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سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

رابطه جوعاطفی خانواده با رشد خودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش
آموزان دختر مقطع دوم متوسطه در ایام کرونا
سیدمحمد قلمکاریان  ، 1مریم اسماعیلی

بابادی 2

 1عضو هیئت علمی ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی ،دانشگاه پیام نور ،اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول)

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان جوعاطفی خانواده با رشدخودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر
مقطع دوم متوسطه در ایام کرونا بوده است .روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را تمامی
د انش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد در سال تحصیلی  1400-1399تشکیل داد که مطابق با آمارهای دریافتی
حجم جامعه  1400نفر برآورد شده است .نمونه این پژوهش  300نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای و
بر اساس جدول انتخاب نمونه کرجسی و مورگان ( )19۷0انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادههای پژوهش شامل پرسشنامه
جوعاطفی خانواده نودرگاهفرد ( ،)13۷3پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا ( )1986و پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری،
بتی و وات ( )2004بود .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و روشهای
آمار استنباطی مانند ضریب همبتگی پیرسون استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد میان نمره کل جوعاطفی خانواده
با نمره کل رشد خودمختاری و حیطههای آن در سطح آلفای  p<0.05رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و زیر مقیاسهای
وابستگی متقابل ،استقالل عاطفی-والدین و استقالل عاطفی دوستان و همساالن بیشترین ارتباط را با جوعاطفی خانواده دارند
( .) p<0.01همچنین دیگر یافته پژوهش نشان داد بین نمره کل جو عاطفی خانواده با نمره کل احساس تعلق به مدرسه و
زیرمقیاسهای آن در سطح آلفای  p<0.5رابطه منفی و معناداری وجود دارد و زیر مقیاس های مشارکت در اجتماع ،مشارکت
علمی و احساس احترام بیشترین ارتباط را با جوعاطفی خانواده دارند (.)p<0.01
واژههای کلیدی :جوعاطفی خانواده ،رشدخودمختاری ،احساس تعلق به مدرسه ،کرونا.
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مقدمه
زندگی انسان ها با حوادث و رویدادهای زیادی مواجه است .برخی از رویدادها مانند بیماری ها با خود نگرانی هایی به همراه
دارند که می توانند منشأ پیامدهای روانی نامطلوب باشند .یکی از این پدیده ها که اخیراً زندگی روزمره همه انسانها را
دستخوش تغییرات کرده است ،ویروس کووید  191است .این بیماری به سبب ناشناختگی و کشنده بودن  ،موج جدیدی از
وحشت را در دنیا به راه انداخت و در زمان کوتاهی در کل دنیا شیوع پیدا کرد .به گونه ای که تا زمان انجام تحقیق بیش از 94
میلیون مبتال و  2میلیون مرگ و میر بر اثر این بیماری ثبت شده است (سازمان جهانی بهداشت  .)2021 ،سهم ایران از این
آمار 1 ،میلیون و  318هزار مبتال و  56هزار فوتی است (گزارش وزارت بهداشت ایران1400 ،؛ .)1400/02/1۷
اگرچه شیوع کوید 19بیشتر سیستم بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف را با چالش روبه رو کرده است اما سایر حوزه ها از
جمله تعلیم و تربیت را نیز تحت تاثیر قرار داده است .با اوج گیری کووید  19پروتکل های بهداشتی بر رعایت فاصله گذاری
اجتماعی تأکید کردند و در این راستا در بسیاری از کشورها آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه ها تعطیل اعالم شد (غفوری
فرد ،)1399 ،وضعیت جدید ناشی از شیوع کرونا شرایط بی سابقه ای بر سیستم آموزشی کشورها تحمیل کرده ،در حالی که تا
قبل از آن در بیشتر مواقع ،معلمان در کالس خود حاضر می شدند و با استفاده از روش های کالسیک و به طور خاص روش
سخنرانی به امر تدریس می پرداختند( کونیگ ،ایگر-بیاال و گالتچ ،)2020 2،ولی در حال حاضر با وضعیتی جدید روبرو شده
اند به طوری که ادامه تحصیل فقط با استفاده از ابزارهای ارتباطی از راه دور ممکن است و معلمان مجبور هستند به تدریس
آنالین رو بیاورند و سبک های تدریس خود را متناسب با این فضا تغییر بدهند به نوعی که والدین مشارکت بیشتری در امور
تحصیلی فرزندان خود دارند (هوبر و هلم.)2020 3،
یکی از مسائلی که در ارتقاء فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان در آموزش مجازی نقش مهمی دارد جنبه های عاطفی
روابط والدین و فرزندان است .جو عاطفی خانواده که چگونگی ارتباط و طرز برخورد و نظر افراد خانواده نسبت به هم ،احساس
ها و عالقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت شان در کارهای اعضای دیگر و رقابت و همکاری آنها با یکدیگر
است ،میتواند در سالمت روانی و رفتاری فرزندان و موفقیت آنها در تحصیل موثر باشد (تروفولز ،تات ،ماینر و برگ.)201۷ 4،
همچنین جو عاطفی خانواده شامل محبت ،نوازش ،تأیید کردن ،تجربههای مشترک ،هدیه دادن ،تشویق کردن ،اعتماد و
احساس امنیتی است که کودک آنها را از طریق پدر ،مادر و سایر افراد خانه به دست میآورد (هیل برن1964 ،؛ نقل از ارجمند
و کاظمیان مقدم .)139۷ ،کاهش در بعد عاطفی مانند مراقبت و همچنین در دسترس نبودن و فقدان محبت می تواند
اختالالت رفتاری و تحصیلی زیادی را در دوره کودکی و نوجوانی پیش بینی کنند (کانگر و کانگر )2002 5،و همین طور روابط
خصمانه ،طرد و غفلت فرزندان از سوی والدین می تواند پیامدهای ناگواری نظیر مشکالت عاطفی و رفتاری و استفاده از
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راهکارهای مقابلهای منفعالنه در برابر مشکالت و فشارهای زندگی برای فرزندان به بار آورد (مورفی ،ویکراماراتنی و واز

یمن6،

 .)2010با وجود آنکه خانواده میتواند منبع آرامش و امنیت برای فرزندان باشد ،اما در صورت اختالفات خانوادگی و تعمالت
منفی اعضا می تواند به صورت غیرمستقیم مانعی را بر سر راه پیشرفت فرزندان ایجاد کند (تنهای رشوانلو و حجازی.)1391 ،
والدین ناآگاه و بی توجه به اهمیت رفتار گرم و صمیمانه با فرزندان ،با ایجاد محیطی ناخوشایند در خانه ،فرزندانی بدون
استقالل و رشد شخصی و بی میل به امور تحصیلی خواهند داشت .بنابراین طبیعی است که عمیقا تحت تأثیر آنچه در درون
خانواده آسیب زا باشد ،زمینه های شکوفایی رشد شخصی و استقالل در دانش آموزان شدید صدمه خواهد دید (عسگری،
صفرزاده و قاسمی مقرد.)1390 ،
یکی از متغییرهایی که عمیقا تحت تاثیر جو عاطفی خانواده مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است رشد خودمختاری فرزندان
است .جعفری هرندی و رجایی موسوی ( ) 1398نشان دادند که بلوغ عاطفی فرزندان تحت تاثیر جو عاطفی خانواده رشد می-
کند و جو عاطفی خانواده پیش بینیکننده رشد و بلوغ عاطفی فرزندان است .بر اساس تعریف کندال ،)1993(۷خودمختاری به
عنوان رفتارها و مهارتهایی است که اساس ًا از محیطهای آموزشی و خانه ناشی میشود و فرد را قادر میسازد تا در زندگی به
طور مستقل تصمیم گیری کرده و مسائلشان را حل کنند (عادلی ،طالع پسند و نظیفی .)1399 ،خود مختاری از نظر برگر و
توما )2015(8به عنوان عاملی نگریسته میشود که در زندگی اشخاص نقش اساسی دارد و آنها را آزاد به تصمیم گیری و
انتخاب در مورد کیفیت زندگیشان میکند و فارغ از تأثیرات و دخالتهای بیرونی و بی مورد است .وقتی که فرد عملی را
آزادانه انتخاب کند نیاز به خودمختاری در او رشد مییابد ،وقتی که بر آن عمل تسلط یابد احساس شایستگی خواهد کرد و
هنگامی که با افراد مهم زندگی ارتباط بر قرار کند و از حمایت آنان بر خوردار شود ،احساس تعلق در او رشد می کند .محیطی
که با حمایت خود زمینه ارضای این نیازها را فراهم کند ،باعث لذت بردن فرد از اعمال و در نتیجه تنظیم خود مختار رفتارها
میگردد (گانیه .)2003 9،والدین به عنوان اولین عامل اجتماعی کردن فرزندان ،با روابط سازنده و تعامالت خود خود ،نقش
مهمی در رشد و تحول روان شناختی و اجتماعی آنان ایفا می کنند (گرولنیک )2009 ،و شیوه رفتار آنان به طور عمدهای می-
 10همکاران.)2006 ،
تواند بر ارضاء یا بازداری نیازهای روان شناختی مؤثر باشد (نیمیک و
تحقیقات نشان میدهند که حمایت و گرمی والدین در محیط خانواده با استقالل رفتاری ،اقتدار فرزندان و خودمختاری آنان
رابطه مثبت و با اشکال غیرخود مختار آن رابطه منفی دارد (تنهای رشوانلو1389 ،؛ کاستا11و همکاران2019 ،؛ دسی12و
همکاران1993 ،؛ رایان13و همکاران )1994 ،و می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیشبینی کند ( عسگری و سادات
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جزایری139۷ ،؛ مظاهری ،سادات صادقی و حیدری1390 ،؛ برونته سینک ،مور و کارانو200614،؛ سوننز و وتستین

کیست 15،

 .)2005غالب تحقیقات انجام شده در این زمینه ،تأثیر مستقیم روابط والدینی و جو حاکم بر خانواده بر استقالل شخصی و
رشدخودمختاری را مورد بررسی قرار داده اند ،اما برخی دیگر از محققان (گرولنیک2009 ،؛ گووی و ولرند )199۷16،بر این
باورند که جو عاطفی حاکم بر خانواده و نحوه تعامالت والدینی با فرزندان به طور غیرمستقیم و از طریق تاثیر بر انگیزش بیرونی
بر رشد خودمختاری و پیشرفت تحصیلی اثر میگذارد .به عنوان مثال گرولنیک و همکاران ( )1991در پژوهشی به بررسی تأثیر
ادراک حمایت از خودمختاری و درگیری مادر ،پدر و هر دو والد بر متغیرهای انگیزشی ادراک کنترل ،شایستگی و خودمختاری
و همچنین پیشرفت تحصیلی پرداختند .نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای انگیزشی به عنوان واسطهای میان ادراک از
جوعاطفی خانواده و رشد خودمختاری و پیشرفت تحصیلی عمل می کنند.
یکی دیگر از عوامل موثر و مرتبطی که می تواند از جو عاطفی خانواده تاثیر بپذیرد احساس تعلق به مدرسه در فرزندان است.
به عبارت دیگر گذشته از نقش خانواده در پرورش کودک و در نتیجه استمرار نسلها و بقای نوع بشر ،وظایف متعددی مانند
افزایش حس تعلق آنان به مدرسه به عهده خانواده است .تعلق به مدرسه احساسی است که دانش آموزان نسبت به همساالن،
معلمان و کادر آموزشی مدرسه خود دارند (بورگونوی و فریرا .)20201۷،دانش آموزان بیشتر دوره کودکی و نوجوانی خود را در
مدرسه می گذرانند و حس تعلق می تواند بر زندگی آنها تأثیرگذار بوده (بوچارد و برگ )201۷18،و بر جنبه های شخصی و
تحصیلی آنان اثر بگذارد (روفی .)201119،حس تعلق انگیزهای برای عالقه دانش آموزان به مدرسه است که ارزش های درونی،
پیگیری اهداف و رفتارهای تحصیلی را بهبود میبخشد (فاست )2014 ،و فقدان آن به مشکالت رفتاری ،عاطفی و تحصیلی می
انجامد .این عقیده که معلمان و هم ساالن به آنها اهمیت داده ،در جریان یادگیری حامی شان هستند ،قواعد انضباطی مدرسه
عادالنه است و تعلیم و تربیت ضرورتی حیاتی برای زندگی است ،در دانش آموزان احساس تعلق به مدرسه ایجاد و آن را تقویت
می نماید (ماپفومو و موچنا .)201320،پژوهش ها نشان داده تعلق به مدرسه با کاهش قلدری (بلوم ،)200521،احتمال ترک
تحصیل (اشلی ،انیس و اوسو -آنسا ،)201222،سوء مصرف مواد و الکل (چاپمن23و همکاران )2012 ،و افزایش انگیزش
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تحصیلی (وننزل ،بتل ،راسل و لونی ،)201024،تمایل به شرکت در فعالیت های فوق برنامه (سالهوف )200925،و حضور به
موقع در مدرسه (ایتو )201126،رابطه دارد.
به نظر می رسد والدین نقش زیادی در احساس تعلق به مدرسه دارند (موتاهان ،او سترل و هاوکینز .)2010 ،کارشناسان حوزه
آموزش معتقدند در شرایط ناگزیر کنونی نقش والدین و اعضای خانواده دانشآموز کمتر از آموزگاران و کادر آموزشی نیست .به
اعتقاد این گروه از کارشناسان و بسیاری از مسئوالن آموزشی ،والدین نباید به بهانه مسئولیت ذاتی و حرفهای آموزش و پرورش
در فراهم کردن زیرساختهای آموزشی ،نقش مهم خودشان در فرآیند آموزشی با ساختار ناگزیر کنونی را نادیده بگیرند و به
آن کمتوجه باشند (غفوری فرد .)1399 ،نقش والدین در تحصیل و ایجاد حس تعلق به مدرسه در فرزندان به اندازه ایست که
میتواند مسیر زندگی هر فرد را مشخص کند .والدین با سبک تربیتی ،رفتار ،ارتباطات ،نگرش و تعامالتی که در محیط خانواده
ایجاد می کنند به فرزندانشان یاد میدهند که چه چیزی برای زندگی الزم و چه چیزی مضر است .این والدین هستند که
امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنند که کودکان فرصت پیشرفت در زمینههای مختلف زندگی را داشته باشند .اما گاه
تصمیمات آنها بر اساس معیارهای نامناسب بوده و علیرغم تالشهایشان نمیتوانند آینده خوبی برای فرزند خود رقم بزنند و
به تبع آن فرزندان نسبت به تحصیل و مدرسه دلسرد شده و از ادامه مسیر باز می مانند (عادلی و همکاران .)1399 ،در این
راستا نیز بررسی پیشینه تحقیقاتی نشان می دهد که بین جو عاطفی خانواده و الگوهای ارتباطی والدین با احساس تعلق به
مدرسه و تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؛ به عنوان مثال نتایج پژوهش رمضانپور ،کورش نیا ،مهریار و جاویدی ()1398
نشان داد که متغیرهای برونزا (جهتگیری گفت و شنود خانواده و جهتگیری همنوایی خانواده) قادر به پیشبینی احساس
 )20122۷معتقدند جو ارتباطی حاکم بر خانواده میتوانند بر
تعلق به مدرسه در دانشآموزان است .همچنین هانگ و اسپلیج (
 )201028نیز بر تاثیر خانواده و مسئولیت آنها بر
رشد دانشآموزان در زمینه های مختلف اثر بگذارند؛ ماری -هاروی واسلی (
حمایت از دانشآموزان تاکید کردهاند تا دانشآموزان بتوانند با استفاده از این نوع حمایتها پیشرفت مناسبی در تحصیل ،رشد
اجتماعی و عاطفی خود داشته باشند .به گواه این یافتههای پژوهشی ،انتظار میرود عملکرد مطلوب و بهینه دانشآموزان از یک
طرف با ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و جو حمایتی و عاطفی حاکم بر خانواده و از طرف دیگر با احساس تعلق به مدرسه در
آنها در ارتباط باشد .پس از این رو خانواده یک نظام ع مده موثر بر فرزندان هست که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و
نقش آن در بروز رفتارهایی مانند رشد خودمختاری و احساس تعلق بیشتر به مدرسه قابل بررسی است.
اهمیت یافته های مذکور از یک سوء و فقدان مطالعات مربوط به بررسی تعاملی این متغیرها در بافت آموزشی کشور به ویژه در
شرایط بحرانی که ویروس منحوس کوید 19به وجود آورده و نقش والدین را به مراتب بیش از پیش در امور تحصیلی فرزندان
خود افزایش داده ،مهم ترین برانگیزاننده انجام پژوهش حاضر بوده است .بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی رابطه جوعاطفی
خانواده با رشدخودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانشآموزان دختر مقطع دوم متوسطه در ایام کرونا پرداخته است.
24

Wentzel, Battle, Russell & Looney

25

Saelhof

26

Ito

27

Hong & Espelage

28

Murray-Harvey & Slee
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روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل همه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد
در سال تحصیلی  1400-1399بوده است .حجم جامعه آماری  1400نفر برآورد شده است .نمونه این پژوهش  300نفر از
دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد بودند که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای و بر اساس جدول انتخاب
نمونه کرجسی و مورگان ( )19۷0انتخاب شدند .به این ترتیب که پس از دریافت آمار کل دانش آموزان دختر دوره دوم
متوسطه شهر شهرکرد از اداره آموزش و پرورش ،از میان کل دبیرستانهای دخترانه این شهرستان ،تعداد  6دبیرستان به صورت
تصادفی انتخاب شد ،سپس متناسب با تعداد مورد نظر 12 ،کالس که در مجموع  300دانش آموز بودند به عنوان نمونه
پژوهشی انتخاب شدند و پرسشنامه های مورد نظر در میان آنان توزیع شد.
ابزار پژوهش
مقیاس جو عاطفی خانواده :این مقیاس در سال  13۷3توسط محمود نودرگاه فرد به منظور سنجش جو عاطفی خانواده
ساخته شد و شامل  35سؤال با گزینههای (هرگز ،کم ،گاهی ،زیاد ،خیلی زیاد) است و آزمودنی با عالمت گذاری در هر یک از
این گزینهها وضعیت خانواده خود را در هر یک از سؤاالت مشخص میکند .اعتبار ضریب محتوای این تست از روش دو نیمه
کردن معادل  0/94گزارش شده است و میتوان نتیجه گرفت که این آزمون از اعتبار خوبی برخوردار است .روایی محتوایی این
تست با توجه به نظر متخصصان تأیید اعتبار درونی میتوان آن را به عنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد (نودرگاه فرد،
.)13۷3
پرسشنامه رشد خودمختاری :پرسشنامه رشد خودمختاری آیووا در سال  1986به منظور ارزیابی خط سیر تحول
خودمختاری براساس نظریه چیکرینگ ( )1969به وسیله هود و جکسون طراحی شد .پرسشنامه دارای  90عبارت و  6زیر
مقیاس (وابستگی متقابل ،استقالل عاطفی-والدین ،مدیریت مالی ،استقالل عاطفی دو ستان و همساالن ،جابجایی) میباشد و
هر زیر مقیاس  15سوال را به خود اختصاص داده است ،و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (اصال در من وجود ندارد ،نمره
1؛ به ندرت در من وجود دارد ،نمره 2؛ گاهی در من وجود دارد ،نمره 3؛ اغلب در من وجود دارد ،نمره 4؛ و تقریبا در من وجود
دارد ،نمره  )5به سنجش رشد خود مختاری می پردازد .برای بدست آوردن نمره مربوط به هر زیر مقیاس نمرات همه عبارات
زیر مقیاس مورد نظر ( هر زیر مقیاس  15عبارت ) با هم جمع میشود؛ همچنین برای بدست آوردن نمره میانگین عدد به
دست آمده بر  15تقسیم می شود و برای بدست آوردن نمره کل باید امتیازات مربوط به  90عبارت با هم جمع میشود .ضریب
آلفای کرونباخ محاسبه در پژوهش سلگی لرستانی ( )1393برای این پرسشنامه باالی  0/۷0برآورد شده است؛ همچنین روایی
محتوایی ،صوری و مالکی این پرسشنامه نیز پژوهش ذکر شده مناسب ارزیابی شده است.
پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه :پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه29توسط بری ،بتی و وات )2004(30به منظور
سنجش احساس تعلق به مدرسه د انش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مکیان و کالنتر کوشه ()1394

29

Students’ sense of connectedness with school questionnaire

30

Brew, Beatty & Watt
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اعتباریابی شده است .این پرسشنامه دارای  2۷سوال و شش مولفه حمایت معلم ،مشارکت در اجتماع ،احساس رعایت احترام و
عدالت در مدرسه ،احساس مثبت به مدرسه ،تعلق فرد به مدرسه و مشارکت علمی می باشد و بر اساس طیف پنج گزینهای
لیکرت (کامال مخالفم ،نمره  1تا کامال موافقم ،نمره  )4به سنجش احساس تعلق دانش آموزان به مدرسه میپردازد .برای
محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس ،نمره تکتک گویههای مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع میشود .برای محاسبه امتیاز کلی
پرسشنامه ،نمره همه گویههای پرسشنامه را با هم جمع میشود .دامنه امتیاز این پرسشنامه بین  2۷تا  108خواهد بود .هر
چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد ،نشان دهنده میزان بیشتر احساس تعلق به مدرسه خواهد بود و بالعکس.
ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش مکیان و کالنتر کوشه ( )1394برای این پرسشنامه باالی  0/۷0برآورد شده
است؛ همچنین روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه مناسب ارزیابی شده است.
یافتههای پژوهش
در این بخش ابتدا یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش و سپس آزمون همبستگی پیرسون به منطور بررسی روابط بین
متغیرها ارائه می شوند.
یافته های توصیفی مربوط به میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین نمره آزمودنیها روی متغیرهای پژوهش در جدول 1
نشان داده شدهاند.

یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نمونه مورد بررسی
میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغییرها

23.4۷

10.۷2

2

35

9.88
22.63

4.۷5
3.۷1

3
12

19
31

مدیریت زمان

38.96

4.85

24

50

مدیریت مالی
استقالل عاطفی دوستان

34.25
33.62

5.81
5.61

20
21

50
4۷

جابجایی

31.13

5.06

19

50

نمره کل رشد خودمختاری

1۷0.49

1۷.82

119

211

حمایت معلم
مشارکت در اجتماع
احساس احترام
احساس مثبت به مدرسه
تعلق فرد به مدرسه

20.58
8.19
8.25
10.34
6.23

4.23
2.14
2.90
2.54
2.56

11
4
4
4
3

30
16
18
18
15

مشارکت علمی

8.28

2.06

3

13

نمره کل احساس تعلق به مدرسه

61.89

9.38

38

92

جوعاطفی خانواده
وابستگی متقابل
استقالل عاطفی-والدین
زیرمقیاسهای رشد
خودمختاری

زیرمقیاسهای
احساس تعلق به
مدرسه

N=300
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همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود میانگین نمره جوعاطفی خانواده  23.4۷با انحراف معیار  10.۷2می باشد .همچنین
در بین حیطههای شش گانه رشدخودمختاری بیشترین میانگین مربوط به زیرمقیاس مدیریت زمان ( )38.96و کمترین
میانگین مربوط به وابستگی متقابل ( ) 9.88است .زیر مقیاس مدیریت مالی بیشترین انحراف معیار را در بین شش خرده
مقیاس رشدخودمختاری دارد .همچنین در بین حیطه های شش گانه احساس تعلق به مدرسه بیشترین میانگین مربوط به
حمایت معلم ( )20.58و کمترین میانگین مربوط به تعلق فرد به مدرسه ( )6.23است .زیر مقیاس حمایت معلم نیز دارای
بیشترین انحراف معیار ( )4.23در بین زیرمقیاسهای احساس تعلق به مدرسه می باشد.
انجام بسیاری از آزمون های پارامتریک مستلزم نرمال بودن مشاهدات است .بنابراین می توان برای بررسی طبیعی بودن توزیع
داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرونف استفاده کرد .براساس این آزمون ،وقتی توزیع داده ها نرمال است که مقدار یا سطح
معناداری بیش از عدد بحرانی در سطح  0/05باشد .در جدول  2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن
داده های حاصل از اجرای آزمون ها ارائه می گردد.
جدول .2آمون کولموگروف -اسمیرنف
متغیر

سطح معناداری

( Zکولموگروف-اسمیرنف)

جوعاطفی خانواده

0.541

14.48

رشد خودمختاری

0.643

0.463

احساس تعلق به مدرسه

0.۷44

0.326

همانگونه که در جدول باال مشاهده میگردد مقدار آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای نمره جوعاطفی خانواده( ،)14.48رشد
خودمختاری ( )0.463و احساس تعلق به مدرسه ( ) 0.326معنادار نیست .بنابراین متغیرهای پژوهش دارای توزع نرمالی
هستند و میتوان از تحلیلهای پارامتریک برای آن استفاده کرد.
جدول .3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1
جو عاطفی
خانواده
وابستگی

2

3

4

5

1

**.90

1

استقالل عاطفی

**0.66

**0.6۷

1

مدیریت زمان

*0.15

0.06

*0.13

1

مدیریت مالی

*-0.13

-0.02

0.003

*0.14

1

*0.35

**-0.18

0.063

*0.36

**0.63

متقابل

استقالل
عاطفی

6

1

15۷

۷

8

9

10

11

12

13
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دوستان
جابجایی

*-0.18

-0.04

0.00

0.03

**0.۷3

**0.40

1

حمایت معلم

-0.11

**0.11

**0.13

**0.3۷

**0.65

**0.90

**0.24

1

**-0.30

-0.02

0.05

0.04

**0.66

**0.44

**0.54

**0.34

1

**-0.1۷

-0.05

-0.0۷

-0.02

**0.59

0.04

**0.66

0.03

**0.28

1

-0.03

-0.01

0.01

0.04

**0.2۷

**0.29

**0.56

*0.13

0.02

-0.06

-0.01

-0.05

-0.10

**-0.035

**0.58

0.056

**0.65

0.048

**0.32

**-0. 2۷

-0.022

0.004

0.064

**0.32

0.01

**0.43

0.01

-0.09

مشارکت در
اجتماع
احساس احترام
احساس مثبت
به مدرسه
تعلق فرد به
مدرسه
مشارکت علمی

1

*0.92
*

-0.032

1

**0.6۷

0.02

*0.19
*

**p<0.01 (2-tailed).
* p< 0.05 (2-tailed).

اطالعات به دست آمده از جدول  3نشان می دهد بین جو عاطفی خانواده با وابستگی متقابل (** ،)r=0.90استقالل عاطفی
والدین (** ،)r=0.66استقالل عاطفی دوستان (** )r=0.35در متغیررشدخودمختاری در سطح خطای کمتر از  0.01رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین بین جو عاطفی خانواده با مدیریت زمان به عنوان یکی دیگر از زیر مقیاسهای
رشدخودمختاری (* )r=0.15در سطح خطای کمتر از  0.05رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین مدیریت مالی (r=-
* )0.13و جابه جایی (* )r=-0.18در سطح خطای کمتر از  0.05با جو عاطفی خانواده رابطه منفی و معناداری نشان داده
است .مشارکت در اجتماع (** ، )r=-0.30احساس احترام (** )r=-0.17و مشارکت علمی (** )r=-0.27از زیرمقیاس
های احساس تعلق به مدرسه در سطح خطای کمتر از  0.01با جوعاطفی خانواده رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
در گام بعدی همبستگی پیرسون بین جوعاطفی خانواده با نمره کل رشد خودمختاری و احساس تعلق به مدرسه ارائه شده
است که نتایج آن در جدول  4و  5گزارش شده است.

جدول  .4ضریب همبستگی پیرسون بین جوعاطفی خانواده با نمره کل رشدخودمختاری
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تعداد

نمره کل رشد خودمختاری

**0.369

0.001

300

همان گونه که در جدول  4مشاهده می گردد ضریب همبستگی پیرسون برای دو متغیر جو عاطفی خانواده و رشدخودمختاری
ارایه شده است .با توجه به نتایج این جدول جوعاطفی خانواده در سطح( ** )P>0/01، r=0.369با نمره کل رشد خودمختاری
در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه رابطه مثبت و معنادار دارد.
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جدول .5ضریب همبستگی پیرسون بین جوعاطفی خانواده با نمره کل احساس تعلق به مدرسه
متغیر
نمره کل احساس تعلق به
مدرسه

سطح معناداری

ضریب همبستگی
**

0.001

-0.35

تعداد
300

اطالعات ارائه شده در جدول  5نشان می دهد که جوعاطفی خانواده در سطح( ** )P>0/01، r=-0.35با نمره کل احساس
تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه رابطه منفی و معنادار دارد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با رشد خودمختاری و احساس تعلق به مدرسه در دانش آموزان دختر
مقطع متوسطه در ایام کرونا انجام گرفت .یافته های این پژوهش نشان داد که بین جوعاطفی خانواده با نمره کل رشد
خودمختاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( .)P>0/01همچنین همه زیر مقیاسهای رشد خودمختاری (وابستگی متقابل،
استقالل عاطفی والدین ،مدیریت زمان ،مدیریت مالی ،استقالل عاطفی دوستان و جابجایی) با جوعاطفی خانواده رابطه
معناداری را نشان دادند .این یافته با یافته های پژوهش جعفری هرندی و رجایی موسوی ( ،)1398تنهای رشوانلو،)1389( ،
کاستا31و همکاران ( ،)2019دسی و همکاران ( ،)1993برونته سینک و همکاران ( )2006همسو میباشد .به عنوان مثال
جعفری هرندی و رجایی موسوی ( )1398نشا ن دادند که بین جوعاطفی خانواده و بلوغ عاطفی دختران دوره دوم متوسطه
همبستگی معناداری وجود دارد به این معنا که جوعاطفی با ثبات خانواده با میزان رشد یافتگی بیشتر در دختران در ارتباط
است؛ به عبارتی هر چه جوعاطفی خانواده و رابطه عاطفی والدین با فرزند مناسب تر باشد ،میزان دستیابی فرزندان به بلوغ
عاطفی بیشتر خواهد بود .در تبیین این یافته می توان بیان کرد بر طبق نظریه یادگیری مشاهدهای بندورا ( ،)1994با وجود
یادگیری افراد از تجربه مستقیم ،بیشترین میزان یادگیری از طریق مشاهده رفتار دیگران کسب می شود و عنصر اصلی
یادگیری مشاهدهای سرمشق گیری است .از طرف دیگر در شرایط فعلی که مدارس تعطیل هستند و آموزشها به صورت کامال
مجازی است و فرزندان بیشترین وقت خود را در خانواده میگذرانند ،از بسیاری از رفتارهای والدین سرمشق و الگو میگیرند
(رالی ،باقری و ملتفت .)139۷ ،از طرف دیگ ر وابستگی متقابل ،استقالل عاطفی مناسب از والدین ،مدیریت زمان و مدیریت
مالی به عنوان برخی از مولفه های مرتبط با رشدخودمختاری از طریق تقلید و الگوگیری از والدین در محیط خانواده صورت
میگیرد که مطابق با نتایج تحقیقات تقلید و الگوگیری در محیطهای زنده مثل خانواده برای فرزندان احتمال تقلید رفتارهای
متقابل را برای فرزندان بیشتر میکند و در خانواده ای که جو عاطفی نامناسب ،الگوهای ارتباطی نابهنجار بین والدین وجود دارد
رشدخودمختاری و استقالل کودک را با خطر مواجه میکند .بنابراین نبود رابطه مثبت بین والدین و همچنین والدین با
فرزندان و الگوهای ارتباطی خشک و پرخاشگرانه آن ها نسبت به یکدیگر باعث شکلگیری یادگیری این رفتار در فرزندان می-
شود و فرزندان آن والدین نیز معموال در مواجهه با مشکالت و فشارهای زندگی بهجای انجام دادن رفتارهای رشدیافته و
مستقل مانند استفاده از گفت و گوی منطقی با والدین ،دوستان ،همساالن و معلم از رفتارهای مخرب حاکی از عدم
31
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رشدیافتگی خودمختاری اقدام خواهند کرد .به عبارت دیگر چون والدین بیشترین ارتباط را هم در شرایط فعلی موجود در ایام
کرونا و هم به طور کلی در ارتباط با فرزند خود دارند کودک از نحوه ارتباط عاطفی آنها و جوی که به وسیله آن ها بر خانواده
حاکم میشود شیوه ایجاد ارتباط را با دیگران یاد می گیرند و احساس ارزشمندی می کنند و این موضوع در رشد خودمختاری
آنان تاثیر خواهد گذاشت.
یافته دیگر این پژوهش نشان داد بین جوعاطفی خانواده با نمره کل احساس تعلق به مدرسه رابطه منفی و معنادار وجود دارد و
متغیرهای مشارکت در اجتماع ،احساس احترام و مشارکت علمی از بین زیرمقیاسهای احساس تعلق به مدرسه بیشترین
ارتباط منفی و معنادار را با جو عاطفی خانواده نشان دادند ( .)P>0/01یافتههای این پژوهش نیز با نتایج یافتههای پژوهش
رمضانپور و همکاران ( ،)1398هانگ و اسپلیج ( ،)2012موتاهان و همکاران (  )2010و ماری -هاروی واسلی ( )2010همسو
می باشد .نتایج این پژوهش ها حاکی از تاثیر خانواده بر احساس تعلق به مدرسه و محیط آموزشی بود .همچنان که رمضان پور
و همکاران ( )1398نشان دادند که متغیرهای برونزا (جهتگیری گفت و شنود خانواده و جهتگیری همنوایی خانواده) قادر
به پیشبینی احساس تعلق به مدرسه در دانشآموزان است و در خانوادههایی که الگوهای ارتباطی مناسبی وجود دارد و افراد
خانواده در تعامالت مناسب بیشتری با هم بسر میبرند ،پذیرش بیشتری برای یکدیگر ایجاد میکنند و کمتر به خاطر نظرات
متفاوت سرزنش صورت میگیرد ،بهتر میتوانند ارزش ها و اهداف مشترکی را تدارک ببینند و در پی آن برای رسیدن به آنها
تالش کنند ،از راهبردهای مناسبی برای گفت و گو با فرزندان خود استفاده کنند ،برنامه ریزی ،نظارت و کنترل مناسب بر آن
ها انجام دهند و زمانی که این اهداف در مسیر امور تحصیلی باشد این نظارت و کنترل به همراه جو عاطفی مناسب زمینه ای
را برای تعلق بیشتر به درس و مدرسه در فرزند به وجود میآورد .در زمینه تبیین یافته های این پژوهش ،می توان گفت که
بررسی زمینه های خانوادگی افراد مشتاق به تحصیل و مدرسه نشان می دهد که یکی از مسائل مهم برای رشد اشتیاق
شناختی رفتاری و عاطفی کودکان ایجاد محیط مناسب برای تحریک و حفظ رابطه دوستانه والد -فرزند است .از این رو حمایت
عاطفی خانواده می تواند نقشی مثبت در جلوگیری از بروز ناکامیهای ممکن داشته باشد .در نتیجه ایجاد احساس مثبت نسبت
به محیط مدرسه و رشد اشتیاق کودکان در مایه پشتیبانی مکرر خانواده و ایجاد محیطی سرشار از محبت و همدلی فراهم می
شود .همچنین محیط مدرسه و تعامل مناسب دانش آموزان با یکدیگر و معلمان و مربیان خود باعث ایجاد احساس مطلوب به
مدرسه میگردد و میتوانند فرایندهای شناختی و فراشناختی خود را در زمینه تحصیلی توسعه دهند که منجر به ایجاد انگیزه،
تعهد و احساس ارزش نسبت به مواد درسی و در نتیجه تالش بیشتر برای کنترل و نظارت دقیق بر فرایند یادگیری داشته
باشند و این احساس تعلق به مدرسه می تواند زمینه ایجاد موفقیت را به سایر محیطهای مشابه تسری دهد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به طرح مطالعه حاضر و استفاده از روش مقطعی اشاره کرد که ثبات و پایداری
نتایج را در پی نخواهد داشت .محدودیت دیگر ،نمونه پژوهش بود که می تواند تعمیم دهی نتایج پژوهش به دوره های تحصیلی
دیگر را با مشکل روبه رو سازد و گردآوری اطالعات بر اساس مقیاس خود گزارش دهی انجام شده که این گزارشها به دلیل
دفاعهای ناخود آگاه ،تعصب در پاسخدهی و شیوههای معرفی شخصی مستعد تحریفاند ،با توجه به این محدودیتها پیشنهاد
می شود آموزش شیوه های صحیح فرزندپروری و چگونگی ایجاد جو عاطفی مناسب در خانواده که در آن به نیازهای عاطفی
فرزندان توجه کافی شود و پذیرش ،تأیید ،حمایت و هدایت فرزندان در اولویت قرار گیرد؛ همچنین برای کاهش هیجانات منفی
و افزایش احساس تعلق به تحصیل و مدرسه دانش آموزان ،شیوه های مداخله از سوی متخصصان اعمال شود.
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