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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

ne of the important goals and tasks of 

education is to pave the way for the all-

round development of the individual 

and train healthy, efficient and 

responsible people to play a role in 

personal  and  social  life  (Brian,  Gala,   
 

 

 

Wood, Game Har, Chiu David, 2014; Al Sabi, Al-

Zubaidi, Al-Harti and Kazem, 2016). Academic 

boredom is one of the most important deterrents to 

individual goals in education (Wang, Liu, Ding, 

Zhou, Liu, and Zan, 2017). Boredom is a negative and 

passive emotion that is described by experiences such 

as unpleasant feelings, low-level physiological 

arousal,  perceived    lack   of   cognitive     stimulus,  
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A B S T R A C T 

 
Objective: Excitement is an integral part of human life that human beings experience according to the 

conditions and environment in which they are placed. One of the thrills of students in the school 

environment is the feeling of academic boredom. Therefore, the purpose of this study is the role of 

negative perfectionism, difficulty in emotional regulation and self-disability in predicting academic 

boredom of high school male students in the second year of Kermanshah.  
 

Methods: The research method is descriptive-correlational modeling of structural equations. The 

statistical population of the study included all students studying in the second year of high school in 

Kermanshah. The number was 3821. 600 people were selected as a sample using multi-stage cluster 

sampling. Academic boredom, self-disability, negative perfectionism scale and emotion regulation 

difficulty questionnaire were used to collect data.  
 

Results:  The results of Pearson correlation coefficient showed that there is a positive and significant 

relationship between the dimensions of emotional regulation difficulties, negative perfectionism and 

self-disability with academic boredom (P≥0.001).  Also, the results of multiple regression by 

stepwise method showed that 65% of the variance of academic boredom is explained by the 

components of emotional regulation difficulties and self-disability. 
 

Conclusion: Therefore, it is suggested that the necessary coordination between counseling centers 

and school counselors be emphasized more while improving emotion regulation, self-disability and 

perfectionism, to provide the ground for reducing academic boredom.  
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unrelated thoughts about tasks (eg, daydreaming), mental 

length of time, and impulses to escape boredom situations 

by … (Vogel Valgot, Fiorella, Carper et al., 2012). One of 

the variables affecting academic boredom is emotional 

stiffness dissolution. a very important point is that 

emotional disorder is the main feature in 75% of mental 

disorders (Edward, Cavalier, Fehlman and Eastwood, 

2016). Inconsistent emotion regulation strategies (e.g., 

avoidance) are thought to increase the risk of emotional 

problems and psychological damage, while adaptive 

strategies (e.g., problem-solving) act as protective factors. 

(Martins, Freer and Ferreira-Santos, 2016). 

One of the sources of individual differences is people's 

reaction to the situation of progress. People use different 

strategies to hold their values (Faradaz, Freer, Wall, Nanz, 

2016). One of the most common strategies is that people 

try to justify their poor performance with reasons that do 

not question their ability. Berglas and Jones (1978) called 

these unproductive strategies; Thus, self-disability is 

planning for the obstacles to successful performance that 

one creates to maintain or increase one's self-esteem. 

Sadeghi, Amirian, Vafapour and Bazdoudeh (2019) 

showed that academic perfectionism directly affects 

academic procrastination and emotional self-awareness. 

Emotional self-awareness has also a negative and 

significant relationship with academic procrastination. 

Proper fit of data with the proposed research model is 

desirable. Overall, since students are the most important 

personal resources of the future for the development of any 

country, so comprehensive study and training of these 

people in order to participate in social development is the 

main responsibility of the education system (Turkan et al., 

2018) but considering that in previous researches, no 

research has been found on the relationship between the 

studied variables, so this study was conducted with the aim 

of a structural model of difficulty in emotional regulation 

and academic boredom: the mediating role of academic 

self-disability in secondary school boys. 

 

2. Materials and Methods 
 

The method of descriptive-correlation research was 

structural equation modeling (SEM), specifically 

structural regression equations (a mixture of path 

analysis and factor analysis). 

Population, sample and sampling method: The 

statistical population of this study consists of all 

secondary school students in Kermanshah who are 

studying in high school in the academic year 1398 (N = 

3821). In this study, 600 students were selected using 

cluster sampling method. According to Bentler and 

Chou (1987), the sample to be tested for hypotheses, in 

the structural equation modeling method, should be at 

least 15 subjects for each variable. 

Academic boredom, self-disability and emotional 

stiffness dissolution questionnaires were used to collect 

data. In this research, SPSS software version 26 was 

used to calculate the descriptive indicators of research 

variables, such as mean, standard deviation, minimum 

and maximum scores, and Pearson correlation between 

research variables. Also, to test the hypotheses and 

research model, the structural equation modeling 

method was performed using AMOS software version 

20. 

 
 

3. Results 
 

The results of Table 1 show that 96% of the changes 

related to self-disability are explained by emotional 

stiffness dissolution. Accordingly, about 64% of the 

changes related to academic boredom are explained by 

the variables of emotional stiffness dissolution and self-

disability. The standard coefficients of direct, indirect and 

total exogenous, mediating and endogenous variables are 

given in Table 1. 

 

 

Table 1. Standard coefficients of total, direct and indirect effects of research variables 
 

Variable 

total effect Direct effect Indirect effect 

emotional stiffness 

dissolution 
self-disability 

emotional stiffness 

dissolution 
self-disability 

emotional stiffness 

dissolution 

emotional stiffness 

dissolution 
0.977 - 0.977 - - 

academic boredom 0.801 0.096 0.708 0.096 0.093 

effort 0.923 0.945 - 0.945 0.923 

excuse 0.844 0.864 - 0.864 0.844 

Negative mood 0.755 0.773 - 0.773 0.755 

Rejection 0.861 - 0.861 - - 

Lack of emotional 

awareness 
0.844 - 0.844 - - 

Difficulty in impulse 

control 
0.877 - 0.877 - - 

Difficulty performing 

targeted behaviors 
0.791 - 0.791 - - 

Limited access to emotion 

regulation strategies 
0.815 - 0.815 - - 

Lack of emotional clarity 0.904 - 0.904 - - 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The aim of this study was a structural model of 

emotional stiffness dissolution and academic 

boredom: the mediating role of academic self-

disability in students. The results of structural equation 

modeling showed that emotional stiffness dissolution 

has a direct positive effect on self-disability. These 

results are consistent with other studies, for example 

Sadeghi et al., 2019; Zaki et al., 2016; Kunos, 2017. In 

explaining this hypothesis, it can be said that the 

inability to regulate the student's emotion is seen in a 

wide range of emotions, adaptation problems and 

situational contexts. This disorder creates process 

vulnerability to emotion and the inability to regulate 

the intense responses associated with it in students. In 

explaining this hypothesis, it can be pointed out that 

students with self-disability disorder use it to get away 

from their negative emotions, meaning that by 

postponing some of the tasks that cause negative 

emotions, they stay away from this feeling and thus do 

not experience the bad and negative feelings that result 

from doing that task. Also, the results of structural 

equation modeling showed that 64% of the academic 

boredom variance is explained by the components of 

emotional stiffness dissolution and self-disability. 

These results are consistent with studies such as 

Burgess and Dibartolo, 2016; Zaki et al., 2016; Canus, 

2017; Friuli et al., 2017; Clark and McCann, 2016; 

Kowsar et al., 2019; Fashani Fard et al., 2019. 

Therefore, it can be said that due to physical and 

mental problems caused by emotional stiffness 

dissolution, students suffering from this disorder may 

not be aware of their positive and negative emotions 

and cannot suitably use them in different situations. 
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وپرورش در جوامع امروزی با کارکردهای متنوع و متعدد، آموزش

مسئولیت بزرگی را برای تحقق اهداف فردی و اجتماعی بر عهده 

گرفته است و بهترین فرصت برای شکوفایی استعدادهای انسان 
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های آموزشی ارائه منظور تالش برای کسب اطمینان از کیفیت برنامه

شده در مدارس و ارزشیابی بروندادهای آموزشی از جمله پیشرفت 

، 3راتناسباپاتی ؛2019، 2)یو و مک لیانتحصیلی اهمیت فراوانی دارد 
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خودناتوان  ،دشوووواری تنظیی هییانی
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 چکیده

 

 هاآن از مواردی گیرد،قرار می آن در که محیطی و شرایط فراخور به انسان که است انسان زندگی ناپذیرجدایی بخش هییان  :هدف

است. از این رو هدف از انیام این  تحصیلی زدگیدل احساس تحصیلی، محیط در آموزاندانش از هییانات کند. یکیمی تیربه را

  است.آموزان سازی تحصیلی در دانشزدگی تحصیلی: نقش میانیی خودناتواندل و دشواری تنظیی هییانیپژوهش الگوی ساختاری 
 

آموزان مقطع را کلیه دانشجامعه آماری پژوهش است.  یابی معادالت ساختاریهمبستگی از نوع مدل -روش پژوهش توصیفی :هاروش

ای انتخاب ای چند مرحلهگیری خوشهنمونهآموزان به روش نفر از دانش 600نفر بود. 3821ها بود.که تعداد آن متوسطه دوم شهر کرمانشاه

 .شد نی استفادههای تنظیی هییاسازی و پرسشنامه دشواریزدگی تحصیلی، خودناتواندل هایپرسشنامه از هاگردآوری داده ند. برایشد

 استفاده شد.  SPSS 26و  20ویراست  AMOSجهت ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادالت ساختاری و 
 

سازی گرایی منفی و خودناتوانهای تنظیی هییانی، کمالحاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ابعاد دشواری نتایج   :هایافته

 ها داشت.ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با دادهیافته (.P≤001/0رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )زدگی تحصیلی با دل

درصد از  64و  های تنظیی هییانیسازی توسط دشواریابعاد خودناتواندرصد از واریانس  96ساختاری نشان داد که  معادله یابینتایج مدل

  .شودتبیین میسازی های تنظیی هییانی و خودناتواندشواریزدگی تحصیلی توسط دلواریانس 
 

 بهبود ضمن تا گیرد قرار بیشتری تأکید مورد مدارس مشاورین و مشاوره مراکز بین الزم هماهنگی گرددمی بنابراین، پیشنهاد  :گیرینتیجه

 .گردد فراهی تحصیلی زدگیدل کاهش زمنیه سازی،خودناتوان و هییان تنظیی
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بنابراین، برای کمک به بهبود، رشد و اثربخشی آموزش مدارس باید 

های آموزشی در سطح خرد و کالن های سیستیها و ضعفقوت

. موفقیت و پیشرفت (2019، 1)لئو، گایو و پینگمشخص شوند 

آموزان و دانشیویان هر جامعه نشان دهنده موفقیت تحصیلی دانش

یابی و توجه به رفع نیازهای فردی آن ۀ هدفنیدرزمنظام آموزشی 

آموزشی، . وقتی در نظام (2015و همکاران،  2)بیگرجامعه است 

مشکالتی همچون افت تحصیلی و عملکرد تحصیلی ضعیف رُخ 

دهد، از عوامل انگیزشی، شناختی، شخصیتی و محیطی متعددی، می

و همکاران،  3)مارنگوشود عنوان علل این عملکرد ضعیف یاد میبه

آموزان برای که دانش اهداف، از سوی دیگر بررسی (2018

تواند بر پیشرفت تنها میکنند نههای تحصیلی خود تدوین میعیتموق

تواند سالمت روان، آموزان، بلکه حتی میتحصیلی دانش

پذیری فردی و آوری، سازگاری و مسئولیتپذیری، تابانعطاف

.  (2016، 4)لی، هرلود و یوها را نیز تحت تأثیر قرار دهد اجتماعی آن

وپرورش اییاد زمینه یکی از اهداف و وظایف مهی آموزشهمچنین 

های سالی، کارآمد و مسئول برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسان

برایان، گاال، ) برای ایفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی است

هارتی  -آل سابی، آل زبیدی، آل ؛2014، 5وود، گیی هار، چیو داوید

از بین این عوامل دلزدگی تحصیلی یکی از  .(2016، 6و کاظی

)وانگ، های بازدارنده اهداف فردی در آموزش است ترین عاملمهی

 . (2017، 7لیو، دینگ، ژو، لیو و زن

هایی از قبیل هدلزدگی، هییانی منفی و منفعل کننده است که با تیرب

های ناخوشایند، برانگیختگی فیزیولوژیکی سطح داشتن احساس

پایین، فقدان ادراک شدۀ تحریک شناختی، افکار نامرتبط با تکلیف 

هایی )برای مثال خیالپردازی(، به طول انیامیدن ذهنی زمان و تکانه

برای فرار از موقعیت القاء کننده دلزدگی از راه عدم مشارکت، 

و همکاران،  8والگوت، فیورال، کارپر -)ووگلشود میتوصیف 

های در واقع، دلزدگی یک هییان است که شامل مؤلفه. (2012

عاطفی )احساسات ناخوشایند آزاردهنده(، شناختی )ادراکات 

تغییریافته در مورد زمان(، فیزیولوژیکی )کاهش انگیختگی(، نشانگر 

صوتی، و حالت بدنی( و انگیزشی )انگیزش برای  ای،)نمود چهره

رسد که تغییر فعالیت یا ترک موقعیت( است. در بدو امر به نظر می

شده دلزدگی یک هییان زودگذر است، اما مرور پیامدهای گزارش

، )پکران برانگیز استهای تیربی متعدد، تأملدلزدگی در پژوهش

. به صورت کلی دلزدگی تحصیلی نتایج (2014، 9ریهال،گوتز و پ

ها برای به بسیار منفی بر روی یادگیری فراگیران و نیز توانایی آن

کارگیری راهبردهای شناختی و سایر راهبردهای آموزشی در هنگام 

ها همچون خانه دارد، مطالعه در محیط آموزشی و حتی سایر موقعیت

زدگی تحصیلی دشواری در تنظیی یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر دل

است، یک نکته بسیار مهی این است که بی نظمی  10شناختی هییان

 درصد از اختالل های روانی است 75هییانی ویژگی اصلی در 

استاسیون، فریولی، دی . (2016، 11ایستوود و  فهلمن کاوالیر، ،)ادوارد

در پژوهش خود که با  (2017) 12آرو -دی چیاچیو، پپ و سالمیال

هدف بررسی اثرات مستقیی و غیرمستقیی دلزدگی تحصیلی، تعامل و 

 210آموزان با کنترل عامل سن و جنس، بر روی افسردگی در دانش

آموز ایتالیایی در مقطع دبیرستان انیام دادند به این نتییه دانش

آموزان، اثرات قوی بر موفقیت تحصیلی دلزدگی دانشرسیدند که 

طور مستقیی و غیرمستقیی با ها دارد که اثرات منفی آن بهآن

 افسردگی، و مشارکت در مدرسه ارتباط دارد.

واکنش افراد در برخورد با موقعیت پیشرفت، از جمله منابع 

هایی را بسیار سرگرم های فردی است. برخی چنین موقعیتتفاوت

 گیرند و برخی آن را موقعیتی اضطرابننده و چالشی در نظر میک

گیرند؛ دسته اول به واسطه اطمینان از انگیز و فلج کننده در نظر می

توانایی خود برای موفقیت در غلبه بر یک چالش جدید دچار 

شوند؛ اما دسته دوم، به جای تمرکز بر توانایی خود هییانات مثبت می

شوند که این فقیت، بر احتمال شکست متمرکز میبرای دستیابی به مو

شود. این گونه اش منیر میامر به تمایل فرد برای حفظ خودپنداره

کار  افراد راهبردهای متفاوتی را برای حفظ ارزشمندی خود به

ترین این از جمله متداول .(2016، 13فراداز، فریر، وال، نانز) گیرندمی

کنند برای توجیه عملکرد ضعیف که افراد سعی می راهبردها آن است

 .ها را زیر سوال نبردخود دالیلی بیاورند که این دالیل، توانایی آن

اند؛ این راهبردهای غیر مولد را نامیده (1978) 14برگالس و جونز

ریزی ی است از برنامهسازبنابراین، خودناتوانسازی عبارت خودناتوان

آمیز که شخص برای حفظ یا برای موانعی بر سر راه عملکرد موفقیت

 .زندها میافزایش عزت نفس خود، دست به اییاد آن
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سازی، آن را خودناتوان( با شناسایی انواع 1985) رکین و بامگاردنر

سازی رفتاری کالمی قرار دادند. خودناتواندر دو طبقه کلی رفتاری و 

تراشی واقعی )اییاد موانع واقعی( بر سر راه  مانع عبارت است از

 .دهدرسیدن به موفقیت که احتمال موفقیت را کاهش می

کالمی  سازی اظهاری )کالمی( عبارت است از اظهاراتخودناتوان

شناختی؛ یا مشکالت و استرسورهای روان های فیزیکیناشی از ضعف

پردازند بدین معنی که افراد قبل از موقعیت ارزیابی به بیان موانعی می

بندی اما تقسیی. احتمالی آینده را به وسیله آن توجیه کنند که شکست

در این حوزه انیام  (2016) 1کانو مک کالرکجدیدتری توسط 

به دو بعد درونی و بیرونی سازی رو ها، خودناتوانگرفته است. آن

سازی بیرونی پیدا کردن یا به وجود بندی کرده اند. خودناتوانتقسیی

آوردن موانعی است که عملکرد ضعیف را به خوبی توجیه کند و به 

سازی خودناتوان. این وسیله از احساس شایستگی فرد محافظت کند

دو سازی است که درونی نیز بعد شناختی و عاطفی خودناتوان

افتد که هایی اتفاق میخصوصیت مهی دارد: اول اینکه در موقعیت

های ورزشی، تکالیف درسی فرد قرار است ارزیابی شود؛ مانند رقابت

های عاطفی رخ سازی درونی در موقعیتو... دوم اینکه خودناتوان

)توروک و  دهد؛ مانند شرم، گناه، افسردگی، خودارزشی پایینمی

در پژوهشی با  (1398کوثر، خادمی و نقش ). (2018، 2سزابو

ای گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطهرابطه کمال هدف 

 نفس متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت

گرایی به این نتییه رسیدند که بین کمال تحصیلی سازی خودناتوان و

کاری تحصیلی به واسطۀ خودکارآمدی و منفی و اهمال

سازی، رابطۀ غیرمستقیی معناداری وجود دارد، اما رابطۀ خودناتوان

کاری تحصیلی گرایی مثبت و اهمالمستقیی و غیرمستقیی کمال

 طور مستقیی باگرایی مثبت بهمعنادار نیست. همچنین کمال

سازی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان

سازی کاری تحصیلی و همچنین رابطه مستقیی خودناتواناهمال

کاری تحصیلی معنادار است، ولی رابطۀ مستقیی تحصیلی با اهمال

سازی کاری تحصیلی و خودناتوانعزت نفس با متغیرهای اهمال

فصیحانی فرد، جوکار، خرمایی و حسین چاری . معنادار نیست

سازی در ای خودناتواننقش واسطهای با هدف در مطالعه (1398)

های روابط یافته رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

ساختاری نشان داد که احساس گناه هی به طور مستقیی و هی از طریق 

ی تحصیلی را به شکل مثبت سازی بیرونی، سازگارخودناتوان

کند. درباره احساس شرم نتایج بیانگر آن بود که این بینی میپیش

سازی درونی به صورت منفی سازگاری احساس با واسطه خودناتوان

های پژوهش از یک کند. در میموع یافتهبینی میتحصیلی را پیش

بینی هییانات در ارتباط با سو بیانگر تفاوت در نیمرخ پیش

سازی و سازگاری تحصیلی و از سوی دیگر بیانگر تفاوت ودناتوانخ

سازی در گری دو نوع راهبرد درونی و بیرونی خودناتوانمیانیی

 .بینی سازگاری تحصیلی بودپیش

های خود را تنظیی هییان فرایندی است که از طریق آن افراد هییان

رخور به طور دکنند تا بهصورت هشیار یا ناهشیار تعدیل میبه

تنظیی . (، ب2014، 3)گروستقاضاهای محیطی گوناگون پاسخ دهند 

هییان فرآیندی است که منیر به تغییر در نوع، شدت، مدت و بیان 

ای از تعامل با محیط شود که باعث پرورش سطح بهینهاحساسات می

کاهش استرس، و اندازی و حفظ رفتار انطباقی و شده و در به راه

)گرابر  های منفی و رفتار ناسازگارانه حائز اهمیت استتیربه هییان

عنوان تنظیی هییان را به (2004) 5گراتز و رومر. (2014، 4و کاسوف

مشتمل بر الف( آگاهی و درک هییان، ب( پذیرش  یامقوله

انایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتار هییانات و ج( تو

منظور دستیابی به اهداف فردی و کردن مطابق با اهداف مطلوب به

های شود که استراتژی. تصور میاندمطالبات موقعیتی تعریف کرده

تنظیی هییان ناسازگارانه )به عنوان مثال اجتناب(، خطر بروز 

دهند، در تی را افزایش میشناخهای روانمشکالت هییانی و آسیب

عنوان حالی که راهبردهای سازگارانه )به عنوان مثال، حل مسأله( به

سانتوز،  -کنند )مارتینز، فریر و فرریافاکتورهای محافظتی عمل می

با  (1398بزدوده ) و وفاپور امیریان، صادقی، (. نتایج مطالعه2016

تعلل  و کمالگرایی تحصیلی بین رابطه از علّی مدل تدوین هدف

هییانی  خودآگاهی میانییگری نقش با دانشیویان تحصیلی ورزی

 تعلل ورزی بر مستقیی صورت به تحصیلی کمالگرایی که داد نشان

 همچنین است تأثیرگذار هییانی و خودآگاهی تحصیلی

معنی و منفی رابطه تحصیلی ورزی تعلل با نیز هییانی خودآگاهی

 مطلوب پژوهش پیشنهادی مدل با داده ها مناسب برازش دارد، دار

در مطالعه خود با عنوان دلزدگی مرتبط با  (2017) 7کانوس می باشد.

که  آموزان به این نتییه دست یافتندمدرسه و راهکارهای مقابله دانش

 مدرسه،های دلزدگی تحصیلی به عواملی همچون خستگی از خواسته
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های تحصیلی بودن، هییانبدبینی نسبت به مدرسه، احساس ناکارآمد 

زاکی، ویلیامز و شود. و ناتوانی در مدیریت عواطف منفی حاصل می

در پژوهشی تحت عنوان نقش تنظیی هییان در  (2016) 1گرایک

های این نتییه رسیدند که مهارت به آموزان،رضایت تحصیلی دانش

شاگرد را تسهیل کرده و از طریق ارزیابی  -تنظیی هییان ارتباط معلی 

و این  شودیمشناختی مثبت باعث رفتار و یادگیری کارآمدتر 

آموزان را بهبود موفقیت و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش تواندیم

 بخشد.

ترین منابع شخصی آموزان مهیجایی که دانشدر میموع، از آن

آینده برای توسعه هر کشور هستند؛ بنابراین، بررسی و آموزش 

منظور مشارکت در توسعه اجتماعی مسئولیت این افراد به جانبههمه

(، اما با توجه 2018)تورکان و همکاران،  استاصلی سیستی آموزشی 

پژوهشی  حالتابهتوسط محققین  شدهانیامبه اینکه در جستیوهای 

صوص ارتباط متغیرهای مورد بررسی یافت نشد، لذا با توجه به در خ

های که به آموزان انیام پژوهشنگاه متفاوت نظام آموزشی به دانش

ای شد تا پژوهش حاضر شناسی تحصیلی بپردازد مسألهدرک آسیب

 از تحصیلی زندگی صورت گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه،

 و یادگیری تربیت بر که است دفر زندگی هایدوره نیترمهی

 و هالیاقت آنیا در و گذاردمی تأثیر فرد آمیزموفقیت و ثمربخش

 اما شود.می حاصل علمی هایپیشرفت و نشیندبار می به هاتوانایی

 موانع ها،چالش انواع با آموزاندانش تحصیلی، یروزانه زندگی در

دوره )از جمله نمرات ضعیف، سطوح استرس،  این خاص فشارهای و

ی عملکرد، کاهش انگیزش و تعامل و یهیدرنت، نفساعتمادبهتهدید 

 موانع این با برخورد در آموزاندانش از برخی شوند.می ...( مواجه

 آموزاندانش از دیگری گروهی اما کنند،می عمل موفق هاچالش و

از عوامل  آگاهی منظوربه اساس، این هستند. بر ناموفق زمینه این در

گیری آسیب شناسی برای انیام شناختی و تربیتی آن در شکلروان

ای دیگر انیام این پژوهش بود. لذا این شناختی مسألهمداخالت روان

زدگی دل و دشواری تنظیی هییانیپژوهش با هدف الگوی ساختاری 

آموزان سازی تحصیلی در دانشتحصیلی: نقش میانیی خودناتوان

 انیام شد. متوسطه دوره دوم پسر
 

 روش پژوهش

 2ساختاری معادلهیابی همبستگی از نوع مدل -روش پژوهش توصیفی

(SEMبه )ای از طور خاص معادالت رگرسیون ساختاری )آمیخته

 یابی معادله ساختاریمدلتحلیل مسیر و تحلیل عاملی( بود. این روش 

است و  Amosافزار اساس نرم( بر CBSEM) 3مبتنی بر کوواریانس

این رویکرد به تخمین ضرایب مسیرها، بارهای عاملی با استفاده از به 

حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس کوواریانس مبتنی بر نمونه و 

 . (2016، 4بایرن) پردازدماتریس کوواریانس مبتنی بر مدل می

جامعه آماری این پژوهش را گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

که در سال  آموزان مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاهدانشکلیه 

در مقطع متوسطه مشغول به تحصیل هستند تشکیل  1398تحصیلی 

گیری روش نمونه با استفاده از(. در این پژوهش N=3821دهند )می

ه در . بدین صورت کآموزان انتخاب شدندنفر از دانش 600 ایخوشه

شهر کرمانشاه به چهار جهت جغرافیایی تقسیی شد )شمال، ابتدا 

جهت  2جنوب، شرق و غرب( در ادامه از چهار جهت جغرافیایی 

 3شمال و جنوب انتخاب شدند. در ادامه از هر جهت جغرافیایی نیز 

مدرسه مقطع متوسطه  6مدرسه مقطع متوسطه انتخاب شد. در میموع 

نفر به صورت تصادفی انتخاب  100نیز انتخاب که از هر مدرسه 

شدند. بدین صورت که ضمن دسترسی به مدارس با هماهنگی و 

کسب میوزهای الزم از مسئولین از مدیران و دبیران درخواست شد 

تا لینک پرسشنامه آنالین در کالس خود به اشتراک بگذارند. مالک 

 . و والدسال و زندگی با هر د 18تا  14سنی های ورود شامل دامنه

پیشنهادهای مختلفی جهت  متخصصان آماریالزم به ذکر است که 

تعداد افراد یک نمونه در روش الگویابی معادالت ساختاری  تعیین

نمونه مورد تحلیل ( 1987) 5اند. بنا به پیشنهاد بنتلر و چوارائه داده

ی الگویابی معادالت ساختاری، باید ها، در شیوهجهت آزمون فرضیه

آزمودنی باشد. به این ترتیب در پژوهش  15ای هر متغیر حداقل به از

شد ولی به نفر می 45متغیر وجود داشت که نمونه موردنظر  3حاضر 

 600ها نمونه خاطر افزایش اعتبار بیرونی و نرخ برگشت پرسشنامه

برای  (2021) 6سوپرهمچنین بر اساس فرمول  نفری در نظر گرفته شد.

، 19/0 7یابی معادله ساختاری با اندازه اثرمحاسبه حیی نمونه در مدل

، تعداد سؤاالت 2 9، تعداد متغیرهای مکنون80/0 8توان آزمون

تعداد  05/0و میزان خطای  10پذیر و  متغیر مشاهده 81 10پرسشنامه

 نفر است. بنابراین در این پژوهش  947و حداکثر  100حداقل نمونه 

پرسشنامه توضیح شد. در نهایت  600خاطر افزایش اعتبار بیرونی به

 از ابزارهای زیر استفاده شد: هابرای جمع آوری داده
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 از یکی تحصیلی زدگیدل مقیاس :دلزدگی تحصیلیمقیاس 

 پری، و )پکران،گوئتز پیشرفت هییانات پرسشنامه فرعی هایمقیاس

 گیری اندازه منظور به سؤالی 22 مقیاس این .است  (2005 و2002

 طراحی یادگیری و کالس درحین آموزاندانش زدگیدل سطح

 )برای گرفته صورت هایپژوهش در معموالً حال این با .است شده

زانک  و دنیلز،الی کالسن، و تسه ؛ 2010 وهمکاران، پکران مثال

 با مرتبط زدگیدل یا  کالسی زدگیدل سؤال 6 یا 5 از (2014 ،

 زدگیدل وجه دو این از یک هر سنیش منظور به یادگیری

 باید هادهندهپاسخ هامقیاس این دو هر شود. درمی استفاده تحصیلی

 تا مخالف کامالً =1)از ایدرجه 5 لیکرت مقیاس یک بر اساس

 مختلف هایدر پژوهش .دهند پاسخ هاپرسش به موافق( =کامال5ً

 قرار تأیید مورد زدگی تحصیلیدل مقیاس سنیی روان هایویژگی

 اکتشافی عامل تحلیل با (2002) و همکاران پکران .است گرفته

 فرعی هایمقیاس از یکی عنوان به را عامل این ایسازه روایی

 دو برای 92/0پایایی  همچنین .داد نشان تحصیلی پرسشنامه هییانات

 نشان مطالعات نیز دیگر .کردند گزارش فرعی مقیاس این وجه

است )پکران  داده نشان خوبی درونی پایایی مقیاس این که اندداده

 روان هایویژگی ( نیز2013) ( تسه و همکاران2010و همکاران،

 چینی فرهنگ دو برای را یادگیری با مرتبط زدگیدل مقیاس سنیی

 ثبات و پایایی اخیر پژوهش در. کردند گزارش مطلوب و کانادایی

 نیکدل، ایران گرفت در قرار تأیید مورد نیز مقیاس این گیریاندازه

 از نفری 600 نمونه یک روی ( بر1389) کریمی و فرزاد کدیور،

 هایمقیاس و پرسشنامه روایی پسر دبیرستانی و دختر آموزاندانش

 یادگیری( با مرتبط زدگیدل و کالسی زدگی)دل زدگیدل فرعی

 مقیاس سازهایروایی تأییدی، عامل تحلیل .احراز کردند را

آلفای  روش از استفاده با مقیاس این پایایی .داد نشان را زدگیدل

 پایایی ضریب که دادند نشان پژوهشگران شد. این محاسبه کرونباخ

 پژوهش است. در 86/0و 83/0با  برابر ترتیب به مقیاس دو این آلفای

 به کرونباخ آلفای ضریب محاسبه با مقیاس این پایایی نیز حاضر

 به دست آمد. 90/0و 88/0با  برابر ترتیب

سازی در مقیاس خودناتوان (:SHS) 1یمقیاس خود ناتوان ساز

ساخته شد. این مقیاس گرایش  2و رودوالتجونز توسط  1982سال 

های کامالً موافق تا کامالً مخالف سازی را با پاسخافراد به خودناتوان

های سازی با سازهسنید. همبستگی مقیاس خودناتوان( می5تا  0)

 245مرتبط با آن مانند عذرتراشی و کمی سعی و تالش در یک نمونه 

گزارش  70/0تا  38/0درونی آن از و همسانی  6/0تا  27/0نفری از 

سؤال(،  9شده است. این مقیاس دارای سه خرده مقیاس خلق منفی )

سؤال( است. روزنبرگ در سال  7سؤال( و عذرتراشی ) 7تالش )

آموز دانش 5024برای ساخت این مقیاس، آن را روی  1965

دبیرستانی در ایالت نیویورک اجرا کرد و ضرایب پایایی و روایی آن 

 نامه توسط نیکناماین پرسشبه دست آورد.  77/0و  82/0را به ترتیب 

برای تعیین میزان اعتبار مورد ارزیابی قرار گرفت. و برآورد  (1388)

درصد محاسبه کرده است و در سطح  84ها  ضریب همبستگی آن

معنادار بود که نشان دهنده روایی مالکی برای این مقیاس است.  01/0

به دست آمد  96/0مقیاس با روش آلفای کرونباخ  ضریب پایایی کل

حیدری و . در پژوهش نامه بودو حاکی از پایایی قابل قبول پرسش

ضریب همبستگی به دست آمده از اجرای مقیاس  (1388همکاران )

روزه نشان داد که عوامل، زیر  15سازی با فاصله زمانی خودناتوان

سازی در دو اجرا دارای همبستگی باال مره کل خودناتوانها و نمقیاس

برای نمره کل است که  86/0برای عامل تالش تا  47/0و معنادار از 

با نتایج حاصل از پژوهش استروپ، در مورد تحلیل مقیاس 

که پایایی مقیاس را به روش آزمون میدد  1986سازی در خودناتوان

داشت. بررسی اعتبار مقیاس گزارش کرده بود، همخوانی  76/0

سازی با روش بررسی همسانی درونی نشان دهنده آلفای خودناتوان

برای نمره کل  77/0برای عوامل تالش و عذرتراشی تا  6/0

های روانسنیی سازی است و با توجه به سایر ویژگیخودناتوان

  مقیاس حاکی از همسانی درونی قابل قبولی است. 

مقیاس  (:DERS) 3تنظیم هیجانیهای پرسشنامه دشواری

آیتمی است که توسط  36دشواری در تنظیی هییانی یک مقیاس 

شده است. این پرسشنامه دارای شش طراحی( 2004)گراتز و رومر 

های هییانی اند از: عدم پذیرش پاسخخرده مقیاس است که عبارت

های دست زدن به (، دشواری29و  25، 23، 21، 12، 11سؤاالت )

(، 23و  26، 20، 18، 13رفتار هدفمند )اهداف( سؤاالت )

و  27، 24، 19، 14، 3های کنترل تکانه )تکانه( سؤاالت )دشواری

و  17، 10، 8، 6، 2(، فقدان آگاهی هییانی )آگاهی( سؤاالت )32

(، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیی هییانی )راهبردها( 34

(، فقدان شفافیت هییانی 36و  35، 31، 30، 28، 22، 16، 15سؤاالت )

دهی به این مقیاس بر (. نحوه پاسخ9و  7، 5، 4، 1)شفافیت( سؤاالت )

  ای لیکرت است.درجه 5اساس یک مقیاس 

 

1. Self-Handicapping Scale 

2. Jones & Rhodewalt 

3. Dificulty Emotion Regulation Scale 
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گذاری دارای نمره 34و  24، 22، 20، 17، 10، 8، 7، 6، 2، 1سؤاالت 

گراتز و رومر ضریب آلفای  (.2004گراتز و رومر، معکوس است )

تر های آن را بزرگمقیاسو خرده 93/0کرونباخ کل این پرسشنامه را 

نشان دهندۀ همسانی درونی این پرسشنامه گزارش کردند که  80/0از 

 4-8بازآزمون آن نیز در یک دوره زمانی  -است.  پایایی آزمون

، P<01/0و نمره کل  P 57/0<P<01/0ها ای برای )زیر مقیاسهفته

88/0=P زاده، سعیدیان، خان( مناسب گزارش شد. در یک پژوهش

پایایی این پرسشنامه را در یک نمونه ایرانی بر  چاری و ادریسیحسین

های اساس آلفای کرونباخ )و باز آزمایی( برای عدم پذیرش پاسخ

)و  81/0(، دشواری در انیام رفتار هدفمند 91/0)و  88/0هییانی 

(، فقدان شفافیت 83/0)و  81/0(، دشواری در کنترل تکانه 86/0

( و 79/0) 66/0انی (، فقدان آگاهی هیی81/0)و  74/0هییانی 

زمان ( گزارش کردند. روایی هی88/0)و  83/0راهبردهای محدود 

زمان آن با پرسشنامه افسردگی این پرسشنامه نیز از طریق اجرای هی

صورت گرفته بود، نتایج نشان  BIAو اضطراب بک  BDI-IIبک 

های تنظیی هییانی دارای های پرسشنامه دشواریداد که خرده مقیاس

 51/0تا  16/0با اضطراب بک و  44/0تا  11/0ضریب همبستگی  دامنۀ

با افسردگی بک است. در پژوهش حاضر ضریب پایایی این مقیاس 

و به ترتیب برای  93/0ها به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمودنی

های کنترل تکانه ، دشواری84/0ها خرده مقیاس عدم پذیرش هییان

به دست  75/0و شفافیت هییانی  76/0، فقدان آگاهی هییانی 76/0

 آمد.

 نتایج

 روش اجرای پژوهش

ضمن هماهنگی با مدیریت انیووام پژوهووش ابتوودا  یبووراپژوهشگر، 

آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه و بیان اهمیت و ضرورت 

پس از اخذ میوزهای الزم و معرفی نامه در مدارس مقطع و پژوهش 

دهد. هدف از انیام تحقیق را توضیح می متوسطه دوم حضور یافته؛ و

در ادامه از مدیران و دبیران خوسته شد که لینک پرسشنامه را در 

کالس خود به اشتراک بگذارند و ضمن توضیح مختصری در 

آموزان در تحقیق خصوص اهمیت پژوهش رضایت تمامی دانش

جلب می شود با ذکر این توضیح که نیازی به درج نام و اطالعات 

ها محرمانه بوده و فقط در راستای اهداف وصی نیست و دادهخص

آموزی تمایل به حضور در پژوهش مطالعه استفاده شد. اگر دانش

نداشته باشد، هیچ اجباری برای تکمیل پرسشنامه در فرآیند پژوهش 

نیست و در پایان مطالعه، شرکت کنندگان از نتایج تحقیق آگاهی 

های توصیفی محاسبۀ شاخصیابند. در این پژوهش جهت می

متغیرهای پژوهش، مانند میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و 

همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش و نیز محاسبه  حداکثر نمرات

ها استفاده شد و جهت بررسی فرضیه 26ویرایش  SPSSافزار از نرم

افزار رمساختاری با استفاده از ن معادلهیابی و مدل پژوهش، روش مدل

AMOS  های الزم به ذکر است با بررسی داده اجرا شد. 20ویرایش

پرسشنامه میوز  600های بدون پاسخ در نهایت مخدوش و پرسشنامه

 .ورود به تحلیل را گرفتند

 

 

 . مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
 

 P آماره M SD متغیرهای پژوهش

220/0 90/0 87/2 هیجانیعدم پذیرش پاسخ های   220/0  

154/0 85/0 89/2 عدم وضوح هیجانی  154/0  

112/0 88/0 91/2 دسترسی محدود به راهبرهای تنظیم هیجانی  112/0  

169/0 1 86/2 دشواری در انجام رفتارهدفمند  169/0  

143/0 83/0 90/2 دشواری در کنترل تکانه  143/0  

176/0 85/0 85/2 فقدان آگاهی هیجانی  176/0  

170/0 73/0 77/2 خلق منفی  133/0  

147/0 95/0 88/2 عذر تراشی  200/0  

205/0 88/0 86/2 تالش  028/0  

161/0 92/0 88/2 دلزدگی تحصیلی  187/0  
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شود میانگین )و انحراف مشاهده می 1طور که در جدول همان

استاندارد( متغیرهای پژوهش به همراه مفروضه نرمال بودن با استفاده 

 1اسمیرنف آمده است. با توجه به جدول  -از آزمون کولموگراف

اسمیرنف  -ها با استفاده از آزمون کولموگراففرض نرمال بودن داده

 برای متغیرهای پژوهش به درستی رعایت شده است.

های پرت برای بررسی مفروضه داده 1اینمودار جعبهنتایج حاصل از 

نشان داد که هیچ داده در کرانه باال و کرانه پایین قرار نداشت. برای 

 2بررسی روابط خطی بین متغیرها از روش ترسیی نمودار پراکندگی

رابطه  نمودار پراکندگی نشان داد که،از استفاده شود. نتایج حاصل 

بین متغیرها خطی است؛ به عبارت دیگر، نقاط در اطراف خط 

برای بررسی عدم وجود  .اندمستقیمی به صورت خوشه در آمده

( VIF) 4و عامل افزایش واریانس 3خطی چندگانه از آماره تحملهی

 های تحمل و عامل افزایشاستفاده شود. در پژوهش حاضر آماره

 10کوچکتر و از  1/0کدام از متغیرها به ترتیب از واریانس برای هیچ

بین خطی چندگانه در بین متغیرهای پیشبزرگتر نبود. بنابراین، هی

روشی ( DW) 5آزمون دوربین واتسوننتایج حاصل از  مشاهده نشد.

 های تحلیل مدل رگرسیونیماندهبرای تشخیص همبستگی در باقی

بود؛ بنابراین،  45/1تا  1ه نمرات این آزمون بین نشان داد که دامن

 .ها به درستی رعایت شده استمفروضه استقالل داده

 

 . ماتریس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 
 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

1 1          

2 76/0** 1         

3 69/0** 75/0** 1        

4 68/0** 74/0** 64/0** 1       

5 75/0** 80/0** 74/0** 64/0** 1      

6 71/0** 75/0** 70/0** 74/0** 69/0** 1     

7 64/0** 71/0** 63/0** 59/0** 66/0** 65/0** 1    

8 73/0** 78/0** 61/0** 71/0** 69/0** 74/0** 67/0** 1   

9 83/0** 82/0** 72/0** 69/0** 83/0** 77/0** 71/0** 82/0** 1  

10 65/0** 70/0** 71/0** 59/0** 74/0** 68/0** 58/0** 65/0** 76/0** 1 

 =2 ،هییانی های پاسخ پذیرش عدم =1 از منظور 2 جدول در نکته:

 ،هییانی تنظیی راهبرهای به محدود دسترسی =3 ،هییانی وضوح عدم

 =6 ،تکانه کنترل در دشواری =5 ،هدفمند رفتار انیام در دشواری =4

 و تالش =9 عذرتراشی، =8 منفی، خلق =7 ،هییانی آگاهی فقدان

  است. تحصیلی زدگیدل =10

 

 هایمؤلفه بین رابطه شودمی مشاهده 2 جدول در که طورهمان

 کل نمره با تحصیلی سازی خودناتوان و هییانی تنظیی هایدشواری

 دیگر عبارت به (.P≤001/0) است معنادار و مثبت تحصیلی زدگیدل

 و هییانی تنظیی هایدشواری در آموزاندانش چه هر

 نیز تحصیلی زدگیدل در بگیرند باالتری نمرات سازیخودناتوان

 آورند.می دست به باالتری نمرات

 

 

 

 

 
 

 

1. Boxplot 
2. scatter plot 

3. tolerance 

4. variance inflation factor (VIF) 
5. Durbin-Watson  
 

 

 

.123-138(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....دلزدگی تحصیلی و دشواری تنظیم هیجانیالگوی ساختاری (. 1400. )و همکاران حسین نیک اندام کرمانشاهی

 فصلنامه پژوهشی

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
4. شماره 10. دوره 1400زمستان   

 

http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/


133 

  
 
 

 سازی تحصیلیگری خودناتوان. شاخص های نیکویی برازش مدل پیشنهادی برای بررسی میانجی3جدول 
 

 برازش قابل قبول مدل پیشنهادی نام شاخص هاشاخص

 های برازش مطلقشاخص
χ² 903/315  درصد 5بزرگتر از 

GFI 945/0 9/0≤ 

AGFI 925/0 9/0≤ 

 های برازش تطبیقیشاخص

NNFI 936/0 9/0≤ 

NFI 948/0 9/0≤ 

CFI 953/0 9/0≤ 

RFI 929/0 9/0≤ 

IFI 953/0 0-1 

 های برازش مقتصدشاخص
PNFI 695/0 5/0≤ 

RMSEA 06/0 01/0≥ 
 

شود، شاخص های برازندگی مشاهده می 3همان طور که در جدول 

اند. بنابراین با توجه به در نتییه آزمون  الگوی پیشنهادی آورده شده

های برازش تطبیقی مطلق، شاخصهای برازش مطلوب بودن شاخص

های برازش مقتصد دست به اصالح مدل نزدیی در نهایت و شاخص

طور ها برخوردار بود. هماناز برازش مطلوب با داده مدل پیشنهادی

معنی  (²χ) 1مقدار خی دو شود در مدل تأییدی نهاییکه مشاهده می

طور دار شده است، اما از آنیا که در نمونه های بزرگ این شاخص به

توان آن را به عنوان مالکی مطمئن در معمول معنی دار است و نمی

ها در نظر گرفت. یشنهادی با دادهجهت بررسی برازش  الگوی پ

همچنین، سایر شاخص های برازندگی، مانند نسبت میذور خی به 

 2، شاخص برازندگی افزایشی454/2با مقدار   (df /²χدرجه آزادی )

(IFI با مقدار )3، شاخص برازندگی تطبیقی95/0 (CFI با مقدار )

برازش ، شاخص 94/0( با مقدار GFI) 4، شاخص نیکوی برازش95/0

(، شاخص NNFI=93/0)  5لویس -هنیار شده یا شاخص توکر

(، شاخص برازندگی AGFI=92/0) 6نیکوی برازش تعدیل یافته

 8( و ریشه میانگین میذورات خطای تقریبNFI=94/0) 7هنیار شده

(RMSEA با مقدار )حاکی از برازش مطلوب الگوی تأییدی  07/0

 ها است. نهایی با داده
 

1. Chi- Square 

2. incremental of fit index 
3. comparative of fit index 

4. goodness of fit index 

5. tucker - lewis index 
6. adjusted goodness of fit index 

7. normal of fit index 

8. root mean square error of approximation
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . برازش مدل نهایی پژوهش 1شکل 
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های دهد که وزن رگرسیونی استاندارد مؤلفهنشان می 4نتایج جدول 

های )مکنون( ارائه شده پذیر(  و سازهمربوط به هر سازه )متغیر مشاهده

های تنظیی استاندارد و مستقیی دشواریاست. بر این اساس ضریب 

های تنظیی هییانی به ، دشواری98/0سازی هییانی به خودناتوان

 10/0سازی به دلزدگی تحصیلی و خودناتوان 71/0دلزدگی تحصیلی 

باشد که همه مسیرهای استاندارد مستقیی، غیرمستقیی و کل می

کمتر از  (. با توجه به سطح خطایP≤001/0باشند )دار میمعنی

01/0≥P توان چنین برداشت کرد که تمام در رابطه با تمام متغیرها می

دارای ارزش بیشتر از صفر هستند.  P≤01/0دار متغیرها در سطح معنی

درصد از تغییرات مربوط  96نتایج همچنین بیانگر آن است که 

شود. بر های تنظیی هییانی تببین میسازی توسط دشواریخودناتوان

درصد از تغییرات مربوط به دلزدگی تحصیلی  64ساس حدود این ا

سازی تببین های تنظیی هییانی و خودناتوانتوسط متغیرهای دشواری

شود. ضرایب استاندارد مستقیی، غیرمستقیی و کل متغیرهای می

 آمده است. 4زاد در جدول برونزاد، میانیی و درون

 

 ثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش. ضرایب استاندارد ا4جدول 
 

 متغیر
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم اثرات کل

 تنظیی هییانی سازیخودناتوان تنظیی هییانی سازیخودناتوان تنظیی هییانی

 - - 977/0 - 977/0 سازیخودناتوان

 093/0 096/0 708/0 096/0 801/0 دلزدگی تحصیلی

 923/0 945/0 - 945/0 923/0 تالش

 844/0 864/0 - 864/0 844/0 عذرتراشی

 755/0 773/0 - 773/0 755/0 خلق منفی

 - - 861/0 - 861/0 عدم پذیرش

 - - 844/0 - 844/0 فقدان آگاهی هیجانی

 - - 877/0 - 877/0 دشواری کنترل تکانه

 - - 791/0 - 791/0 دشواری رفتار هدفمند

 - - 815/0 - 815/0 دسترسی محدود

 - - 904/0 - 904/0 عدم وضوح هیجانی
 

 گیریبحث و نتیجه

 و دشواری تنظیی هییانیهدف پژوهش حاضر الگوی ساختاری 

سازی تحصیلی در زدگی تحصیلی: نقش میانیی خودناتواندل

یابی معادله ساختاری نشان داد آموزان بود. نتایج حاصل از مدلدانش

سازی های تنظیی هییانی اثر مثبت مستقیمی بر خودناتوانکه دشواری

)صادقی و همکاران، دارد. این نتایج با مطالعات دیگر برای مثال 

 ( همخوانی دارد.2017؛ کانوس، 2016زاکی و همکاران،  ؛1398

ناتوانی در تنظیی هییان توان گفت که در تبیین این فرضه می

-ها، مشکالت تطابقی و زمینهدر حیطۀ وسیعی از هییانز آمودانش

پذیری فرآیند نسبت نظمی آسیبشود. این بیهای موقعیتی دیده می

در به هییان و ناتوانی در تنظیی پاسخ های شدید همراه با آن 

نظمی عبارتند از: . خصوصیات این بیآوردمی وجودهب آموزاندانش

بیزاری افراطی نسبت به کسب تیربۀ هییانی، ناتوانی در تنظیی 

برانگیختگی شدید جسمی، مشکل در برگرداندن توجه از محرک 

هییانی، آشفتگی شناختی و اختالل در پردازش اطالعات، کنترل 

ناکافی رفتارهای تکانشی مربوط به عواطف نیرومند مثبت و منفی، 

اندهی و انتخاب فعالیت برای نیل به اهداف غیر دشواری در سازم

وابسته به خُلق در هنگام برانگیختگی هییانی و تمایل به انیماد 

های نظمی فراگیر در حیطهبی، هییانی در هنگام استرس خیلی باال

دهد و شامل ابعاد رفتاری، مختلف سیستی هییانی درونی رخ می

شود آموزان میدانشدر  جسمی، شناختی و تیربی پاسخ هییانی

 .(1398)صادقی و همکاران، 

که دچار مشکل در  یآموزانتوان گفت که دانشدیگر، می عبارتبه

ت جسمانی و روانی ناشی از این الدلیل مشک به تنظیی هییان هستند

ل ممکن است از وجود هییانات مثبت و منفی خویش آگاهی الاخت

 نتوانند به مختلفهای  قرار گرفتن در موقعیت  و هنگامنداشته باشند 

ت جسمانی و روانی الزیرا مشک ؛خوبی از هییانات خود استفاده کنند

 های اجتماعی، خود را بهشود که آنان در موقعیتآنان باعث می

 های اجتماعیصورت منفی ارزیابی کنند و کمتر خود را در موقعیت
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ی التصورت مشک تواند بهزندگی درگیر کنند که آثار منفی آن می

ابعاد فرسودگی تحصیلی ظاهر شود؛ اما آموزش تنظیی هییان به   در

ها بر شود که از وجود هییانات منفی و تأثیر منفی آنآنان باعث می

های خویش آگاهی پیدا کنند و با باز ارزیابی هییانات در موقعیت

ش کنند الداشتن زندگی هییانی خویش ت مختلف نسبت به سالی نگه

طور خاص  ت جسمانی، روانی و بهالو از این طریق میزان مشک

آموزان دارای دانشدهند.  تحصیلی خویش را کاهش زدگیدل

توانند زیاد نمی احتمال به هنگام تحصیلدر  دشواری در تنظیی هییان

صورت مفید استفاده نمایند و در مقابل به میزان  هییانات مثبت به از

ت المنفی برخوردارند و این امر موجب مشک زیادی از هییانات

دیگری ازجمله درک منفی از خویشتن، نگرانی نسبت به روابط با 

تبع آن عملکرد مناسب  دیگران و عملکرد اجتماعی نامناسب و به

تحصیلی در  زدگیدلشود که خود دلیلی بر ها میتحصیلی در آن

 .(2016)زاکی و همکاران،  آنان است

یابی معادله ساختاری نشان داد که مدل نتایج حاصل از

زدگی تحصیلی دارد. این سازی اثر مثبت مستقیمی بر دلخودناتوان

؛ 2017نتایج با مطالعات دیگر برای مثال )فریولی و همکاران، 

کوثر و ؛ 1395و تقوی، نریمانی، عینی ؛ 2016کالرک و مک کان، 

مبنی بر اینکه  (1398فصیحانی فرد و همکاران،  ؛1398همکاران، 

زدگی تحصیلی سازی یکی از عوامل تأثیرگذار بر دلخودناتوان

 آموزان است همخوانی دارد.دانش

آموزان دارای کرد که دانشتوان به این اشاره می این فرضیهتبیین در 

های منفی خود برای دور شدن از هییان خود ناتوان سازی اللاخت

کنند. بدین معنی که با به تعویق انداختن در وظایف خود استفاده می

شود، از هییانات از بعضی کارها که انیامشان باعث هییان منفی می

صل از انیام ترتیب احساس بد و منفی حا مانند و بدینمنفی دور می

تدریج  کنند. این افراد با استفاده از این روش بهآن کار را تیربه نمی

افتاده و فشار روانی حاصل از انیام ندادن  در تکالیف خود عقب

تکالیف موجب کاهش بهزیستی روانی، اجتماعی، بروز عوارض 

تحصیلی زدگی دلنتییه  روانی و در اختالالتجسمانی ناشی از 

کند تا افراد کمک می آموزش تنظیی هییان به این ،براینشود؛ بنامی

از هییانات منفی خودآگاهی یافته و از عواملی که موجب بروز این 

تحصیلی و زندگی اجتماعی شده، شناخت  هییانات منفی در زمینه

جای  آموزند که بهوه بر این، این افراد میالمناسب را پیدا کنند. ع

جای فرار از  درستی بپذیرند و به ها را بهفرار از هییانات منفی؛ آن

 های برای آن، از مهارت خود ناتوان سازیها و جایگزین کردن آن

 

 من)  مانند مثبت  هییانات   و  استفاده کرده  تعدیل و تنظیی هییانی

هایی را کی در درس توانایی مقابله با قبول هییان منفی ناشی از نمره

کنی تا با نمره خوب در امتحان بعدی احساس ش میالدارم و ت

را جایگزین هییانات منفی کنند و به این صورت  (خوشحالی کنی

: ازجمله اللت ناشی از این اختالکاهش بسیاری از مشک زمینه

گیری توان چنین نتییهدر کل می .آورندرا فراهی  خودناتوان سازی

تواند با هدف ت آموزش تنظیی هییان میالکرد که استفاده از مداخ

قرار دادن هییانات که نقش مهمی در رفتارهای ما در جامعه دارند، 

)فریولی  اجتماعی شود -ت روانیالساز کاهش بسیاری از مشکزمینه

 ( 2017و همکاران، 

درصد از  64معادالت ساختاری نشان داد که  یابیهمچنین نتایج مدل

های تنظیی های دشواریزدگی تحصیلی توسط مؤلفهواریانس دل

شود. این نتایج با مطالعات سازی تبیین میهییانی و خودناتوان

؛ کانوس، 2016؛ زاکی و همکاران، 2016)بورگس و دیبارتولو، 

؛ 2016؛ کالرک و مک کان، 2017؛ فریولی و همکاران، 2017

کوثر و همکاران،  ؛1392نریمانی، عباسی، ابوالقاسمی و احدی، 

 همخوانی دارد.( 1398؛ فصیحانی فرد و همکاران، 1398

که دچار مشکل  یآموزانکه دانشتوان گفت، در تبیین این نتایج می

ت جسمانی و روانی ناشی از الدلیل مشک به در تنظیی هییان هستند

ل ممکن است از وجود هییانات مثبت و منفی خویش الاین اخت

 فمختلهای آگاهی نداشته باشند و هنگام قرار گرفتن در موقعیت

ت الزیرا مشک ؛خوبی از هییانات خود استفاده کنند نتوانند به

های اجتماعی، شود که در موقعیت باعث می هاجسمانی و روانی آن

های صورت منفی ارزیابی کنند و کمتر خود را در موقعیت خود را به

صورت  تواند بهاجتماعی زندگی درگیر کنند که آثار منفی آن می

سودگی تحصیلی ظاهر شود؛ اما آموزش تنظیی فر ی در ابعادالتمشک

شود که از وجود هییانات منفی و تأثیر منفی هییان به آنان باعث می

ها بر خویش آگاهی پیدا کنند و با بازارزیابی هییانات در آن

داشتن زندگی هییانی  های مختلف نسبت به سالی نگهموقعیت

مانی، روانی و ت جسالش کنند و از این طریق میزان مشکالخویش ت

دهند.  تحصیلی خویش را کاهش زدگیدلطور خاص  به

 به هنگام تحصیلدر  دشواری در تنظیی هییانآموزان دارای دانش

صورت مفید استفاده  هییانات مثبت به توانند اززیاد نمی احتمال

نمایند و در مقابل به میزان زیادی از هییانات منفی برخوردارند و این 

ت دیگری ازجمله درک منفی از خویشتن، نگرانی الامر موجب مشک

آن   تبع  نسبت به روابط با دیگران و عملکرد اجتماعی نامناسب و به
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 زدگیدلشود که خود دلیلی بر ها میعملکرد مناسب تحصیلی در آن

 .(2016ت )ریس و همکاران، تحصیلی در آنان اس

 رۀحاضر، اطالعات ارزشمندی را دربا با وجود آنکه، نتایج مطالعه 

-در تبیین تفاوت سازیهییانی و خودناتوانهای تنظییدشواری نقش

 آموزاندانش در بین دلزدگی تحصیلیبینی شده در پیش های مشاهده

-تعمیی حاضر، مطالعۀهای فراهی کرده است، اما برخی از محدودیت

کند: اول نتایج مطالعه حاضر آن را با محدودیت مواجه می نتایج پذیری

به دلیل استفاده از ابزارهای  مطالعات دیگرهمچون بسیاری از 

 جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است خودگزارشی به

های مبتنی بر کسب تأیید کنندگان را به استفاده از شیوهمشارکت

کفایت فردی ترغیب کند.  بدنامی مربوط به عدم اجتماعی و اجتناب از

بین متغیرهای چندگانه در  ابطرو تحلیل منظوربه حاضر مطالعۀدوم، در 

 استفاده شد؛ توصیفیالگوی مفهومی پیشنهاد شده، از یک طرح 

های طولی کارگیری طرحها مستلزم بهبنابراین، تکرار و بسط این یافته

ی روابط بین متغیرهای از به اینکه برای ارزیاب همچنین با توجه. است

 شده است،ستفاده یابی معادالت ساختاری ضریب همبستگی و مدل

گیری علت و معلولی باید با احتیاط انیام شود. در بنابراین، نتییه

های تنظیی دشواریکند که حاضر تأکید می میموع، نتایج پژوهش

از  ن دلزدگی تحصیلیبینی و تبییدر پیش سازیهییانی و خودناتوان

مند در رو به پژوهشگران عالقهبرخوردار است. از این اهمیتی نقش با

های دیگری به غیر از پرسشنامه روش شود که ازن زمینه پیشنهاد میای

اعتباربخشی به  ها استفاده شود تا از محدودیتآوری دادهبرای جمع

ها خارج شود. همچنین در تحقیقات آینده، نقش ها و یافتهداده

وارد مدل گردد تا تبیین  ر دلزدگی تحصیلیمؤثر ب متغیرهای دیگر

فراهی یک الگوی مدلسازی معادالت ساختاری  بر اساسجامعتری 

های کمی و کیفی پژوهش و استفاده روش شود. عالوه بر این ترکیب

 ی دلزدگی تحصیلینظر تری از مبانیهای کیفی درک عمیقاز روش

های دشواریفراهی خواهد کرد. درنهایت، با توجه به ارتباط معنادار 

 کاهش، جهت گی تحصیلیدلزد سازی باتنظیی هییانی و خودناتوان

ابعاد   های آموزشی در زمینه، تهیه بستهآموزاندانش دلزدگی تحصیلی

 .کمک شایانی کنداشتیاق رفتاری، شناختی و عاطفی 
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شوورکت .اسووت شووده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصووول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشووتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تیاری ، عمومی هایبخش
 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر

 

 منابع

 (.1394) .مقدم، مرییلیال و عبدالهی ،ازگیرب سیروس؛ ،مرادی زاده

بررسی دختر مقطع متوسطه شهر خرم آباد در سال تحصیلی 

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم  ،93 -94

تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، 

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت 

مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز 

 .عه پایدارراهکارهای دستیابی به توس
https://civilica.com/doc/394741/ 

(. 1388حیدری، محمود؛ خداپناهی، محمدکریی و دهقانی، محسن )

سازی. سنیی مقیاس خودناتوانهای روانبررسی ویژگی

 .97-106(، 2) 7تحقیقات علوم رفتاری، 

چاری، مسعود و ادریسی، سعیدیان، محسن؛ حسینزاده، مصطفی؛ خان

سنیی های روان(. ساختار عاملی و ویژگی1391فروغ )

، میله علوم رفتاریبخشی هییانی. مقیاس دشواری در نظی

6 (1 ،)87-96.                            http://noo.rs/cPF2G 

( 1398عباس) بزدوده، و حسنا وفاپور، لیال؛ امیریان، مسعود؛ صادقی،

 و تحصیلی بین کمالگرایی رابطه از علّی مدل تدوین

 نقش پزشکی: با علوم دانشیویان تحصیلی ورزیتعلل

 -علمی دوماهنامه هییانی. میانییگری خودآگاهی

   -80(،2)12پزشکی  علوم در آموزش راهبردهای پژوهشی

88.          http://edcbmj.ir/article-1-1502-fa.html  

فصیحانی فرد، سارا؛ جوکار، بهرام؛ خرمایی، فرهاد و حسین چاری، 

سازی در رابطه ای خودناتواننقش واسطه(. 1398مسعود )

. پژوهش بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی

 .50-37(، 3) 7یادگیری آموزشگاهی و میازی، در 
[Doi:10.30473/etl.2020.50596.3146] 

.123-138(، 4) 10. شناسی مدرسه و آموزشگاهروان فصلنامه ....دلزدگی تحصیلی و دشواری تنظیم هیجانیالگوی ساختاری (. 1400. )و همکاران حسین نیک اندام کرمانشاهی

4. شماره 10. دوره 1400زمستان   

 

 فصلنامه پژوهشی

 مدرسه و آموزشگاه شناسیروان

https://civilica.com/doc/394741/
http://noo.rs/cPF2G
http://edcbmj.ir/article-1-1502-fa.html
https://dx.doi.org/10.30473/etl.2020.50596.3146
http://jsp.uma.ac.ir/
http://jsp.uma.ac.ir/
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رابطه ی کمال (. 1398کوثر، رئوف؛ خادمی، ملوک و نقش، زهرا )

گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای 

خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس 

 15های نوین تربیتی، . اندیشهتحصیلی سازی خودناتوان و

(1 ،)207-235. 

[Doi.org/10.22051/jontoe.2017.14118.1684] 

نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلی؛ ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. 

تعهد با  /رشیآموزش پذ یاثر بخش ی سهیمقا (.1394)

 یداراآموزان دانش یبر سازگار یانیه ییآموزش تنظ

-154(، 4)2، های یادگیریمیله ناتوانیی. اضیاختالل ر

176.                http://jld.uma.ac.ir/article_139.html 

لگوی (. ا1395نریمانی، محمد؛ عینی، ساناز و تقوی، رامین. )

آموزان تحصیلی در دانشسازی کالسی و خودناتوانرفتار

فصلنامه سالمت روان  ص.مبتال به ناتوانی یادگیری خا
 11-3(، 3)3، کودک

 http://childmentalhealth.ir/article- ۱-۱۵۲ -fa.html 
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