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شرفت با يزش پيو انگ يليتحص ينيببر اساس خوش يليتحص يرين مدل درگيتدواز پژوهش، هدف 
و جامعه  يهمبستگ از نوعپژوهش اين . بود يليتحص يمدرسه و سر زندگ يستيبهز يگريانجيم

 يليآموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان روانسر که در سال تحصه دانشي، شامل کليآمار
نفر از آنها به عنوان نمونه  221اند، در مطالعه اول تعداد ل بودهيمشغول به تحص نفر( 191) 39-39
 يتصادف يريگمورگان و روش نمونه –يانتخاب شد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجس يآمار

اس ي(، مق1311)يي شرفت عبدخدايزش پيپرسشنامه انگ شاملپژوهش  هايساده استفاده شد. ابزار
مپال يو و ريمدرسه کان يستي(، پرسشنامه بهز1331زاده )يو دهقان يچارنيحس يليتحص يسرزندگ

و  چيپنتر يليتحص يري( و درگ2113) اسچننموران و همکاران يليتحص ينيباس خوشي(، مق2112)
شده  يگردآور يهاپژوهش با داده يج نشان داد که مدل مفهومي. نتابود( MSLQ) همکاران

 بودرها معنادار ين متغير بيب مسيبرازش دارد و ضر

 ؛مدرسه يستيبهز ؛شرفتيزش پيانگ ؛يليتحص ينيبخوش ؛يليتحص يريدرگ 
 يليتحص يسرزندگ

                                                           
 Email:hjadidi86@gmail.com)نويسنده مسئول(                                                                                       *
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و  ي، عاطفيشناخت يهانهيآموزان در زمجانبه دانشرشد و ارتقاء همه يهدف هر نظام آموزش
از جامعه  يقشر مهم يسازان هر مرز و بومندهيعنوان آآموزان بهاست و دانش يجانيه

 گذارديم تأثيرآموزان جانبه دانشهمه يدر رشد و ترق ياديشوند. عوامل زيمحسوب م
تواند در ارتقاء يکه م ياز عوامل يکين حال يبا ا .(1339، يخمس ي، نقش و رمضانيلي)وک

 1يليتحص يرير درگيفا کند متغيا يار مؤثريدانش آموزان نقش بس يليسطح عملکرد تحص
انگر ورود فعال فرد به يب يري(. درگ2111، 2نين و ري)ژانگ، ک است يآموزش يهاتيدر فعال

ل ترک ياز قب يآموزش يهايدرک نگران يرا برا يت است و چارچوبيا فعاليف يک تکلي
ها پژوهش (.2119، يو حجاز يپور، لواسان ي)مهد آورديفراهم م يل در دوره نوجوانيتحص

ف يو تکال يلير مسائل تحصيشتر درگيآموزان را هر چه بنشان داده است که اگر بتوان دانش
مپال ين، رينکنيندفورس، مي)ل دوار بوديآنان ام يت علميتوان به موفقيشتر ميکرد، ب يريادگي

 .(2111، 3نيو هوتالن

 داننديم يزشيو انگ ي، شناختيرنده ابعاد رفتاريرا دربرگ يليتحص يريپردازان درگهينظر
ر تالش ي، نظيليقابل مشاهده تحص ي، به رفتارهاي(. بعد رفتار2119چ، ينک و پنترينن بري)ل

کمک از  يو تقاضا يف درسيانجام تکال نيدر هنگام مواجه شدن با مشکل در ح يداريو پا
(. 2111، 4ينالي)ف اشاره دارد يو درک مطالب درس يريادگيا همساالن به منظور يد ياسات
به  يده، ارزشيف درسيبه مطالب و تکال يدرون يمندشامل عالقه يزشيانگ يريدرگ

هنگام  ، اضطراب و خشميدير ناامينظ يمطالب، وجود عاطفه مثبت و فقدان عاطفه منف
شامل انواع  يشناخت يري(. درگ2111ان، ي)معمار است يريادگيو  يف درسيانجام تکال

دهند و يمورداستفاده قرار م يريادگيپردازش است که دانش آموزان جهت  يندهايفرا
 يلي، قدمپور، خليفرهاد) است يفراشناخت يو راهبردها يشناخت يمتشکل از راهبردها

ن افت و ييدرک و تب ين بار براياست که اول ياسازه يليتحص يري(. درگ1331، يگانيگشن

                                                           
1- Academic Engagement 
2- Zhang, Qin .& Ren 

3- Lindfors, Minkkinen, Rimpelä, & Hotulainen 

4- Finlay 
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انه در ياصالحگرا يهاتالش يه و اساس برايد و به عنوان پايمطرح گرد يليشکست تحص
(. با توجه به 2119، 1يکز، بالمنفلد و پاري)فردر ت مدنظر قرار گرفتيم و تربيحوزه تعل

 ييد به شناسايبا يليتحص يهادر برخورد با موانع و چالش يليتحص يريگاه درگيجا
تواند متأثر از يشاندها مين پيا. رها پرداختين متغيا يگذار بر روتأثيرندها و عوامل يشايپ

، يطباطبائ ي، قاضي)حجاز گر باشديد ياز سو يکسو و عوامل درون فردياز  يعوامل بافت
آموز و باورها، خود دانشهستند که مربوط به يعوامل يعوامل فرد .(1333، يو مراد يلواسان

توان يم يليتحص يريمهم در درگ يشود. از مجموعه عوامل فرديد و افکار او ميعقا
 را نام برد. 1يليتحص يو سر زندگ4مدرسه  يستي، بهز3شرفتيزش پي، انگ2يليتحص ينيخوشب

 يمينقش مستق يليتحص يريتواند بر درگيکه م يمهم يرهاياز متغ يکين رو ياز ا
، ين بار توسط هوياول يليتحص ينياست. خوش ب يليتحص ينيبداشته باشد، سازه خوش

 ينيبکند که سازه خوشين امر اشاره مي( به ا2119) ي( ارائه شد، هو2119) يو هو 9تاتر
 يريگو با بهره 1مثبت يشناس، روان9مدارانسان يشناسه روانيپا زمان و بر يدر ط يليتحص
 12يه اجتماعيسرما ي، تئور11بندورا 11ي، خودکارامد3يک شناخت اجتماعيتئور يهاانياز بن

 ينيبن مفهوم خوشيو همچن ي، کار او و همکارانش در حوزه فرهنگ و جو سازمان13کلمن
 .(2112، ي)هو شکل گرفته است 11گمنيسل 14ياکتساب

                                                           
1- Fredricks, Blumenfeld, & Paris 

2- academic optimism 

3- achievement motivation 
4- school wellbeing 

5- academic bouancy 

6- Hoy, & Tarter 
7- humanist psychology 

8- positive psychology 

9- social cognitive 
10- self-efficacy 

11- Bandura 

12- social capital theory 
13- Coleman 

14- learned optimism 

15- Seligman 
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، 2بانکول، 1است که توسط اسچن موران يديآموزان حوزه جددانش يليتحص ينيبخوش 
و  هايي، اعتقاد به توانايليتحص ينيب( شکل گرفته است. خوش2113) 4و مور 3تچليم

 يرياو است. درگ يليشرفت تحصيدانش آموز نسبت به مدرسه و پ يدرون يهاتيظرف
د يت نسبت به مدرسه، اعتماد به معلمان و تأکيشامل سه مولفه: احساس هو يليتحص
 (. 1339و همکاران،  ي)مکتب باشديم يليتحص

ار اندک صورت يقات بسيتحق يليتحص يريو درگ يليتحص ينيبن خوشيدر ارتباط ب
 اندپرداخته يليشرفت تحصيدر پ ينيبها به نقش مثبت خوششتر پژوهشيگرفته است و ب
( 2111) همکارانالدک و  (.2111؛ 9ري؛ تتزنر و بک2111، 1نين و کلينستي)شپرد، واترز، و

دا کرده است. يمدرسه رابطه پ يستيبا ابعاد بهز يليتحص ينيبزش، فرهنگ و خوشين انگيب
خود  يستيتوانند بر بهزيط ميآموزان با کنترل محکند که دانشيان مي( ب2114) 9کلمن

جاد يمنظور اط خود را بهيست محيکه احساس کند قادر ن يآموز زمانک دانشيند. يفزايب
  کشد.يم يليشرفت تحصيا دست از تالش و پيمدرسه را ترک نموده  ر دهد احتماالًييت تغيموفق

 .شرفت استيزش پي، انگيليتحص يريل در درگيمهم و دخ يهاگر از سازهيد يکي
 تا را رفتار ادامه و افراد منجر برانگيختگي به و هدايت هدف، توسط که است نيرويي انگيزه

(. انگيزش پيشرفت ميل يا 2111،يجول و )گارن،متيوس شودمي موجب هدف به دستيابي
اشتياق براي کسب موفقيت و شرکت در فعاليت هايي است که موفقيت در آنها به کوشش و 

 )سيف، اي از استانداردها تعريف شده استوعهمتوانايي شخصي وابسته است و بر اساس مج
اند. را نشان داده يليتحص يريشرفت و درگيزش پين انگيارتباط ب ياريقات بسي(. تحق1339

والدين، پيشرفت  يتحصيل يافتند که درگيريدر ي( در پژوهش1339) و همکاران يآه
دارد.  يآموز در پدانش يتحصيل يشرفت و درگيريرا به واسطه انگيزش پ يبيشتر يتحصيل
زش ين انگيب يز نشان دادند که ارتباط مثبت و معناداري( ن1331) و همکاران يسماو

                                                           
1- Tschannen-Moran 
2- Bankole 

3- Mitchell 

4- Moore 
5- Shepperd,  Waters, Weinstein & Klein 

6- Tetzner, & Becker 

7- Coleman 



 
  

 
 

 

 
 
 

5

و  2111نگ )يسيو و تيها ازجمله رنه پژوهشيشيپ وجود دارد. يليتحص يريشرفت و درگيپ
ن يهمچن است. يليشرفت تحصيت با پيعامل يريان درگياز ارتباط مثبت م ي( حاک2113

 فير تکليدرگ يران ازنظر شناختيشتر فراگينشان دادند که هر چه ب يگريمتعدد د يهاپژوهش
 اهتمام داشت يز رفتاريو ن يزشي، انگيجانياهداف ه يابيتوان به دستيشوند، م يريادگي

 (.1332کدل و همکاران، ي، به نقل از ن2114و گونوک، 2112؛ وانگ و اکلز، 2111س، يي)لو

باشد. يمدرسه م يستي، بهزيليتحص يريمرتبط با درگ يانجيم يرهايگر از متغيد يکي
از احساس  يامدرسه شامل، دامنه يستيکنند که بهزيان مي( ب2112) سيسامدل، ولد و برون

نکردن( و  ينکردن و قلدر يي)در رابطه با احساس تنها نان نسبت به مدرسهيت و اطميامن
 و (1331سامدل ) ابتدا توسط مدرسه باشد. بهزيستيياز انتظارات معلمان م يدر جه ا

و همکاران،  ي؛ به نقل از مکتب1333) هافمن است. شده مطالعه (2111) دامي وان و اپدناکر
مدرسه را به عنوان اعمال و رفتار دانش آموزان در موقع حضور در مدرسه  يستي(. بهز1339

 مندعالقه مدرسه به بسيار آموزدانش که دهدمي مدرسه نشان کند. بهزيستييف ميتعر
 آمدن از بنابراين دهد،مي ترجيح ديگر هايفعاليت از بسياري به را مدرسه در حضور و است

 که شامل: شوديم ميتقس طبقه 4 به مدرسه يستيبهز مفهوم .است خشنود مدرسه به
 يهاروش .3، (دوست داشتن) مدرسه در ياجتماع روابط .2، ()داشتن ط مدرسهي.شرا1

 آموزش، با مدرسه بهزيستي)سالمت(.  سالمت وضع .4و)شدن(  مدرسه در يخودشکوفائ
در  (.1331 ،ياست )دستجرد مرتبط ليتحص از رضايت و تحصيلي پيشرفت يادگيري،

 ( ؛ دتو2111) 2نگي(؛ دتو و ک2113) 1ويو و کاستيها پالوش، مارکوتاز پژوهش ياريبس
 4ني( هنفر و انترام2119) 3و، په په و سلما آرويچيچا يو، دياستاس ي، ديليوري( ؛ ف2111)
 د شده است.يمدرسه تأک يستيو بهز يليتحص يرين درگي( بر رابطه ب2119)

باشد. يم يليتحص ي، سرزندگيليتحص يريمرتبط بر درگ يانجيم يرهايگر متغياز د
 در که يمتنوع يهاچالش انواع به يانطباق و مثبت، سازنده پاسخ به يليتحص يسرزندگ

                                                           
1- Palos,  Maricuţoiu, & Costea 
2- Datu , King 

3- Fiorilli, De Stasio, Di Chiacchio, Pepe, & Salmela-Aro 

4- Heffner & Antaramian 
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م، داگالس و ين، کوننورز، سي)پوت دارد اشاره شود،يم تجربه يليتحص يو جار ايپو عرصه
ت در آغاز يم و تربيدر تعل يليتحص يريو درگ ينه سرزندگيزم (. پژوهش در2112، 1اسبورن

طور به يدند که خودکارآمديجه رسين نتين راستا پژوهشگران به ايراه قرار دارد. در ا
خود اعتماد  يهاييکه به توانا يکند. افراديم ينيبشيرا پ يليتحص يسرزندگ يمعنادار

ر يشتر درگيباشند و بيتر متر و شادابسرزنده يليتحص يهادارند در برابر موانع و چالش
از  ييکه از سطح باال يآموزان(. دانش2111، 2ن و مارشي)مارت شونديم يليمسائل تحص

دارند و از عملکرد  يشتريب يليتحص يريدرگ يطور معناداربرخوردارند، به يسرزندگ
آموزان با اختالالت دانش يدر افراد دارا يجه حتين نتيز برخوردارند اين يباالتر يليتحص

نز و يو، گين، ي؛ مارت2113ن و همکاران، ي، مارت2114ن، ي)مارت مشاهده شده است يريادگي
 ياز مجموعه مطالعات فوق نشانگر آن است که سرزندگ ي(. شواهد تجرب2119، 3پاپورث

 است يليتحص يهاها و چالشيت در برابر ناکاميموفق يبرا يل ضروريک پتانسينشانگر 
، مشارکت يليتحص يريدرگ يبرا يکننده قوينيبشيک پي( و 2119و همکاران،  4ي)کال

 و همکاران ي(. فرهاد2111، 1ييوار و الهوريان، هي) است يريادگيو مداومت در  يکالس
 را دارد. يليتحص يسرزندگ ينيبشيپ ييتوانا يليتحص يريافتند که درگيز دري( ن1331)

 توانندسازان جامعه و کساني که ميعنوان آيندهآموزان بهاز آنجايي که سالمت رواني دانش
 باشد. شناخت عواملها باشند، بسيار حائز اهميت ميدهياز تحوالت و جهت يساز بسيارزمينه

 جامعه کمک نمايد. با عنايت به تواند به سالمت اين افراد و به تبع آندخيل در اين پديده مي
در  يليتحص يريشناسايي عوامل دخيل بر درگ يعلمي برا يهااين نکته که خالء تالش

صورت گرفته و  يهاپژوهش ين در راستايشود، بنابرامطالعات آکادميک ايران احساس مي
ا يکه آ استن سواالت يبه ا يين پژوهش درصدد پاسخگويبا توجه به مطالب مطرح شده، ا

زش يو انگ يليتحص ينيببر اساس خوش يليتحص يسرزندگ ينيبشيپ يمدل مفهوم
  برازش دارد؟ يبا مدل تجرب يليتحص يمدرسه و سر زندگ يستيشرفت، بهزيپ

                                                           
1- Putwain, Connors, Symes, Douglas- Osborn 

2- Martin, Marsh 
3- Martin, Yu, Ginns, & Papworth 

4- Collie 

5- Yun, Hiver, & Al-Hoorie 
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ه يعبارت است از کل يبود. جامعه آمار يهمبستگتوصيفي طرح پژوهش حاضر از نوع 
نفر( 191) 39-39 يليشهر ستان روانسر در سال تحص آموزان دختر دوره متوسطه دومدانش

انتخاب شدند. حجم نمونه بر  يعنوان نمونه آمارنفر از آنها به 221که در مطالعه اول تعداد 
مورگان بود. در مرحله اول مدارس با روش احتمال متناسب با  – ياساس جدول کرجس

ها با روش ان همه کالسيم شدند سپس در درون هر مدرسه منتخب، از يريگحجم، نمونه
 يهااز کالس يت همه دانش آموزان با احتمال مساويساده انتخاب شده و در نها يتصادف
 يها از ابزارهاداده يورآن پژوهش جهت گرديشده در آزمون شرکت کردند. در ا يريگنمونه

 ر استفاده شد. يز

( 1311) ييتوسط عبدخدا يسوال 13ن پرسشنامه يا
ن يتدو يبرا يشد. و يطراح يليزش تحصياس انگيمق يابين و هنجاريبه منظور تدو

س و آموزش و پرورش که شامل يزش در تدريه انگيشرفت از هشت نظريزش پياس انگيمق
، اسناد، خود کار يزش توانش، خودارزشي، انگييگراارزش، هدف –شرفت، انتظار ياز به پين

با استفاده از  يريگن ابزار اندازهيا يياياستفاده کرد. پا يرونيب -يزش درونيو انگ يآمد
با  ييمحتوا يي/. به دست آمد. روا11 يي/. و با استفاده از باز آزما31کرونباخ  يب آلفايضر

مورد  يسنجو روان يتيترب ين متخصص روانشناسيله چنديوساس بهيمق يهاعبارت يبررس
گانه سه يهامولفه ينمره هر سوال با کل آزمون و همبستگ يت. همبستگد قرار گرفييأت

کرونباخ در  يبر اساس آلفا يدرون يهمسان ن پرسشنامه بود.يسازه ا ييبر وجود روا يشاهد
 د.يمحاسبه گرد 13/1پژوهش حاضر 

( ساخته 1331زاده )يو دهقان ين چارياس توسط حسين مقيا
ن و مارش يمارت يليتحص ياس سرزندگياز مق يرياس را با الگوگين مقياست. آنها اشده 

ن يو رفع نواقص، ا يمقدمات ياجرا يه است، توسعه دادند و برايگو 4 ي( که دارا2119)
ز، يشهرستان مهر يرستانيدختر( دب31پسر و  31آموزان )از دانش يگروه يه ها بر رويگو

 3ت يقرار گرفت و در نها يسيمورد بازنو ييها نسخه نهاهين گويا ياجرا کردند. پس از اجرا
کرت يل يادرجه 1 يبندنامه بر اساس طبقهپرسش يگذاردند. نمرهيرس ييه به مرحله نهايگو
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 زادهيو دهقان ين چاريحس يج حاصل از بررسيباشد. نتايمخالفم م يليموافقم تا خ يليو از خ
% و 11ه برابر با يک گويدست آمده با حذف هکرونباخ ب يب آلفاي( نشان داد که ضرا1331)

% تا 11ن يها با نمره کل بهيگو ين دامنه همبستگي% بود. همچن93برابر  ييب بازآزمايضر
ت يو ثبات رضا يدرون يها از همسانهين است که گويانگر ايج بين نتايباشد. اي% م91

 يل مؤلفه اصلياس از تحليسازه( مق يي)روا ين ساختار عاملييمنظور تعبرخوردارند. به يبخش
نشان داد که  يج به طور کليه استفاده شد، نتايماکس در سطح گويبا چرخش متعامد وار

 يکند. همسانيجاد مي% بود ا91آزمون که  ييايب پايش در ضري( افزا1ک سئوال )يحذف 
 د.يمحاسبه گرد 91/1کرونباخ در پژوهش حاضر  يبر اساس آلفا يدرون

 يستيمدرسه از پرسشنامه بهز يستيمنظور سنجش بهزبه
اس يخرده مق 4ه و يگو 43 ين پرسشنامه داراي( استفاده شد. ا2112مپال )يو و ريمدرسه کان

اس يت سالمت است. خرده مقيو وضع ييخودکامروا يها، راهيط اجتماعيط مدرسه، روايشرا
ت سالمت يه و وضعيگو 11 يدارا ييخودکامروا يهاه، راهيگو 11 يط مدرسه دارايشرا
و  يط مدرسه، روابط اجتماعياس شرايمقن پژوهش از سه خردهيه است. در ايگو 3 يدارا
ن پرسشنامه يمدرسه استفاده شد. پاسخ به ا يبهزست يابيمنظور ارزبه ييخودکامروا يهاراه

قابل « 4موافق  تا کامالً 1کامالً مخالف »کرت در بازه ياز نوع ل يادرجه 4اس يمق يبر رو
شوند. يم يگذارطور معکوس نمره( به31و  31، 23، 22تا  1) يهاهيمحاسبه است. گو

ک از يباالتر مدرسه در هر  يستيدهنده ادراک از بهزن پرسشنامه نشانيکسب نمره باال در ا
 شود.يابعاد است؛ نمره هر بعد جداگانه محاسبه م

 ي( بررس2112و و همکاران )يتوسط کان يل عامليپرسشنامه با استفاده از تحلن يا ييروا
دست آمده توسط سازمان توسعه بهداشت مدارس هب يهااز داده يل عامليشده است. تحل

جه يد، که نتيدهنده از کالس هشتم و نهم محاسبه گردپاسخ 41149( در فنالند با 2112)
 يين عوامل، روايب يه بود. با استفاده از همبستگيگو 43عامل با  4آن، به دست آمدن 

و و همکاران، ي/. متفاوت بود )کان91/. تا 31ن عوامل از يشد که ارتباط ب يپرسشنامه بررس
2112.) 
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ب ي( با استفاده از روش ضرا2119نتونن )يو و لين پرسشنامه توسط کانيا يياين پايچنهم
ن پرسشنامه که در سال يبه دست آمده از ا يهاهها از دادد. آنيکرونباخ محاسبه گرد يآلفا

، متوسطه اول و ييدر سه دوره ابتدا يآموز فنالنددانش 1211 يبر رو 2111و  2114
ارتقاء سالمت مدارس فنالند اجرا شد، استفاده کردند. در  يمتوسطه دوم، در طرح بررس

ط مدرسه در ياس شرايرمقيز يکرونباخ برا ين پرسشنامه مقدار آلفايا ييايمحاسبه پا
 ي/. و برا13/. و در متوسطه دوم 32/.، در مدارس متوسطه اول 14 ييمدارس ابتدا

/. به 32/. و متوسطه دوم 34/.، متوسط اول 91 ييدر مدارس ابتدا ياس روابط اجتماعيرمقيز
کرونباخ در پژوهش  يبر اساس آلفا يدرون ي(. همسان2119نتونن، يو و ليدست آمد )کان

 د.يمحاسبه گرد 14/1حاضر 

 آموز توسط اسچننموراندانش يليتحص ينيبپرسشنامه خوش: 
اس يمقسه خرده ين پرسشنامه دارايه است. ايگو 21 يساخته شده دارا ( 2113) و همکاران

احساس ه( و يگو 11آموزان به معلمان )ه(، اعتماد دانشيگو 1)  آموزاندانش يليد تحصيتأک
 ه( است. يگو 11آموزان نسبت به مدرسه )ت دانشيهو

هر  ي(، برا 2113) ز در پژوهش اسچننموران و همکارانيپرسشنامه ن ييايو پا ييروا
 ييايبه دست آمد که نشان از مطلوب بودن پا 39/1، 39/1، 33/1ها، اسيمقک از خردهي

ک از ي( براي هر 1333و همکاران ) يپرسشنامه در پژوهش مراد ييايپرسشنامه دارد.  پا
دست آمد. به 32/1کل ابزار  يو برا  13/1، 19/1، 31/1ب برابر يها به ترتاسيخرده مق

 د.يمحاسبه گرد 11/1کرونباخ در پژوهش حاضر  يبر اساس آلفا يدرون يهمسان

 يليتحص يريپرسشنامه درگ 
، و ي، شناختي، عاطفيرا در ابعاد رفتار يليتحص يريسوال است که درگ 32شامل 

در  يليتحص يرياس درگيمقر از خردهين متغيسنجش ا يکند. برايم يريگاندازه يفراشناخت
چ و همکاران ي( که توسط پنترMSLQ) يريادگي يبرا يزشيانگ يپرسشنامه راهبردها
 ( هنجار شده و توسط رستگار1311) يران توسط جباريدرا ن پرسشنامهياستفاده شده است. ا

 يب آلفاي( مورد استفاده قرار گرفته است. ضرا1331) ي( و باباخان1319) يني(، عابد1311)
ب يبه ترت يفراشناخت يو راهبردها يشناخت ي، راهبردهاي، عاطفيابعاد رفتار يکرونباخ برا
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 يدرون يدهنده همسانب نشانين ضرايگزارش شده است. ا 91/1و  93/1، 31/1، 93/1
اس پنج ين پرسشنامه از مقيپاسخ به ا يآن است. برا يياياز پا يپرسشنامه به عنوان شاخص

بر  يدرون ي( استفاده شده است. همسان1مخالفم=  ( تا )کامال9ًموافقم=  )کامالً يادرجه
 د.يمحاسبه گرد 91/1کرونباخ در پژوهش حاضر  ياساس آلفا

ر يبه عنوان متغ يليتحص ينيب، و خوشيرونيزش بي، انگيزش درونيانگ يشنهاديمدل پ در
مدل بودند.  يانجير ميمتغ يليتحص يمدرسه و سرزندگ يستيمستقل مشخص شدند. بهز

شود. در مدل يمشاهده م (1)ن مدل در شکل ير وابسته مدل بود. ايمتغ يليتحص يريدرگ
 يعالمت اختصار (1)اند که جدول مشخص شده ياختصارم يمشاهده با عال يرهايمتغ

 دهد.ياستفاده شده را نشان م

 

 Y2 ييخودکامروا X1 همسان کردن

 Y3 يروابط اجتماع X2 يدرون فکن

 Y4 1 يليتحص يسرزندگ X3 يرونيم بيتنظ

 Y5 2 يليتحص يسرزندگ X4 دانستن

 Y6 3 يليتحص يسرزندگ X5 شرفتيحرکت در جهت پ

 Y7 تيعامل X6 تجربه محرک

 Y8 يعاطف X7 يليد تحصيتاک

 Y9 يشناخت X8 اعتماد

 Y10 يرفتار X9 تيهو

   Y1 ط مدرسهيشرا
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انس يدهنده درصد وارو وابسته نشان يانجيم يرهايمتغ ين مدل اعداد کوچک رويدر ا
 يستيانس بهزيدرصد از وار 41ن اساس يمستقل است. بر ا يرهاين شده توسط متغييتب

 يانس سرزندگيدرصد از وار 21شود. ين مييتب يرونيو ب يزش درونيمدرسه توسط انگ
 نييه تبـمدرس يستيو بهز يليتحص ينيب ، خوشيرونيو ب يزش درونيگـتوسط ان يليتحص

مستقل و  يرهايتوسط متغ يليتحص يريانس درگيدرصد از وار 13ت يشود. در نهايم
 شود.ين مييمدل تب يانجيم

(  2111ن )يکالشود. يبرازش استفاده م يهامناسب بودن مدل از شاخص يبررس يبرا
RMSEA ≤.05 بول وـق رازش قابلـب 11/1و  11/1ن ير بيک، مقادـيبرازش نزد 
RMSEA≥.10  دهند.   يـف  را نشان ميضعبرازشCFI  وGFI  ممکن  3/1تر از بزرگ

معموالً  11/1کمتر از  SRMRر يدهنده برازش خوب مدل پژوهشگر باشد و مقاداست نشان
 يمطلوب تلق 3کمتر از  ياسکوئر به درجه آزاد يشوند. شاخص نسبت کا يم يمطلوب تلق

، IFIهاي  براي شاخص 31/1( معتقدند که مقادير باالتر از 1333شود. براوني و کادک )يم

NNFI .حاکي از برازش خوب مدل است 
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Χ
 نامطلوب 394/199 رمعناداريغ 2

Χ
2

/DF 3 > 121/1 مطلوب 

GFI 3/1≤ 32/1 مطلوب 

CFI 3/1≤ 39/1 مطلوب 

IFI 3/1≤ 39/1 مطلوب 

RFI 3/1≤ 13/1 نامطلوب 

NFI 3/1≤ 19/1 نامطلوب 
TLI 3/1≤ 39/1 مطلوب 

SRMR 11/1> 111/1 مطلوب 

RMSEA 11/1> 134/1 مطلوب 

و  394/119اسکوئر مدل  يدهد. کايش ميبرازش مدل را نما يهاشاخص (2جدول )
 ياست. آماره کا 11/1تر از آن کوچک ياست که سطح معنادار 141آن  يدرجه آزاد

 يهابرازش مدل شاخص ين رو محققان برايحساس است، از ا ياسکوئر نسبت به درجه آزاد
مطلوب   است که در بازه 14/2 ياسکوئر به درجه آزاد ياند. نسبت کاشنهاد کردهيگر را پيد

است که در  31/1تر از بزرگ TLI و IFI ،GFI  ،CFI يواقع شده است. مقدار شاخص ها
 111/1برابر  SRMRکمتر از نقطه برش مطلوب هستند.   NFIو  RFIحد مطلوب هستند. 

قرار دارد و در سطح مطلوب است. مقدار شاخص  1/1است که کمتر از نقطه برش 
134/1=RMSEA  است. درمجموع تنها دو شاخص در  1/1تر از ز مطلوب و کوچکين
شتر محققان در مورد يکه ب CFIو  RMSEA يها ژه شاخصيوستند، بهيح مطلوب نسط

 يها توان گفت شاخصين ميگزارش آنها اتفاق نظر دارند در حد مطلوب قرار دارند، بنابرا
 ها دارد. با داده يدهد مدل برازش خوب يبرازش نشان م



 
  

 
 

 

 
 
 

03

 114/1 493/2 149/1 393/1 229/1 بهزيستي مدرسه انگيزش بيروني

 111/1 913/1 213/1 394/1 129/1 بهزيستي مدرسه انگيزش دروني

 111/1 911/3 111/1 323/1 313/1 سرزندگي تحصيلي بيني تحصيليخوش

 119/1 313/2 111/1 122/1 131/1 سرزندگي تحصيلي بهزيستي مدرسه

 931/1 -299/1 113/1 -129/1 -121/1 درگيري تحصيلي انگيزش بيروني

 111/1 443/2 119/1 311/1 213/1 درگيري تحصيلي انگيزش دروني

 111/1 141/1 132/1 321/1 331/1 درگيري تحصيلي بهزيستي مدرسه

 111/1 191/1 111/1 291/1 244/1 درگيري تحصيلي تحصيليبيني خوش

 121/1 139/1 113/1 229/1 192/1 درگيري تحصيلي سرزندگي تحصيلي

زش يج، انگيدهد. بر اساس نتايم مدل را نشان ميمستق تأثيرب ي(  ضرا3جدول شماره )
 يمثبت تأثير يدرونزش يدارند. انگ يدرون يستيبهز يرو يمثبت تأثير يرونيزش بيو انگ يدرون

 يمنف يليتحص يريبر درگ يرونيزش بيانگ تأثيرب يضر يدارد در حال يليتحص يريبر درگ
دارد.  يليتحص يريو درگ يليتحص يبر سرزندگ يمثبت تأثير يليتحص ينياست. خوش ب

 يدارد. سرزندگ يليتحص يريو درگ يليتحص يبر سرزندگ يمثبت تأثيرمدرسه  يستيبهز
ب يدست آمده تنها ضرب بهين ضرايدارد. در ب يليتحص يريبر درگ يمثبت تأثيرز ين يليتحص
ب ير ضراي(. ساP>11/1ست )يمعنادار ن يليتحص يريبر درگ يرونيزش بيم انگيمستق تأثير
 (.P<11/1معنادار هستند ) ير مدل همگيمس

 

 113/1 211/1 111/1 11/1 139/1 121/1 يرونيزش بيانگ ميمستقريغ
 112/1 341/1 111/1 19/1 229/1 341/1 يزش درونيانگ مير مستقيغ
 131/1 131/1 111/1 13/1 199/1 193/1 يليتحص ينيب خوش مير مستقيغ
 119/1 133/1 111/1 12/1 134/1 121/1 مدرسه يستيبهز مير مستقيغ

 339/1 242/1 -119/1 13/1 199/1 111/1 يرونيزش بيانگ کل
 111/1 991/1 313/1 13/1 493/1 921/1 يزش درونيانگ کل
 111/1 412/1 112/1 11/1 313/1 344/1 يليتحص ينيب خوش کل
 111/1 913/1 113/1 11/1 423/1 313/1 مدرسه يستيبهز کل
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 تأثيرب ي، ضرايليتحص يمدرسه و سرزندگ يستيبهز يانجيآزمون نقش م يبرا
جه آن در يمورد آزمون قرار گرفتند که نت يسازم با استفاده از روش خودگردانيرمستقيغ

 ميرمستقيم و غيمستقتأثيرکل مجموع  تأثيرب يآورده شده است.  ضرا 11-4جدول 
ب يم و ضرايرمستقيب غين ضرايدهند. در بير وابسته را نشان ميمستقل بر متغ يرهايمتغ

 (.P>11/1رمعنادار است )يغ يرونيزش بيکل مربوط به انگ تأثيرب يرها تنها ضريکل متغ تأثير

 ينيببر اساس خوش يليتحص يريمدل درگ ينيبشيهدف از انجام پژوهش حاضر، پ
بود. با  يليتحص يمدرسه و سر زندگ يستيبهز يگر يانجيشرفت با ميزش پيو انگ يليتحص

 تأثير يليتحص يريم بر درگيبه صورت مستق يليتحص ينيبخوشج پژوهش يتوجه به نتا
(، اسچنن موران، 1339) پورقات آزفنداک و عبدالهيج تحقيه با نتاين فرضيجه اينت .دارد

ن يچن( همسو بود. هم1334و کاوه ) يشاورزـ، کيـقهرمان، يعفرـ( و ج2113شل و مور )يم
د ـ( که نشان دادن1334) يلواسان يو غالمعل يجفـو صالح ن يپژوهش حجاز يهاافتهيبا 

جاد احساس يدا کنند که موجب ايپ يشود آنها اعتقاداتيآموزان باعث مدانش ينيبخوش
جه انتظار مثبت شود همسو يو در نت يمثبت آنها از بافت اجتماع يابيو ارز يشخص يکارآمد
است.

به پاسخ مثبت، سازنده و  يليتحص يتوان گفت که سرزندگيه مين فرضين اييدر تب
ف، سطوح استرس، کاهش ي)مثل نمرات ضعيليها و موانع تحصبه انواع چالش يانطباق

است و  يذهن يستيهاي بهزاز مؤلفه يکي يره( اشاره دارد و سرزندگيو غ يليزه تحصيانگ
دي يو ناام يدهد، نه تنها احساس خستگيرا به طور خودجوش انجام م يفيفردي تکل يوقت
ل ينه تحصين احساس در زميکند که ايرو ميش انرژي و نيکند، بلکه احساس افزا ينم

 شود.يم يليتحص يريت باعث بهبود درگيش تالش و پشتکار و در نهايباعث افزا

 يشتريجانات مثبت و شاد بيکه ه يدادند که دانش آموزان( گزارش 2111) نگيدتو و ک
 يآموزانن دانشيعالوه بر ا کنند.ير ميشتر درگيف مدرسه بيکنند خود را در تکاليرا تجربه م

برخوردارند زمان  يهمانند افسردگ يجانات منفيدارند از ه يکمتر يکه احساس سرزندگ
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 ي؛ ل2111و همکاران،  1)لوئس دهنديم اختصاص يليت در امر تحصيمشغول يرا برا يکمتر
 (.2111، 2و لرنر

هاي ل چالشينکه در دوران تحصي( ا2111) ن و مارشيمارت هيگر بر مبناي نظرين دييتب
قت يها حقن چالشيازمند توجه، تأمل و تفکر هستند و ايادي وجود دارد که نيز يليتحص

براي  يليتحص يآموزان داراي سرزندگآموزان هستند و دانشدانش يليتحص يدار زندگيپا
شتري يدهند، در حل آنها توجه و تأمل بيشتري نشان ميها از خود مقاومت بن چالشيحل ا

 يريا درگيت ين عوامل باعث بهبود سطح مشغوليتر هستند که اموفق دارند و احتماالً
 .شوديآنها م يليتحص

 يريم بر درگيصورت مستقبهشرفت يزش پيد آن بود که انگيؤگر پژوهش ميافته دي
 ي(، آه1331) و همکاران يسماو يهاج پژوهشيافته با نتاين يجه ايدارد. نت تأثير يليتحص

 يهاجاني( گزارش دادند که ه2119و همکاران ) 3ليآور جهت بود.( هم1331) و همکاران
-تياز فعالآموز که دانش يدارد. و هنگام يليتحص يريم و مثبت بر درگيمثبت رابطه مستق

نسبت به قبل از انجام  يشتريب يزش درونيکند احساس انگياحساس لذت م يريادگي يها
ن امر يپردازد و ايم يريادگي يندهايبه فرا يشتريب يريپذآن عمل دارد و با توجه و کنترل

 يهاجانيمنجر به ه يليتحص يهاتين فعاليشود. ايمنجر م يشتريب يليتحص يهابه تالش
ک رابطه مثبت، ي( اشاره به 2111) 4شود. اونل و همکارانيت و غرور ميد، رضايام يامديپ

 -يدارند که منطبق با مدل شناخت يليتحص يريمثبت و درگ يجان هاين هيا بيمتقابل و پو
( 2112کسون، )ي( است. فردر2119) پکران يليتحص يهاجانيارزش ه -، کنترلياجتماع

ک حس خوب را يآموزان شود که دانشيمثبت نه تنها سبب م يهاجانيمعتقد است ه
که  يرفتار يکردهاياست و رو يليتحص يريش درگيافزا ينيبشيتجربه کنند بلکه سبب پ

ل و همکاران، ي)نقل از آور کنديل ميشود را تسهيژه ميت ويب افراد در فعاليمنجر به ترغ
دهد که خودشان ين اجازه را ميآموزان امثبت فعال به دانش يهاجانين هي(. همچن2119

                                                           
1- Lewis 
2- Li, & Lerner 

3- Oriol 

4- Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli 



 
  

 
 

 

06

را که مرتبط با  يمنف يهاجانيف تصور کنند و هيموفق در انجام وظا يرا به عنوان افراد
(. 2119همکاران،  ل وي، نقل از آور2119؛ توز،  2111تو، يشکست است را کنار بگذارند )آم

د يساز مثبت مانند لذت، امالفع يهاجانيکنند که هيز دفاع مي( ن2111و همکاران ) 1پکران
ق يعم يريادگي يدهند، استفاده از راهبردهايش ميرا افزا يرونيو ب يزش درونيو افتخار انگ

 تأثيرمثبت  ياگونه به يليتحص يريط بر درگيشتر شراين در بيکنند و بنابرايل ميرا تسه
انگيزش پيشرفت باال براي حل توان گفت که افراد داراي يافته مين ين اييدر تب گذارند.يم

حتي پس از آنکه در انجام کاري  .مشکالت و رسيدن به موفقيت بسيار کوشا هستند
دهند. کشند و تا رسيدن به موفقيت به کوشش ادامه ميشکست بخورند، از آن دست نمي

توان سائقي براي پيشي گرفتن بر ديگران با توجه به شرفت را مييبنابراين انگيزش پ
جه يهاي مشخص و تالش در جهت کسب موفقيت و پيشرفت در مدرسه دانست در نتمالک

خود دارند. يليف تحصيبا تکال يشتريب يليتحص يريدرگ

دارد. با  تأثير يليتحص يريمدرسه بر درگ يستيبهز يگريانجيز با مين شرفتيزش پيانگ
جه امکان ينگرفته، در نترها صورت ين متغيبا ا يتاکنون پژوهش ينه پژوهشيشيتوجه به پ

باً در هر يتقر يقيطور عمها بهجانيتوان گفت هين آن مييسه وجود ندارد. اما در تبيمقا
در مراودات  يار مهميحضور دارند نقش بس ياددهيو  يريادگي يندهاياز فرآ يجنبه ا
 کننديم يباز يزه و خود مفهومي، انگيگذار، هدفيريادگي يندهاين در فرآيچن، همياجتماع

 (.2113، 2کاد و همکارانيز –؛ به نقل از گالسر 2113؛ گوتز، 1319)دوئک، 

( بهره 1391گوردن آلپورت ) يکارکرد يه خودمختاريتوان از نظريگر ميد ينييدر تب
و عملکرد  يزش درونين رابطه انگيياست که به تب يچارچوب نظر يه خودمختاريبرد. نظر

که از خود  ي، افراديه خودمختاريکند. طبق نظري( کمک ميليتحص يري)درگيليتحص
شتر است. يز بيدر آنها ن يزش درونيگـدارند، ان يشتريب يختارـت و خودميفاـاحساس ک

 يليتوانند از لحاظ تحصيشرفت هستند ميپ يزش درونيانگ يکه دارا يآموزاندانش
نسبت به  يگاه باالتريداشته باشند و جا يليتحص يهاف و چالشيبا تکال يشتريت بيمشغول
زش يتوأم با انگ يريادگيرا يدارند داشته باشند ز يشرفت کمتريزش پيکه انگ يآموزاندانش

                                                           
1- Pekrun 

2- Glaser-zikuda, Stuchikova, & Janik 
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 است يتر نسبت به موضوع درسقيهمراه با عالقه، پشتکار و تفکر عم يشرفت درونيپ
م يمستق تأثير يليتحص يمدرسه بر سرزندگ يستي(. بهز1333، ينژاد گرجيزاده و مهد)حسن

 1و پاسارو يسکي(، گ1339) و همکاران يقات مکتبيج تحقيه با نتاين فرضيجه اينت دارد
 1تسانتسي(، وار و ک2113) 4(، رهودس2114) 3لموري(، گ2111) 2رد و همکاراني(، ب2113)
 ( هماهنگ است. 2111) يتلند و هوي( و سو2112) 9تلنديو سو يندن، هوي(، سا2114)

ن منعطف و ساختار ينگونه اظهار نظر کرد که وجود قوانيتوان ايافته مين ين اييدر تب
ش دهد. يافزا يطور کلل را بهيتحص ينيتواند خوش بيک حاکم بر مدرسه ميدموکرات

آموزان به معلمان و کادر ر حس اعتماد دانشين سخت و دست و پاگيبرعکس، وجود قوان
 يکند طبق اصوليمعلمان را وادار م، ين سلسله مراتبيبرد. چون قوانين ميمدرسه را از ب

ن امر بر يکند. هميآنان را محدود م يهاتيها و فعالييمشخص رفتار کنند و دامنه توانا
نان در يگذارد که منجر به عدم اطميسوء م تأثيرآموزان و معلم ن دانشيمت بيزان صميم

دهند يت نمياو اهم کند که مدرسه و معلمان بهيآموز احساس مدانش آموزان شده و دانش
ن ي( در پژوهش خود به ا2111) و همکاران9کنند. نگ يت نميو در مواقع لزوم از او حما

م يجه مستقيک نتيند بالقوه و يشايک پيممکن است  يريافتند که درگيجه دست ينت
ک يشرفت را تحريزه پي، انگيليمثبت تحص يستيرا احساس بهزيمدرسه باشد. ز يستيبهز

 يآموزانگردد. دانشيم يليف تحصيبا تکال يشتريب يليتحص يريزه سبب درگيانگن يکرده و ا
( را گزارش يت و ناراحتيک و عصباني)احساس تحر ياز احساسات منف يکه سطح باالتر

 (.2111و همکاران،  1لديلمي)ا کننديشرکت نم يليتحص يهاتيطور فعال در فعالکنند بهيم

 يستيهاي بهزن مؤلفهيتراز مهم ي( سرزندگ1339) کيان و فردريرا هيطبق نظر
، نه از منابع يسرشار از انرژي است که از منابع درون يک تجربه درونيمدرسه و  يروانشناخت

 يجه سرزندگيرد، در نتيگير( سرچشمه ميک و اجبار معلم و مديد، تحري)تهد مدرسه يرونيب
                                                           
1- Guskey  & Passaro 

2- Beard, Hoy & Hoy 
3- Gilmore 

4- Rhoads 

5- Ware & Kitsantas 
6- Sinden,  Hoy & Sweetland, 

7- Ng 

8- Elmelid 
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است که کنترل آن درون خود فرد است و به  ياحساس سرزنده بودن و داشتن انرژي مثبت
رد، لذا يگيمدرسه نشأت م يستيو بهز يليتحص يل و معناي زندگيافتن هدف، دليفرد در 

ت مشارکت آنها يده و ارائه نظر خود به پرسنل مدرسه و در نهاياگر دانش آموزان از ابراز عق
ل و يل تحصيدرک دال شيچ اضطراب، ترس از عواقبش را نداشته باشند، باعث افزايه

 شود.يدر آنان م يليتحص يو سر انجام سرزندگ يليمعناي تحص

ن مطالعه قلمداد يا يهاتياز محدود يکيتوان يک روش پژوهش کمي را مياستفاده از 
ساختاري و مهيهاي ساختاري، نق مصاحبهيفي از طريق کيرا با استفاده از روش تحقيکرد، ز

هاي پژوهش امکان ر در هدفييافت. اگر تغيق دست يهاي عمافتهيتوان به رساختاري مييغ
 ساختيساختاري را ممکن ممهيق و نيهاي عمر مصاحبهيفي نظيهاي کبهره جستن از روش

صورت خودگزارشي ن که اطالعات مربوطه بهيشد. با توجه به ايتري منجر مج کامليبه نتا
 رد. الزم به ذکر است پژوهشياط انجام پذيبا احت جير نتايسته است که تفسين رو شايبود، از ا

دوره متوسطه دوم در سطح شهر روانسر انجام شده است،  آموزان دختران دانشيحاضر در م
ن يشتر در ايگر و پسران مستلزم دقت و پژوهش بيها به مقاطع دافتهين يم اين رو تعمياز ا
 نه است.يزم

با  يآموزش يهاشود در مدارس، کارگاهيشنهاد مي، پيج مطالعه کنونيبا توجه به نتا 
 برگزار گردد. يليتحص يشرفت و سر زندگيزش پي، انگيليتحص ينيبخوشت ارتقاء يمحور

منظور به يطيجاد و توسعه محيها، ار پژوهشيهاي ساافتهين پژوهش و يج ايوجه به نتات
ن امر از يانداز مدارس باشد، که ااز چشم يد بخشيآموزان، بادانش يليتحص ينيببهبود خوش

ش يبر افزا يق تمرکز مداوم بر برنامه هاي توسعه حرفه اي معلمان و پرسنل مدرسه مبنيطر
د بر انتظارات يط خشنودکننده در مدرسه و تأکيجاد محيآموزان، ان معلمان و دانشياعتماد ب

 و دهند رييتغ را کالس جو ندينما تالش نامعلم ن حاليد. در عيآيدست مباال، به يليتحص
 قيتعو به با مدرسه يستيبهز و شرفتيزش پيانگ تا رون آورنديب يرسم و خشک حالت از

 .شود بيترغ ،يداور و قضاوت انداختن
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با  يليتحص يو خودکارآمد يليتحص ينيب( . رابطه خوش1339) پور، محمد آزادعبداله و آزفنداک، کژال

 .91-93: 9، شماره انيدر دانشجو يليت تحصيمشغول

ن يرابطه ب يابيمدل (.1331) يقوام، صغر يميابراه و يبرز؛ دالور، علي، احمد؛ درتاج، فري، قاسم؛ منصوريآه
زش يانگ يانجيبا توجه به نقش م يرستانيآموزان دبدانش يليشرفت تحصين و پيوالد يليتحص يريدرگ

  دانش آموز يليتحص يريو درگ

 .31-93: 2، شماره 23د چمران اهواز، دوره چهارم، سال يدانشگاه شه

زش يانگ ،يليتحص تيهو مدرسه، يستيت،بهزيشخص صفات نقش ي(. بررس1331) رضا ،يدستجرد
 يليعملکردتحص با آموزاندانش يروانشناخت يستيبهز ينيبشيپ در يليتحص يخودکارآمد و يليتحص
 .  ن. ييپا و باال

، يليتحص يهايريرابطه درگ يبررس (.1331) يجاودان، موس و ، کلثوميميدعبدالوهاب؛ ابراهي، سيسماو
شهر بندرعباس.  يرستانيآموزان دبدر دانش يليشرفت تحصيبا پ يليزش تحصيو انگ يخودکارآمد

 .33-91، شماره هفتم: 

 . تهران: نشر دوران.(. 1339) اکبرسيف، علي

بر اساس  يليتحص يسرزندگ ينيبشيپ (1331، زهرا )يگانيگشن يليخل و اله؛ قدمپور، عزتي، عليفرهاد
لرستان.  يان دانشگاه علوم پزشکيدانشجو يو رفتار يزشي، انگيشناخت يريدرگ

 ، ،3(4 :)291-291. 

نقش  ي(. بررس1332ان، جواد )يو کاوس يزاده، مهداله، فرزاد؛ عربين؛ وليور، پرويبرز؛ کديکدل، فرين
: ارائه يريادگي يخودگردان يشرفت و راهبرديان اهداف پيدر ارتباط م يليتحص يهاجانيه ياواسطه

 . 113-139(: 2)1، . يساختار يالگو

 يستيساختار توانمندساز با بهز ي(. رابطه عل1339) ، فاطمهيفرزاد و دي، حمين؛ فرامرزي، غالمحسيمکتب
آموزان سال سوم دانش يليتحص يو سرزندگ يليتحص ينيبخوش يهامؤلفه يگريانجيمدرسه با م

 .149-119(: 49)12، شهرستان اهواز.  يهارستانيدب

در رابطه  يليتحص يريدرگ يگر(. نقش واسطه1339) ، زهرايخمس يرمضان و را؛  نقش، زهراي، سميليوک
 .921-911: نامه بهارژهي. وشرفت. يو پ يليجان تحصين هيب
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