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تیاق بر اساس اش یلتحصیساز خودناتوان یرفتارها ینیبشیپ
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 چکیده
 تیفیک ،یلیبر اساس اشتیاق تحص یلتحصیساز خودناتوان یرفتارها ینیبشیپ هدف از این پژوهش بررسی

 روش پژوهشبود.  ری شهر متوسطه دوم دوره پسرآموزان در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش یزندگ
تصادفی  یریگبه شیوه نمونهو  آموزاندانش نینفر از ا 350 حجم نمونه. بوداز نوع همبستگی و توصیفی 

اشتیاق تحصیلی (، 1289جونز و رودوالت )رفتارهای خودناتوان ساز  یهابه پرسشنامه و انتخابی اخوشه
و احساس تعلق به  (1281کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن )(، 9002) سیپارفردریکز، بلومنفیلد و 

با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون  ی شدهآورجمع یهاپاسخ دادند. داده( 9002وات )مدرسه بری، بتی و 
در مدرسه و  یندگز تیفیک ،یلیاشتیاق تحص ها نشان داد کهیافته. و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد

نتایج (. P<01/0دارد )ی داریمعنلی رابطه منفی و ساز تحصیخودناتوانبا رفتارهای احساس تعلق به مدرسه 
 یلتحصیساز خودناتوان یرفتارهااز کل واریانس  درصد %2/90نیز آشکار کرد که چندگانه تحلیل رگرسیون 

این  یهاافتهی. ودشیتبیین م اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه لهیوسبه
ر در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه سهم معنادا یزندگ تیفیک ،یلیکه اشتیاق تحص دهدیپژوهش نشان م

 .دندار آموزاندانشتحصیلی  سازخودناتوانی رفتارهای نیبشیدر پ

احساس  در مدرسه و یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحصساز، خودناتوانرفتارهای واژگان کلیدی: 
 .تعلق به مدرسه
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 مقدمه
به مجموعه اعمالی اشاره دارد که در آن فرد تالش  1ساز تحصیلیخودناتوانرفتارهای 

ی طراحی کند که عملکردش ضعیف باشد و شرایط اگونهبهتا شرایط انجام کار را  کندیم
هاشمی رزینی، موسوی پناه و بداند )را عامل عملکرد ضعیف خود در یک تکلیف مقصر 

افرادی که انجام تکالیف عملکرد  شودیمساز موجب خودناتوان(. رفتارهای 1320شیری، 
کنند خود کمک  9نفسعزتخود را مسئول ندانسته و از این طریق به حفظ  اندداشتهناموفقی 

ن) از راهبردهای کمتر ساز تحصیلی خودناتوان(. رفتارهای 9012و همکاران،  3ریسان
 یکارای دستاین راهبرد بر. رودیاست که برای تبیین شکست به کار م یاشدهشناخته

ها فعال، فرصت یرفتارها(. این 9018و همکاران،  2کانو) شودیکاربرده مباورهای دیگران به
را برای بیرونی جلوه دادن شکست )در امتحان شکست خوردم زیرا مریض بودم و نتوانستم 
مطالعه کنم( و موفقیت را درونی جلوه دادن )من باهوش هستم و برای امتحان زیاد مطالعه 

 (.1322زارع، محبوبی و سلیمی، ) دهدی( افزایش مکنمیولی همیشه خوب عمل م کنمینم
ساز در دوران بعد از تحصیل هم از وضعیت شغلی و اقتصادی پایینی افراد خودناتوان

ساز تحصیلی خودناتوانرفتارهای  (.1320، و همکاران بیرگانی پوری)عال شوندیبرخوردار م
یلی برای توجیه عملکرد تحص آموزاندانشکه در بسیاری از  استالگویی از زندگی  عنوانبه

ند. ی خود را پنهان کهایناتوانکه  دهدیماین توانایی را  آموزدانشضعیف آنان است که به 
ساز منجر به کاهش خودکارآمدی مرتبط با ادراک شایستگی خودناتواناستفاده از رفتارهای 
 (.9010، 5آنتونی) شودیم آموزاندانشی تحصیلی هاتیفعالبرای بهبود  آنان و کاهش زمان

ساز به انجام دادن مجموعه رفتارهای افراد برای حفظ شایستگی و خودناتوانرفتارهای 
ه است ک هاتیموفقو درونی جلوه دادن  هاشکستبیرونی جلوه دادن  منظوربه نفسعزت

معنی  ی به اینسازخود ناتوان. شودیموسط فرد انجام ی احتمالی تهابیآسدوری از  منظوربه
است که فرد شکست خود را به عوامل بیرونی و موفقیت خود را به عوامل درونی نسبت 

نجبر، حداد رباشد )که ممکن است با انگیزه ترس یا اضطراب از شکست ایجاد شده  دهدیم

                                                           
1. self-handicapping behaviors 

2. self steem 

3. Rissanen 

4. Cano 

5. Antony 
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رفتارهای  نیبشیپ(. یکی از عوامل 1320، درتاج، دالور و ابراهیمی قوام، پوریسعد
کاپری، کرد )اشاره  1به اشتیاق تحصیلی توانیم، آموزاندانشخودناتوان ساز تحصیلی در 

ی چندبعدی است که ابعاد درگیری اسازه(. اشتیاق تحصیلی 9010، 9گوندوز و آکبای
. اشتیاق رفتاری ردیگیبرمرا در  0یا عاملیت 0ی عاملیو درگیر 5، شناختی2، عاطفی3رفتاری

 مشارکت در کالس، توجه کردن و تالش تعریف شده است صورتبه
نسبت به  هنددیم نشانیادگیرندگانی که از نظر شناختی و عاطفی در یادگیری اشتیاق  

ی ی از شوق و عالقه شناختی و عاطفی دارند، رغبت بیشترترنییپایادگیرندگانی که سطوح 
و  دهندیمبرای صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالعه درسی از خود نشان 

 و دارند )صفریکارآمدی و اصرار بیشتری در مواجهه با مشکالت و مسائل تحصیلی 
 دارهخدشمنجر به  اندتویم(. همچنین عدم عالقه و اشتیاق به درس و تحصیل 1322 همکاران،

اشت دیادگیرنده شود و افسردگی و پیامدهای نامناسبی را در پی خواهد  نفساعتمادبهشدن 
شتیاق تحصیلی (. ا1320حاج باقری، عربی متین آبادی، قدیرزاده، موجودی و انصاری پور، )

یرنده نسبت گکننده تعهد یادکه منعکس شودیکاربرده ماختار انگیزشی بهسعنوان معموالً به
و  10، نیرومندی2(. اشتیاق تحصیلی شامل سه بعد جذب9010، 8لی و شوتبه تحصیل است )

یلی تحص یهاتیته جذب به تمرکز و غرق شدن در فعالسویژگی برجاست.  11وقف خود
 آموزاندانششرایطی را فراهم کند که  تواندیم آموزاندانش. اشتیاق تحصیلی در اشاره دارد

 (.9009و همکاران،  19اسچافلیکنند )ی را در مدرسه تجربه ترمطلوبکیفیت زندگی 

بخش مهمی از کیفیت کلی زندگی  13بنابر آنچه گفته شد، کیفیت زندگی در مدرسه
، خانواده و آموزدانشناشی از تعامل  آموزاندانشاست. کیفیت زندگی  آموزاندانش

                                                           
1. academic engagement 

2. Çapri, Gündüz & Akbay 

3. behavioral engagement 

4. emotional 

5. cognitive 

6. agentic 

7. agency 

8. Lee & Shute 

9. absorption 

10. vigor 

11. dedication 

12. Schaufeli 

13. quality of school life 
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 شامل زیبرانگموضوعی چالشکیفیت زندگی،  (.9010و همکاران،  1گوترااست )مدرسه 
ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت زندگی و بافت فرهنگی و نظام ارزشی ارتباطی این عوامل 

است  یاکیفیت زندگی در مدرسه سازه. ها، معیارها و عالیق شخصی استبا انتظارات، هدف
که ریشه  هشدآموزان از تجارب مثبت و منفی کسبعنوان بهزیستی و رضایت کلی دانشبه

(. 1323 قریشی، ی ودارند تعریف شده است )کارشکی، مؤمن یامدرسهدرون یهاتیدر فعال
ت رفاه، بهزیستی و رضای میزان ازآموز دانش کلی ادراک سازندة منفی و مثبت تجارب این

است و بیانگر سطح رضایت از زندگی روزانة او در  یاکلی وی از زندگی درون مدرسه
یک عامل بازدارنده  تواندیمکه این رضایت از زندگی روزانه فرد در مدرسه  مدرسه است

 (.1320زاهد و همکاران، باشد )برای رفتارهای خودناتوان ساز تحصیلی 
نیازهای اصلی نوجوانان را در این سن ارضاء کند، باعث  کهیدرصورتمحیط مدرسه 

را احساس تعلق به مدرسه . شودیم در نوجوان 9یا احساس تعلق به مدرسه خاطرتعلقایجاد 
ود و معلمان خ هایآموزان با همکالسعنوان کیفیت ارتباط و احساس همبستگی دانشبه

، پیوند 3دیگری همچون تعهد به مدرسه یهابا عنواناحساس تعلق به مدرسه . اندتعریف کرده
ه نیاز شامل اثبات، افزایش  نیاست ا شدهفیتوص  5هبه مدرس یبستگو دل 2با مدرس

و  زآمودانشیی برای رقابت، مواظبت و حمایت از هافرصتی استقالل فردی، هاتیموقع
. برخورداری از احساس تعلق به مدرسه عالوه بر ایجاد شودیمپذیرفته شدن در جمع دوستان 

در جهت کسب شخصیت مستقل و اجتماعی شدن به اعتقاد  آموزاندانشمحیطی سالم برای 
)حکیم زاده، درانی، ابوالقاسمی و  استی تحصیلی مثبت نیز هابازدهدارای  پردازانهینظر

نبود یک پژوهش واحد هست که  شودیم(. آنچه چالش این مطالعه محسوب 1323نجاتی، 
را بر  سهحساس تعلق به مدردر مدرسه و ا یزندگ تیفی، کتحصیلی اشتیاقنقش متغیرهای 
 ؤالسساز تحصیلی را نشان داده است. بر اساس آنچه گفته شد خودناتوانروی رفتارهای 

، صیلیتح بر اساس اشتیاق یلیساز تحصخودناتوان یرفتارهاپژوهش این است که آیا، 
 ؟ودشیمی نیبشیآموزان پدر مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش یزندگ تیفیک

                                                           
1. Ghotra 

2. The sense of connectedness with school 

3. school engagement 

4. school bonding 

5. school attachment 
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ان آموزدانشپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 

نفر بودند. حجم  2000به تعداد  1320-28ی در سال تحصیلی متوسطه شهر ر دومپسر دوره 
ی در این پژوهش ریگنمونهنفر برآورد شد. روش  350نمونه بر اساس فرمول کوکران 

شهر ری( بود. به این صورت که از شهر ری تهران ) 99 ی بود. خوشه منطقهاخوشهتصادفی 
نفر  18الی  10کالس و از هر کالس تعداد  9مدرسه انتخاب و از هر مدرسه تعداد  10تعداد 

 انتخاب شدند.
های پرسشنامه رفتارتحصیلی:  سازخودناتوانپرسشنامه رفتارهای : ابزارهای پژوهش

 سؤال 93این پرسشنامه شامل  .است شده ( تهیه1289توسط جونز و رودوالت ) سازخودناتوان
 امالًکبه این صورت که  شودیملیکرت پاسخ داده  صورتبهی پرسشنامه گذارنمرهاست. 
مخالفم  باًیتقرنمره،  3 مخالفمیکمنمره،  9 موافقمیکمنمره،  1موافقم  باًیتقرنمره،  0موافق 

(. نمره باال در این پژوهش 1322و دالور،  صالحی) ردیگیمنمره داده  5نمره و مخالفم  2
ساز تحصیلی بیشتری است. در یک پژوهش خودناتوانی رفتارهای ریکارگبه دهندهنشان

رایب آلفای است که ض شدهاستفادهبرای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ 
(. همچنین 1329) ینورآزادی، متینی صدر، صادق پور و است ) آمدهدستبه 83/0کرونباخ 

ضریب پایایی در یک پژوهش دیگر با استفاده از روش همسانی درونی با استفاده از آلفای 
(. در 1321ذبیح الهی، یزدانی ورزنه و غالمعلی لواسانی، است ) شدهگزارش 03/0کرونباخ 

برای بررسی همسانی درونی  دختر متوسطه شهر تهران آموزاندانشپژوهش بر روی 
 80/0پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ 

ی، سیدسرابی و عسگراست )پایایی مطلوب پرسشنامه  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه
و به روش همسانی درونی  22/0(. در خارج کشور پایایی پرسشنامه با روش بازآزمایی 1320

 مؤلفه محاسبه شده است و روایی سازه از طریق همبستگی نمره کل 20/0آلفای کرونباخ  با
است که نشان روایی سازه  آمدهدستبه 01/0در سطح  داریمعنو  52/0تا  30/0ضرایب بین 

در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه (. 9010و همکاران،  1کایااست )پرسشنامه 
 ؤاالتسباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ کل از ضریب آلفای کرون

 است. آمدهدستبه 21/0پرسشنامه 

                                                           
1. Kaya 
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مکاران هپرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط فردریکز و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی: 

، 1 ؤاالتساشتیاق رفتاری به تحصیل با » مؤلفهاست. پرسشنامه شامل سه  شدههیته( 9002)
اشتیاق شناختی به »و « 10، 2، 8، 0، 0، 5 سؤاالتاشتیاق عاطفی به تحصیل با »، «2، 3، 9

 کتادارای نمرات ی سؤاالتاز  هرکدام. پاسخ است« 15، 12، 13، 19، 11 سؤاالتتحصیل با 
 ندرتبه، 1شود. به این صورت که هرگز نمره که از )هرگز تا همیشه( را شامل می استپنج 

. حداقل و ردیگیمتعلق  5و همیشه نمره  2، بیشتر اوقات نمره 3نمره  اوقاتیبعض، 9نمره 
، در بعد 25و  05، 15حداکثر نمره و نقطه برش در کل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی به ترتیب 

، 5و در بعد اشتیاق شناختی  18و  30، 0، در بعد اشتیاق عاطفی 19و  90، 2اشتیاق رفتاری 
دهنده اشتیاق تحصیلی کم و نمره باالتر نشان دهندهنشانتر نمره پایین بوده است. 15و  95

نامه در پژوهشی روایی این پرسش(. 1325عجم و همکاران، است )اشتیاق تحصیلی زیاد 
است ه دست آمدبه 00/0ها و پایایی کل به روش آلفای کرونباخ در پژوهش آن دشدهییتأ
بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پژوهش (. 1322عباسی و همکاران، )

 (.1322 همکاران، واست )صفری ه محاسبه شد 02/0پایایی کل به روش آلفای کرونباخ 

دانشجوی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی  بر رویپایایی مقیاس اشتیاق تحصیلی در پژوهش 
است ه دست آمد به 09/0دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق آلفای کرونباخ 

، 03/0(. همچنین پایایی با آلفای کرونباخ برای اشتیاق رفتاری 1320عمویی، عجم و بادنوا، )
همسانی  دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 02/0و اشتیاق شناختی  01/0اشتیاق عاطفی 

دانشجویان (. در پژوهش بر روی 1325عجم و همکاران، است )درونی مطلوب پرسشنامه 
برای بررسی همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  تهران یعلوم پزشک دانشگاه

محمودیان، عباسی، پیرانی و است ) آمدهدستبه 00/0 سؤاالتاستفاده شد که ضریب کل 
ی خارج از کشور آلفای کرونباخ برای اشتیاق هاپژوهش(. در 1320شاه علی کبورانی، 

بریس، گوبل، است ) آمدهدستبه 00/0و اشتیاق شناختی  80/0، اشتیاق عاطفی 29/0رفتاری 
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه (. 9018، 1ساوانسون، فابس، هانیش و مارتین

ی هااسیمقاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ خرده 
پرسشنامه  سؤاالتکل و  00/0، اشتیاق شناختی 02/0، اشتیاق عاطفی 05/0اشتیاق رفتاری 

 به دست آمده است. 21/0
                                                           

1. Bryce, Goble, Swanson, Fabes, Hanish & Martin 



 79                                                  ....یلیتحص اقیاشت اساس بر یلیتحص سازخودناتوان یرفتارها ینیبشیپ 

 

 

 

 

ین پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه برای اولپرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه: 
سؤال که ابعاد  32( ساخته شده است. این پرسشنامه شامل 1281بار توسط ویلیامز و باتن )

، 18، 12، 5عواطف منفی با سؤاالت »، «33، 91، 10، 11، 8، 1ضایت عمومی با سؤاالت ر»
، 95، 15، 19، 2فرصت با سؤاالت »، «38، 32، 99، 12، 9رابطه با معلم با سؤاالت »، «30، 98
« 39، 90، 93، 13، 10ماجراجویی با سؤاالت »، «90، 10، 0، 2پیشرفت با سؤاالت »، «32، 31
و  کندیم یریگرا اندازه« 30، 35، 30، 92، 92، 90، 0، 3جتماعی با سؤاالت انسجام ا»و 
 3نمره، موافقم  9نمره، مخالفم  1به این صورت که به کامالً مخالفم  یادرجه 2صورت به

صورت به 30و  98، 18، 12، 5. همچنین سؤاالت گیردینمره تعلق م 2نمره و کامالً موافقم 
نمره و کامالً  9نمره، موافقم  3نمره، مخالفم  2ه کامالً مخالفم عکس به این صورت که ب

در مطالعه بر روی  (.1320، و همکاران )سلطانی شال گیردینمره تعلق م 1موافقم 
، 82/0عواطف منفی  ،02/0ضرایب پایایی برای رضایت عمومی  شهرینیآموزان خمدانش

و انسجام اجتماعی  08/0ماجراجویی ، 81/0، پیشرفت 03/0، فرصت 00/0ابطه با معلم ر
گفت  توانیبه دست آمد. با توجه به نتیجه این پژوهش م 88/0و کل سؤاالت  82/0

ی کیفیت ارزیاب از آن برای توانیپرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه اعتبار خوبی دارد و م
 فاده نمودزندگی مدرسه در دانش آموزان دوره متوسطه و راهنمایی در جمعیت ایرانی است

همچنین روایی همگرایی پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با پرسشنامه (. 1322)حیدری، 
دار در یمعنو  05/0و روایی همگرایی  برآوردسالمت مرتبط با کیفیت زندگی در مدرسه 

گائو، است )محاسبه شده  85/0و همچنین آلفای کرونباخ آن  آمدهدستبه 01/0سطح 
در پژوهش حاضر برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب (. 9010 ،1چانگ و سولومون

ضایت ری هااسیمقآلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ خرده 
، 08/0 پیشرفت، 03/0فرصت  21/0رابطه با معلم ، 80/0 عواطف منفی، 01/0عمومی 

به دست آمده  82/0مه پرسشنا سؤاالتکل و  80/0انسجام اجتماعی ، 20/0 اجراجوییم
 است.

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه توسط بری و  پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه:
 سؤاالتحمایت معلم » مؤلفه 0و  سؤال 90( تهیه است. این پرسشنامه شامل 9002همکاران )

، «12، 11، 93، 91 سؤاالتمشارکت در اجتماع با »، «18، 90، 0، 9، 13، 2، 5، 90، 15

                                                           
1. Gu, Chang & Solmon 
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احساس مثبت به »، «19، 1، 3، 2 سؤاالتاحساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه با »
و « 99، 92، 10 سؤاالتتعلق فرد به مدرسه با »، «10، 10، 90، 95 سؤاالتمدرسه با 

 2طیف لیکرت  صورتبهی آن گذارنمره. است« 0، 8، 12 سؤاالتمشارکت علمی با »
 کامالًنمره و  9نمره، مخالفم  3نمره، موافقم  2موافقم  کامالًی به این صورت که به ادرجه

منظور بررسی روایی سازه به(. 1323حکیم زاده و همکاران، ) ردیگیمنمره تعلق  1مخالفم 
 یاصل یهامؤلفهبه مدرسه از تحلیل عامل اکتشافی با روش تحلیل مقیاس احساس تعلق 

به  208/0ی برابر بردارنمونهص کفایت چرخش واریماکس( استفاده شد. در این راستا شاخ)
روایی معنادار بود. همچنین  001/0در سطح  929/3058دست آمد و مجذور کای بارتلت 

زمان مقیاس فرسودگی همگرا و واگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه از طریق اجرای هم
مقیاس  بامه یی پرسشناروایی واگرا ه است.تحصیلی و انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه شد

علق و ضریب همبستگی بین مقیاس احساس تدارد عکوس فرسودگی تحصیلی همبستگی م
که رابطه منفی و معنادار بین این دو  است -500/0به مدرسه و فرسودگی تحصیلی برابر 

وایی . رکندیم دییتأروایی واگرای مقیاس احساس تعلق به مدرسه را  دهندهنشانمقیاس 
است  آمدهدستبه 221/0پرسشنامه انگیزش هرمنس ضریب همبستگی همگرایی پرسشنامه با 

ست اروایی همگرایی آن  دهندهنشانکه همبستگی مثبت و معنادار بین این دو پرسشنامه 
(. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه بر روی دختران برای 1322مکیان و کالنتر کوشه، )

س رعایت عدالت و احترام در مدرسه ، احسا01/0، مشارکت در اجتماع 81/0حمایت معلم 
و بر  52/0و مشارکت علمی  23/0، تعلق فرد به مدرسه 92/0، احساس مثبت به مدرسه 05/0

، احساس رعایت عدالت و «05/0، مشارکت در اجتماع 82/0روی پسران برای حمایت معلم 
و مشارکت  22/0، تعلق فرد به مدرسه 50/0، احساس مثبت به مدرسه 00/0احترام در مدرسه 

(. روایی واگرایی پرسشنامه 1322مکیان و کالنتر کوشه، است )به دست آمده  53/0علمی 
 50/0و روایی همگرایی با پیشرفت تحصیلی  01/0در سطح  داریمعن. 50/0با افت تحصیلی 

در پژوهش حاضر (. 9015، 1نادیروا و بورگراست ) آمدهدستبه 01/0در سطح  داریمعنو 
ی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای برای بررس

، احساس رعایت 02/0، مشارکت در اجتماع 01/0حمایت معلم ی هااسیمقکرونباخ خرده 

                                                           
1. Nadirova & Burger 
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، 00/0، تعلق فرد به مدرسه 03/0، احساس مثبت به مدرسه 81/0عدالت و احترام در مدرسه 
 است. آمدهدستبه 81/0پرسشنامه  سؤاالتکل و  83/0مشارکت علمی 

 نتایج
در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. در سطح توصیفی جهت  هادادهوتحلیل یهتجزجهت 

سنجش متغیرهای پژوهش از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. در سطح آمار استنباطی 
ون چند متغیره یجهت بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرس

 بود. 92نسخه  SPSS افزارنرم هادادهوتحلیل یهتجزاستفاده شد. ابزار 

 نفر( 053تعداد= پژوهش )تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای  .1جدول 

 میانگین حداکثر حداقل متغیرهای پژوهش
انحراف 

 معیار
 93/8 53/90 38 12 سازخودناتوانرفتارهای  

 اشتیاق تحصیلی

 13/3 22/10 10 0 اشتیاق رفتاری به تحصیل
 22/9 08/2 15 0 اشتیاق عاطفی به تحصیل
 29/9 10/2 12 5 اشتیاق شناختی به تحصیل
 28/8 32/92 29 18 نمره کل اشتیاق تحصیلی

کیفیت زندگی 
 در مدرسه

 15/5 80/15 95 10 رضایت عمومی
 18/3 23/11 18 0 عواطف منفی
 19/3 08/19 12 0 رابطه با معلم

 01/3 20/15 93 10 فرصت
 21/9 30/2 15 0 پیشرفت

 03/9 02/11 18 8 ماجراجویی
 02/2 02/13 93 2 انسجام اجتماعی

نمره کل کیفیت زندگی در 
 مدرسه

02 139 23/20 52/91 

احساس تعلق به 
 مدرسه

 51/5 09/15 95 11 حمایت معلم
 19/3 38/8 12 2 اجتماع مشارکت در

 03/9 02/8 13 2 احساس رعایت عدالت و احترام
 23/9 85/8 13 5 احساس مثبت به مدرسه

 22/3 20/5 11 3 تعلق فرد به مدرسه
 10/3 29/0 19 3 مشارکت علمی

 50/19 22/20 03 90 نمره کل احساس تعلق به مدرسه
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 سازخودناتوانانحراف معیار رفتارهای و  تعداد، حداقل، حداکثر، میانگین 1جدول 
را نشان  تعلق به مدرسه احساستحصیلی، اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و 

نفر بودند. در ادامه برای بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش  350ها یآزمودندهد. تعداد یم
 آمده است. 9نتایج آن در جدول  ؛ کهاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

 متغیرهای پژوهش نیبنتایج ضریب همبستگی پیرسون  .2جدول 
 یلیتحص ساز خودناتوانمتغیر مالک= رفتارهای  بینیشپمتغیرهای 

 -801/0** اشتیاق رفتاری به تحصیل
 -025/0** اشتیاق عاطفی به تحصیل
 -815/0** اشتیاق شناختی به تحصیل

 -000/0** رضایت عمومی
 -201/0** عواطف منفی
 -009/0** رابطه با معلم

 -089/0** فرصت
 -521/0** پیشرفت

 -018/0** ماجراجویی
 -005/0** انسجام اجتماعی

 -050/0** حمایت معلم
 -028/0** مشارکت در اجتماع

 -025/0** احساس رعایت عدالت و احترام
 -510/0** احساس مثبت به مدرسه

 -050/0** مدرسه تعلق فرد به
 -808/0** مشارکت علمی

 گیری(درصد اطمینان در نمونه 22گیری و درصد خطای نمونه 1)01/0معنادار در سطح 

به  در مدرسه و احساس تعلق یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحصبین  9بر اساس جدول 
که ییجاازآنداری وجود دارد. یمعنی رابطه منفی و لتحصیساز خودناتوان یرفتارهابا  مدرسه

ذا برای . لاستیر پذامکانداری وجود داشت، ادامه تحلیل یمعنبین متغیرهای پژوهش رابطه 
در  یزندگ تیفیک ،یلیبر اساس اشتیاق تحص یلتحصیساز خودناتوان یرفتارها بینییشپ

استفاده شده است که نتایج آن در  چندگانهاز رگرسیون  مدرسه و احساس تعلق به مدرسه
 آمده است. 3جدول 
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 ساز تحصیلی خودناتوانضرایب رگرسیون چندگانه رفتارهای  .0جدول 

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t سطح معناداری 
B ضریب بتا خطای استاندارد () 

 251/05 058/0 - 258/00 001/0 (Constantثابت )
 001/0 -281/90 -050/0 030/0 -031/0 یلیاشتیاق تحص

 001/0 -810/8 -929/0 010/0 -023/0 هدر مدرس یزندگ تیفیک
 001/0 -350/2 -139/0 090/0 -080/0 احساس تعلق به مدرسه

229/03=F2= 902/0؛R 2=902/0شده؛ تعدیلR 592/0؛=R 

اق تحصیلی ابعاد اشتی چندگانه بیننتایج نشان داد که ضریب همبستگی  3با توجه جدول 
است. همچنین بر اساس مقدار ضریب تعیین  592/0تحصیلی برابر  سازخودناتوانبا رفتارهای 

صیلی اشتیاق تحابعاد  تحصیلی بر اساس سازخودناتواندرصد از واریانس رفتارهای  2/90
برابر  آمدهدستبه Fتبیین شود. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که مقدار 

ابعاد  دهدیماست که نشان  داریمعن 05/0از  ترکوچکاست که در سطح آلفای  229/03
 یخوببهی را لیتحص سازخودناتوانتغییرات مربوط به رفتارهای  توانندیماشتیاق تحصیلی 

ضرایب تایج ن تیدرنهامناسب بودن مدل رگرسیونی ارائه شده است.  دهندهنشانتبیین کنند و 
 نشان داد اشتیاق زمانهمتحلیل رگرسیون چندگانه به روش  راستانداردیغاستاندارد و 

( و β= -929/0و  >05/0P) مدرسه(، کیفیت زندگی در β= -050/0و  >05/0P) یلیتحص
 تحصیلی سازخودناتوانرفتارهای  توانندیم( β= -139/0و  >05/0P) مدرسهاحساس تعلق به 

 ی کنند.نیبشیپرا 

 گیریو نتیجه بحث
اشتیاق  بر اساس یلتحصیساز خودناتوان یرفتارها ینیبشیپ هدف از این پژوهش بررسی

 دوم ورهد پسرآموزان در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش یزندگ تیفیک ،یلیتحص
در مدرسه و  یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحص ها نشان داد کهیافتهبود.  ری شهر متوسطه

دارد ی داریمعنتحصیلی رابطه منفی و  سازخودناتوانبا رفتارهای احساس تعلق به مدرسه 
(01/0>P .) از کل  درصد %2/90نیز آشکار کرد که چندگانه نتایج تحلیل رگرسیون

ی در اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگ لهیوسبه یلتحصیساز خودناتوان یرفتارهاواریانس 
که اشتیاق  دهدیاین پژوهش نشان م یهاافتهی. شودیتبیین م مدرسه و احساس تعلق به مدرسه
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ی نیبشیدر مدرسه و احساس تعلق به مدرسه سهم معنادار در پ یزندگ تیفیک ،یلیتحص
سرابی ی هاپژوهشاین نتیجه با نتایج . دندار آموزاندانشتحصیلی  سازخودناتوانرفتارهای 

( و 1322) پور و همکاران(، کریمیان1320) (؛زاهد بابالن و همکاران1320) و عسگری
 همسویی دارد.( 1320) همکارانشریفی و 

توان گفت می ساز تحصیلیتحصیلی با رفتارهای خودناتوان در تبیین رابطه بین اشتیاق
رد در ادامه تواند در فمی نگیزش. اکنجکاوی است و مرکب از انگیزشتحصیلی  که اشتیاق

گیزش و میل از انآموزانی که آموز به تحصیل تأثیرگذار باشد. دانشتحصیل و اشتیاق دانش
تکار و تحصیل، پش در زمینه خصوصبه هاحوزهبرخوردارند، در تمامی  به پیشرفت باالیی

تأثیر  اینکه تحت جایبه نشدهبینیپیشمواجهه با مسائل  تالش باالیی خواهند داشت و در
مند به یاقبندند و اشتمیهرچه بهتر را به کار  هیجانات و افکار منفی قرار گیرند، راهکارهایی

خود بر اساس نظریه دسی و رایان، (. 9010و همکاران،  1پکران) مانندتحصیل باقی می
تأثیر بگذارد  هاالقه تحصیلی آنتواند بر عهای افراد است که میگری یکی از ظرفیتتعیین

سه نیاز بنیادی  9گریو مبنای اعمال و رفتارهای ارادی محسوب شود. در نظریه خودتعیین
لحاظ انگیزشی در  ه بهشود کمطرح می 5و ارتباط با دیگران 2، شایستگی3خودمختاری

 یقاز طر ، نقش دارند وکندمیکه فرد دنبال  هایهدفو همچنین محتوای  هاهدفپیگیری 
لکرد مؤثر که با عم شوندمی گرخودتعیینرفتار  باعث انگیزش درونی و دهینظمفرآیندهای 

رفت عالوه بر انگیزش درونی و بیرونی پیش او در ارتباط است. شناختیروان د و بهزیستیرف
میلی به انجام انگیزگی در پیشرفت انجام ندادن عمل یا بیگری سازه بیدر نظریه خودتعیین

ارزش بودن عمل نزد فرد و احساس عدم شایستگی برای انجام آن نیز مطرح آن به علت بی
که انگیزش درونی باالتری آموزانی (. همچنین دانش1322پور و همکاران، قدم) شده است

ت تحصیلی را تبع آن پیشرفدارند، این انگیزش درونی منجر به اشتیاق تحصیلی بیشتر و به
ای ها را از رفتارهآورد و خود پیشرفت تحصیلی مطلوب آنآموزان به ارمغان میبرای دانش
ل اعمال، ئوبر اساس نظریه انتخاب گالسر ما خود مسکند. تحصیلی دور می سازخودناتوان

ها و آموز مسئولیت شکستهای تحصیلی خودمان هستیم، وقتی دانشپیامدها و موفقیت
                                                           

1. Pekrun 

2. self-determination theory 

3. autonomy 

4. competence 

5. relatedness 
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پذیرد و خود را مسئول این شکست و موفقیت در تکالیف های خود را در مدرسه میموفقیت
های کنند و برای جبران شکستآموزان کمتر افت تحصیلی را تجربه میداند این دانشمی

به  مند به تحصیل هستند. اشتیاقآموزانی اشتیاقکند و چنین دانشتالش می خود در مدرسه
ز ها موفقیت و پیشرفت تحصیلی بیشتری را نیآموزان باال باشد، آنتحصیل اگر در دانش

تحصیلی  سازخودناتوانکنند و این کسب موفقیت و پیشرفت تحصیلی رفتارهای تجربه می
اشتیاق  رسد که بینبر اساس آنچه گفته شد منطقی به نظر می آورد. لذاها پایین میرا در آن

 آموزان رابطه وجود داشته باشد.دانش یلتحصی سازخودناتوان یرفتارهای با لیتحص
حصیلی ساز تدر تبیین رابطه بین کیفیت زندگی در مدرسه با رفتارهای خودناتوان

حسوب مفهوم کلی بهداشت م هایمؤلفه ترینمهم کیفیت زندگی یکی ازتوان گفت که می
زیادی یافته  مختلف مخصوصاً مدارس اهمیت بسیار هایحوزهو سنجش آن در شود می

روزانه  هایفعالیتاز کیفیت زندگی در مدرسه بر  آموزاندانشاست؛ زیرا ادراک 
 رشده در مدرسه ب مثبت و منفی کسب تجربتدر مدرسه تأثیرگذار است.  آموزاندانش

چندگانه برای تسهیل موفقیت و  هایفرصت وگذارد می از مدرسه تأثیر هاآنادراک کلی 
د رش ساززمینهاز محیط مدرسه،  آموزاندانشواقع ادارک  رد. کندمیفراهم  هاآنپیشرفت 

 دهدیمرا افزایش  شانتواناییبه  هاآناطمینان  و اعتماد وشود میخودپندارة تحصیلی آنان 
و مدرسه بر خودپندارة تحصیلی  کالسیط و جو مناسب در کردن یک مح و با فراهم

که دارا بودن سطح (. ازآنجایی1320زاهد بابالن و همکاران، ) گذاردمیتأثیر  آموزاندانش
های خود باالیی از کیفیت زندگی در مدرسه منجر به رابطه مثبت با معلمان و همکالسی

رار از آموزان برای فلیف تسهیل کند و دانشتواند موفقیت را در انجام تکاشود و این میمی
 جای آن تالش وتحصیلی بهره نبرند و به سازخودناتوانهای خود از رفتارهای شکست

 تیفیکن بیرسد که کوشش خود را در انجام تکالیف بیشتر کنند. لذا منطقی به نظر می
 اشد.رابطه وجود داشته بآموزان دانش یلتحصی سازخودناتوان یرفتارهابا در مدرسه  یزندگ

توان یلی میساز تحصدر تبیین رابطه بین احساس تعلق به مدرسه با رفتارهای خودناتوان
که از بدو تولد در یک مجموعه اجتماعی زندگی  اندیاجتماعموجوداتی  هاانسانکه گفت 

سبت ن شودیم تربزرگو نسبت به آن مجموعه احساس تعلق دارند. هر چه کودک  کنندیم
ته و . گذشکندیمبه والدین، محله، شهر، مدرسه و اعضای خانواده احساس تعلق بیشتری 

فردی  یهایژگیوو همین  تریقوتاریخچه زندگی یک فرد در مدرسه این احساس را 
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لق به احساس تع. شودیم هاآنمنجر به احساس تعلق بیشتر  آموزاندانشمشترک با سایر 
بیان  آموزدانشاس پذیرش، احترام و حمایت محیط مدرسه از احس عنوانبهمدرسه را 

(. به عبارتی احساس تعلق به مدرسه نتیجه مثبتی در درون 1320شریفی و همکاران، ) کنندیم
 شودیمو بیرون از کالس دارد و منجر به درک حمایت از سوی معلمان و دوستان همکالسی 

در انجام کارها  آموزاندانش شودیمباعث و این حمایت و رضایت از مدرسه و عوامل آن 
ی زانآمودانشتحصیلی از خود بروز دهند  سازخودناتوانو تکالیف درسی خود رفتارهای 

به همساالن و معلمان در محیط  هاآنی به محیط مدرسه دارند و احساس تعلق بستگدلکه 
ی در مدرسه داشته و در هنگام ترفعالاست مشارکت  آموزاندانشمدرسه باالتر از دیگر 

دیگر نیز با وی همکاری و تعامل بیشتری در  آموزاندانشتدریس با معلم همکاری نموده و 
. رندیگیمانجام تکالیف دارند و مدیریت زمان بهتری برای خود در انجام تکالیف در نظر 

ا به تحصیلی ر سازخودناتوانی خود رفتارهای هاشکستی برای فرار از آموزاندانشچنین 
، بلکه اگر موفقیتی کسب نکنند آن را به دلیل عدم تالش و کوشش خود برندینمکار 

. بر این اساس منطقی به نظر کنندیمتالش مجدد  هاشکستو برای جبران این  دانندیم
 آموزاندانش یلتحصی سازخودناتوان یرفتارهابا احساس تعلق به مدرسه که بین  رسدیم

 ه باشد.رابطه داشت
ی به دست خواهد آورد، انجام پژوهش ترکاملکه نتایج مطالعات طولی نتایج ییازآنجا

های پژوهش حاضر باشد. یتمحدودیکی از  عنوانبهتواند یمدر یک مقطع زمانی خاص 
. های این تحقیق استیتمحدودمحدودیت تبیین علی مطالعات همبستگی نیز از جمله 

لت و کنند، اما رابطه عیممطالعات همبستگی فقط روابط بین متغیرها رو بررسی  چراکه
ه آموزان پسر دورازآنجاکه پژوهش حاضر فقط روی دانشکند. ینمرا بررسی  هاآنمعلولی 

ر، گید یهاام گرفته است، لذا نتایج آن مانند بسیاری از پژوهشجانی متوسطه شهر ر دوم
دختر نیست. لذا از تعمیم نتایج با سایر جوامع  آموزاندانش ع مانندجوامبه سایر  یمتعمقابل

دیگر  یهافرهنگی مشابه در دیگر شهرها و هاپژوهشباید جانب احتیاط را در نظر گرفت. 
 اجرا شود و بر متغیرهایتحصیلی  سازخودناتوانرفتارهای بر  مؤثربرای شناخت عوامل 

و غیره  یبستگدلی هاسبکدیگری مانند الگوهای ارتباطی خانواده، سازگاری تحصیلی، 
ودند، ی بمتوسطه شهر ر دومآموزان پسر دوره گروه نمونه دانش از آنجاییید شود. تأکنیز 

نجام راین، ابنابسازد، یرا دشوار مو جوامع دیگر  هااین امر تعمیم نتایج را به دیگر گروه
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 ( جهت تعمیم نتایج از اهمیتدختر آموزان)دانش یگرد یهابیشتر بر روی نمونه یهاپژوهش
تر های پیچیدهاز حجم نمونه باالتر و روش های آیندهدر پژوهش. بسزایی برخوردار است

اده . استفدکنند، استفاده شورا فراهم می گیری بهترتر و نتیجهآماری که امکان تحلیل عمیق
د برای توانیم (کیفی و کمیترکیبی شامل ) یقتحقی هاروشاز مطالعات طولی و سایر 

ده از یک با استفا گرددیم بررسی این مطالعه سودمندتر باشد. به این صورت که پیشنهاد
 د.رداخته شوپتحصیلی  سازخودناتوانرفتارهای مطالعه کیفی به بررسی کلیه عوامل مؤثر بر 

 سازخودناتواناز این پژوهش مشخص شد که رفتارهای  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
درسه در مدرسه و احساس تعلق به م یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحصتحصیلی بر اساس 

یلی تحص سازخودناتوان، این نتایج بیانگر آن است که رفتارهای شودیمی نیبشیپ
و  است و باید تمهیداتی برای پیشگیری بارانیزبرای سیستم آموزشی کشور  آموزاندانش

 امور تحصیلی دری که آموزاندانشدرمان آن اندیشیده شود. با توجه به اهمیت تربیت 
و موفق بوده و از پیشرفت تحصیلی باالیی برخوردار باشند،  مندعالقهخودانگیخته، فعال، 

 ی برای مشاوران واژهیوتحصیلی از اهمیت  سازودناتوانخلزوم شناسایی عوامل رفتارهای 
ن با در نظر گرفت تواندیمروانشناسان در مدارس برخوردار است، لذا از نتایج این پژوهش 

ه بدر مدرسه و احساس تعلق به مدرسه  یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحص نقش متغیرهای
ه همچنین، با توجه ب کمک کنند. آموزاندانشتحصیلی  سازخودناتوانکاهش رفتارهای 

 و وپرورشآموزشفرهنگی،  زانیربرنامهکه  شودیمنتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد 
احساس  ور مدرسه د یزندگ تیفیک ،یلیاشتیاق تحصنهادهای تربیتی کشور، به بهبود سطح 

رفتارهای  رمضی نمایند تا بتوانند شیوع پدیده زیربرنامهتوجه و  آموزاندانش تعلق به مدرسه
ی و صنعتی در پیشرفت علم رگذاریتأثکه قشری  آموزاندانشدر بین تحصیلی  سازخودناتوان

در  زانآمودانشافزایش توانایی  منظوربهاقدامات الزم  عالوهبهکشور هستند محدود کنند. 
 زانیرنامهبرتوسط  کندیمو عواملی که سالمت روان فرد را تهدید  زااسترسمقابله با عوامل 

بین تحصیلی  سازخودناتوان رفتارهای انجام شود تا میزان  وپرورشآموزشتحصیلی 
الف( برگزاری  :شامل موارد زیر باشد تواندیمکاهش یابد. این اقدامات  آموزاندانش

 راهبردهای) یریادگی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختیی با محوریت هاکارگاه
ی مطالعه، آموزش مدیریت هاروشمناسب مانند  فنون رندهیدربرگیادگیری( که  مطالعه و
رفتارهای در کاهش  تواندیم، باشددر باال  شدهمطرح رفع موارد در جهت یزیربرنامهزمان و 
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مشاوران تحصیلی مدارس  همچنین . ب(اثربخش باشد آموزاندانشتحصیلی  سازخودناتوان
 ی برایشاگردهمی همچون آموزش راهبردهای فراشناختی و روش هاآموزشاز  توانندیم

 افرادیاستفاده کنند. به این دلیل که  آموزاندانش تحصیلی سازخودناتوانبهبود رفتارهای 

فراشناختی هستند، توانایی حل مسئله و تفکر انتقادی و خالقیت باالیی  راهبردهای دارایکه 
تحصیلی  سازخودناتواندچار رفتارهای  کمتر نندیگزیبرمرا  مثبت عواطف که هستند

رفتارهای  بیشتر راهبردهای فراشناختی ضعیفی، در که افرادی کهیدرحال ،شوندیم
 موفقیت از خوبی خاطرات درگذشته که . افرادیدهندیمتحصیلی بروز  سازخودناتوان

 ی هیجانیثباتیب و افسردگی اضطراب، دچار تکالیف انجام زمان در خود ندارند، تحصیلی

افزایش رفتارهای  بنابراین و کار از رفتن طفره باعث هیجانی یثباتیب و شوندیم
 ی فراشناختی و همچنین راهبردهای مطالعه وهاآموزش. لذا شودیمتحصیلی  سازخودناتوان

به بهبود راهبردهای انگیزشی و  تواندیم یادگیری توسط مشاوران تحصیلی در مدارس
بهبود پیدا  آموزاندانشتحصیلی  سازخودناتوانرفتارهای  منجر شود و آموزاندانششناختی 

تحصیلی شده از رفتارهای  ی که دچار شکستآموزاندانش تواندیمکند. از این طریق 
 در انجام تکالیف درسی جلوگیری به عمل آورد. هاآنتحصیلی  سازخودناتوان

 منابع

(. 1329آزادی، اسماعیل؛ متینی صدر، محمدرضا؛ صادق پور، آتوسا و نوری، محمدرضا. )
 سازوانخودناتهای شخصیتی و رفتارهای ای اسالمی، ویژگیبررسی راهبردهای مقابله

 .10-30(، 10)2، فصلنامه روانشناسی نظامیدر دانشجویان بسیجی و عادی. 
 ؛ وحامد ،موجودی ؛زهرا، قدیرزادهدجواد؛ آبادی، محممتینعربی  ؛محسن ،حاج باقری

عالقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل  (.1320. )محمدمهدیپور، انصاری
در  مجله ایرانی آموزشمؤثر بر آن: دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان. 

 .92-32(، 3)10، علوم پزشکی
 ،ابراهیمی قوام و علی ،دالور؛ فریبرز ،درتاج ؛اسماعیل ،پورسعدی ؛سمیه ،حداد رنجبر

تأثیر آموزش مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد بر کاهش رفتارهای (. 1320)صغری. 
ر پژوهش د. شدهتدوینبسته آموزشی  اساس برخودشکن تحصیلی دانشجویان: 

 .8-10(، 9)10، آموزش علوم پزشکی
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بررسی  (.1323نجاتی، فرهاد. )حکیم زاده، رضوان؛ درانی، کمال؛ ابوالقاسمی، مهدی و 
آموزان دورة پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشزة یرابطة احساس تعلق به مدرسه با انگ

 .151-100(، 1)91مجله علوم تربیتی، . متوسطه نظری شهر اصفهان
(. بررسی ساختار عاملی )روایی سازه( پرسشنامه کیفیت زندگی در 1322حیدری، اعظم. )

 بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی.کنفرانس مدارس. 
(. 1321ذبیح الهی، کاظم؛ یزدانی ورزنه، محمدجواد و غالمعلی لواسانی، مسعود. )

خودکارآمدی تحصیلی و رفتارهای خودناتوان ساز در دانش آموزان دبیرستانی. 
 .903-913(، 32)2، فصلنامه علمی و پژوهشی روانشناسان ایرانی

تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر (. 1322زارع، حسین؛ محبوبی، طاهر و سلیمی، حسین. )
ان. پیام نور بوک سازی تحصیلی دانشجویان دانشگاهو خودناتوان یکارکاهش اهمال

 .23-110(، 39)8نشریه آموزش و ارزشیابی، 
در مدرسه  یزندگ تیفینقش ک(. 1320اهد بابالن، عادل؛ کریمیان، غفار و دشتی، ادریس. )ز

 ییتداپنجم و ششم اب ةیدر دانش آموزان پا یلیتحص اقیدر اشت یلیو خودپندارة تحص
 .05-21(، 1)19رویکردهای نوین آموزشی، ی. شهرستان ثالث باباجان

سلطانی شال، رضا؛ کارشکی، حسین؛ آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا؛ عبدخدایی، 
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی  (.1320محمدسعید و بافنده، حسین. )

 .02-23(، 1)12. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در مدرسه در مدارس شهر مشهد
بر  تحصیلی سازخودناتوانبینی رفتارهای پیش(. 1320) شهناز.، عسگریو  مهناز ،سیدسرابی

 هایرفتپیشآوری و تحمل پریشانی دانش آموزان دختر. اساس اشتیاق تحصیلی، تاب
 .1-91(، 95)3، نوین در علوم رفتاری

ها پیشرفت با احساس رابطه هدف (.1320سین. )شریفی، فائزه؛ مرزیه، افسانه و جناآبادی، ح
-112(، 2)0روانشناسی مدرسه، فصلنامه . آموزانتعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش

22. 
مقیاس  سنجیروان هایویژگیبررسی  (.1322صالحی، محمد و دالور، علی. )

 .20-118(، 90)0، گیری تربیتیفصلنامه اندازه سازی.خودناتوان
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بینی پیش(. 1322)امیر.  ،عباسی و مجتبی ی،آبادسلم ؛حسین ،جناآبادی ؛هدیه ،صفری
 -دوماهنامه علمیشناختی. اشتیاق تحصیلی بر اساس هوش معنوی و سرسختی روان

 .0-19(، 0)8، پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
ناهید. ، و مفردنژاد ، منیجهشهنی ییالقغالمحسین؛ مکتبی، سیروس؛ بیرگانی،  پوریعال

های تحصیلی و مقایسه شیوه سازیهای شخصیتی با خودناتوانرابطه ویژگی(. 1320)
دهای دستاور. آموزان سال سوم دبیرستانیفرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش

 .135-152(، 9)18ی، شناختروان
 ینقش تعلل ورز(. 1322)فرزانه. ، بنیادی و ذبیح ،پیرانی ؛شهریار ،درگاهی؛ مسلم ،عباسی

ه ایرانی آموزش مجلبینی اشتیاق تحصیلی دانشجویان. انگیزشی در پیش یمیو خودتنظ
 .100-102(، 1)15، در علوم پزشکی

رابطه (. 1325)حسین.  ،مهمویی یمؤمنو مجید  ،عبداللهی ؛صدیقه ،بادنوا ؛اکبریعل، عجم
بین خالقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 .11-18(، 2)8، پژوهش در آموزش علوم پزشکیپزشکی گناباد. 
در  یشناختروان هینقش سرما(. 1320). قهیصد ،بادنوا و اکبریعل، عجم ؛نینوش یی،عمو

پژوهش در  .ییغذا عیو صنا هیدانشکده تغذ انیدانشجو یلیتحص اقیاشت ینیبشیپ
 .00-05(، 9)2، آموزش علوم پزشکی

، سمانه؛ عبدلی و گراوند، برچهل؛ کامکار، پیمان؛ سبزیان، عاطفه؛ اهللعزت، پورقدم
 یکاربا اهمال یلیتحص یو خودکارآمد زشیانگ نیرابطه ب یبررس(. 1322هوشنگ. )

ربردی ی کاهاپژوهش. اهواز شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یلیتحص
 .53-00(، 1)9در روانشناسی تربیتی، 

رابطة انگیزش (. 1323ی مهمویی، حسین و قریشی، بهجت. )مؤمنکارشکی، حسین؛ 
. تیآموزان مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتحصیلی و کیفیت زندگی دانش

 .102-112(، 20)11ی درسی، زیربرنامهپژوهش در 
بررسی رابطه (. 1322فائزه. )و غالمی،  ، محمدجوادرنجبر ، حسین؛دولتی ؛غفار ،پورانیمیکر

آن با اشتیاق تحصیلی  یهابین کیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفه
 .کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی آموزان،دانش
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نقش  (.1320فاطمه. )محمودیان، حسن؛ عباسی، مسلم؛ پیرانی، ذبیح و شاه علی کبورانی، 
لی بینی فرسودگی تحصیاشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش

 .120-900(، 10)0دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، . دانشجویان

هنجاریابی پرسشنامه احساس  (.1322مکیان، راضیه السادات و کالنترکوشه، سیدمحمد. )
فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان  تعلق به مدرسه و ارتباط آن با

 .112-138(، 90)5ی تربیتی، ریگاندازهفصلنامه . آموزان شهر تهراندانش
ی ریگجهت(. رابطه 1320پناه، سیدمسلم و شیری، مریم. )هاشمی رزینی، هادی؛ موسوی

سازی تحصیلی ناتواندی و خوکاراهمالپیشرفت و باورهای انگیزشی با  هاهدف
فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه . آموزاندانش

 .00-80(، 11)3فرهنگیان، 
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