساس شاخصالگوي نهایی با داده

 2X Df /df2X GFI AGFI IFI CFI RMSEA  الگو
الگوي 
 پیشنهادي

516/107 9 946/1193/0 73/0 87/0 86/0 18/0 

الگوي 
 نهایی

621/8 4 155/2 99/0 94/0 99/0 99/0 06/0 

  الگوي نهایی پژوهش حاضر به همراه ضرایب استاندارد مسیرها .2شکل 
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با در نظر گرفتن ضرایب مسیرهاي به دست آمده در 
قابل مشاهده است، به بررسی  3که در جدول  مدل

   هاي مستقیم و غیر مستقیم پرداخته شده است.فرضیه
نتایج حاصل از بوت استراپ را در  6و  5هاي جدول

رابطه با مسیرهاي غیرمستقیم الگوهاي ارتباطی خانواده به 
گري هویت تحصیلی نشان هاي تحصیلی با میانجیهیجان
 دهند.می

 5هاي اطمینان براي مسیرهاي مندرج در جدول فاصله
 7در ارتباط با ها حاکی از قرار نگرفتن صفر در این فاصله

در ها مسیر غیرمستقیم و نیز قرار گرفتن صفر در این فاصله
مسیر  8مسیر غیرمستقیم است. بنابراین از  1ارتباط با 

هاي تحصیلی شنود به هیجانوگیري گفتغیرمستقیم جهت
شدند.  دارمعنیمسیر  7گري هویت تحصیلی، با میانجی

ي گیرنمونهو تعداد  95سطح اطمینان براي این فاصله 
است. بنابراین هویت تحصیلی در  2000مجدد بوت استراپ 
هاي مثبت شنود با هیجانوگیري گفترابطه بین جهت

کند. همچنین هویت تحصیلی، نقش میانجی را ایفا می
رو در رابطه بین  سردرگم، هویت دیررس و هویت دنباله

هاي منفی تحصیلی نیز شنود با هیجانوري گفتگیجهت
گر کنند ولی هویت موفق میانجینقش میانجی را ایفا می

هاي منفی شنود با هیجانوگیري گفترابطۀ بین جهت
  تحصیلی نیست.

 6هاي اطمینان براي مسیرهاي مندرج در جدول فاصله
 6در ارتباط با ها حاکی از قرار نگرفتن صفر در این فاصله

ها در مسیر غیرمستقیم و نیز قرار گرفتن صفر در این فاصله
مسیر  8مسیر غیرمستقیم است. بنابراین از  2ارتباط با 

هاي تحصیلی با گیري همنوایی به هیجانغیرمستقیم جهت
شدند. سطح  دارمعنیمسیر  6گري هویت تحصیلی، میانجی

 مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرها در مدل نهاییاثرات . 4جدول 

اثر   مسیر
  مستقیم

اثر 
  غیرمستقیم

    13/0  هاي مثبت تحصیلیگیري گفت و شنود بر هیجانجهت
    - 12/0  هاي منفی تحصیلیگیري گفت و شنود بر هیجانجهت
  7/0    هاي مثبت تحصیلیگیري همنوایی بر هیجانجهت
  - 3/0    هاي منفی تحصیلیهیجانگیري همنوایی بر جهت
    - 19/0  گیري گفت و شنود بر هویت تحصیلی سردرگمجهت
    - 16/0  گیري گفت وشنود بر هویت تحصیلی دیررسجهت
    30/0  گیري گفت و شنود بر هویت تحصیلی دنباله روجهت
    32/0  گیري گفت و شنود بر هویت تحصیلی موفقجهت
    25/0  تحصیلی سردرگمگیري همنوایی بر هویت جهت
    24/0  گیري همنوایی بر هویت تحصیلی دیررسجهت
    31/0  گیري همنوایی بر هویت تحصیلی دنباله روجهت
  11/0    گیري همنوایی بر هویت تحصیلی موفقجهت

    - 23/0  هاي مثبت تحصیلیهویت تحصیلی سردرگم بر هیجان
    38/0  هاي منفی تحصیلیهویت تحصیلی سردرگم بر هیجان
    - 14/0  هاي مثیت تحصیلیهویت تحصیلی دیررس بر هیجان
    35/0  هاي منفی تحصیلیهویت تحصیلی دیررس بر هیجان

    22/0  هاي مثبت تحصیلیرو بر هیجانهویت تحصیلی دنباله
  8/0    هاي منفی تحصیلیرو بر هیجانهویت تحصیلی دنباله

    20/0  هاي مثبت تحصیلیهویت تحصیلی موفق بر هیجان
  8/0    هاي منفی تحصیلیهویت تحصیلی موفق بر هیجان

  هاي تحصیلی با میانجیگري هویت تحصیلیگیري گفت و شنود به هیجاننتایج بوت استراپ براي مسیرهاي جهت .6جدول 
 حد باال حد پایین  خطاي استاندارد  سوگیري بوت  داده مسیر

 0289/0 0073/0 0053/0 0001/0 0178/0 0177/0 هیجان مثبت ←هویت سردرگم  ←گفت و شنود 
 0203/0 0056/0 0036/0 0002/0 0126/0 0124/0 هیجان مثبت ←هویت دیررس  ←گفت و شنود 
 0166/0 0027/0 0035/0 0001/0 0078/0 0078/0 هیجان مثبت ←هویت دنباله رو  ←گفت و شنود 
 0402/0 0095/0 0080/0 0006/0 0243/0 0236/0 هیجان مثبت ←هویت موفق  ←گفت و شنود 
 - 0434/0 - 1140/0 0180/0 0006/0 - 0773/0 - 0778/0 هیجان منفی ←هویت سردرگم  ←گفت و شنود 
 - 0370/0 - 1055/0 0179/0 - 0014/0 - 0727/0 - 0714/0 هیجان منفی ←هویت دیررس  ←گفت و شنود 
 0629/0 0129/0 0122/0 - 0003/0 0313/0 0316/0 هیجان منفی ←هویت دنباله رو  ←گفت و شنود 
 0017/0 - 0383/0 0106/0 - 0006/0 - 0181/0 - 0175/0 هیجان منفی ←هویت موفق  ←گفت و شنود 
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 گیري مجددو تعداد نمونه 95اطمینان براي این فاصله 
است. بنابراین هویت سردرگم، هویت  2000بوت استراپ 

گیري رو در رابطه بین جهت دیررس و هویت دنباله
هاي مثبت تحصیلی، نقش میانجی را همنوایی با هیجان

گر رابطۀ بین کنند ولی هویت موفق میانجیایفا می
هاي مثبت تحصیلی نیست. گیري همنوایی با هیجانجهت

رو هویت دیررس و هویت دنباله همچنین هویت سردرگم،
هاي منفی گیري همنوایی با هیجاندر رابطه بین جهت

کنند ولی هویت تحصیلی نیز نقش میانجی را ایفا می
گیري همنوایی با گر رابطۀ بین جهتموفق میانجی

  هاي منفی تحصیلی نیست.هیجان
  

  و بحث گیرينتیجه
تأثیر هویت تحصیلی در  ايدر این پژوهش نقش واسطه

خانواده بر هیجانات تحصیلی مورد  ارتباطیالگوهاي 
بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ضرایب مسیرهاي 

هاي مثبت تحصیلی گیري گفت و شنود به هیجانجهت
گیري دار است ولی ضرایب مسیرهاي جهتمثبت و معنی

دار نشد؛ هاي مثبت تحصیلی، معنیهمنوایی به هیجان
شنود با  گیري گفت وبنابراین در پژوهش حاضر، جهت

گیري هاي تحصیلی رابطۀ مستقیم دارد ولی جهتهیجان
داري ندارد. هاي تحصیلی رابطۀ معنیهمنوایی با هیجان

هاي رفیعی فرد این نتایج تا حدودي با نتایج پژوهش
)، فورر و 2012)، چویی (2019)، امیلیا و لطیفه (1398(

)، همسو است. والدین گرم هیجانات مثبت 2003اسکینر (
کنند، ولی والدینی که بیشتري در فرزندان ایجاد می

فرزندپروري منفی دارند هیجانات منفی در کودکان ایجاد 
کنند والدین گرم هیجانات مثبت، عالقه و اشتیاق را در می

). چویی 2003کنند (فورر و اسکینر، فرزندان ایجاد می
)، در باب نقش خانواده در ابرازگري هیجانی، نشان 2012(
اد والدینی که روابط مطلوب خانوادگی دارند فرزندان را د

دهند و فرزندانشان در ارتباط در بحث و گفتگو شرکت می
هاي مثبت بیشتري را ابراز اجتماعی با دیگران هیجان

   .کنندمی
هاي گیري گفت و شنود بر هیجانهمچنین جهت

آموزان منفی و اثر مستقیم دارد. در دانشمنفی تحصیلی 
گیري گفت و شنود باال ارتباط هاي داراي جهتخانواده

بین فرزندان و والدین آزادانه و خودانگیخته است. والدین 
ها بیشتر در مورد افکار و احساسات خود با در این خانواده

کنند. آنها فرزندان را تشویق به فرزندانشان گفت و گو می
کنند. این والدین احساسات و عواطف ز هیجان میابرا

پذیرند و مشوق آنها در بیان افکار و فرزندان خود را می
؛ به نقل از تجلی و 1991احساساتشان هستند (ریپی، 

ها یاد ). بنابراین فرزندان این خانواده1387لطیفیان، 
گیرند که هیجانات خود را در هر صورت چه مثبت و می

ز کنند و همچنین هیجانات طرف مقابل را چه منفی ابرا
نیز درك کنند. بدین ترتیب کودك در تعامل با والدین 

آموزد کدام هیجان را در چه موقعیتی ابراز کند و چگونه می
هاي دیگران واکنش نشان دهد. بر اساس مدل به هیجان

هاي گیري ارزیابیترین عامل شکلنظري پکران، مهم
هاي اجتماعی در نتیجه تجربه یطآموزان، محذهنی دانش

نتیجه است. به این صورت که اگر فرد  - موقعیت - هیجان

  تحصیلیهاي تحصیلی با میانجی گري هویت گیري همنوایی به هیجاننتایج بوت استراپ براي مسیرهاي جهت .7جدول 
  حد باال  حد پایین  خطاي استاندارد  سوگیري  بوت  هاداده مسیر

 -0177/0 -0466/0 0075/0 -0004/0 -0312/0 -0308/0 هیجان مثبت ←هویت سردرگم  ←همنوایی 
 -0130/0 -0370/0 0062/0 -0004/0 -0244/0 -0240/0 هیجان مثبت ←هویت دیررس  ←همنوایی 
 0273/0 0056/0 0053/0 0001/0 0139/0 0139/0 هیجان مثبت ←رو هویت دنباله ←همنوایی 
 0160/0 -0129/0 0073/0 -0002/0 -0001/0 0002/0 هیجان مثبت ←هویت موفق  ←همنوایی 
 1502/0 0628/0 0225/0 0004/0 1076/0 1072/0 هیجان منفی ←هویت سردرگم  ←همنوایی 
 1505/0 0616/0 0223/0 0016/0 1066/0 1051/0 هیجان منفی ←هویت دیررس  ←همنوایی 
 0546/0 0111/0 0105/0 -0007/0 0263/0 0270/0 هیجان منفی ←رو هویت دنباله ←همنوایی 
 0134/0 -0182/0 0077/0 -0003/0 -0004/0 -0001/0 هیجان منفی ←هویت موفق  ←همنوایی 



 1401زمستان  )،39 (پیاپی ومس شماره دهم، سال مجازي، و آموزشگاهی یادگیري در پژوهش علمی، فصلنامه     100

  

گیري گفت و در موقعیتی مناسب (خانواده داراي جهت
کند و احساس می به پیروزي دست پیدا بگیرد،شنود) قرار 
کند. در مقابل اگر فردي در یک موقعیت نامناسب لذت می

شود کند و ناامید مییقرار بگیرد، شکست را تجربه م
گیري هاي داراي جهت). والدین خانواده2006(پکران، 

کنند و همنوایی معموال قوانین حاکم بر خانواده را معین می
از فرزندان انتظار اطاعت بی چون و چرا دارند. عالوه بر 

ها اهداف مربوط به تحصیل این در این خانواده
کنند، فرزندان این یآموزان را نیز والدین تعیین مدانش
ها ها اعتقاد دارند که باید دیگران براي آنخانواده
گیري کنند. این افراد اعتقاد دارند که علت تصمیم
شان، عوامل درونی شان، شانس و علت شکستموفقیت

هاي منفی تحصیلی (شرم، هستند در نتیجه هیجان
کنند؛ چون توانایی اضطراب، خشم و خستگی) را تجربه می

ها را به عوامل تصمیم گیري آزادانه را ندارند و موفقیت
دهند در بیرونی و شکست را به عوامل درونی نسبت می

کنند و از یادگیري نتیجه احساس نگرانی و اضطراب می
 ).2002شوند (فیتزپاتریک و ریچی، خسته می

گیري گفت و شنود دهد جهتهمچنین نتایج نشان می
هویت تحصیلی است. به این  دارمعنیی کننده بینپیش

گیري گفت و شنود با هویت تحصیلی صورت که جهت
دارد ولی با  دارمعنیدیررس و سردرگم رابطه منفی و 

ي دارمعنیرو و موفق رابطۀ مثبت و هویت تحصیلی دنباله
گیري همنوایی با هویت تحصیلی دارد. در حالی که جهت

 دارمعنیرابطه مثبت و رو نیز سردرگم، دیررس و دنباله
 دارمعنیدارد ولی با هویت تحصیلی موفق مثبت و غیر 

گیري گفت و شنود و شد. از ترکیب بعدهاي جهت
شوند گیري همنوایی چهار نوع خانواده معرفی میجهت

هایی ). ممکن است خانواده2002(کوئرنر و فیتز پاتریک، 
و  که در هر دو بعد گفت و شنود باشندوجود داشته 

همنوایی نمره باالیی داشته باشند. براي مثال در 
هاي توافق کننده، نمره در هردو بعد باال است. خانواده

یعنی در عین توجه به نظرات همدیگر و احترام به نظرات 
اعضاي خانواده این والدین باشند که تصمیم نهایی را 

ها والدین به فرزندان خود و گیرند. در این خانوادهمی
ات فرزندان عالقه دارند اما والدین معتقدند که آنها نظر

گیرند. هستند که براي خانواده و اعضاي آن تصمیم می
ها براي گفت و شنودهاي خانواده فرزندان این خانواده

کنند اهمیت قائلند و تصمیمات والدین خود را قبول می
قید، نمره هاي بی). یا خانواده2002(کوئرنر و فیتزپاتریک، 

در هر دو بعد گفت و شنود و همنوایی پایین است. 
تعامالت کم و موضوعات مورد بحث محدود است. 
همچنین تبادل نظرات هم پایین است و والدین به 

اي ندارند (کوئرنر و فیتزپاتریک، تصمیمات فرزندان عالقه
ها معتقدند که تمام اعضا باید ). والدین این خانواده2002

ي در مورد موضوعات مربوط به خود گیرقادر به تصمیم
ها جدا از هم و باشند. والدین سرپرست این خانواده

ها و باورهایی که در مورد اند و در مورد ارزشمستقل
هاي خود دارند با هم توافق ندارند و یک خانواده خانواده

). این نتایج نیز همین 2004منسجم نیستند (فیتز پاتریک، 
هند. بنابراین به طور کلی در دپیچیدگی را نشان می

پژوهش حاضر، الگوهاي ارتباطی خانواده توانسته است 
ها نشان بینی کند. این یافتههویت تحصیلی را پیش

گیري گفت و شنود باال، هاي داراي جهتدهند خانوادهمی
هایی که اعضاي آن به طور آزادانه و مکرر با یعنی خانواده

رتباط دارند و اعضا، افکار و دیگران بدون هیچ محدودیتی ا
شان را با دیگر اعضاي خانواده به راحتی بیان احساسات

کنند و از طرف دیگر خانواده نیز این افکار و احساسات می
کنند ها با یکدیگر مشورت میگیريپذیرد، در تصمیمرا می

و در انتخاب عقاید آزاد هستند، میزان باالتري از هویت 
شود. به عبارت دیگر ها مشاهده میتحصیلی موفق در آن

اگر بعد گفت و شنود بیانگر فضاي آزاد و راحت براي 
شرکت اعضا در موضوعات مختلف است، این نوع تعامل 

هایش مؤثر است ها و شایستگیدر ادراك فرزند از توانایی
تر،  گیري خودپنداره تحصیلی قويو یکی از عوامل شکل

ها دید مثبت ر این خانوادهدر این فرزندان است و افراد د
ها با تحقیقات کوئرنر و تري نسبت به خود دارند. این یافته

گ2002کوانکرا ( )، که نشان دادند 1999( 1) و هان
گیري خودپنداره مثبت و گیري گفت و شنود در شکلجهت

عزت نفس مطلوب در فرزندان نقش مهمی دارند، همسو 
انی، حسینی و است. همچنین این نتایج مطابق با سلط

)، پلیرونی 1396)، مهدي پور و همکاران (2013محمدي (
)، مبنی بر 2019)، زانک و همکاران (2018و همکاران (

اهمیت تعامالت خانواده و کیفیت آن و همچنین محیط 
                                                
1. Huang 
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حمایتی مطلوب و اثر آن در عزت نفس، خودپنداره و 
  خودپنداره تحصیلی بود.

هاي داراي هاي محیطی، که خانوادهبنابراین تجربه
کنند و همراه حمایت گیري گفت و شنود کسب میجهت

)، بر 2004اعضا از یکدیگر است (فیتزپاتریک و کوئرنر، 
گذارد. پندار فرد از خودش در زمینه تحصیلی تأثیر می

گیري همنوایی بیانگر فضایی است که در همچنین جهت
هاي اصلی هستند. در این گیرنده آن والدین تصمیم

شود و بر ها اجتناب میها از تعارضات و کشمکشخانواده
شود همنوا بودن اعضاي خانواده با یکدیگر تأکید می

). در این پژوهش ضریب 2002(کوئرنر و فیتزپاتریک، 
نشد.  دارمعنیگیري همنوایی به هویت موفق مسیر جهت
همنوایی باال که اجازه  گیريهاي داراي جهتدر خانواده

ها دهند و والدین براي آنبحث آزادانه به اعضا نمی
ها متعهد نیستند. گیرند، افراد به جمعی از ارزشتصمیم می
یی که بر هاتوان نتیجه گرفت که خانوادهبنابراین می

اطاعت از والدین و عدم ارتباط باز و تعامل بسته تأکید 
که در محیط یادگیري،  دارند داراي فرزندانی هستند

ها تري دارند و و این خانوادهخودپنداره تحصیلی پایین
ها، زمینه را براي رشد پندار و ادراك صحیح فرد از توانایی

ها و باورهاي کارآمد خواهد بست و این خود خودکاري
 شود.سبب شکل گرفتن خودپنداره ضعیف در افراد می
هاي هیجان نتایج نشان داد بین هویت تحصیلی و

ي وجود دارد. دارمعنیآموزان رابطه تحصیلی دانش
دهد که بین هویت هاي حاصل از پژوهش نشان مییافته
رو (زودرس) و هویت موفق با هیجان تحصیلی دنباله

و بین سردرگمی و  دارمعنیمثبت، رابطه مثبت و 
ي وجود دارمعنیهاي تحصیلی مثبت رابطه منفی هیجان

هاي بین هویت تحصیلی سردرگم و هیجان دارد. از طرفی
ي وجود دارد. دارمعنیمنفی تحصیلی رابطه مثبت 

همچنین بین هویت تحصیلی دیررس و هیجان منفی 
وجود دارد. درحالیکه بین  دارمعنیتحصیلی رابطه مثبت و 

هاي منفی تحصیلی هویت تحصیلی زودرس و هیجان
حدودي با  وجود ندارد. این نتایج تا دارمعنیرابطه 
)، ژانگ و 1398هاي موسوي و ابوالمعالی الحسینی (یافته

)، نیکدل و 2018)، وستفل و همکاران (2022همکاران (
)، جلیلی 2008)، گوئتز و همکاران (1391همکاران (

)، همسو است. بین هویت تحصیلی موفق و 1395(

ي وجود دارمعنیهاي تحصیلی منفی، رابطه غیر هیجان
)، وقتی 2006مدل کنترل ارزش پکران ( دارد. مطابق
ها باال باشد و فرد احساس کند بر آنها کنترل ارزش فعالیت
هاي مثبتی چون لذت از یادگیري را تجربه دارد هیجان

رو و موفق چون هاي دنبالهخواهد کرد. در هویت
هاي تحصیلی مشخص شده و فرد به آنها تعهد داده ارزش

). بنابراین فعالیتهایی که فرد 2009است (واز و همکاران، 
برند، ها و اهداف مشخص شده پیش میرا به سمت ارزش

براي فرد ارزشمند هستند و هیجانات مثبت را ایجاد 
هاي مشخص کنند از طرفی فردي که اهداف و ارزشمی

دارد و به آنها متعهد است، احساس کنترل و موفقیت 
براین کنترل و هاي تحصیلی دارد و بنابیشتري در فعالیت

 هاي مثبت منجر خواهد شد. همانارزش باال به هیجان
طور که گفته شد هویت تحصیلی زودرس و موفق با 

ي دارند دارمعنیهاي مثبت تحصیلی رابطه مثبت و هیجان
و هویت تحصیلی موفق با هیجان تحصیلی منفی رابطه 

ها باید ي دارد. در تبیین این یافتهدارمعنیمثبت و غیر
فت که هویت تحصیلی زودرس نشانگر پایبندي گ

هاي تحصیلی است ها و آرمانآموز نسبت به ارزشدانش
که از والدین و گروه مرجع یاد گرفته شده و منزلت هویت 

اي از تحصیلی موفق، به تعهد نسبت به مجموعه
اي از هاي تحصیلی اشاره دارد که به دنبال دورهارزش

ته است (وازوایزاکسون، کاوشگري و اکتشاف شکل گرف
). افراد داراي هویت تحصیلی 2009؛ واز و همکاران، 2008

زودرس و همچنین افرد داراي هویت تحصیلی موفق هر 
دو افراد هدفمندي هستند که براي رسیدن به موفقیت 

تواند متفاوت کنند، گرچه نیت و انگیزه آنها میتالش می
هد که افراد داراي دنامه نیز نشان میباشد. سواالت پرسش

هویت تحصیلی موفق، معتقدند که اگر کالسی مهم باشد 
ولی در عوض موضوع درس و معلم خسته کننده باشد باز 

توانند تمرکز الزم را در کالس داشته باشند. افراد هم می
داراي هویت تحصیلی زودرس نیز حساب کردن دیگران 

بنابراین روي آنها و جلب نظر دیگران برایشان مهم است، 
کنند؛ زیرا به این افراد هیجان مثبت بیشتري را تجربه می

دنبال موفقیت هستند. این افراد ممکن است از بین 
هاي مثبت، غرور را تجربه کنند زیرا افرادي که هیجان

هدف آنها خشنودي دیگران است و به دنبال رقابت با 
هاي خود هستند، وقتی به دیگران و نشان دادن شایستگی
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موفقیت دست یابند به جاي احساس لذت و امید، بیشتر 
غرور را تجربه خواهند کرد و این احساس غرور سبب 

شود و مشوق فرد در بنا کردن افزایش خودارزشمندي می
رفتارهاي بعدي خود بر اساس استانداردهاي ارزشمند و 

  ). 1387شایسته است (خداپناهی، 
هاي جاناز طرفی بین هویت تحصیلی زودرس و هی

توان گفت این ي یافت نشد که میدارمعنیمنفی رابطه 
توان کنند و میافراد هیجان مثبت بیشتري را تجربه می

براي رسیدن به نتایج دقیق تر این هویت را مورد پژوهش 
ها نشان داد که هویت تحصیلی قرار داد. همچنین داده

هاي مثبت تحصیلی رابطه منفی و سردرگم با هیجان
هاي منفی تحصیلی رابطه مثبت و و با هیجان داریمعن

دارد. منزلت هویت تحصیلی سردرگم به عدم  دارمعنی
 اکتشاف و عدم تعهد اشاره دارد که در اکثر موارد با تعلل

هاي تحصیلی هاي مربوط به ارزشورزي در مورد تصمیم
همراه است. فردي که تعهدي ندارد، براي مواد آموزشی 

هاي پکران شود و بر اساس مدل هیجانمیارزشی قائل ن
ارزش بداند، آنها را خسته کننده  وقتی فرد فعالیتی را کم

ها هاي منفی را تجربه خواهد کرد. یافتهداند و هیجانمی
درمورد افراد داراي هویت تحصیلی دیررس حاکی از آن 

کنند؛ چرا هاي منفی را تجربه میاست که بیشتر هیجان
مند  بعضی اوقات خسته وگاهی هم عالقهکه این افراد 

هاي تحصیلی نیستند هستند. داراي ثبات هیجانی در زمینه
و گاهی داراي اطمینان و گاهی شک و تردید دارند. بر 

)، زمانی که 2006ارزش پکران ( –اساس نظریه کنترل 
شود. بنابراین کنترل کمی وجود دارد اضطراب تجربه می

دپنداره مطلوبی از خود به ویژه آموزي که هویت و خودانش
رسد که به در زمینه تحصیلی ندارد به این نتیجه می

کند و وقتی به امتحان خود هاي خود دست پیدا نمیهدف
شود. ضمن کند ناامید شده و دچار اضطراب میفکر می

اینکه هویت تحصیلی موفق با هیجان منفی تحصیلی 
تر ی به نتایج دقیقي نداشت که براي دستیابدارمعنیرابطه 

هاي منفی در زمینه هویت تحصیلی زودرس با هیجان
  نیازمند تحقیق بیشتري هستیم. 

نتایج این پژوهش رابطه مسیرهاي غیرمستقیم 
هاي تحصیلی با الگوهاي ارتباطی خانواده به هیجان

ها دهند. این یافتهگري هویت تحصیلی را نشان میمیانجی
) و نعمتی 1383نیا ( انند، دیباجهاي تحقیقاتی مبا یافته

هاي یاد شده هاي پژوهش)، همسویی دارد. یافته1395(
حاکی از این است که والدینی که با حمایت و گرمی با 

کنند و آنها را در بحث و گفت و گو  فرزندان خود رفتار می
ها باز دهند، معموال زمینه را براي ابراز هیجانشرکت می

گیري هویت آنها تواند در شکلمی کنند، این موضوعمی
آموزانی معموال نیز تأثیر مثبت داشته باشد و چنین دانش
دهند. در پژوهش هویت تحصیلی مثبتی از خود نشان می

گیري گفت و حاضر هویت تحصیلی در رابطه بین جهت
گري را ایفا شنود با هیجان مثبت تحصیلی نقش میانجی

درگم، هویت کند. همچنین هویت تحصیلی سرمی
رو در رابطه بین تحصیلی دیررس و هویت تحصیلی دنباله

گیري گفت و شنود با هیجان منفی تحصیلی نیز جهت
کنند ولی هویت تحصیلی موفق نقش میانجی را ایفا می

گیري گفت و شنود با هیجان گر رابطه بین جهتمیانجی
منفی تحصیلی نیست. همچنین هویت تحصیلی سردرگم، 

رو در یلی دیررس و هویت تحصیلی دنبالههویت تحص
گیري همنوایی با هیجان مثبت تحصیلی رابطه بین جهت

کنند ولی هویت تحصیلی موفق نقش میانجی را ایفا می
گیري همنوایی با هیجان منفی گر رابطه بین جهتمیانجی

توان گفت که از ها میتحصیلی نیست. در تبیین این یافته
گیري گفت و هاي داراي جهتوادهآنجا که فرزندان خان

شنود فرصت تمرین نقش و اظهارنظر بیشتري دارند و در 
هاي مختلفی هستند، هنوز در حال حال تمرین نقش

اکتشاف هویت هستند بنابراین همراه با تمرین نقش 
  احساس خوبی هم دارند.

در مجموع در بررسی سئواالت پژوهش حاضر، 
ها با توان گفت که ارتباطات مطلوب در خانوادهمی

ها رابطه دارد و متغیرهاي هیجان وخودپنداره فرزندان آن
ها نشان داد که هویت تحصیلی موفق اگرچه یافته

گیري همنوایی با هیجانات گر رابطه بین جهتمیانجی
هایی ی برد که در خانوادهتوان پمنفی تحصیلی نیست می

که براي مشارکت فرزندان در بحث و گفتگوها و ابراز 
شوند میزان هیجاناتی افکار و احساسات اهمیت قائل نمی

که مانع از برانگیختگی فرزندان براي رسیدن به اهداف 
یابد. در گردد، افزایش میمطلوب آموزشی و تحصیلی می

مناسب و مطلوب  هایی که بیشتر براي روابطخانواده
خانوادگی اهمیت قائلند، هیجاناتی که برانگیختگی 

هاي آموزشی و تحصیلی را فرزندان براي رسیدن به هدف
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یابد اما در مقابل، سبب کند، کاهش میسرکوب می
شود و هاي اجتماعی متفاوت در فرزندان میافزایش مهارت

 گیري خودپنداره مثبت و قوي از خودشانساز شکل زمینه
شود که همین به فرزندان براي رسیدن به جایگاه می

کند. بنابراین والدینی که کنترل مناسب در آینده کمک می
منطقی بر رفتار فرزندان خود دارند و مدام از آنها حمایت 

دهند و براي ها شرکت میکنند و آنها را در بحثمی
نظراتشان ارزش قائلند، مطمئنا زمینه بروز رفتارهاي 

گیري هویت موفق را فراهم اعی مطلوب مانند شکلاجتم
شود براي کنند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد میمی

مداخالتی انجام شود و ها هاي ارتباطی خانوادهبهبود سبک
هاي الزم را به روش هاي متولی خانواده، آموزشسازمان
 بهها رسانی گسترده و مطلوب انجام دهند تا خانوادهاطالع

اصالح سبک ارتباطی خود تشویق شوند؛ زیرا این موضوع 

هاي هویتی موفق تحصیلی و به تبع گیري سبکدر شکل
آموزان، نقشی مهمی خواهد آن هیجانات مثبت دانش

هایی است که باید داشت. این پژوهش داراي محدودیت
مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر تنها از ابزارهاي 

گیري متغیرهاي پژوهش، هت اندازهدهی جخود گزارش
ها تا حدي تحت تأثیر استفاده شد که ممکن است پاسخ

قرارگرفته باشد. ها سوگیري اجتماعی شرایط آزمودنی
آموزان گروه همچنین، جامعه آماري پژوهش تنها دانش

دهد، لذا در تعمیم نتایج به سال را تشکیل می 16سنی 
تیاط عمل نمود. بنابراین ها و جوامع باید با احسایر گروه

آوري هاي آینده براي گردشود در پژوهشپیشنهاد می
تر سنی و هاي متنوعتر و از گروههاي عینیها از روشداده

  تحصیلی استفاده کرد. 
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 ،)2(7 ،يو مجاز یآموزشگاه يریادگیپژوهش در  یعلم
35-42.  
 ان،یفاطمه و ناد ،یزهرا و فالحت ان،یو فروغ دیپور، سع يمهد

کنندة  یبینپیش نیوالد یارتباط يالگوها). 1396( کوثر
کنگره انجمن  نیششم نوجوانان، یتیهاي هوسبک
  . یشناسروان
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). 1397( جهیخدی، نیالحس ی؛ ابوالمعالستهیشا دهیسي، موسو
 یبیندر پیش یلیهاي تحصجانیو ه یلیتحص تینقش هو

فصلنامه  ،یرستانیدختران دب یلیتحص یستگیشا
  . 252-231)، 52(13 ،یشناختروان نیهاي نوپژوهش

رابطه جو عاطفی خانواده با هیجان ). 1395نعمتی، فرزانه (
آموزان سال اول متوسطه شهر خواهی و خودپنداره دانش

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی ، پایانداراب
شناسی گروه واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان

  مشاوره.
 ايواسطه نقش). 1396( زهرا کوهستانی، و فریبرز نیکدل،

 بر خانواده ارتباطی الگوهاي تاثیر در هوشی باورهاي

. دبیرستان آموزاندانش تحصیلی سازيخودناتوان
 . 151-130 ،)25 پیاپی( 1(12 ،آموزشی نوین رویکردهاي

نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی اله؛ عربزاده، مهدي و 
). رابطه خودپنداره تحصیلی، 1391کاوسیان، جواد (

هاي تحصیلی مثبت و منفی با یادگیري خودگردان. هیجان
 .103-119)، 21( 1، 6. شناسی کاربرديفصلنامه روان

). ارائه مدل 1396( برزی، فرکدلیناصر؛ ن ينوشاد؛ نینگ ی،همت
: یعاطف تیو مشغول یلیتحص زشیانگ يساختار

هاي شهیفصلنامه اند شرفت،یهاي پجانیه يگریانجیم
  .144-123)، 3(13 ،یتیترب نینو

. 
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