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 چکیده 
 بیشتر فکری/اطالعاتی پیرامون تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشیگذاری هرچهضرورت سرمایه

گی دهی به مطالبات زندزندگی تحصیلی و اهمیت اجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب برای پاسخ

یزشی و دهی به نیمرخ شناختی، انگهای رفتاری چندگانه در شکلتحصیلی و تبعات مختلف انتخاب گزینه

ة سالمت ندبازدار گر وهای رفتاری تسهیلرفتاری یادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل

مطالعة حاضر با هدف توسعه پرسشنامة رفتارهای سبک زندگی تحصیلی  است.تحصیلی را موجب شده

سنجی آن در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد. این تحقیق های روانمحور و تعیین ویژگیسالمت

عاصر انگیزش های مبه ظرفیت فکری نظریه در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، محقق کوشید تا با استناد

های رفتاری منتخب فراگیران را شناسایی کند. سپس، در همین مرحله ترین مدلپیشرفت تحصیلی متعارف

تربیتی و روانسنجی، نسخه اولیة بانک سواالت  شناسیروانمحقق با همفکری دو عضو متخصص در حوزة 

تشکیل داد. در ادامه، محقق با اخذ رویکردی استقرایی و به  های رفتاری رامشتمل بر اشکال مختلف مدل

را  های مربوط به هر مدل رفتاریترین مادهنگر، از میان بانک اولیه سواالت، مناسبکمک فنون تحلیل جزء
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برگزید. در مرحله دوم تحقیق، محقق با اخذ رویکردی قیاسی ضمن تحلیل ساختار عاملی ابزار توسعه 

تاییدی  نتایج تحلیل عاملیروایی و پایایی ابزار دست یافت. های فنیواهدی در دفاع از ویژگیشده، به شداده

گر سالمت تحصیلی و همچنین، نشان داد که ساختار چندبُعدی رفتارهای تسهیل AMOSافزار بر پایة نرم

بر این،  ادند. عالوهها برازش مطلوبی نشان دساختار چندبُعدی رفتارهای بازدارندة سالمت تحصیلی با داده

تحصیلی با  گر و بازدارنده سالمتنتایج مربوط به پراکندگی مشترک بین اشکال چندگانة رفتارهای تسهیل

ه پرسشنامة شده نشان داد کپیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و تنیدگی تحصیلی ادراک هایهیجان

در مجموع، نتایج این تحقیق از یک  است..محور از روایی سازه برخوردار سبک زندگی تحصیلی سالمت

راهم کرد محور فسوی، شواهدی در دفاع از منطق نظری زیربنایی پرسشنامة سبک زندگی تحصیلی سالمت

گیری مفهوم رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در بین و از دیگر سوی، نشان داد که این ابزار برای اندازه

 شود.  لقی میدانشجویان ایرانی ابزاری روا و پایا ت

  .سالمت تحصیلی، سبک زندگی تحصیلی شناسیروان: انگیزش پیشرفت، واژگان کلیدی

 مقدمه

 شناسیروان، جنبش 5زیستیامروزه، با روند رو به رشد پژوهش در حوزه سالمت روان و به

؛ سلیگمن، 3252، 2ای یافته است )نوریش، ویلیامز، اُکانر و رابینسونشتاب فزاینده 3مثبت

(. در این زمینه سؤالی مهم وجود دارد و آن اینکه 3226، 4ارنست، گیلهام، ریویچ و لینکینز

واقعی  های دنیایزیستی در موقعیتتوان دانش مزبور را با هدف ترویج و ارتقا بهچگونه می

و بکار بست. پاسخ به این سؤال در حوزه تعلیم و تربیت، مفهومی تحت عنوان آموزش 

 (. 3255، 9است )اُدز، رابینسون، گرین و اسپنس را شکل داده 1گرنپرورش مثبت

( 3255)اُدز و دیگران،  شناسی مثبتنگر با کاربرد اصول روانو پرورش مثبت آموزش

تا، های پیشرفت است. در این راسدرصدد ترویج و توسعه مطلوب بالندگی فرد در موقعیت

یشرفت و های پنگر در محیطو پرورش مثبت اهتمام متخصصین تربیتی به مطالعه آموزش

                                                           
1. Wellbeing 
2. Positive psychology 
3. Norrish, Williams, O’Conner, & Robinson 
4. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkinz 
5. Positive education 
6. Oades, Robinson, Green, & Spence 
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میان  زیستی و ایجاد پیوندیادگیری، با تأکید بر اهمیت نقش این رویکرد در پرورش به

زیستی و موفقیت تحصیلی به طور قابل مالحظه رو به افزایش است )نوریش و دیگران، به

وسعه در های رشد و تنهترین زمیعنوان یکی از مهمتحصیلی، به ترتیب، محیط(. بدین3252

ه هایی باشد کها و شایستگیتواند منبع اصلی کسب مهارتزندگی جوانان، همواره می

زیستی و سالمت روان با محیط و برخورداری مطلوب از به 5اریگساز دررا  قابلیت افراد

 پشتیبانی کند.

روز ملی مهم در بعنوان عاهای پیچیده و چالشی پیشرفت همواره به با این وجود، موقعیت

، 2؛ سون، لی و کیم3259، 3یلشوند )ونزل و ماتجارب هیجانی یادگیرندگان شناخته می

ها (. در این موقعیت3252، 1؛ ویگفیلد و کمبریا3259، 4؛ بوریک، سوریک و پنِزیک3251

های تحصیلی درگیر شوند، به استانداردهای رود تا در فعالیتاز یادگیرندگان انتظار می

د روابط ها و معلمان وشده نائل آیند، قوانین تحصیلی را تمکین کنند، با همکالسییینتع

ها جدید برقرار کنند و به عنوان عضوی از اجتماع محیط تحصیلی خویش در فعالیت

هایی از این دست، به عنوان وجه گری(. مطالبه3259یل، مشارکت نمایند )ونزل و ما

دگیری و آموزش، منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب های یاناپذیر موقعیتجدایی

؛ 3259؛ بوریک و دیگران، 3251شوند )سون و دیگران، هیجانی فراگیران شناخته می

 (. 3252ویگفیلد و کمبریا، 

 مند به قلمرو مطالعاتیترین چالش فراروی محققان تربیتی عالقهدر این راستا، مهم 

ش کلیدی است که چرا فراگیران پس از حضور در انگیزش پیشرفت، پاسخ به این پرس

های پیشرفت، الگوهای متمایز رفتاری، اعم از ارتقادهنده و بازدارنده سالمت و موقعیت

ویگفیلد و کمبریا،  ؛3223، 7؛ مارتین3224، 9گزینند؟ )سیفرتزیستی تحصیلی را برمیبه

شدت  اراند و برخی دیگر، به(؛ چرا برخی فراگیران از سالمت تحصیلی باالیی برخورد3252
                                                           

1. Adjustment 
2. Ventzel, & Miele 
3. Son, Lee, & Kim 
4. Burić, Sorić, & Penezić 
5. Wigfield, & Cambria 
6. Seifert 
7. Martin 
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های دشوار و در معرض اضطراب، افسردگی و ناامیدی قرار دارند و در برخورد با موقعیت

دهند؟ اتخاذ شوندگی و برخوردهای انفعالی از خود بروز میزا میل به تسلیمچالش

در  3ییافتگی اجتماعگر، سازشسازنده در مقابل راهبردهای تخریب 5ایراهبردهای مقابله

نایافتگی هیجانی، در مقابل سازش 2یافتگی هیجانینایافتگی اجتماعی، و سازشمقابل سازش

هایی است که فراگیران به دالیل مختلف و تحت تأثیر علل گوناگون، گیریازجمله جهت

 (. 3252؛ مارتین، 3224؛ سیفرت، 3259کنند )بوریک و دیگران، آن را برگزیده و دنبال می

ستا، محققان تربیتی الگوهای رفتاری اتخاذشده از سوی فراگیران را به پشتوانه در این را

اند قرار داده های شناختی معاصر در گستره مطالعاتی انگیزش پیشرفت مورد مطالعهنظریه

ترین الگوهای (. در معرفی متعارف3252؛ ویگفیلد و کمبریا، 3223؛ مارتین، 3224)سیفرت، 

، درماندگی 1در برابر عملکردی 4محورگیری هدف تسلطبه جهت توانرفتاری مزبور می

، 6، سرزندگی تحصیلی8آوری تحصیلی، تاب7شدهدر برابر خوشبینی آموخته 9شدهآموخته

عنوان یک مکانیسم دفاعی در قالب اتخاذ  به 55از شکست ، اجتناب52مشغولیت تحصیلی

، و اجتناب از 54کاری تحصیلیال، اهم52، فریبکاری تحصیلی53سازیراهبردهای خودناتوان

اشاره  58، و پرخاشگری منفعالنه57طلبی، اجتناب از کمک59گرایی غیرانطباقی، کمال51تالش

تردید، تجویز (. بی3251؛ سون و دیگران، 3224؛ سیفرت، 3252 ،3223نمود )مارتین، 

                                                           
1. Coping strategies 
2. Social adjustment 
3. Emotional adjustment 
4. Mastery goal orientation 
5. Performance goal orientation 
6. Learned helplessness 
7. Learned optimism 
8. Academic resilience 
9. Academic buoyancy 
10. Academic engagement 
11. Avoidant goal orientation 
12. Self-handicapping 
13. Academic cheating 
14. Academic procrastination 
15. Work avoidance  
16. Perfectionism 
17. Avoidance of help-seeking  
18. Passive-aggressive behavior 
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الح یک گر و یا اصهرگونه نسخه مناسب برای ایجاد یا تقویت یک رفتار سازنده و تسهیل

ار است. نگرانه آن رفتنایافته و مخرب، در وهله نخست نیازمند درک دقیق و واقعرفتار سازش

در این زمینه، تأکید بر تحلیل روشمند نشانگرهای ذهنی اثربخشی زندگی تحصیلی، اهمیت 

عات دهی به مطالبات زندگی تحصیلی و تباجتماع اَشکال متفاوت رفتارهای منتخب در پاسخ

دهی به نیمرخ شناختی، انگیزشی و رفتاری های رفتاری چندگانه در شکلب گزینهانتخا

یا  گر وهای رفتاری تسهیلیادگیرندگان، ضرورت توسعة ابزاری با هدف سنجش مدل

گی سبک زند»بازدارندة سالمت تحصیلی را در یک گستره مفهومی کالن تحت عنوان 

 است.  موجب شده« محورتحصیلی سالمت

نهفته است  5کانونی درک رفتارهای یادگیرندگان در مفهومی تحت عنوان انگیزشنقطه 

شود و شروع، ها و هیجانات اطالق میها، اهداف، نیازها، ارزشای از خواستهکه به مجموعه

؛ شانک و 3259دهد )ونزل و مایل، جهت، شدت، استمرار و کیفیت رفتار را توضیح می

ا به توان تفسیری رویکردهای نظری معاصر در حوزه انگیزش (. محققان با اتک3252، 3مالن

رین و روزآمدترین تاند. در معرفی برجستهپیشرفت، الگوهای رفتاری فراگیران را تبیین نموده

های توان به نظریهمحور در حوزه انگیزش پیشرفت، میهای مفهومی شناختبندیصورت

، 8، اسناد7، خودارزشمندی9دف پیشرفت، ه1، خودکارآمدی4ارزش-، انتظار2ارزش-کنترل

؛ مارتین، 3224؛ سیفرت، 3221و اسنایدر،  55استناد نمود )فلدمن 52و امید 6گریخودتعیین

3252 ،3223 .) 

                                                           
1. Motivation 
2. Schunk, & Mullen 
3. Control-value 
4. Expected-value  
5. Self-efficacy 
6. Achievement goal  
7. Self-worth  
8. Attribution  
9. Self-determination 
10. Hope 
11. Feldman, & Snyder 
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به ارزیابی فرد از توانایی اِعمال کنترل بر  5شدهارزش، کنترل ادراک-در نظریه کنترل

آن است که فراگیر برای خود نقش  های پیشرفت به معنیشود و در موقعیتامور اطالق می

(. 3229ای در دستیابی به موفقیت یا پیشگیری از شکست متصور باشد )پکران ، مالحظهقابل

شده به عنوان عنصر کلیدی در انگیزش پیشرفت، عامل مؤثری در مشغولیت کنترل ادراک

ین، ادارکات کنترل ا بر (. عالوه3253آید )شانک، شمار میهای یادگیری بهتحصیلی و بازده

است  زای زندگی تحصیلی همبستگی نشان دادههای استرسبهتر با موقعیت در مقابله

ای هشده در برابر محرککه افراد برخوردار از کنترل ادراکای( به گونه3223، 3)تامپسون

 ین،گذارند )مارتآوری بیشتری داشته و عملکرد بهتری از خود به نمایش میآزارنده تاب

 (. 3253؛ شانک، 3252

ها برای های فراگیران به انتظار آنارزش فرض بر این است که تالش-در رویکرد انتظار

(. رابطه انتظار 3229، 2اند، وابسته است )اسالوینموفقیت و ارزشی که برای آن موفقیت قائل

اقد یت یا فاهماست که فراگیران چه نتیجه و بازده را کمتعریف شدهای گونهو ارزش به

اهمیت ارزیابی کنند و چه انتظار دستیابی به آن را غیرممکن بدانند از انگیزه الزم برای تالش 

وان تفراگیران را می ترتیب، ویژگی انگیزشی(. بدین3253برخوردار نخواهند بود )شانک، 

گیرند مینظر از طریق تعامل میان انتظار احتمال موفقیت و ارزشی که برای آن موفقیت در

 (. 3222، 4بینی نمود )ویگفیلد و اکلزپیش

ه مدارانبر اساس دیدگاه خودکارآمدی، باورهای خودکارآمدی با رفتارهای پیشرفت

(. شواهد تجربی 3224مانند پردازش شناختی، انگیزش، تالش و پشتکار رابطه دارد )سیفرت، 

ایی چون هی باال با ویژگیاست فراگیران برخوردار از باورهای خودکارآمدی تحصیل حاکی

وند شخودانگیخته، خودگردان، راهبردی و عالقمند به استفاده از فراشناخت توصیف می

که فراگیران با کارآمدی پایین، از مواجهه با تکالیف (. در حالی3223، 1)مادوکس

ی بر بتنگیری از رفتارهای مکنند و بیشتر متمایل به بهرهانگیز یا دشوار اجتناب میچالش
                                                           

1. Perceived control 
2. Thompson 
3. Slavien 
4. Eccles 
5. Maddux 
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ار و متمایل انگیز یا دشوباشند، فراگیران کارآمد عالقمند به انجام تکالیف چالشعملکرد می

، 3؛ دوک3229، 5هستند )پاجارسمحور به استفاده از رفتارهای انطباقی و انتخاب هدف تسلط

(. عالوه بر این، فراگیران برخوردار از باورهای 3229؛ پکران، 5667، 2؛ بندورا5689

زا دگیهای تنیهای مقابله انطباقی در مواجهه با موقعیتدی، به دلیل استفاده از روشکارآم

کمتر  4کنند، از نقصان انگیزشمنفی کمتری تجربه می هایهای پیشرفت، هیجاندر موقعیت

، 1دهند )آرتینو و جونززیستی را نشان میهای بهبرند و سطح باالتری از شاخصرنج می

و پکران،  7برینک؛ لینن3253، 9مارتینی، هال، پکران، دیتمرس و تراتوین ؛ گوئتز، نت،3253

3255 .) 

در رویکرد نظری هدف پیشرفت، به جای تمرکز بر چیستی آنچه فراگیر به دنبال    

شود دستیابی بدان است، بر چرایی و دلیل فرد در تالش برای دستیابی به پیشرفت تأکید می

هایی اطالق (. انگیزش در این دیدگاه به تالش3259، 6سنکو؛ 3226، 8)اندرمن و اندرمن

ورزند، لذا انتخاب هر شود که افراد به منظور تحقق اهداف خویش بدان مبادرت میمی

الگوی رفتاری تحت سلطه اهدافی است که یادگیرندگان درصدد دستیابی بدان تالش 

، 55؛ دوک و لگت5689 ؛ دوک،3254، 52پنتریچ ؛ شانک، میس و3224کنند )سیفرت، می

(. اهداف پیشرفت به دو دسته عمده 5662، 53؛ نیکلز، کوب،  وود، یاکل و پاتاشنیک5688

شوند. اهداف تسلطی بر توسعه شایستگی و اهداف عملکردی می تسلطی و عملکردی تقسیم

(. بر اساس شواهد 3253؛ شانک، 3229و اندرمن،  52)گیلمنبر اثبات شایستگی تمرکز دارند 

ردازش انگیز، استفاده از راهبردهای پجربی، فراگیران تسلطی با انتخاب تکالیف چالشت

                                                           
1. Pajares 
2. Dweck  
3. Bandura 
4. Demotivation  
5. Artino, & Jones 
6. Goetz, Nett, Martiny, Hall, Pekrun, Dettmers, & Trautwein 
7. Linnenbrink 
8. Anderman & Anderman 
9. Senko 
10. Meece, & Pintrich 
11. Leggett  
12. Nicholls, Cobb, Wood, Yackel, & Patashnick 
13. Gilman 
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، عواطف مثبت و احساس مسئولیت در برابر تجارب پیشرفت و 5های مثبتعمیق، خودگویی

ز های فردی، ترس اشکست و فراگیران عملکردی با مشغلة ذهنی مفرط دربارة توانایی

وح باالی های منفی و سطکنترل، خودگوییبه عوامل غیرقابلارزیابی منفی، اسناد موفقیت 

؛ اندرمن و اندرمن، 3252، 3اند )کلرعواطف منفی مانند اضطراب رابطة مثبت نشان داده

 (.3224؛ سیفرت، 3253؛ شانک، 3229؛ گیلمن و اندرمن، 3226

(، آن است که موفقیت 5684) 2فرض اصلی در دیدگاه خودارزشمندی کاوینگتون

زشمند است و شکست تلویحاً به معنای ضعف در توانایی فرد است، به همین سبب افراد با ار

 هاآن هدف صیانت از ادراک خودارزشمندی و اجتناب از قضاوت دیگران درباره ناتوانی

(. 3253کنند تا به هر طریق ممکن از مواجهه با شکست اجتناب کنند )شانک، می تالش

است  های پیشرفت فزونی یافتهز شکست که امروزه در محیطااتخاذ رویکرد اجتناب 

سازی، اجتناب از ( و با راهبردهایی چون خودناتوان3255، 4)فارنیس، ترامونتانو، فیدا، پاسیلو

طلبی گرایی و اجتناب از کمککاری تحصیلی، فریبکاری تحصیلی، کمالتالش، اهمال

؛ مارتین، 3224؛ سیفرت، 3253د )شانک، یرگیابد با همان هدف صورت میظهور و بروز می

3223 .) 

کنند است که افراد برای وقوع رخدادها بیان می دیدگاه نظری اِسناد بر عللی متمرکز

یر و رفتار افراد تأث هااند زیرا بر باورها، هیجاناسنادها از منظر انگیزشی مهم (.5681، 1)واینر

ی و توان توانایعناصر اسنادی یادگیرندگان، میترین (. از متعارف3253گذارند )شانک، می

-کنترلناپایدار، و قابل-بیرونی، پایدار-تالش را نام برد که از سه ویژگی درونی

ان، پسایندهای هیجانی ش(. اسنادها بسته به ویژگی3252برخوردارند )کلر،  کنترلغیرقابل

عزت نفس را در پی دارند که  مثبت و منفی چون امید یا ناامیدی، شرم یا غرور، تحقیر یا

؛ 3254یابد )شانک و دیگران، ، الگوهای رفتاری متمایزی در فرد ظهور و بروز میمتعاقب آن

محور، عنصر اسنادی درونی، ترین عنصر اسنادی یادگیرندگان تسلط(. مهم3224سیفرت، 
                                                           

1. Positive self-statements  
2. Keller 
3. Covington 
4. Farnese, Tramontano, Fida, & Paciello 
5. Weiner 
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نفس، انگیزش اعتمادبهغالباً از این افراد  (.3224است )سیفرت، « تالش»کنترل ناپایدار و قابل

به شدت در قبال تجارب شکست یا موفقیت  باال و محور درونی رضایت برخوردارند و

ر تجارب یادگیری، در براب برایبا تعقیب راهبرد یادگیری خویش احساس مسئولیت نموده و 

ها، نشانه اشتباه خود در (. شکست در نظر آن3252شکست خویش پاسخگو هستند )کلر، 

ر ای بای خاص است، لذا آن را نشانهبی میزان تالش الزم برای موفقیت در تجربهارزیا

؛ لوپز، رُز، رابینسون، مارکوز و 5684کنند )کاوینگتون، ضرورت تالش بیشتر ارزیابی می

(. از سوی دیگر، یادگیرندگان عملکردی با 5669، 3، گراهام و تیلور3226، 5پیس روبیرو

یگران درصدد اثبات خویش به د« توانایی»کنترل پایدار و غیرقابلتأکید بر اسناد درونی، 

د و انها به شدت نگران قضاوت سایرین نسبت به توانایی خویش(. آن3252هستند )کلر، 

و  2؛ گیلمن، هیوبنر3253گیرند تا کودن به نظر نرسند )شانک، تمام تالش خود را بکار می

را به عنوان تهدیدی علیه توانایی خود ارزیابی (. این افراد تجربه شکست 3226فرالنگ، 

ستعد ابتال ها را مشوند و همین امر نیز آنکنند، لذا بر اجتناب از تجربه شکست متمرکز میمی

؛ گیلمن و دیگران، 3253کند )شانک، به انواع هیجانات منفی چون اضطراب و افسردگی می

3226 .) 

گری را ظرفیت گری، مفهوم خودتعیین( در نظریه خودتعیین3222و ریان ) 4دِسی

پذیرش  گری نیازمنداند. خودتعیینهای فردی بیان کردهبخشی به فعالیتآغازگری و نظم

و ضعف خود، آگاهی از تأثیر نیروها بر روی خود، و انتخابگری است )شانک و  نقاط قوت

عدی نگریسته ای چندبُ(. در این دیدگاه که به مفهوم انگیزش به شیوه3254دیگران، 

(. 3222شود )دسی و ریان، بخشی بیشتر تأکید میاست، بر انگیزش درونی و خودنظمشده

 دهد و از آنجا که افرادشده نیاز به انگیزش درونی را تحت تأثیر قرار میکنترل ادراک

اند در اعمال خود احساس مسئولیت نمایند و در انتخاب آزادی عمل داشته باشند انگیزه مایل

(. 3253، 1بیند )ریوآسیب می گریدرونی افراد در صورت عدم امکان ابراز خودتعیین
                                                           

1. Lopez, Rose, Robinson, Marques, & Pais-Ribeiro 
2. Graham & Taylor 
3. Huebner 
4. Deci & Ryan 
5. Reeve 
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ع شود دارای منبها از طریق فشارهای درونی و بیرونی کنترل میفراگیرانی که اعمال آن

 ها حاصل اراده فردی است از منبع کنترلکنترل بیرونی هستند و فراگیرانی که اعمال آن

روه اخیر، آزادانه و به دور از هرگونه فشار و صرفاً با هدف کسب درونی برخوردارند. گ

پردازند، برخالف گروه نخست لذت و نه پاداش یا دوری از محدودیت به انجام فعالیت می

شود ها جنبه ابزاری داشته و رفتار به واسطه نتیجه متعاقب آن انتخاب میکه انگیزه در آن

 (.3254)شانک و دیگران، 

در دیدگاه نظری امید، نه به عنوان یک هیجان که به عنوان یک نظام « یدام»مفهوم 

ی به شده برای تولید مسیرهایانگیزشی پویا و فعال در افراد عبارت است از ظرفیت ادراک

شده برای حرکت در این مسیرها )اسنایدر، راند و های مطلوب و انگیزه ادراکسمت هدف

توانایی »مشتمل بر دو بُعد « امید»شناختی ازه روان(. در این تعریف، س3223، 5سیگمون

 توانایی ایجاد انگیزه برای شروع»و « طراحی مسیرهایی به سوی اهداف مطلوب با وجود موانع

بر « عاملیت»و « هدف»است که هر دو بُعد شناخته شده« و تداوم حرکت در این مسیرها

، راند و 3کند )اسنایدر، لوپز، شورید میمالحظه امید در زندگی افراد تأکیآفرینی قابلنقش

شده یادگیرندگان را در ترسیم مسیرهای (. تفکر امیدوارانه، توانمندی ادراک3222فلدمن، 

ها نتعقیب این اهداف را در آ چندگانه دستیابی به اهداف مورد انتظار افزایش داده و انگیزه

مانند و قدم بتا در انجام تکالیف ثابتسازد ها را قادر میکند، ضمن این که، آنتقویت می

 (.3223ها نشود )اسنایدر و دیگران، افکار و احساسات منفی مانع حرکت و تالش آن

رویکردهای نظری مزبور به سؤاالت محققان مبنی بر چرایی و نحوه بروز رفتارهای 

توانایی  ،یافتگی نظیر اعتماد به خود در انجام یک رفتاریادگیرندگان در دو بُعد سازش

 رو، توانایی بازیابی خویش پس از تجربه شکست تحصیلی،های پیشبرداشتن موانع و چالش

نایافتگی نظیر انفعال و پایداری و استقامت در مواجهه با فشارهای تحصیلی و سازش

گران تراشی برای شکست، دغدغه ارزیابی دیدرماندگی، توسل به رفتارهای فریبکارانه، بهانه

علم رسان چون پرخاشگری منفعالنه نسبت به مخود، مبادرت به رفتارهای خودآسیبنسبت به 

                                                           
1. Rand, & Sigmon 
2. Shorey   
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و  اند )بوریکطلبی در مواقع نیاز و مواردی نظیر آن پاسخ دادهو استاد، اجتناب از کمک

؛ بومن، فرالنگ، 3223؛ مارتین، 3224؛ سیفرت، 3252؛ ویگفیلد و کمبریا، 3259دیگران، 

 (.3221؛ فلدمن و اسنایدر، 3223؛ اسنایدر و دیگران، 6322و جونز،  5شوچت، لیلز

 پژوهشگران پردازان ونظریه تالش غالب شود محصولهمانگونه که مالحظه می

 یادگیرندگان، رفتارهای انواع کنندة پدید آییتبیین مفهومی هایلمد توسعة به مندعالقه

 نظیر شناختی پیشایندی عوامل نواعا بین رابطة در باورها و هاهیجان ایواسطه نقش از دفاع

 ،2هدف گیریجهت ،3علّی اسنادهای انتظار، کنترل، خودکارآمدی، باورهای

رفتاری ارجح یادگیرندگان در دو بعد  الگوهای با خودارزشمندی و امید گری،خودتعیین

 تحصیلی ندگیسرز تحصیلی، مشغولیت تحصیلی، خوشبینی محور،یافته )هدف تسلطسازش

 شده،آموخته درماندگی طلبی،کمک از نایافته )اجتنابتحصیلی( و سازش آوریتاب و

ی، غیرانطباق گراییکمال منفعالنه، پرخاشگری کاری تحصیلی،اهمال از تالش، اجتناب

 4دالبیر های پیشرفت است )استینهارت وتحصیلی( در موقعیت سازی و فریبکارینخودناتوا

 (. 3224؛ سیفرت، 3228، 

صویری نگر که به مدد آن امکان بازنمایی تترتیب، اتخاذ نگاهی سیستماتیک و کلبدین

برای طرح  مناسبای از مختصات انگیزشی یادگیرندگان در ابعاد مختلف میسر گردد زمینه

رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت »مفهومی کالن تحت عنوان 

های جدید در قلمرو مطالعاتی سازی برای ظهور ایده، زمینهسازد. لذافراهم می« تحصیلی

و پرورش های آن با تأکید بر مواضع فکری جنبش آموزش انگیزش پیشرفت که یکی از جلوه

(، ضرورتی است که به اتکای آن، پدیدآیی 3226)سلیگمن و دیگران،  نگر تجلی یافتهمثبت

ی را رتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلنظیر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ا ایمسئله

دهد. ما در تحقیق حاضر تالش نمودیم تا با نگاهی یکپارچه به مورد تأکید قرار می

تبیینی  گیری از توانرویکردهای نظری معاصر در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت و بهره

                                                           
1. Boman, Furlong, Shochet, Lilles 
2. Causal attributions 
3. Goal orientation 
4. Steinhardt & Dollbier 
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مدلی  پیشرفت را در هایها، الگوهای رفتاری متعارف و پربسامد یادگیرندگان در محیطآن

ن ای گردهم آوریم. بدیبه گونه« محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»مفهومی با عنوان 

حصیلی ها، سبک زندگی تتوان ضمن برقراری ارتباطی ارگانیک و پویا میان آنترتیب، می

 ،ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی فراگیران را از بُعد عنصر زیربنایی انگیزش پیشرفت

( و به اتکای پشتوانه تئوریک مسئله انتخابی و شواهد 5معنا بخشیده و ترسیم کرد )شکل 

 آن توسعه داده و اعتباریابی نمود. جهت سنجش یابزارتجربی، 
 رفتارهای ارتقادهنده سالمت تحصیلی

      

 رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی

 بازدارنده سالمت تحصیلی  . رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و1شکل 

 های رفتاری وعلمی که با هدف مطالعه ویژگی هایتردید، ارزش و اعتبار پژوهشبی

د ابزارهای شود غالباً به مددر قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت انجام می یادگیرندگانروانی 

سبک زندگی تحصیلی  
سالمت محور

تاب آوری
خوشبینی

مشغولیت

درماندگی 
آموخته 

شده

اجتناب از 
کمک 
طلبی

پرخاشگری 
منفعالنه

اهمال 
کاری

خودناتوان 
سازی

اجتناب از 
تالش

فریبکاری

کمالگرایی  
غیرانطباقی

سرزندگی

هدف 
تسلطی تقویت رفتارهای 

ارتقادهنده سالمت  

تحصیلی تحصیلی  

ش رفتارهای  کاه

بازدارنده سالمت  

تحصیلی  
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در این  سازند.یهای قابل اعتماد را فراهم ممعتبری است که امکان سنجش و دستیابی به یافته

هایی چون ابزار .نداگوناگونی توسعه یافته و معرفی شدهمتعدد و های ابزارها و مقیاس زمینه،

، پرسشنامه 5تحصیلی هایبخشی هیجانپیشرفت، پرسشنامه نظم هایپرسشنامه کنترل هیجان

. گریها ابزار دآوری تحصیلی، مقیاس سرزندگی تحصیلی و ده، مقیاس تاب3هدف پیشرفت

در  رندگانیادگیهای روانشناختی مرتبط با رفتار گیری سازه یا سازههریک، سنجش و اندازه

وجود، ابزاری که بتوان به  این اند. باپذیر نمودهرا برای محققان امکان های پیشرفتمحیط

زش در قلمرو مطالعاتی انگی« محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»کمک آن سازه مفهومی 

، ابزاری که دامنه سنجش آن .است نشده تا کنون ساخته ،مورد سنجش قرار داد پیشرفت را

صیلی سبک زندگی تح»اجتماع الگوهای رفتاری فراگیران را در قالب مفهومی کلی با نام 

 ، الگوهای رفتاریمطالعه حاضردر  .دربرگیرد« ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی

 های نظری معاصر انگیزش پیشرفت در قالب مدلی مفهومیگاهارجح فراگیران به پشتوانه دید

به عنوان یک کل واحد مورد « محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»و نوآورانه با عنوان 

قادهنده و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارت پرسشنامهو  بررسی و تبیین دقیق قرار گرفته

ت. اس شده ه و اعتبارسنجیبرای سنجش آن توسعه یافتبازدارنده سالمت تحصیلی 

 سؤالن به دنبال دستیابی به پاسخی علمی برای ای ان در تحقیق حاضرترتیب، پژوهشگربدین

لی گر و بازدارنده سالمت تحصیکه چه رفتارهایی ساختار الگوهای تسهیل هستند اساسی

تارهای فر برای سنجشدر همین راستا ای که دهند و پرسشنامهمیرا تشکیل یادگیرندگان 

سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی طراحی و توسعه یافته است، 

 از چه مختصات روانسنجی برخوردار است؟

  

                                                           
1. Academic Emotion Regulation Questionnaire (AERQ) 
2. Achievement Goal Questionnaire (AGQ) 
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 شناسیروش

قرار دارد. روش تحلیل آماری در این  5پژوهش حاضر توصیفی و در رده مطالعات همبستگی

ها رابطه نزدیک دارد، یکی کاهش داده است. این رویکرد که با فنون 3تحقیق تحلیل عاملی

(. تحلیل عاملی 3252، 2است )میرز و دیگراناز بیشترین کاربردها را در توسعه آزمون داشته 

. در این تحقیق، هر یک از دو روش با 1و تأییدی 4شود: اکتشافیبه دو دسته کلی تقسیم می

 اند.کار گرفته شدهکارکرد معین و متناسب با هدف مورد نظر به

. به دبنا بر ماهیت موضوع، تحقیق حاضر طی دو مطالعه مقدماتی و اصلی به اجرا درآم

منظور جلوگیری از اثر آزمون و ضرورت مشارکت هر آزمودنی در یک بار اجرای پرسشنامه 

الزم بود تا به هر آزمودنی تنها در یک مرحله )مقدماتی یا اصلی( امکان مشارکت داده شود. 

عملی گشت. جامعه آماری در مطالعه امعه آماری متفاوت تحقق این مهم و جبا انتخاب د

دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی  ،اول

دانشگاه شهید بهشتی  5269کننده در ترم تابستان دانشجویان شرکت ،در مطالعه دوم و 69-61

ای که و مطالعه مقدماتی و اصلی به روش غیراحتمالی سهمیهگیری در هر دتعیین شد. نمونه

ای گیری سهمیهگیری احتمالی است، انجام شد. نمونهای در نمونهمعادلی برای روش طبقه

های جامعه شود ویژگیگیری غیرتصادفی است که در آن سعی مییک روش نمونه

(. در این نوع 532ص ،5261زاده، االمکان در نمونه وجود داشته باشد )حسنحتی

تحقیق حاضر از دو مالک در محققان شود. نظر گرفته می هایی درمالک ،گیرینمونه

 اند. بدین معنی که با توجه به اهمیت وجود واریانسجنسیت و رشته تحصیلی استفاده نموده

ایه و پهای تحصیلی انسانی، علوم تالش شد تا از زنان و مردان و نیز از رشته ،الزم در نمونه

خاب در مطالعه مقدماتی با هدف انت باشد. تقریباً متوازن وجود داشتهمهندسی به نسبت فنی

پرسشنامه  وسیله اینکه آیا سازه مورد سنجش به نسخه نهایی پرسشنامه و تعیین این 9هایماده

                                                           
1. Correlation 
2. Factor analysis 
3. Meyers, Gamst, & Guarino 
4. Exploratory 
5. Confirmatory 
6. Items 
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ا نه، گیری کرد یه بهترین وجه اندازههای منطقی و ماندنی بوسیله زیرمقیاستوان بهرا می

گرفت. های آزمون مورد تحلیل قرار کنندگان به تعداد نسبتاً زیادی از مادهشرکت پاسخ

یزش های معاصر انگ(. در این مرحله، با استناد به ظرفیت فکری نظریه3252)میرز و دیگران، 

ب فراگیران های رفتاری منتخترین مدلپیشرفت تحصیلی و پیشینه تجربی موجود، متعارف

نجی، تربیتی و روانس شناسیرواناندیشی دو متخصص در حوزة با هم . سپسی شدشناسای

های رفتاری با گانه مدلماده در قالب اشکال سیزده 348نسخه اولیة بانک سؤاالت مشتمل بر 

ه گروه بر روی س ،شد و با توزیع متوازن آن در سه پرسشنامه هیهروایی صوری و محتوایی ت

دانشجوی کارشناسی دختر و پسر به اجرا درآمد. در این  5212عداد نمونه مجزا جمعاً به ت

پرسشنامه با اخذ  882تحلیل، های غیرقابلمرحله، پس از پاالیش و جداکردن پرسشنامه

فاده از نگر )تحلیل عاملی اکتشافی( با استرویکردی استقرایی و به کمک فنون تحلیل جزء

  SPSSافزار ها از نوع واریماکس در نرمملهای اصلی و چرخش متعامد عاتحلیل مؤلفه

ک ان باناز میهای هر مدل رفتاری ترین مادهمناسبترتیب، مورد تحلیل قرار گرفت و به این

تار ساخدر مطالعه دوم، با اخذ رویکردی قیاسی ضمن تحلیل  انتخاب شد. االتاولیه سؤ

دست بنی روایی و پایایی ابزار های فشواهدی در دفاع از ویژگی عاملی ابزار توسعه یافته،

پرسشنامه منتخب حاصل  از مطالعه  مقدماتی،  به همراه  ماده 534. در این مرحله، آمد

دانشجوی  912بر روی یک گروه نمونه به تعداد  مالکبه عنوان ابزار پیشرفت  هیجانات

ز با استفاده اها داده کارشناسی دختر و پسر به اجرا درآمد. در تحلیل عاملی مطالعه دوم،

و ساختار عاملی مدل مفروض شد پردازش  AMOSافزار تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم

 )روایی عاملی( به همراه روایی سازه )همگرا و واگرا( و پایایی ابزار مورد سنجش قرار گرفت.

 از قرار زیر است:ی سنجش پژوهش حاضر ابزارها

این  :صیلیتح رتقادهنده و بازدارنده سالمترفتارهای سبک زندگی تحصیلی ا پرسشنامه -

 دهی با قابلیت اجرای فردی و گروهی توسعهپرسشنامه به عنوان یک پرسشنامه خودگزارش

-ظارنظری معاصر انگیزش پیشرفت شامل انت رویکردهایدر توسعه این ابزار، به  است. یافته

، اسناد، گریارزش، خودکارآمدی، هدف پیشرفت، خودتعیین-ارزش، کنترل

مزبور  هاییک از نظریه است. با تکیه بر نشانگرهای هر خودارزشمندی، و امید استناد شده
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آن مبتنی  روایی صوری و محتوایی ها تشکیل  شد واولیه آیتمو پیشینه تجربی موجود، بانک 

ر قراأیید ت ، اصالح وسنجی مورد بررسیو روان تربیتی شناسیرواندیدگاه خبرگان حوزه  بر

روی سه گروه نمونه مجزا به  ماده بر 348مقدماتی جمعاً به تعداد  ابتدا سه پرسشنامه. گرفت

تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس تحلیل به شیوه  هادادهاجرا درآمد. پس از اجرای مقدماتی، 

های اصلی و محاسبه آلفای کرونباخ )همسانی درونی(، تأثیر هر سؤال بر همسانی مؤلفه

های . آیتمدشبررسی همبستگی هر سؤال با کل نمره الگوی رفتاری تجزیه و تحلیل  درونی و

دارای  هایمربوط به هر مدل رفتاری با شناسایی اولین عامل ذیل هر سازه زیربنایی و آیتم

یربنایی های زهای اصلی مربوط به هر یک از سازهبیشترین بار عاملی با آن عامل به عنوان ماده

آیتم  534. بدین ترتیب، پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی، مشتمل بر انتخاب شدند

شده، برای اجرا بر روی افراد نمونه طراحی و تدوین الگوی رفتاریِ شناسایی 52به تفکیک 

ماده  79ماده مربوط به رفتارهای ارتقادهنده سالمت تحصیلی و  48شد. در این پرسشنامه، 

ه هر ماده دهندگان باید بده سالمت تحصیلی معین گردید. پاسخمربوط به رفتارهای بازدارن

( پاسخ دهند. 5( تا کامالً مخالفم )1ای لیکرت از کامالً موافقم )درجه 1بر روی طیف 

، نسبتاً 2، نظری ندارم نمره 4، نسبتاً موافقم نمره 1نحو که گزینه کامالً موافقم نمره بدین

های زیربنایی و دهد. سازهرا به خود اختصاص می 5مره و کامالً مخالفم ن 3مخالفم نمره 

نی تحصیلی عبارت از خوشبی گر سالمتعد رفتارهای تسهیلیک در بُ های هرتعداد آیتم

(، سرزندگی تحصیلی 52) سلطیگیری هدف ت(، جهت8(، مشغولیت تحصیلی )52تحصیلی )

تحصیلی شامل درماندگی د بازدارندگی سالمت ( و در بُع52آوری تحصیلی )(، تاب52)

کاری (، اهمال52(، پرخاشگری منفعالنه )6طلبی )(، اجتناب از کمک52شده )آموخته

(، و 52(، فریبکاری تحصیلی )55(، اجتناب از تالش )7سازی )(، خودناتوان6تحصیلی )

، یباشند. در مطالعه دوم با استفاده از تحلیل عاملی تأیید( می52گرایی غیرانطباقی )کمال

گر و مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای تسهیل روایی عاملی پرسشنامه از ساختار عاملی با

ان ها برازش قابل قبولی را نشبازدارنده سالمت تحصیلی دفاع نمود. مدل عاملی مزبور با داده

یلی سالمت تحص هایگرتسهیلابعاد چندگانة سانی درونی ضرایب همداد. در مطالعه حاضر، 

، 62/2 تسلطیگیری هدف ، جهت81/2 ، مشغولیت تحصیلی86/2خوشبینی تحصیلی شامل 



 11 / ... یلیتحص یسبک زندگ یپرسشنامه رفتارها یابیساخت و اعتبار

 

عد های زیربنایی بُیک از سازه ، و در هر62/2آوری تحصیلی ، تاب62/2سرزندگی تحصیلی 

طلبی ، اجتناب از کمک63/2شده  بازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموخته

، 62/2سازی ، خودناتوان62/2کاری تحصیلی ، اهمال64/2، پرخاشگری منفعالنه 64/2

 محاسبه شده 61/2گرایی غیرانطباقی ، کمال69/2، فریبکاری تحصیلی 61/2اجتناب از تالش 

 است. 

( 3221) 3(: پکران، گوئتز و پریR-AEQ) 5های پیشرفتنسخه کوتاه پرسشنامه هیجان -

دف با هعدی زارشی چندبُگ-یک ابزار خودهای پیشرفت را به مثابه هیجانپرسشنامه 

در را  نوع هیجان متفاوت هشتپرسشنامه این  .توسعه دادندهای پیشرفت گیری هیجاناندازه

تیب، تربدین سنجد.میموقعیت پیشرفت تحصیلی کالس درس، مطالعه و امتحان سه 

های ، هیجان2های مربوط به کالسهای پیشرفت شامل سه مقیاس هیجانپرسشنامه هیجان

کنندگان به هر ماده بر است. مشارکت 1های مربوط به امتحانو هیجان 4به یادگیری مربوط

دهند. در = کامالً موافق پاسخ می1= کامالً مخالف تا 5ای لیکرت از اساس طیف پنج درجه

های لذت، ( ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس3227، گوئتز و پری )9مطالعه پکران، فرنزل

 های مربوط بهاضطراب، شرم، ناامیدی و خستگی در مقیاس هیجان امیدواری، غرور، خشم،

، در مقیاس 62/2و  62/2، 86/2، 89/2، 89/2، 83/2، 76/2، 81/2کالس به ترتیب برابر با 

، 89/2، 84/2، 89/2، 71/2، 77/2، 78/2های مربوط به یادگیری به ترتیب برابر با هیجان

، 78/2های مربوط به امتحان به ترتیب برابر با نو در نهایت در مقیاس هیجا 63/2و  62/2

پور، درتاج و و احدی گزارش شد. آزادعبدهلل 63/2و  87/2، 63/2، 89/2، 77/2، 89/2، 82/2

ه اند. در مطالع( ساختار عاملی این پرسشنامه را در دانشجویان ایرانی ارزیابی نموده5262)

 هبپرسشنامه نشان داد که ساختار عاملی مرت فارسی هنتایج تحلیل عاملی تأییدی نسخها، آن

، غرور، خشم، اضطراب، شرم، واریلذت، امید هایگیری هیجانتر پرسشنامه برای اندازهالبا

                                                           
1. The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ-R)  
2. Perry 
3. Class-related emotions  
4. Learning-related emotions  
5. Test-related emotions 
6. Frenzel 
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حان س درس، یادگیری و امتالهای تحصیلی مختلف شامل کناامیدی و خستگی در موقعیت

ضرایب همسانی درونی در مطالعه حاضر، به طور تجربی از روایی درونی آن حمایت کرد. 

پیشرفت منفی شامل اضطراب، خشم، ناامیدی، خستگی و شرم به ترتیب برابر با  هایهیجان

پیشرفت مثبت شامل  هایو ضرایب همسانی درونی هیجان 77/2و  79/2، 81/2، 82/2، 83/2

 بدست آمد. 82/2و  82/2، 88/2لذت، امید و غرور به ترتیب برابر با 

 ها یافته

سبک زندگی تحصیلی  مدل عاملی برای پرسشنامه ترینشناسایی مناسببا هدف 

نظری ابزار مزبور، سه مدل عاملی رقیب شامل مدل های استناد پشتوانه محور و بهسالمت

 ردِمحور و مدل عامل منفگر سبک زندگی تحصیلی سالمترفتارهای تسهیلمل منفردِ عا

االتر ب محور، مدل چندعاملی مرتبهمتسبک زندگی تحصیلی سالرفتارهای بازدارنده 

 بهی و در نهایت، مدل چندعاملی مرتسبک زندگی تحصیلگر و بازدارنده رفتارهای تسهیل

 المت تحصیلی و مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارندهگر ساول رفتارهای تسهیل

 سالمت تحصیلی آزمون و نتایج آن استفاده شد.

وط به روایی عاملی پرسشنامه سبک زندگی تحصیلی سالمت قبل از گزارش نتایج مرب

محور با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، همسو با پیشنهاد میرز و دیگران 

ـ  2و کشیدگی 3ـ به کمک برآورد مقادیر چولگی 5متغیری( مفروضه بهنجاری تک3252)

های چولگی و کشیدگی آماره آزمون و تأیید شد. به طور کلی، از آنجا که مقادیر عددی

صیلی، بینی تحگر سالمت تحصیلی شامل خوشلبرای هر یک از پنج مدل رفتاری تسهی

وری آمحور، سرزندگی تحصیلی و تابگیری هدف تسلطمشغولیت تحصیلی، جهت

شده، هتحصیلی و هشت مدل رفتاری بازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموخت

سازی، اجتناب از کاری، خودناتوان، پرخاشگری منفعالنه، اهمالطلبیاجتناب از کمک

قرار داشتند و همچنین،  -5+ تا 5گرایی غیرانطباقی در بازة تالش، فریبکاری تحصیلی و کمال

                                                           
1. Univariate normality  
2. Skewness  
3. Kurtosis  
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های چولگی و کشیدگی ا از دو برابر آمارههمقادیر خطای معیار متناظر با هر یک از آماره

رفتاری  هایمتغیری در سطح نمره کلی هر یک از مدلبیشتر نبود، مفروضه بهنجاری تک

-رعایت شد. عالوه بر این، به منظور آزمون مفروضه خطی بودن، از روش دیداری پراکنش

ای در نمودارهای مختلف نشان داد که مدل تغییر در نگار استفاده شد. روند تغییر نقاط داده

دیر عددی منتسب به مدل دیگر، به صورت مقادیر عددی هر مدل رفتاری به ازای تغییر در مقا

یک تابع خطی بود. بنابراین، مفروضه خطی بودن نیز رعایت شد. در نهایت، به منظور آزمون 

از چند طرح تحلیل رگرسیون چندگانه در مطالعه حاضر  5خطی چندگانهمفروضه عدم هم

ر معادله رگرسیونی های تحمل و عامل تورم واریانس در هاستفاده شد. مقادیر عددی آماره

ر به محوگر سبک زندگی تحصیلی سالمتهای رفتاری تسهیلکه در آن هر یک از مدل

حور مگرهای سبک زندگی تحصیلی سالمتعنوان یک متغیر برآمد، از طریق دیگر تسهیل

-المتهای سبک زندگی تحصیلی سبینی هر یک از بازدارندهبینی شد و همچنین، پیشپیش

خطی های رفتاری بازدارنده نشان داد که مفروضه عدم همیگر مدلمحور به کمک د

های مختلف برقرار بود. عالوه بر این، در مطالعه حاضر برای مدیریت چندگانه بین مدل

 استفاده شد. 3های گمشده از روش بیشینه انتظارداده

حور مسبک زندگی تحصیلی سالمت با هدف تعیین روایی عاملی نسخه فارسی پرسشنامه

در دانشجویان با اخذ رویکردی قیاسی و با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تأییدی، 

ها، به کمک سه مدل عاملی مفروض شامل مدل عامل های مفروض با دادهبرازندگی مدل

فتارهای دل عامل منفرد رمحور و مگر سبک زندگی تحصیلی سالمتمنفردِ رفتارهای تسهیل

ی باالتر رفتارها محور، مدل چندعاملی مرتبهی تحصیلی سالمتسبک زندگ بازدارنده

ول ا ی و در نهایت، مدل چندعاملی مرتبهسبک زندگی تحصیل گر و بازدارندهتسهیل

المت سمرتبه اول رفتارهای بازدارنده  گر سالمت تحصیلی و مدل چندعاملیرفتارهای تسهیل

 (.5تحصیلی آزمون و نتایج آن گزارش شد )جدول 
  

                                                           
1. Multicollinearity  
2. Expectation maximization   
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عاملی رقیب رفتارهای  هایهای نیکویی برازش و مقادیر بارهای عاملی مدل. شاخص1دول ج

 سالمت تحصیلی گر و بازدارندهتسهیل

های مدل

 رقیب
 χ3 df df /χ3 GFI AGFI CFI RMSEA loadings 

مدل عاملی 

 منفرد

رفتارهای 

گر تسهیل

سالمت 

 تحصیلی

 96/2تا  31/2 52/2 21/2 32/2 22/2 33/52 5282 31/55242

رفتارهای 

بازدارنده 

سالمت 

 تحصیلی

 73/2تا  39/2 53/2 29/2 31/2 22/2 28/8 3774 97/32319

مدل عاملی  

چندبُعدی 

 مرتبه باالتر

رفتارهای 

گر/ تسهیل

بازدارنده 

سالمت 

 تحصیلی

 85/2تا 54/2 51/2 75/2 97/2 77/2 97/53 94 79/852

مدل 

چندعاملی 

مرتبه اول 

رفتارهای 

 گرتسهیل

 84/2تا  47/2 29/2 89/2 84/2 89/2 61/3 5275 55/2514 قبل از اصالح

 81/2تا  47/2 223/2 69/2 63/2 64/2 91/5 5245 32/5734 بعد از اصالح

مدل 

چندعاملی 

مرتبه اول 

رفتارهای 

 بازدارنده

 86/2تا  91/2 212/2 89/2 83/2 84/2 42/3 3748 23/9971 قبل از اصالح

 62/2تا  97/2 227/2 64/2 62/2 63/2 75/5 3722 29/4959 اصالح بعد از

های نیکویی برازشِ مدل ( نتایج مربوط به اندازه3252طبق دیدگاه میرز و دیگران )   

 /df) (، شاخص مجذور خی بر درجه آزادیχ3عاملی منتخب شامل شاخص مجذور خی )

χ35ای(، شاخص برازش مقایسه (CFI)3رازش، شاخص نیکویی ب (GFI) شاخص نیکویی ،

                                                           
1. Comparative Fit Index (CFI)  
2. Goodness of Fit Index (GFI)  
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نشان داد که  (RMSEA) 3و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (AGFI) 5برازش انطباقی

گر و بازدارنده سالمت تحصیلی مدل عاملی منفرد و مدل برای هیچ یک از رفتارهای تسهیل

میرز و (. بر اساس دیدگاه 5ها برازش نداشت )جدول عاملی چندبُعدی مرتبه باالتر با داده

برای  62/2، مقادیر کمتر از df/ χ3برای شاخص  2( مقدار باالتر از 3252دیگران )

نشان  RMSEAبرای  28/2و در نهایت، مقدار بیشتر از  CFI ،GFI ،AGFIهای شاخص

 ها برازش ضعیفی دارند. مفروض با داده هایداد که مدل

گر یلاول رفتارهای تسه لی مرتبهنیکویی برازشِ مدل چندعامهای نتایج مربوط به اندازه

ر شامل محوو مدل چندعاملی مرتبه اول رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمت

نشان داد که مدل عاملی مزبور  RMSEAو  χ3 ،df/ χ3 ،CFI ،GFI ،AGFIهای شاخص

منطقی  (. بنابراین، در این بخش با استناد به5ها برازش قابل قبولی داشت )جدول با داده

، 2دلها از گام اصالح ممستدل و قانع کننده، به منظور بهبود برازندگی مدل مفروض با داده

کنندة ترین دالیل توجیه( یکی از متعارف3252استفاده شد. طبق دیدگاه میرز و دیگران )

ومی ها ذیل یک واحد مفهپردازی گویههای خطا، مشابهت در عبارتکواریانس بین باقیمانده

 افزار برایخص است. در این مطالعه نیز محقق پس از مرور پیشنهادهای اصالحی نرممش

شده  ها، دریافت که غالب مسیرهای کواریانسی پیشنهادبهبود برازش مدل مفروض با داده

ه ک هستندهایی های رفتاری مختلف، متمرکز بر مادههای خطا، ذیل مدلبرای باقیمانده

دیدگاه  ها بود. بنابراین، طبقپردازی ساقة آن گویه، مشابهت در واژهویژگی متمایزکنندة آنها

( در چنین شرایطی استفاده از گام اصالح مدل اگر چه استدالل مبتنی 3252میرز و دیگران )

از آن  هکند، اما استفادبر منطق استقرایی را مقدم بر استدالل مبتنی بر منطق قیاسی می

 پذیر است.توجیه
محور با گر سبک زندگی تحصیلی سالمتن ابعاد مختلف رفتارهای تسهیلهمبستگی بی

 3محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تشکیل ماتریس همبستگی این رفتارها در جدول 

 است.شدهنمایش داده
                                                           

1. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)  
2. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  
3. Model modification 
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 محورگر سبک زندگی تحصیلی سالمت. ماتریس همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای تسهیل2جدول 

 
خوشبینی -5

یتحصیل  

مشغولیت -3

 تحصیلی

هدف -2

 تسلطی

سرزندگی -4

 تحصیلی

آوری تاب-1

 تحصیلی

5مقیاس   5 **. 126/2  ** 419/2  ** 331/2  ** 258/2  

3مقیاس    5 ** 148/2  315/2  ** 567/2  

2مقیاس     5 325/2  ** 584/2  

4مقیاس      5 ** 123/2  

1مقیاس       5 

       01/0P<        

محور تلف رفتارهای بازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتهمبستگی بین ابعاد مخ   

 2با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تشکیل ماتریس همبستگی این رفتارها در جدول 

 است.شدهنمایش داده

 محور. ماتریس همبستگی بین ابعاد مختلف رفتارهای بادزارنده سبک زندگی تحصیلی سالمت3جدل 

       01/0P<        

های رگرسیونی )بارهای عاملی(، همبستگی هر گویه ج مربوط به مقادیر وزننتای 4جدول 

با نمرة کلی هر عامل، مقدار ضریب همسانی درونی با فرض حذف هر گویه و همچنین، 

را نشان  محورگر سبک زندگی تحصیلی سالمتضرایب همسانی درونی رفتارهای تسهیل

 دهد.می

 
درماندگی -5

 شدهآموخته

اجتناب از -3

 طلبیکمک

پرخاشگری -2

 منفعالنه

کاری اهمال-4

 تحصیلی

 خود-1

 سازیناتوان

اجتناب -9

 از تالش

فریبکاری -7

 تحصیلی

گرایی کمال-8

 غیرانطباقی

 277/2** 317/2** 462/2** 129/2** 174/2** 332/2** 428/2** 5 5مقیاس 

 422/2** 333/2** 375/2** 237/2** 366/2** 391/2** 5  3مقیاس 

 222/2** 371/2** 262/2** 431/2** 314/2** 5   2مقیاس 

 328/2** 255/2** 912/2** 912/2** 5    4مقیاس 

 316/2** 272/2** 998/2** 5     1مقیاس 

 323/2** 422/2** 5      9مقیاس 

 322/2** 5       7مقیاس 

 5        8مقیاس 
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ف گویه ا نمره کل و مقدار آلفا با فرض حذهمبستگی هر گویه بهای بارهای عاملی، . اندازه4جدول 

 محورگر سبک زندگی تحصیلی سالمتبرای مدل چندعاملی مرتبة اول رفتارهای تسهیل

مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر گویه 

 با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

 α=86/2  عامل اول: خوشبینی تحصیلی

879/2 943/2 724/2 
. به طور کلی تا االن خود را در انجام تکالیف تحصیلی فردی موفق 5

 کنم.ارزیابی می

877/2 957/2 992/2 
ــئولیت3 ــی و دیگر مسـ  هایم به عنوان یک. درباره انجام تکالیف درسـ

 کنم.فراگیر، کمتر احساس نامیدی می

871/2 946/2 967/2 
ــرای . فکر می2 ــیلی ش ر از طم هر روز بهتکنم به طور کلی، از نظر تحص

 شود.گذشته می

871/2 942/2 979/2 
ــیلی لذت . بـه طور کلی، از رویـارویی بـا چـالش    4 های زندگی تحصـ

 برم.می

876/2 186/2 935/2 
ــیلی خود بـه وقوع رخـدادهای مثبت فکر      1 .. غـالبـاً در زنـدگی تحصـ

 کنم.می

872/2 728/2 746/2 
 به عنوان یک فراگیر احساس. به طور کلی، درباره شیوه زندگی خود 9

 کنم.خرسندی می

876/2 181/2 924/2 
ــروع تا   . تالش می7 کنم بـه عنوان یـک فراگیر هر کاری را پس از شـ

 آمیز آن، دنبال کنم.انجام موفقیت

896/2 739/2 776/2 
ام، خود را فردی موفق ارزیابی های تحصــیلی . در دســتیابی به هدف8

 کنم.می

 .هراسم. در انجام تکالیف تحصیلی خود از تجربه شکست نمی6 497/2 448/2 862/2

874/2 919/2 976/2 

. در فرایند انجام وظایف و تکلیف زندگی تحصـیلی، خود را بیشتر  52

ــیلی ارزیابی می ی کنم تا هیجانات منفدر معرض هیجانات مثبت تحصـ

 تحصیلی.

 α=81/2مشغولیت تحصیلی  عامل دوم: 

823/2 958/2 978/2 
ــت هایم میغرق در مطـالعه درس  . آنقـدر 5 ــوم که گذشـ  را زمان شـ

 فهمم.نمی

823/2 956/2 977/2 
 را گریدی موضوع هر هستم، تکالیفم انجام مشغول دانشگاه در . وقتی3

 کنم.می فراموش اطرافم در

829/2 185/2 914/2 
مر یق و مست. حتی مواقعی که امتحان هم ندارم، درسهایم را به طور دق2

 کنم.مطالعه می

828/2 197/2 959/2 
 العهمط به زیادی را خیلی زمان توانممی هستم، مطالعه مشـغول  . وقتی4

 .دهم کردن اختصاص
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مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر گویه 

 با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

831/2 972/2 722/2 
ــی آنقدر برایم جذاب1 ــوعات درسـ اند که بیرون از کالس هم . موضـ

 ها مشغول است.ذهنم به آن

842/2 111/2 922/2 
ــگاه اغلب. در دان9 ــاده انجام تکالیف چالش شـ انگیز را بر تکالیف سـ

 دهم.ترجیح می

821/2 161/2 943/2 
ــی بـه من کمـک می   . انجـام تکـالیف  7 کنـد کـه بتوانم کارها و   درسـ

 .دهم را بهتر انجام دانشگاه از های خارجمسئولیت

843/2 128/2 184/2 
 یاد اهدانشگ در آنچه خود دربارة اطرافیان . در محیط بیرون دانشگاه با8

 .کنممی ام، صحبتگرفته

 α=62/2محور  گیری هدفی تسلطعامل سوم: جهت

632/2 739/2 827/2 
 طور را به درس هایکالس در شــدهارائه مطالب تا اســت آن . هدفم5

 .یاد بگیرم کامل

656/2 748/2 822/2 
ه ب ار مطالب مختلف، هایکالس در امکان حد تا که است آن . هدفم3

 .یاد بگیرم طور دقیق

 .بفهمم کامل طور را به های مختلفدرس محتوای تا است آن . هدفم2 769/2 756/2 632/2

 .بیاموزم توانممی که جایی تا که است آن کالس در . هدفم4 859/2 744/2 656/2

656/2 726/2 711/2 
ــی . تکالیف1 ــی مطلب که دهممی انجام دلیل این به را درس  را درس

 .خوب بفهمم

 .هممبف دقیق و کامل طور به را درسی تکالیف که است مهم . برایم9 717/2 746/2 658/2

 .هستم عالقمند هاآن به چون دهممی انجام را درسی . تکالیف7 733/2 727/2 656/2

658/2 712/2 723/2 
 ییادگیر از که دهممی انجام دلیل این به را درســی تکالیف . عمدتا8ً

 .برممی لذت جدید وعاتموض

632/2 973/2 995/2 
 ســتفادها تکمیلی منابع از غالباً درســی تکالیف انجام و مطالعه . هنگام6

 .تا آن مبحث را خوب یاد بگیرم کنممی

634/2 913/2 911/2 
. هدفم آن اسـت که مطالب درسی را طوری به خوبی یاد بگیرم که  52

 توضیح دهم.هایم ها را برای همکالسیبتوانم آن

 α=62/2سرزندگی تحصیلی عامل چهارم: 

637/2 752/2 721/2 
ــتانم با را که شــادی اوقات بگیرم، بدی نمره . اگر5 ــگ در دوس  اهدانش

 کنم.همچنان حفظ می دارم

634/2 796/2 822/2 
 و شاطن حالت به توانممی راحتی به بگیرم کمی نمره درسی در . اگر3

 .ردمبازگ خود اولیه سرزندگی

637/2 757/2 748/2 
 ســعی  هم باز باشــم، نداشــته خواندن درس برای کافی وقت . اگر2

 .کنم حفظ را نفسم به اعتماد کنممی
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مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر گویه 

 با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

639/2 735/2 741/2 
نم کســعی می ندارم، کافی آمادگی امتحان برای که روزهایی . حتی4

 داشته باشم. خوشی اوقات هایمهمکالسی کنار در

634/2 773/2 827/2 
 ماداز اعت همچنان بگیرم، بدی در یک درس نمره اگر کنم. فکر می1

 .بود خواهم نفس باالیی برخوردار به

634/2 772/2 764/2 
ــی از 9 ــترس ناش حالت نشــاط و  خواندن، همچنان درس . با وجود اس

 .کنمخود را حفظ می سرزندگی

634/2 798/2 789/2 
ــگاه در روزی . اگر7  وزآن ر نباید که دانممی بگیرم، بدی نمره دانش

 .کنم به خاطر نمره بد خراب را خود

638/2 962/2 757/2 

ــد زیاد هاحجم مطاالب درس اگر. 8 برای انجام  کافی وقت من و باش

ــته ــم، آنها نداش ــرایط چطور دانممی باش  زتا ا باید عمل کنم در این ش

 .ببرم لذت خود اوقات

639/2 738/2 748/2 
ــتـادم  . اگر6 ــعیفی پس  اسـ از اعالم نمرات، به من بگوید عملکرد ضـ

 .رددنگ نیز خراب روزم و نشود خرد اعصابم کنم کهام، سعی میداشته

638/2 963/2 752/2 
 خونســردی دهم، جواب نتوانم و بپرســد )درس( من از اســتاد . اگر52

 .اخالقمخوش هم کالس از بعد و کنممی حفظ را خود

 α=62/2  آوری تحصیلیعامل پنجم: تاب

632/2 978/2 754/2 
دهم که اسـترس ناشــی از مواجهه با این شـرایط از ســطح   . اجازه نمی5

 تحمل من بیشتر شود.

635/2 793/2 839/2 
کنم از نظر روانی آنقدر قوی هستم که تسلیم چنین شرایطی . فکر می3

 نشوم.

632/2 774/2 822/2 
ــی از تجربه چ . اجازه نمی2 ــترس ناشـ  هایی برنین موقعیتدهم که اسـ

 اعتماد به نفس من اثر بگذارد.

635/2 772/2 826/2 
ــی از تجربه چنین  . فکر می4 ــارهای ناشـ کنم به خوبی می توانم با فشـ

 رخدادهایی کنار بیایم.

635/2 792/2 776/2 
ــرف به ابعاد منفی آنچه اتفاق  . تالش می1 ــیدن صـ کنم به جای اندیشـ

 دیگر فکر کنم. افتاده است، به موضوعات بهتر

632/2 728/2 791/2 
توانم کنم پس از رویـارویی بـا چنین تجـاربی به راحتی می   فکر می. 9

 حالت نشاط و سرزندگی اولیه خود را بدست آورم.

656/2 788/2 859/2 
توانم آرامش خود را حفظ تجارب پراسترسی می چنین با مواجهه . در7

 کنم.

631/2 725/2 984/2 
کنم تا هر طور شــده اســت از آن موقعیت شــکســت برای  . تالش می8

 خود فرصتی خلق کنم.
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مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر گویه 

 با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

 های مثبت آن موقعیت منفی نیز فکر کنم.کنم به جنبه. تالش می6 721/2 758/2 634/2

639/2 975/2 982/2 
ــاندن به خود یا دیگران، برای حل آن  . می52 ــیب رسـ توانم بدون آسـ

 حل باشم.موقعیت به دنبال یک راه

های رگرسیونی )بارهای عاملی(، همبستگی هر گویه نتایج مربوط به مقادیر وزن 1ول جد

با نمرة کلی هر عامل، مقدار ضریب همسانی درونی با فرض حذف هر گویه و همچنین، 

شان محور را نضرایب همسانی درونی رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سالمت

 دهد.می

ی عاملی، همبستگی هر گویه با نمره کل و مقدار آلفا با فرض حدف گویه های بارها. اندازه5جدول 

 سبک زندگی تحصیلی سالمت محور ملی مرتبه اول رفتارهای بازدارندهبرای مدل چندعا

مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر 

 گویه با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

 α=63/2 عامل اول: درماندگی آموخته شده

628/2 977/2 728/2 
ــت . مهم5 ــرف   چقدر برای انجام یک تکلیف که نیسـ ــی انرژی صـ درسـ

 .ندارم کارم نتیجه بر کنترلی هیچ کنممی اغلب احساس کنم،می

629/2 752/2 715/2 
رزیابی ا تکالیف، خود را دانشــجویی ناموفق انجام بیشــتر . به طور کلی در3

 .کنممی

627/2 752/2 745/2 
ها توانم از پس درسه قـدر هم کـه تالش کنم بـاز هم نمی   . معتقـدم هرچـ  2

 .بربیایم

 .کنم. اغلب خود را در انجام تکالیف درسی ناتوان احساس می4 785/2 747/2 621/2

 .دارم کمی هایم کنترلنتایج تالش بر کنممی . احساس1 713/2 731/2 621/2

624/2 711/2 777/2 
 به کنم، تالش سخت ف تحصـیلی چقدر برای انجام تکالی که نیسـت  . مهم9

 .رسدنمی نتیجه به خواهممی من که روشی به چیز هیچ رسدمی نظر

 توانم راه حل مسائل دشوار را پیدا کنم.کنم نمی. هرچه تالش می7 967/2 975/2 626/2

653/2 959/2 927/2 
 و اســت هایم در انجام تکالیف درســی شــانســیموفقیت کنممی . احســاس8

 .ندارند من توانایی به یربط

 .تحصیلی خود را محقق سازم اهداف نیستم دهد که قادرام نشان می. تجربه6 968/2 977/2 628/2

653/2 922/2 998/2 
ــاس 52 ــی کنممی . اغلـب احسـ ــه با من، تکالیف  همکالسـ هـایم در مقایسـ

 .دهندمی انجام تحصیلی خود را بهتر
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همبستگی هر 

 گویه با نمره کل
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 α=46/2  طلبیعامل دوم: اجتناب از کمک

624/2 759/2 712/2 
 من هک کنندمی فکر دیگران کنم، کمک درخواســت کالس، در . چنانچه5

 هستم. کُندذهنی فرد

638/2 832/2 892/2 
ــت 3 ــت آن منزله به کمک . بـه نظر من، درخواسـ  دیگر اندازه به که اسـ

 .نیستم زرنگ و باهوش کالس، دانشجویان

 ستن از دیگران در کالس باعث سرشکستگی است.. معتقدم کمک خوا2 888/2 848/2 639/2

638/2 851/2 895/2 
 برای من که بود خواهد آن منزله به کالس در گرفتن معتقـدم کمک . 4

 .نیستم زرنگ و باهوش تنهایی، تکالیف به انجام

 .دارم نیاز کمک به کالس در که ببرد پی کسی نیستم . مایل1 855/2 763/2 622/2

622/2 777/2 822/2 
ها کوچک شـــود در نظر آنخواســتن از دیگران باعث می . معتقدم کمک9

 شوم.

625/2 773/2 783/2 
ــد، کمک به نیاز حل تمرین برای در کالس . معتقـدم چنانچه 7 اید نب باشـ

 کرد. کمک درخواست

629/2 985/2 963/2 
 کمک کســی از آنکه جای به نشــوم، متوجه را چیزی کالس در . چنانچه8

 .زد خواهم دسح بخواهم،

621/2 984/2 723/2 
 باشــد، دشــوار و ســخت بســیار تکلیفی انجام کهصــورتی در . معتقدم حتی6

 .کرد کمک درخواست کسی از نباید در کالس

 α=64/2 پرخاشگری منفعالنهعامل سوم: 

625/2 998/2 963/2 
ــی آنها خودداری   . گاهی5 ــاتید از انجام تکالیف درس برای اذیت کردن اس

 نم.کمی

639/2 779/2 761/2 
ــاتید،3 در کالس درس عمداً به آنچه آنها  . گاهی برای انتقام گرفتن از اسـ

 توجه هستم.کنند بیتدریس می

638/2 737/2 739/2 
. غالب اوقات به منظور بیان احساس ناخرسندی خود از برخی اساتید دیرتر 2

 شوم.از آنها در کالس حاضر می

625/2 973/2 981/2 
برای بیان خشـم و احسـاس نارضـایتی خود نسـبت به برخی اساتید      گاهی .4

 کنم.بیش از حد مجاز از حضور در کالس غیبت می

634/2 852/2 849/2 
. گاهی فقط به دلیل انتقام گرفتن از اساتید برای انجام تکالیف درسی آنها 1

 کنم.هیچ تالشی نمی

631/2 764/2 825/2 
ــمن تدریس آنها به  . غالب اوقات به دلیل ا9 ــاتید ض ذیت کردن برخی از اس

 شوم.دفعات از کالس خارج می

636/2 724/2 785/2 
گاهی برای عصـبانی کردن اسـاتید سعی می کنم تا حواس دوستانم را از   . 7

 .درس پرت کنم
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637/2 747/2 763/2 
ــاتید . 8 غالب اوقات برای برهم زدن جو کالس و اذیت کردن برخی از اسـ

 زنم.س آنها با دوستان کناری خود حرف میضمن تدری

631/2 785/2 828/2 
ــار قرار دادن  6 ــاتید و تحت فش . غالب اوقات برای انتقام گرفتن از برخی اس

 کنم.آنها در کالس درس از گوشی همراه خود استفاده می

636/2 734/2 748/2 
نها آگاهی برای بیان خشم خود نسبت به برخی اساتید در طول تدریس . 52

 .کنمعمداً خودم را به کار دیگری مشغول می

 α=62/2 کاریاهمالعامل چهارم: 

635/2 745/2 778/2 
ــدن به کارهای کم  5 ــغول شـ اهمیت، کارهای مهم خود را به تعویق . بـا مشـ

 اندازم.می

632/2 719/2 776/2 
ــر، حال . در3 ــدمی نظر به و دهممی هدر را زمانم و وقت حاضـ  که رسـ

 .دهم انجام آن بهبود برای کاری انمتونمی

657/2 823/2 822/2 
ــیوه ا،فرد زمان انجام تکالیفم برای انداختن تعویق یا به کردن موکول. 2  ش

 ام است.وظایف تحصیلی انجام در ارجح من

658/2 769/2 825/2 
ــروع اهمیت از آگاهی وجود با . حتی4 ــی، یک تکلیف شـ خود را  درسـ

 دهم.ه انجام آن نمیخالص کرده و اهمیتی ب

658/2 783/2 852/2 
توانم خودم را نمی و دهممی هدر را وقتم و زمان کلمه واقعی معنای . به1

 تغییر دهم.

632/2 716/2 788/2 

. با وجود آن که گاهی به دلیل عدم انجام به موقع یک تکلیف به شدت از 9

 دشونمی باعثفقدان احساس خودارزشمندی در رنج هستم، اما این موضوع 

 انجام تکالیف خود را به تعویق نیندازم. که

632/2 792/2 783/2 
در یک زمان مشــخص، بخشــی از تکالیفم  که دهممی قول خود . اغلب به7

 .کنممی دستآن و دستاین اما بعد دهم انجام را

636/2 923/2 937/2 
ای انجام آن رتالش ب باید انجام تکلیفی برایم دشـوار اسـت،   . معتقدم وقتی8

 .انداخت( تأخیر) تعویق به را

639/2 912/2 971/2 
ــی ندارم که  6 ــخصـ ــیلی خود برنامه مشـ . معموالً برای انجام تکالیف تحصـ

 بخواهم دنبال کنم.

 α=62/2 سازیخودناتوانعامل پنجم: 

884/2 757/2 711/2 

 شــگاهنتکالیف دا اگر تا کنممی مختلفی هایفعالیت درگیر را خود . عمدا5ً

 ر بودهدیگ هایفعالیت در درگیری دلیل به بگویم را به خوبی انجام ندهم

 .است
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876/2 716/2 767/2 

 خوبی مانند حس ) هســتم خود نخواندن درس برای دالیلی دنبال به . عمدا3ً

 راگ تا ...( و برادر، یا خواهر از نگهداری والدین، به کردن کمک نداشــتن،

 .ستا دلیل این به بگویم کنم عمل درسی خوب تکالیف انجام در نتوانم

889/2 752/2 794/2 

ــی خیلی تالش . عمدا2ً  در گرا بنابراین کنم،نمی برای انجام تکالیف درسـ

 تالش دلیل به بگویم توانمنداشته باشم می آمیزیعملکرد موفقیت دانشـگاه 

 .است نکردن

876/2 716/2 858/2 
توانم ن اگر و اندازممی عقب آخر لحظه تا را دانشگاه . اغلب انجام تکالیف4

 .کنمتراشی میرا با موفقیت انجام دهم، دلیل آن تکالیف

885/2 747/2 787/2 

ــم را پرت  . 1 ــوعات مختلف حواسـ اغلب در کالس با فکر کردن به موضـ

 دیگران )مانند دوســـتان و اســـاتید( انتظار که آن طور اگر کنم بنابراین،می

 .است دلیل این به گویممی نکنم عمل دارند

861/2 959/2 995/2 

پردازم و وقت خود را تلف می سرگرمی و تفریح به امتحان شب . اغلب در9

ــوم موفق امتحان در اگر بنـابراین  کنم،می و  یحتفر دلیل به گویممی نشـ

 .گذرانی بوده استوقت

862/2 926/2 997/2 
انستن اولین واکنشـم مقصر د کنم اغلب وقتی در انجام تکالیفم اشـتباه می . 7

 شرایط است.

 α=61/2 اجتناب از تالشعامل ششم: 

 نم.ک . اغلب برای درس خواندن و انجام تکالیف درسی خیلی کم تالش5 753/2 721/2 643/2

627/2 839/2 652/2 
 خوانم کـه بتوانم در یـک درس نمره  بــه انـدازه ای درس می  . اغلــب فقط3

 قبولی بگیرم.

642/2 796/2 712/2 
ــعی می2 ها کنم تا آنجا که ممکن اســـت زمان زیادی را به مطالعه درس. سـ

 اختصاص ندهم.

 خوانم که بتوانم فقط نمره قبولی بگیرم.. اغلب در حدی درس می4 634/2 823/2 627/2

642/2 993/2 939/2 
ســت های در. معتقدم به راحتی می توان در انجام تکالیف درسـی به پاسـخ  1

 فت و نیازی به تالش نیست.دست یا

642/2 796/2 737/2 
 جتنابا کار و تالش زیاد انجام درباره تکالیف تحصیلی از کنممی . سـعی 9

 .کنم

 . معتقدم برای مطالعه، تالش زیاد و کار سخت الزم نیست.7 187/2 929/2 644/2

 کنم.العه می. اغلب در حدی که فقط بتوانم درسی را پاس کنم، مط8 628/2 838/2 627/2

626/2 762/2 811/2 
ــت کـه از گرفتن نمره مردودی جلوگیری  6 . در کالس فقط هــدفم این اسـ

 کنم.
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642/2 719/2 757/2 
ــت کـه در کالس برای انجـام تکالیف تا حد امکان، کم    52 . هـدفم این اسـ

 تالش کنم.

 .سخت کار کنم. مایل نیستم در کالس و برای انجام تکالیف درسی، 55 754/2 716/2 642/2

 α=69/2 فریبکاری تحصیلیعامل هفتم: 

648/2 814/2 863/2 
. پیش آمده اسـت که اگر مجبور شوم در جلسات امتحان به برگه امتحانی  5

 دستی نگاه کنم.بغل

 .کمک بگیرم هایمکنم از همکالسی. گاهی در جلسات امتحان تالش می3 622/2 896/2 647/2

 .ردک تقلب کالسی تکالیف توان در انجامز ترس افتادن، گاهی می. ا2 823/2 855/2 612/2

648/2 845/2 816/2 
قلب های ت. معتقدم اشکالی ندارد در جلسات امتحان شفاهی از برخی شیوه4

 استفاده کرد.

613/2 794/2 776/2 
 هایم کمک. پیش آمده که در جلسات امتحان با ایما و اشاره به همکالسی1

 کنم.

613/2 712/2 717/2 
ــتان    9 ــت به دوس ــخ درس ــاندن پاس ــات امتحان، گاهی رس . به نظرم در جلس

 صمیمی اشکالی ندارد.

646/2 825/2 892/2 
 حان،جلسات امت است که درباشم، پیش آمدهکه مطالعه نکردهدر صورتی. 7

 کنم. رونویسی بقیه دست روی از را هاجواب

612/2 851/2 857/2 
ــورتی8 ــفانه نمره ندهد، تقلب . معتقدم در ص ــتاد منص ــکالکه اس ی کردن اِش

 ندارد.

612/2 745/2 741/2 
. به نظرم اگر به جای یک امتحان، درس دیگری اشتباهاً مطالعه شده باشد، 6

 ای جز تقلب وجود ندارد.چاره

613/2 713/2 775/2 
ــی تکالیف . وقتی52  روی از را هاجواب گاهی دهم،ام را انجام میکالسـ

 .نویسممی بقیه تدس

 α=61/2گرایی غیرانطباقی عامل هشتم: کمال

 .کنمیم بدبختی احساس کنم اشتباه خود درسی تکالیف انجام در . اگر5 779/2 794/2 642/2

643/2 762/2 763/2 
خورم، به شدت احساس . وقتی در انجام تکالیف درسـی خود شکست می 3

 .کنمناکامی می

649/2 725/2 755/2 
 واناییت که دهدمی نشان ندهم، انجام اشـتباه  بدون و کامل تکالیفم را . اگر2

 است. متوسط از کمتر من

643/2 786/2 823/2 
 به شـدت سرزنش  را خود کنم اشـتباه  . اگر در انجام کارهای درسـی خود 4

 .کنممی
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مقدار آلفا با فرض 

 حذف گویه

همبستگی هر 

 گویه با نمره کل

بارهای 

 عاملی
 هاگویه

643/2 822/2 823/2 
 در نم،ک اشــتباه در انجام تکالیف درســی خود کنم که اگر. اغلب فکر می1

 .شد خواهم کوچک دیگران نظر

642/2 844/2 879/2 
 اساحســ زندمی ســر من از بزرگی در انجام تکالیف درســی اشــتباه . وقتی9

 .هستم دردنخوریبه آدم که کنممی

 .است حماقت در کالس درس نشانه کردن اشتباه من نظر . به7 782/2 743/2 644/2

643/2 769/2 831/2 
ــتباه کنممی. فکر 8 ــی هیچ معنایی جز کردن اش ــک در تکلیف درس ــتش  س

 .خوردن ندارد

642/2 838/2 814/2 
اری احساس شرمس شوم، . اگر در انجام تکالیف درسی خود مرتکب اشتباه6

 .کنممی و شرمندگی

644/2 712/2 772/2 
 دتم باشم، کامل و تکالیف درسی خود عالی انجام توانم درنمی . وقتی52

 کنم.می احساس ناراحتی زیادی

ی مثبت و همبستگ ،گر سالمت تحصیلیدر بررسی روایی سازه در بعد رفتارهای تسهیل

 هایو همبستگی منفی و معنادار با هیجان ،پیشرفت مثبت هایرفتارها با هیجاناین معنادار 

 است. شده نمایش داده 9در جدول دیده شد که پیشرفت منفی 

 ت و منفیپیشرفت مثب هایگر سالمت تحصیلی با هیجانتگی رفتارهای تسهیلماتریس همبس. 6جدول 

ر فتارهای 

گرتسهیل  

 هیجانات منفی هیجانات مثبت

 شرم خستگی ناامیدی خشم اضطراب غرور امید لذت

 ینیبخوش

یلیتحص  
**473/2  **155/2  **285/2  **382/2-  **253/2-  **424/2-  **219/2-  **219/2-  

 تیمشغول

یلیتحص  
**152/2  **497/2  **279/2  **521/2-  **386/2-  **376/2-  **422/2-  **326/2-  

هدف 

محورتسلط  
**185/2  **178/2  **447/2  275/2-  **343/2-  **315/2-  **274/2-  **546/2-  

 یسرزندگ

یلیتحص  
289/2  **573/2  213/2  **253/2-  **588/2-  **355/2-  **514/2-  **369/2-  

 یآورتاب

یلیتحص  
**825/2  **239/2  **396/2  **391/2-  **514/2-  **584/2-  **582/2-  **393/2-  

11/1P<** 
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نفی و همبستگی م ،در بررسی روایی سازه در بعد رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی 

مثبت  پیشرفت مثبت و همبستگی هایمعنادار رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی با هیجان

 مایش دادهن 7پیشرفت منفی وجود داشت که در جدول  هایهیجان و معنادار این رفتارها با

 است. شده

 منفی پیشرفت مثبت و هایسالمت تحصیلی با هیجان بازدارندهماتریس همبستگی رفتارهای . 7جدول 

ر فتارهای 

 بازدارنده

 هیجانات منفی هیجانات مثبت

 شرم خستگی ناامیدی خشم اضطراب غرور امید لذت

درماندگی 

شدهآموخته  
**232/2-  -2/241** -2/336** **422/2  **493/2  2/922** **416/2  2/151** 

اجتناب از 

طلبیکمک  
**582/2-  -2/546** -2/523** **242/2  **242/2  2/425** **222/2  2/474** 

پرخاشگری 

 منفعالنه
**586/2-  -2/554** -2/579** **325/2  **292/2  2/258** **251/2  2/331** 

کاری لاهما

 تحصیلی
**259/2-  -2/276** -2/311** **386/2  **433/2  **412/2  **495/2  **435/2  

 خودناتوان

 سازی
**379/2-  -2/254** -2/577** **295/2  **128/2  **121/2  **138/2  **412/2  

اجتناب از 

 تالش
**226/2-  **249/2-  **343/2-  **368/2  **465/2  **461/2  **173/2  **261/2  

ری فریبکا

 تحصیلی
**571/2-  **512/2-  **577/2-  **591/2  **367/2  2/327** **216/2  2/584** 

گرایی کمال

 انطباقی
**556/2-  **594/2-  **592/2-  **127/2  **458/2  2/129** **364/2  2/921** 

11/1P<** 

های توصیفی مربوط به کمینه و بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد هر یک از اندازه 

 است. شده نمایش داده 8گر و بازدارنده سالمت تحصیلی در جدول لگوی رفتاری تسهیلا
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 ورمحازدارنده سبک زندگی تحصیلی سالمتبگر و تسهیلهای توصیفی رفتارهای اندازه. 8جدول 

گر و بازدارنده سالمت تحصیلیرفتارهای تسهیل  انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه 

یلیبینی تحصخوش  55 12 78/21  94/7  

47/32 42 8 مشغولیت تحصیلی  88/9  

32/27 12 52 هدف تسلطی  47/8  

51/22 12 52 سرزندگی تحصیلی  91/6  

آوری تحصیلیتاب  52 12 69/23  31/6  

شدهدرماندگی آموخته  52 49 87/32  49/8  

طلبیاجتناب از کمک  6 44 92/57  57/8  

22/57 12 52 پرخاشگری منفعالنه  92/8  

کاری تحصیلیاهمال  6 41 25/31  31/6  

سازیخودناتوان  7 21 59/59  88/9  

12/34 12 52 اجتناب از تالش  42/52  

48/22 12 52 فریبکاری تحصیلی  65/55  

گرایی غیرانطباقیکمال  52 12 26/32  25/52  

 گیریبحث و نتیجه

 وزش و پرورش وهای آممحور در نظامتأکید محققان بر ضعف و کاستی رویکرد کمیت

اثبات ناتوانی این رویکرد در پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی جوامع، محققان تربیتی 

عنا و مفهوم نگر، ممدار که با ظهور جنبش آموزش و پرورش مثبترا به اتخاذ رویکرد کیفیت

بینی جهان دار(. این جنبش که وام3255است )اُدز و دیگران،  تر یافته، رهنمون ساختهواضح

مثبت است، با اتکا به اصول و قواعد برآمده از آن  شناسیروانتری تحت عنوان گسترده

های بینی، در تالش است تا با تأکید بر ترویج و توسعه مطلوب بالندگی فرد در موقعیتجهان

پیشرفت، عالوه بر حفظ و تحقق کارکردهای سنتی آموزش و پرورش، با ارتقای سطح 

های محور جدی جوامع از نظامسالمت روان افراد، پاسخگوی مطالبات کیفیت زیستی وبه

رسد هرگونه تالش در جهت نظر می (. به3226باشد )سلیگمن و دیگران،  آموزش و پرورش

مدار در یتکم محققان تربیتی مبنی بر درک ناکارآمدی رویکردهای پاسخگویی به دغدغه

ی مدار، بستری مناسب براینی آن با رویکرد کیفیتآموزش و پرورش و جایگز هاینظام
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د تا آورمیفراهم « محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»طرح مفهومی کالن تحت عنوان 

حق محققان، در مرز دانش این حوزه مطالعاتی حرکت کرد و با های بهراستا با دغدغههم

ک زندگی رفتارهای سب»ظیر ای نلهئشده، ضرورت و اهمیت پدیدآیی مساتکا به بستر فراهم

 را همسو با منطق زیربنایی این انتخاب« تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی

 آشکار نمود. 

وانی توجهی از اوقات کودکی، نوجهای پیشرفت و یادگیری که افراد بخش قابلموقعیت

ی های رشد و بالندگنهترین زمیکنند، به عنوان یکی از مهمو جوانی خود را در آن سپری می

فرد، منبعی عمده و اساسی در بروز تجارب هیجانی گوناگون است. یادگیرندگان در زندگی 

اند، های پیشرفت )اعم از مثبت و منفی( مواجهتحصیلی خود با گستره وسیعی از هیجان

 ینی( و کیفگرهای کمی)عیهای منتسب به نشانهایی که در تبیین تغییرپذیری کمیتهیجان

؛ 3253ای برخوردارند )گوئتز و دیگران، مالحظه)ذهنی( یادگیرندگان از نقش تفسیری قابل

وهای ای از الگهای پیشرفت و یادگیری، گسترهبا مطالعه موقعیت (.3227پکران و دیگران، 

شوند که به عنوان شیوه ارجح فراگیران در چنین رفتاری یادگیرندگان شناسایی می

اند. محققان، با اتکا به رویکردهای نظری معاصر در قلمرو و بروز یافته هایی ظهورموقعیت

های پیشرفت مطالعاتی انگیزش پیشرفت، به مطالعه و بررسی این الگوهای رفتاری در موقعیت

 (. 3252،3223؛ مارتین، 3224؛ سیفرت، 3251اند )به عنوان مثال، سون و دیگران، پرداخته

یلی سالمت تحص ری ارجح بسته به ماهیت و پیامدهایشان،الگوهای رفتااین  از هریک

اندازند. تشخیص و تجویز هرگونه یادگیرندگان را تسهیل نموده و یا آن را به مخاطره می

نایافته، دستورالعمل مناسب برای ایجاد یا تقویت رفتارهای سازنده و اصالح رفتارهای سازش

است.  رها مبتنی بر ابزاری معتبراین رفتا در گام نخست نیازمند درک درست و سنجش دقیق

آورانه و ای نونگر، این الگوهای رفتاری به شیوهدر تحقیق حاضر، با اتخاذ رویکردی کل

مده گردهم آ« محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»خالقانه در مدلی مفهومی تحت عنوان 

پرسشنامه رفتارهای »و برای سنجش آن در گروهی از دانشجویان ایرانی، ابزاری با عنوان 

ابی ساخته و اعتباری« سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی

 است.شده
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روش آماری ارجح در ساخت و توسعه ابزارها تحلیل عاملی است که با توجه به ماهیت    

مجزا العه . تحقیق حاضر در دو مطاستفاده گردیدتحقیق، در دو شکل اکتشافی و تأییدی این 

های حاصل از مطالعه اول با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی اما متوالی انجام شد. داده

های هر یک و همبستگی بین آیتم بررسی شدو به کمک فنون تحلیل جزءنگر )استقرایی( 

محور،  لطگیری تسبینی تحصیلی، مشغولیت تحصیلی، جهتالگوی رفتاری خوش 52از 

لبی، طشده، اجتناب از کمکآوری تحصیلی، درماندگی آموختهتابسرزندگی تحصیلی، 

ری سازی، اجتناب از تالش، فریبکاکاری تحصیلی، خودناتوانپرخاشگری منفعالنه، اهمال

گرایی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. همسانی درونی هر دسته متغیر تحصیلی و کمال

نتخاب و ست آمد از الفای کرانباخ بده به کمک ضریب آمتعلق به یک الگوی رفتاری ک

ان همسانی کند. این میزهای مربوط به هر الگوی رفتاری حکایت میطراحی نسبتاً دقیق آیتم

های مربوط به هر الگوی رفتاری، گویای انتخاب صحیح مبانی نظری این رفتارها درونی آیتم

ا توجه به هاست. بآیتم یک به منظور تشکیل بانک اولیه گرهای هرو استخراج دقیق نشان

و به منظور پیشگیری از پیچیدگی ساختار عاملی هر مدل  5شده در مطالعه اولهدف تعیین

رها های اصلی که طبق مفروضه اصلی آن، بیشترین متغیرفتاری، با استفاده از تحلیل مؤلفه

ه برای ترین وجه خصیص(، برجسته3252گیرند )میرز و دیگران، ذیل نخستین عامل بار می

ز بین در مرحله تحلیل عاملی اکتشافی ا ،ترتیبمعرفی هر سازه زیربنایی انتخاب شد. بدین

امه هایی برای تدوین پرسشن، مادههر سازه زیربنایی های بارگرفته ذیل عامل نخستگویه

اصلی،  های پرسشنامهنهایی انتخاب شد. متغیرهای حاصل از تحلیل مطالعه اول به عنوان آیتم

های حاصل از آن با اتخاذ رویکردی قیاسی و داده ندمطالعه دوم مورد سنجش قرار گرفتدر 

یلی و کننده سالمت تحصو به کمک تحلیل عاملی تأییدی تحلیل شد. رفتارهای تسهیل

و ساختار  بعدیرفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی به تفکیک، از هر دو وجه ساختار تک

 ی تأییدی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیلچندبعدی به کمک تحلیل عامل

                                                           

ها جهت درج در پرسشنامه اصلی رفتارهای سبک تر بانک آیتمهای برجستههدف مطالعه اول، شناسایی آیتم1. 

 شد.  محور در نظر گرفتهزندگی تحصیلی سالمت
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ت بینی تحصیلی، مشغولیکننده شامل خوشساختار چندبعدی رفتارهای تسهیل عاملی،

تارهای آوری تحصیلی و رفمحور، سرزندگی تحصیلی و تابگیری تسلطتحصیلی، جهت

طلبی، مکشده، اجتناب از کبازدارنده سالمت تحصیلی شامل درماندگی آموخته

ری سازی، اجتناب از تالش، فریبکاکاری تحصیلی، خودناتوانپرخاشگری منفعالنه، اهمال

سبک زندگی تحصیلی »به عنوان دو بعد سازه مفهومی را گرایی تحصیلی و کمال

 . نمودتأیید « محورسالمت

تاری فهای تحقیق حاضر همسو با نتایج تحقیقات پیشین، انتخاب الگوهای ردر سایه یافته

گر و بازدارنده سالمت تحصیلی در سبک زندگی تحصیلی مزبور به عنوان دو بعد تسهیل

یادگیرندگان مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد هر یک از رفتارهای 

نفی رابطه های مهای مثبت، رابطه مثبت و با هیجانکننده سالمت تحصیلی با هیجانتسهیل

؛ 3259ران، کنند )بوریک و دیگحمایت می ج تحقیقات پیشین از این یافتهمنفی دارند. نتای

خواه و دیگران، ؛ چراغی3228؛ استینهارت و دالبیر، 3251؛ سون و دیگران، 3223مارتین، 

 در های خویش خوشبین هستند و کامالً(. یادگیرندگانی که به آینده و نتایج فعالیت5264

؛ 3223و اسچرر،  5شوند )کاروررگیر شده و عمیق میها و تکالیف تحصیلی دفعالیت

، های تحصیلیها و موقعیت( به احتمال بیشتر در محیط3226، شارکی و فرالنگ، 3گریفیتس

آور، چه در مواجهه با کنند. یادگیرندگان سرزنده و تابهای مثبت را تجربه میهیجان

ت های پیشرفسخت، در موقعیت مشکالت عادی و متداول و چه هنگام بروز شرایط دشوار و

، کانلی و میگر، 2؛ میلر3252کنند )مارتین، های منفی را تجربه میتر هیجانبه احتمال کم

ها قادرند خیلی زود بر اوضاع (. آن3252، براکت، مالمبرگ، و هال، 4؛ مارتین، گینز3252

مایند. دگی خلق نهایی جهت رشد و بالنهای سخت برای خود فرصتکنترل یابند و از چالش

احساس  کنند و ازهای مثبت را تجربه مییادگیرندگان تسلطی به احتمال بیشتر هیجان

                                                           
1. Carver & Scheier 
2. Griffiths, Shrkey, Furlong 
3. Miller, Connolly, Maguire 
4. Ginns, Brackett, Malmberg, & Hall  
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خودکارآمدی باال برخوردارند. این دسته از یادگیرندگان با شناخت نقش خود در کنترل 

 (. 3252تری را گزارش کردند )ویگفیلد و کمبریا، امور، تنیدگی تحصیلی کم

زندگی تحصیلی یعنی رفتارهای بازدارنده سالمت تحصیلی، نتایج در بعد دیگر سبک 

 هایتحقیق حاضر نشان داد که انتخاب هریک از الگوهای رفتاری بازدارنده با هیجان

منفی و با  های مثبت رابطهپیشرفت مثبت و منفی رابطه دارد. این الگوهای رفتاری با هیجان

( 3251، لی، باین و لی )5های تحقیق چانگو یافته اندهای منفی رابطه مثبت نشان دادههیجان

است. یادگیرندگانی  ( نیز آن را تأیید کرده3255و جدیدی، محمدخانی و زاهدی تجریشی )

یلی دهند، به احتمال بیشتر از کارآمدی تحصنایافته را ترجیح میکه الگوهای رفتاری سازش

پیشرفت  هاییشتری را در موقعیتشده پایین در رنج هستند و تنیدگی تحصیلی بادراک

(. یادگیرندگانی که با تجربه 3221و والویز،  3کنند )به عنوان مثال، هیوبنر، سالدوگزارش می

های پیشرفت احساس درماندگی نموده و اوضاع را از درپی در موقعیتهای پیشکست

گزارش  تری راهای منفی بیشتر و هیجانهای مثبت کمبییند، هیجانکنترل خود خارج می

(. فراگیرانی که در مواقع نیاز، از جستجو برای دریافت کمک اجتناب 3223کردند )مارتین، 

(. 3225، 2اند )ریان، پنتریچ و میگلیشده بیشتری را گزارش نمودهکنند تنیدگی ادراکمی

اری کاری تحصیلی، فریبکبه همین ترتیب یادگیرندگانی که الگوهای رفتاری اهمال

 های پیشرفت دنبالسازی را به عنوان شیوه ارجح خود در موقعیتو خودناتوان تحصیلی

 تر و استرس تحصیلی بیشتری را گزارشهای منفی بیشتر، کارآمدی کمکنند هیجانمی

؛ فارنیس و دیگران، 3252و سلطان،  1؛ حسین3228، کراوچک و راجانی، 4کردند )کالسن

3255 .) 

های آن ونه ایرانی انجام شد اما همخوانی و انطباق یافتهاگرچه تحقیق حاضر بر روی نم

بینی با نتایج تحقیقات پیشین از ظرفیت تفسیری پشتوانه تئوریک ایده پیشنهادی در پیش

رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی حکایت دارد. 
                                                           

1. Chang & Byeon  
2. Suldo & Valois 
3. Midgley 
4. Klassen, Krawchuk, & Rajani 
5. Hussain & Sultan 
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وریک ازد، کارکرد فرابافتاری پشتوانه تئسو مستدل می آنچه این همخوانی و انطباق را منطقی

منتخب در تبیین و تفسیر رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت 

گر های پیشرفت است که سبب گشته تا شناسایی الگوهای رفتاری تسهیلتحصیلی در محیط

طبق و همسو با هایی منفتهبه نتایج و یا ،و بازدارنده سالمت تحصیلی، مستقل از بافت و زمینه

 نتایج تحقیقات گذشته نائل آید. 

بک پرسشنامه رفتارهای س»شده در تحقیق حاضر تحت عنوان  این، ابزار معرفی بر عالوه

ری ایده که با تأکید بر غنای فک« زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سالمت تحصیلی

است، جنبه ه یافته و اعتبارسنجی شدهمحور توسعرفتارهای سبک زندگی تحصیلی سالمت

سازد. با شده در این تحقیق را بیش از پیش روشن میمهم کاربرد عملی دانش نظری تبیین

ازی خزانه سهای پیشرفت از طریق غنیتوجه به اهمیت توانمندسازی یادگیرندگان در محیط

راروی، ظرفیت عملی یافته با مطالبات فها در رویارویی سازشای آنهای مقابلهمهارت

. به دنبال تحقق بعد عملی شودمیپرسشنامه محقق این استفاده از دانش نظری از طریق 

ی سازی ایده نوظهور رفتارهای سبک زندگی تحصیلپژوهش، زمینه الزم برای فرایند عملیاتی

مه رناهای آموزشی نظیر بمحور با استفاده از ظرفیت بهسازی و توانمندسازی برنامهسالمت

(، برنامة آموزش 3257، والردی و چنیدمن، 1بخشی )کلیریتوانمندسازی خودنظم

(، برنامة 5262نژاد و خانجانی، آبادی، رحیمیآوری )شکری، شهیدی، مظاهری، فتحتاب

( و 5262آوری پنسیلوانیا )منصوری، شکری، پورشهریار، پوراعتماد و رحیمی نژاد، تاب

؛ گشتاسبی، شکری، 5261آبادی، ی، گشتاسبی، شریفی و فتحبرنامة بازآموزی اسنادی )شکر

هایی که به طور مشخص با هدف تأمین شود، برنامه( فراهم می5269آبادی و شریفی، فتح

شناختی آنها طراحی و مورد استفاده قرار مصونیت روانی فراگیران و تقویت سرمایة روان

 اند.گرفته

 ر با نگاهی یکپارچه به رویکردهای نظری معاصرترتیب، در پژوهش تحلیلی حاضبدین

های در قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، الگوهای رفتاری ارجح فراگیران در محیط

                                                           
1. Cleary, Velardi, & Schnaidman 
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« محورسبک زندگی تحصیلی سالمت»پیشرفت شناسایی و در مدلی مفهومی با عنوان 

جش مدل رای سنهای روانسنجی مطلوب باند و بر اساس آن، ابزاری با ویژگیبازآفرینی شده

است. توسعه ابزاری با روایی و قابلیت اطمینان الزم برای سنجش  مزبور توسعه یافته

 به مربیان و مشاوران عالوه بر این که« محورسبک زندگی تحصیلی سالمترفتارهای »

ایی نموده را به طور دقیق شناس یادگیرندگانکند تا مختصات انگیزشی تحصیلی کمک می

راهم ف یادگیرندگاناین امکان را برای  اقدام نمایند،یزی مناسب در این زمینه رو با برنامه

خواهد ساخت تا تصویری واضح و دقیق از مختصات انگیزشی خویش بدست آورده و برای 

دل مداشته باشند. لذا، انجام اقدامات مؤثر در این زمینه با مربیان و مشاوران همکاری الزم را 

اندرکاران عرصه تعلیم و دست تا سازدمیفهم فراهم ینی و قابلچهارچوبی ع ،پیشنهادی

عال ان فشناسان و مشاورپرورش، نظام آموزش عالی و نیز روان و تربیت اعم از نظام آموزش

ی زیستی تحصیلسالمت و به در حوزه پیشگیری و درمان به اتکای آن در جهت ارتقای

 و مطلوبی بردارند. های مؤثرهای پیشرفت گامفراگیران در محیط

 الش درت و پیشنهادی ایده مبتکرانه ماهیت در پایان باید خاطرنشان ساخت، علیرغم   

 یشرفتپ انگیزش مفهوم اهمیت به توجه با فعلی شرایط در آن، مفهومی مرزهای جهت توسعه

 نیمرخ حتصری به منظور وشندکمی تربیتی محققان آن، دهندهتوضیح رفتارهای مجموعه و

 آوردهایروی کنندهتعیین نقش بر تأکید کنار در ،یادگیرندگان تحصیلی زندگی کسب

 معرفی رینظ پشتوانه عنوان به حاضر مطالعه پیشنهادی مدل در آنچه مبتنی بر اصلی نظری

 انگیزشی اتمختص بینیپیش نیز در اجتماعی و بافتاری عوامل تفسیری توان بر است، شده

 نقش بر یمطالعات قلمرو این به مندعالقه محققان بین در مثال رایب. نمایند تأکید فراگیران

 فردیبین رابطه رفتاری در هایمدل (،3259و بوویل،  5معلم )فایوز انگیزش مانند عواملی

3آموز )پاتریکدانش-معلم
همساالن  با رابطه (،3226، بیکر و راسل، 2؛ ونزل3221و ریان،  

                                                           
1. Fives & Buehl 
2. Patrick 
3. Wentzel, Baker & Russell 
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 3جنسیت (،3259و نایسند،  5؛ یوونن3226یکر و راسل، ؛ ونزل، ب3221)پاتریک و ریان، 

 و (3259و پاتریک،  4؛ کاپالن3221یادگیری )پاتریک و ریان،  محیط (،3259، 2وات)

ده تأکید ش فراگیران انگیزشی وضعیت تصریح در (3259ینرنی، او مک 1فرهنگ )کینگ

در  اجتماعی و بافتاری ملعوا های آتی پیرامون نقشدر پژوهش شودلذا پیشنهاد می .است

 محور مطالعاتی از این دست انجام شود.سبک زندگی تحصیلی سالمت

 منابع

ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه »(. 5262پور، م، درتاج، ف، و احدی، ح. )آزادعبدهلل 
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نامه پژوهش، «آموزانزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانشتحصیلی و به

 .55-32(، 2، سال اول، شماره سوم، پیایی)مثبت شناسیروان

 . تهران: ساواالن.یق در علوم رفتاریهای تحقروش(. 5261زاده، ر. )حسن

خانجانی، م.  نژاد، پ،آبادی، ج، رحیمیشهیدی، ش، مظاهری، م. ع، فتح شکری، ا، 

سازی روانی دانشجویان در برابر تجارب ای ایمناثربخشی برنامة مداخله(. »5262)

یری و گدازهفصلنامة مطالعات ان«. هیجانی منفی بر اساس الگوی پیشگیری پنسیلوانیا

 . 591-562، 7، ارزشیابی آموزشی

اثربخشی برنامة بازآموزی (. »5261آبادی، ج، )شکری، ا، گشتاسبی، ز، شریفی، م، فتح

. «آوری تحصیلی دانشجویانبخشی شناختی هیجان و تاباسنادی بر راهبردهای نظم
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تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی (. »5269، شریفی، م. )، جآبادی، فتحگشتاسبی، ز، شکری، ا

یادگیری  فصلنامة پژوهش در، «بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان
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