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، سر و دختر براساس متغیرهاي سرزندگی تحصیلیآموزان پي دانشمقایسه، هدف از تحقیق حاضر

و  ايمقایسه - روش تحقیق از نوع علیباشد. انگیزه پیشرفت تحصیلی می، احساس تعلق به مدرسه

مدارس متوسط دوم شهر ایالم در سال تحصیلی  پسر و دختر آموزاني دانشکلیه آماري را جامعه

آموز دانش 374تعداد ، دول کرجسی و مورگاندهد و حجم نمونه از طریق جتشکیل می 1395- 1396

گیري مورد استفاده باشند. روش نمونهنفر دختر می 187نفر پسر و  187، تعیین گردید که از این تعداد

- اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهروش نمونه، با توجه به نواحی آموزش و پرورش شهرستان ایالم

ابعاد احساس  پرسشنامه، )1391زاده (چاري و دهقانی  حسین تحصیلی مقیاس سرزندگی اي بوده که

کردند. براي  تکمیل ) را2000انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس () و 2005بتی (بریو و تعلق به مدرسه 

میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس چندمتغیره توصیفی (از آمار ، هاتجزیه و تحلیل داده

)MANOVAآموزان پسر و دختر مدارس یج تحقیق نشان داد که در بین دانش) استفاده شده است. نتا

، ارتباط در مدرسه، عدالت در مدرسه، حمایت معلم، متوسطه دوم شهر ایالم در ابعاد تعلق به همساالن

تفاوت معناداري وجود  انگیزه پیشرفت تحصیلی و سرزندگی تحصیلیمشارکت علمی و متغیرهاي 

درصد واریانس حمایت  1/2، درصد واریانس تعلق به همساالن 2/1، یتبه طوري که متغیر جسن، دارد

درصد  9/1، درصد واریانس ارتباط در مدرسه 4/1، درصد واریانس عدالت در مدرسه 7/2، معلم

سرزندگی درصد واریانس  3/1، انگیزه پیشرفت تحصیلیدرصد واریانس  7/4، واریانس مشارکت علمی

                                                                                                                                        
 ایران، زاهوا،  اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه، عمومی شناسیروان گروه، تربیتی شناسیروان دکتراي دانشجوي. 

 مسئول نویسنده. (ایران، اهواز، اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شناسیروان گروه، عمومی شناسی روان استادیار( 

 ایران، اهواز، اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شناسیروان گروه، عمومی شناسی روان استادیار. 

 ایران، اهواز، اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه، ناسیشروان گروه، عمومی شناسی روان استادیار. 

 ایران، اهواز، اهواز واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شناسیروان گروه، عمومی شناسی روان دانشیار. 
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آموزان پسر براساس متغیرهاي فوق داراي آموزان دختر نسبت به دانشو دانش کردهرا تبیین تحصیلی 

  برتري نسبی هستند.

  سرزندگی تحصیلی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه هاي کلیدي:واژه

  مقدمه

شود که زن و مرد را از هایی گفته میي ویژگیجنس در مفهوم عام آن, به مجموعه

شناختی اما در اصطالح کنونی, جنس تنها به تفاوتهاي زیست سازد,یگدیگر متمایز می

تر و به بیان ساده شودیمبیولوژیک و پیکرشناختی فیزیولوژیک زنان و مردان اطالق 

جنسیت شامل  .باشدتر, منظور از جنس, تمایزهاي فیزیکی و بدنی زن و مرد میخاص

حاکم بر هر جامعه  فرهنگکه هاي اجتماعی است هاي اجتماعی و اندیشهنقش، رفتارها

هاي جنسیتی افکار قالبی در گذارد. در ارتباط با نقشمی مردو  زن جنس دو ٔبه عهده

 طرح جنس دو هر از را انتظارات ٔشود که دامنهمورد هر دو جنس در جامعه مشاهده می

یک مفهوم اجتماعی است و  جنسیت واژه ).1383، نرسیسیانسکند (می تعیین و ریخته

به  شناسیزیستکه به طور معمول براي بیان همان موضوع ولی از دیدگاه  جنس واژهبا 

به  هاي جنسیتینقشجنسیت و  ).1383، نرسیسیانساست (رود متفاوت کار می

مچون سایر انواع ه، شوند. قشربندي جنسیتیقشربندي جنسیتی مرتبط می

، ثروت، قدرتهاي اجتماعی (نظیر توزیع مربوط به پاداش، اجتماعی هايقشربندي

بسته به موقعیتی  جامعهفردي و اقتصادي) است و هر یک از اعضاي  هايآزادي، وجهه

مند ها بهرهاز این پاداش آن جامعه دارد به طور متفاوتی سلسله مراتبکه در هرم 

در حوزه  ياگستردههاي اخیر تحوالت جنسیتی در سال ).1383، نرسیسیانسشود (می

عالی و تحصیالت دانشگاهی به وقوع پیوسته است که و پرورش و آموزش آموزش 

آنها را محدود و منحصر به تحوالت کمی و افزایش چشمگیر نسبت  توانینم

هاي جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول به همین اعتبار دیدگاه، دانشجویان دختر دانست

که بدون  اندکردهتري از پیامدهاي تحصیلی دنبال تأکید داشته و آن را در عرصه وسیع

ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی اي از این بررسیشک بخش عمده

پسر بوده  آموزانیسه با دانشآنها در مقا تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشتر

است. در تحقیق حاضر تالش شده است که پس از مروري نظري بر وجوه عمده 
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احساس تعلق به مدرسه و ، هاي سرزندگی تحصیلیمولفههاي جنسیتی در تفاوت

به این مهم پرداخته ، هابا استناد به برخی دیدگاه هاو تبیین آنانگیزه پیشرفت تحصیلی 

 اجتماعی و تغییرات شناختی آن در که است زندگی از ايدوره، صیل. دوران تحشود

 يدوره به مربوط زندگی هايي از چالشقابل توجه افتد. بخشمی اتفاق وسیعی

 هاياسترس، پایین نمرات سطوح، مثال عنوان (به هاي تحصیلیچالش که است نوجوانی

 با سازگاري و انطباق، رو این باشد. ازمی هااین چالش جمله از، غیرمعمول) و معمول

است.  بوده تربیت و تعلیم پژوهشگران مورد توجه تحصیلی هايو چالش هافرصت

 مؤثرهاي مولفه که دانست موفق و کارآمد توانمی زمانی را آموزشی نظام، بنابراین

بررسی و مطالعه شود. در این  مختلف هايدوره در آموزاندانش هاي تحصیلیچالش

احساس ، هاي سرزندگی تحصیلیدر پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه مولفه، راستا

پرداخته  آموزان پسر و دخترانگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش، تعلق به مدرسه

ی شناسروانآوري تحصیلی را در چارچوب زمینه تاب، شود. سرزندگی تحصیلیمی

آموز براي موفقیت یی دانشکند. سرزندگی تحصیلی به صورت توانامثبت منعکس می

هاي تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار در برخورد با موانع و چالش

). همچنین سرزندگی تحصیلی به 2008، مارتین و مارشاست (تعریف شده ، دارند

ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاري سازنده و انطباقی به انواع چالش، پاسخ مثبت

خستگی و ، عالقگی). بی2012، اشاره دارد (پوتواین، شوندمی تحصیلی تجربه

فرسودگی تحصیلی (به عنوان نقطه مقابل سرزندگی تحصیلی) رابطه معکوسی با 

 و ریان اعتقاد به). 1393، میکائیلی وقلی زادهدارد (آموزان عملکرد تحصیلی دانش

منابع  از انرژي این و است فرد خود از نشأت گرفته ) سرزندگی انرژي1997فردریک (

 سرزندگی، دیگر عبارت گیرد؛ بهمی نشأت، محیط در اشخاص تهدید نه و درونی

است. از نظر مارش و  آن دادن انجام به اجبار و نه تحریک نه، بودن سرزنده احساس

عوامل ، ) پیشایندهاي سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلف روانی2008مارتین (

و عوامل مربوط به خانواده و هساالن ، در فرایند تحصیل مربوط به مدرسه و مشارکت

که  کنندیم) تصریح 2008و  2006مورد توجه قرار گرفته است. مارتین و مارش (

سؤاالت چالش برانگیزي در زمینه تحصیلی وجود دارد که نیازمند توجه جدي هستند. 

، هاي تحصیلیآموزشی مکانهایی هستند که چالش هايیطمحازسویی دیگر مدارس و 
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انجام شده به  يهاپژوهشحقیقت پایدار زندگی تحصیلی هستند که ، موانع و فشارها

؛ 1997، گنزالز و پادیال، به عنوان مثالکند (از این موضوع حمایت می طور واضح

، 1393، نقل از حسین چاري و همکاران به ؛1999، ؛ اوراستریت و براون1998، کترال

باید ابعاد مختلف وضعیت تحصیلی ، ). بنابراین2008 و 2006، مارتین و مارش

آموزان از جمله سرزندگی تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان دانش

در پژوهش مارتین و تري از وضعیت تحصیلی آنان به دست آورد. اطالعات دقیق

آموزشی و  يهایهمبستگ) تحت عنوان سرزندگی تحصیلی و 2006مارش (

تی با بررسی دانش آموزان مقطع متوسطه نشان دادند که میزان سرزندگی در روانشناخ

سرزندگی تحصیلی  آموزان نقش مهمی دارد.کاهش یا افزایش انگیزه تحصیلی دانش

) و همچنین از تحقیق حسین چاري 2008، 2006مارش (برگرفته از نظریات مارتین و 

مارتین . از نظر مارش و باشدیم) در زمینه سرزندگی تحصیلی 1391زاده (و دهقانی 

عوامل مربوط به ، ) پیشایندهاي سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلف روانی2008(

و عوامل مربوط به خانواده و همساالن مورد ، مدرسه و مشارکت در فرایند تحصیل

  توجه قرار گرفته است.

تاثیرگذار ان آموزهاي تحصیلی دانشچالشتواند بر یکی دیگر از متغیرهایی که می

وقتی افراد خود را به عنوان عضوي از یک گروه  است.احساس تعلق به مدرسه ، باشد

آید. این حس تعلق نوعی حس تعلق به وجود می، کنندبندي مییا طبقه اجتماعی طبقه

نیز ممکن است به وسیله فرایندهاي پویا مانند تمایل به ارتقاي خود یا خود اثباتی و 

اي از تعاریف مبتنی بر ). دسته2007، تاجفل و تورنرشود (انگیخته خود سازگاري بر

دیدگاه زیست بوم شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس 

تعلق به صورت عمومی عبارت است از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به 

افراد که باعث افزایش  صورت اختصاصی (احساس تعلق به مدرسه) به عنوان دیدگاه

و  به نقل از مک نلی 2000، لیبیگردد (شود تعریف میپیوند آنها با محیط مدرسه می

عناصر این تعلق را عبارت از  ینترمهم) 2002). مک نلی و همکاران (2002، همکاران

میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول ، افراد با اعضاي جامعه مدرسه مؤثرارتباط 

داند. در این رویکرد سعی شده است اجتماعی می هايیتفعالمیزان دخالت اعضا در یا 

آنرا در  بایستیمبه مدرسه به عنوان بخشی از جامعه نگاه شود که براي بررسی آن 
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داراي  بایستیمبافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد. با توجه به این رویکرد مدرسه 

، رواگذارد (متفاوت احترام  هايیتقوما عقاید و سیستمی باشد که به تمام افراد ب

). رویکرد دیگر در تعریف احساس تعلق به مدرسه رویکرد 2007، استوارت و پاترسون

ی به احساس تعلق به مدرسه است که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان شناسروان

خود و دیگر  آموزان احساس کنندکند که در آن دانشی عنوان میشناسروانیک حالت 

، و اسمایث شوچت(آموزان مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه هستند دانش

گیرانه از طرف آموزان با قوانین سخت. براساس این رویکرد هنگامی که دانش)2009

مدرسه روبرو شوند و با اولین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند داراي احساس 

 و(لد  باشندیمگیر موزانی هستند که در مدراس آسانآتعلق کمتري نسبت به دانش

در این زمینه تعریفی دیگري را  )2008هولکومب و زامبرانو (، کارچر ).2009، دینال

داند که باعث سازگار که احساس تعلق به مدرسه را به عنوان اعمالی می اندکردهبیان 

این اعمال باعث افزایش  .شودیمآموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص شدن دانش

شود. تحقیقات سینلهاف آموز میخوب بودن و کاهش اضطراب دانش، احساس راحتی

) و نشان 2008رابینز و کاسیالس (، ) آلن2008) موریسون (2002نلی ( ) مک2009(

قوانین سخت  -2تنوع نژادي و قومیتی  -1دهنده این مطلب است که عواملی از قبیل 

 -5سو مدیریت در کالسها  -4افزایش جمعیت مدارس و کالسها  -3گیرانه درمدارس 

فوق برنامه داراي ارتباط با افزایش یا کاهش احساس تعلق به  هايیتفعالافزایش 

عوامل گسترش دهنده احساس  )2008زامبرانو (هولکومب و ، کارچر باشد.مدرسه می

حمایت بین  -2ه دیگران پذیرش به وسیل -1دانند تعلق به مدرسه را شامل سه عامل می

گویند با می )2005احساس تعلق تجربه شده. استرمان به نقل از بتی و بریو ( -3فردي 

اینکه در گذشته وظایف فوق برنامه یکی از بهترین راههاي افزایش احساس تعلق به 

ایم که افزایش ارتباط میان معلم و مدرسه بوده است ولی هم اکنون به این نتیجه رسیده

 باشد.روي احساس تعلق به مدرسه می یرتأثساالن از جمله مهمترین عوامل هم

انگیزه پیشرفت  مؤلفه، آموزانهاي مهم و تاثیرگذار بر تحصیل دانشاز مولفه

دهنده موفقیت باشد. انگیزه پیشرفت تحصیلی در هر جامعه نشانتحصیلی در آنان می

نیازهاي فردي است. بنابراین نظام  یابی و توجه به رفعنظام آموزشی در زمینه هدف

آموزان آن توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانشآموزشی را زمانی می
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 از پیشرفت یکی يهاي مختلف داراي بیشترین و باالترین رقم باشد. انگیزهدر دوره

ترین هماست. انگیزه پیشرفت یکی از م تربیتی یشناسروانبراي  انواع انگیزش مهمترین

 کسانی هاي اکتسابی هر فرد است که براي نخستین بار توسط موري مطرح شد وانگیزه

 سطح باال معیارهاي حفظ و برتري دستیابی به براي دارند باالیی پیشرفت انگیزه که

، (بیابانگرد باشند دهند که چالش بر انگیز انجام کارهایی دهندمی ترجیح و کنندمی تالش

، عبارت از غلبه کردن به موانع، که نیاز به پیشرفت، ) معتقد بود1938). موري (1384

، ریواست (رقابت کردن با دیگران و پیشی گرفتن از آنان ، دستیابی به معیارهاي عالی

) انگیزه پیشرفت تحصیلی عبارت اسـت از: گـرایش 2009). از دیدگاه باتل (2015

تـالش بـراي ، ترین معیارهـاه عالیهمـه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه ب

موفقیـت در عملکـرد و برخورداري از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است. 

پیشرفت تحصیلی یک سطح کارآمد اکتسابی در امور مرتبط ، )1975برطبق گفته کولی (

با تحصیل یا به عنوان دانش اکتسابی رسمی در موضوعات مرتبط با تحصیل که اغلب 

آموز در امتحانات است. واینر دهنده درصد نمرات به دست آمده توسط دانشاننش

 که موفق دارند انتظار و پیشرفت دارند انگیزه که آموزانی) معتقد است دانش1992(

 رابرتشوند ( موفق تا کنندیمدو چندان  را خود تالش، خورندمی شوند؛ وقتی شکست

آموزان از سطوح دانش، بر این اعتقاد است که )2009اتکینسون (). 2014، ایی اسالوین

در زندگی خود به ، بـه همـین علت، متفاوتی از انگیزه پیشـرفت تحصیلی برخوردارند

 به را انگیزة پیشرفت ) نیز1992برالینر ( و کنند. گیجهاي کامالً متفاوتی رفتار میشیوه

 . ایناندکرده تعریف خاص ايینهزم در یا موفقیت کلی موفقیت به عالقه میل یا صورت

به نقل از باشد ( اثرگذار تحصیلی پیشرفت تواند برمی تحصیلی هايدر موقعیت انگیزه

 ضمن آوري منابع جمع با تا نمود تالش هرمنس، 70 دهه آغاز ). در1393، سیف

 کند. ارائهآن  گیرياندازه براي معتبري آزمون، پیشرفت انگیزه هايمؤلفه مشخص کردن

 پیشرفت انگیزه زمینه در انجام شده پژوهشهاي اساس بر توانمی که معتقد است هرمنس

 مشخص را پیشرفت انگیزه سازنده يهامؤلفه، آزمونها مواد به هایآزمودن هايپاسخ و

، آمیزخاطره رفتار، آرزو سطح مؤلفه چند از پیشرفت انگیزه، وي دیدگاه بنابر کرد.

 و رفتار دوست انتخاب، رفتارشناختی، نگريآینده، تکارپش، پذیريمسئولیت، ارتقاءطلبی

 باالیی پیشرفت انگیزة که آموزانیدهد دانشمی نشان است. مطالعات تشکیل شده موفق
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 که آموزانیدانش با مقایسه در آموزاناین دانش شوند.می موفق مدرسه تکالیف در، دارند

 کننداستقامت می دادن تکالیف انجام در تريمدت طوالنی به، دارند کمی پیشرفت انگیزة

از جمله  ).1393، اسالوین به نقل از سید محمديکنند (می تالش بیشتر موفقیت براي و

توان به موارد زیر اشاره کرد. هاي فوق انجام گرفته است میتحقیقاتی که در زمینه

هاي تمدارس هوشمند و عادي بر مهار یرتأثمقایسه ) در تحقیقی به 1387منصوري (

پرداخته  آموزان مقطع متوسطه تهرانپیشرفت تحصیلی دانشه تفکر انتقادي و انگیز

دانش  تحقیقجامعه آماري  انجام گرفته ومقایسه  یپژوهش فوق به صورت علاست. 

ن اآموزان سال سوم مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی رشته ریاضی دبیرستانهاي شهر تهر

میانگین  -1نتایج تحقیق نشان دهنده این است که  .باشندمی 87 - 88در سال تحصیلی 

آموزان مدارس آموزان مدارس هوشمند باالتر از دانشمهارتهاي تفکر انتقادي دانش

آموزان در مورد انگیزه پیشرفت تحصیلی تفاوت معناداري در میان دانش -2عادي است 

ی تحت عنوان پژوهش) در1387(ابراهیم آبادي . مدرسه هوشمند و عادي دیده نشد

یادگیري و  در روش آموزش مبتنی بر وب و آموزش مبتنی بر روش سنتی یرتأثمقایسه 

آموزان رشته ریاضی فیزیک مقطع متوسطه شهر تهران انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

دو روش آموزش: یکی از طریق وب و  یرتأث. هدف این پژوهش مقایسه پرداخت

زش تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان دیگري روش سنتی بر یادگیري و انگی

که بین میانگین نمرات گروه آزمایش این است  دهنده مفید شهر تهران بود. نتایج نشان

معنی داري وجود دارد و تفاوت و گروه کنترل درمتغیر انگیزش پیشرفت تحصیلی 

 دراي بر انگیزش اثر بخش بوده است. آموزش از طریق وب به طور قابل مالحظه

) به بررسی نتایج کاربرد فناوري اطالعات و 1382اورنگی (پژوهشی حج فروش و 

ارتباطات در دبیرستانهاي شهر تهران پرداختند. نتایج این تحقیق که به صورت طولی 

که استفاده از فاوا سبب توسعه  باشدیمانجام گرفته است بیان کننده این مطلب 

آموزان در کاوش در اینترنت و لوحهاي فشرده یادگیري مشارکتی و افزایش عالقه دانش

کامپیوتر بر  یرتأثبررسی  ) به1991، کولیکمحققان (در یک مطالعه فراتحلیل  شود.می

آموزان در جهت یادگیري و میزان یادگیري آنها پرداختند. نتایج روي گرایش دانش

داراي گرایش  -1بینند آموزانی که به وسیله کامپیوتر آموزش مینشان داد که دانش

آموزانی که به وسیله کامپیوتر دانش-2هستند بیشتري نسبت به فعالیت در مدرسه 
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تحصیلی بیشتري نسبت به دانش آموزان دیگر هستند. بینند داراي پیشرفتآموزش می

) نشان داده شد که آموزش به وسیله کامپیوتر 2003، کولیکدیگر (در یک فراتحلیل 

بیانگر این  10/1باشد. حجم اثر بر روي انگیزش می 10/1داراي میانگین حجم اثر 

شود. تک مطلب است که آموزش به وسیله کامپیوتر باعث افزایش انگیزش پیشرفت می

تحقیقی با عنوان تمایزات و تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند  ) در2008( آونگ

نسبت به مدارس  مالزي به بررسی تفاوتها و تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزي

مشاهده کالس ، عادي در این کشور پرداخت. این تحقیق به صورت مصاحبه با معلمان

آموزان انجام گرفته است. نتایج حاکی از این است که درس آنها و گزارش دانش

تفاوتهاي مدارس عادي مالزي با هوشمند در این کشور در استفاده از فناوري اطالعات 

. استفاده از این رویکردها باعث افزایش باشدیمآموز محور نشو ارتباط و رویکرد دا

شود. در بخش تاثیرات آموزش در مدارس هوشمند مالزي در آموزان مییادگیري دانش

نتایج ، اي انجام گرفته استمقایسه با مدارس عادي که به صورت کمی و پرسشنامه

مدارس عادي  دارس بیشتر ازآموزان در این مباشد که بازدهاي دانشحاکی از این می

فراگیري علوم  يهامهارت، آموزان شامل: انگیزش یادگیريهاي دانشباشد. بازدهمی

، )2006ویتینگ (توان به باشد. تحقیقاتی دیگري در این زمینه میوموفقیت تحصیلی می

نقل  به 2003بلدرین (، )2006، به نقل از وایتنگ 2003پنویل و آبراهامسون (، روسشل

براي محقق پیش  سؤال) اشاره کرد. با توجه به مطالب ذکر شده این 2006، از بلدرین

-آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایالم مولفهآید که آیا در بین دانشمی

، انگیزه پیشرفت و احساس تعلق تفاوت دارند. از این رو، هاي سرزندگی تحصیلی

آموزان دختر و سرزندگی تحصیلی در بین دانش مقایسه-1اهداف تحقیق عبارتند از: 

- 3آموزان دختر و پسر ایالم مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش-2پسر ایالم 

آموزان دختر و پسر ایالم. آن در بین دانش يهامؤلفهمقایسه احساس تعلق به مدرسه و 

، تعلق به مدرسهاحساس ، بنابراین فرضیه تحقیق عبارت است از: سرزندگی تحصیلی

آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش

  ایالم تفاوت معناداري دارد.
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  روش 

ي و جامعه آماري را کلیه ايمقایسه -از نوع علیحاضر روش تحقیق پژوهش 

یلی دبیرستان) شهرستان ایالم در سال تحصدوم (آموزان دختر و پسر متوسطه دانش

) تعداد 1970مورگان (دهد که با استفاده از جدول کرجسی و تشکیل می 96-1395

نفر دختر  187و  نفر پسر 187، از این تعداد به عنوان نمونه تعیین گردید و 374

اي بود. در اي چند مرحلهگیري تصادفی خوشهروش نمونه، گیريباشند. روش نمونهمی

مدرسه و  4دبیرستان)  16دوم (تمام مدارس متوسطه  در مرحله اول از بین، این تحقیق

اند مقطع اول تا چهارم) به طور تصادفی انتخاب شدهکالس ( 4در هر مدرسه 

شهید ، پسرانه)بهشتی (شهید ، دخترانه)آوینی (شهید ، دخترانه)فرزانگان (هاي دبیرستان(

مورد آزمون قرار  مقطع) 4هر کالس ( 4پسرانه)) و تمامی دانش آموزان آن شهریاري (

پرسشنامه  14آموزان تعداد پرسشنامه توزیع شده در بین دانش 374گرفتند. از مجموع 

در ، به دلیل عدم دقت یا نقص در پاسخگویی مورد تحلیل قرار نگرفتند. از این رو

 18تا  15دختر با رنج سنی  181پسر و  179نفر ( 360تحلیل نهایی نمونه پژوهش به 

میانگین ، همچنین ) تقلیل یافت.127/0سال و انحراف معیار  87/16سنی میانگین ، سال

آموزان نمونه پژوهش دختر و پسر نشان داد که تقریباً در هر سنی پدران و مادران دانش

سال اختالف سنی بین پدر و مادر وجود دارد و در کل  5آموزان حدود دو گروه دانش

  باشد.سال می 8/41و و براي مادران  سال 47نمونه میانگین سنی پدران حدوداً 

حسین چاري  ):1391زاده (حسین چاري و دهقانی  تحصیلی سرزندگی مقیاس الف.

قالب طیف گویه در  9پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با  1391و دهقانی زاده در سال 

از با الگوگیري ) کامالً موافقم 5 4 3 2 1کامالً مخالفم اي به صورت؛ گزینه 5لیکرت (

) که چهار گویه داشت توسعه دادند. 2006مارش (مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و 

) نشان داد که ضرایب آلفاي 1391زاده (نتایج حاصل از بررسی حسین چاري و دهقانی

ها با نمره کل بود. همچنین دامنه همبستگی گویه %80کرونباخ به دست آمده برابر با 

ها از همسانی درونی و نتایج بیانگر این است که گویه . اینباشدیم %68تا  %51بین 

ثبات رضایت بخشی برخوردارند. به منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه) 

اصلی با چرخش متعامد واریماکس در سطح گویه استفاده  مؤلفهپرسشنامه از تحلیل 

که پایایی  ،بدست آمد 862/0کرد. در پژوهش حاضر میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه 
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 نتایج تحلیل عاملی تاییدي نشان داد که شاخص نسبت، قابل قبولی است. همچنین

و در حد  3و کمتر از میزان  758/2) برابر df2آزادي ( درجۀ به خی مجذور

و  078/0برابر  )RMSEAتقریب ( خطاي مطلوب و شاخص جذر برآورد واریانس

برازش مناسب و خوب  دهندهنشان و مناسب و 08/0ز سطح معنی داري کمتر ا

قدرت ، سرزندگیي هاي به کار گرفته در پرسشنامهکلیه گویه، باشد. بنابراینمی

  مورد نظر داشته است. متغیر تحقیقکنندگی مورد نظر را براي تبیین

یاس مشتمل بر این مق ):2005بتی (بریو و احساس تعلق به مدرسه  مقیاس ابعاد ب.

 9با  حمایت معلم، گویه 4با  ؛ احساس تعلق به همساالنبعد 6گویه و در قالب  27

 4با  مشارکت در اجتماع، گویه 4با  احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، گویه

در قالب طیف ، گویه 3با  مشارکت علمی، گویه 3با  ارتباط فرد در مدرسه، گویه

نمره  تهیه شده است.کامالً موافقم)  4 3 2 1مخالفم مرات کامالً اي با نگزینه 4لیکرت (

، توسط بري 2004این پرسشنامه در سال است.  108تا  27اي از ها داراي دامنهآزمودنی

مخالفم)  کامالًموافقم تا  کامالًاز لیکرت (و وات به صوت جمالت مثبت در مقیاس  بتی

نیز توسط بتی و بري مورد تجدید  2005پرسشنامه مذکور در سال  طراحی شده است.

نظر قرار گرفته است که ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ براي کل 

حمایت ، درصد 73احساس تعلق به همساالن  يهامؤلفهو براي درصد  75پرسشنامه 

مشارکت کردن ، درصد 75رعایت احترام و عدالت در مدرسه  احساس، درصد 89معلم 

 درصد 78 علمیشارکت مو  درصد 69درسه مرد با ف ارتباط، درصد 84عه در جام

). در ایران نیز مکیان و کالنتر کوشه 2005، و وات بتی، برياست (گزارش شده 

آموزان نفر از دانش 350) به بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه بر روي 1392(

 )دختر آموزدانش 150 و پسر آموزدانش 200(دبیرستانی دختر و پسر شهر تهران 

 7/90(معادل  907/0در پژوهش حاضر میزان آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه  پرداختند.

هاي ضریب پایایی براي مولفهکه پایایی قابل قبولی است و ، درصد) بدست آمد

احساس رعایت ، درصد 6/76حمایت معلم ، درصد 6/79احساس تعلق به همساالن 

 ارتباط، درصد 1/72مشارکت کردن در جامعه ، درصد 4/77ه احترام و عدالت در مدرس

، همچنین گزارش شده است درصد 8/75 علمیشارکت مو  درصد 6/79درسه مرد با ف

و  742/2برابر  df2نتایج تحلیل عاملی تاییدي کل پرسشنامه نشان داد که شاخص 
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برازش  دهندهنشان و مناسب و 070/0ابر بر RMSEAدر حد مطلوب و شاخص 

احساس ي ها به کار گرفته در پرسشنامهکلیه گویه، باشد. بنابراینمناسب و خوب می

مورد نظر داشته  بعد تحقیقکنندگی مورد نظر را براي قدرت تبیین، تعلق به مدرسه

  است.

گویه  29 این مقیاس مشتمل بر :)2000هرمنس (انگیزه پیشرفت تحصیلی  مقیاس ج.

 2000در سال  هرمنس) توسط 4 3 2 1اي به صورت؛ گزینه 4لیکرت (قالب طیف در 

 سال در است. هرمنس 116تا  29اي از ها داراي دامنهنمره آزمودنی تهیه شده است.

آلفاي  آزمون روش از تحصیلی پیشرفت انگیزش پایایی آزمون محاسبه براي 2000

 استفاده بدست آمد. با 84/0شده به میزان  محاسبه اییپای استفاده کرد و ضریب کرونباخ

 به مجدداً هفته سه گذشت از بعد مطالعه اصلی پرسشنامه در بازآزمایی روش از

آمد. در پژوهش حاضر  بدست 84/0آمده  بدست پایایی ضریب شد. داده کارآموزان

است.  که پایایی قابل قبولی، بدست آمد 883/0میزان آلفاي کرونباخ پرسشنامه 

 50/0گویه با بار عاملی کمتر از  4نتایج تحلیل عاملی تاییدي پس از حذف ، همچنین

و در حد  059/2برابر  df2مدل اندازه گیري اصالح شده نشان داد که شاخص  در

برازش مناسب و  دهندهنشان و مناسب و 054/0برابر  RMSEAمطلوب و شاخص 

انگیزه پیشرفت ي هاي به کار گرفته در پرسشنامهکلیه گویه، باشد. بنابراینب میخو

  مورد نظر داشته است. متغیر تحقیقکنندگی مورد نظر را براي قدرت تبیین، تحصیلی

  هایافته

توزیع میانگین و نتایج آزمون نرمال متغیرهاي تحقیق بر حسب جنسیت  1جدول در  

  ست.آموزان ارائه شده ادانش

  شاخصهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش بر حسب جنسیت .1جدول  

 متغیر
  )K-Sنرمال (آزمون آزمون  دختران پسران

 .Sig  آماره آزمون انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

ه 
ق ب

عل
س ت

سا
ح

ا

سه
در

م
  

 065/0  تعلق به همساالن

   084/0  حمایت معلم

   152/0  احترام در مدرسه

       059/0  مشارکت در اجتماع
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 متغیر
  )K-Sنرمال (آزمون آزمون  دختران پسران

 .Sig  آماره آزمون انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 09/1 132/0  در مدرسه ارتباط

 74/0 215/0  مشارکت علمی

  897/0  149/0  سرزندگی تحصیلی

    22/1  112/0  انگیزه پیشرفت تحصیلی

آموزان دختر میانگین) متغیرهاي تحقیق در دانشمیزان (دهد که نشان می 1جدول 

ي متغیرهاي تحقیق آموزان پسر بیشتر بوده و خطاي آزمون نرمال کلیهنسبت به دانش

 متغیرها این توزیع، درصد 95با اطمینان  لذا و باشندمی 05/0تر از سطح معناداري بزرگ

  هستیم. هاي پارامتريآزمون از استفاده به مجاز لذا و بوده نرمال

انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین ، احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی

  آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایالم تفاوت معناداري دارد.دانش

 )MANOVAروش چندمتغیره ( واریانس تحلیل آزمون از، یهبراي تحلیل فرض

وابستگی بین متغیرهاي تحقیق بررسی شود که شود که قبل از آن بایستی استفاده می

  ) ارائه شده است.2ضریب همبستگی پیرسن بین متغیرها در جدول (نتایج آزمون 

 نتایج همبستگی پیرسن بین متغیرهاي پژوهش .2جدول 

 متغیر

  ساس تعلق به مدرسهابعاد اح
سرزندگی 

 تحصیلی
تعلق به 

  همساالن

حمایت 

  معلم

احترام در 

  مدرسه

مشارکت در 

  اجتماع

ارتباط در 

  مدرسه

مشارکت 

  علمی

  انگیزه پیشرفت تحصیلی
)000/0( 

198/0 

)000/0( 

428/0 

)000/0( 

471/0 

)000/0( 

460/0 

)000/0( 

333/0 

)000/0(

526/0 

)008/0( 

140/0 

  لیسرزندگی تحصی
)000/0( 

257/0 

)000/0( 

290/0 

)010/0(

136/0 

)024/0( 

104/0 

)000/0( 

194/0 

)000/0(

266/0 
-------------  

دهد که خطاي همبستگی دو به دوي بین ابعاد احساس تعلق به نشان می 2جدول 

مدرسه و متغیرهاي انگیزه پیشرفت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی کمتر از سطح 

شود که یک ها نتیجه میو با توجه عالمت مثبت همبستگی، شدبامی 05/0داري معنی

، ي مستقیم و معناداري بین دو به دوي متغیرها و ابعاد وجود دارد. در این میانرابطه
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 526/0همبستگی بین بعد مشارکت علمی و متغیر انگیزه پیشرفت تحصیلی با مقدار 

  داراي قویترین همبستگی است.

فرض برابري ماتریسجهت آزمون  )Box's Mباکس (امنتایج آزمون  3جدول در 

  پژوهش ارائه شده است.متغیرهاي بین کواریانس مشاهده شده هاي 

-واریانس فرض برابري ماتریس) جهت آزمون پیشBox's Mباکس (ام نتایج آزمون  .3جدول 

  متغیرهاي پژوهش کواریانس

 .Box's M(  F Df1 Df2  Sigباکس (ام آماره آزمون 

        

 باکسکه مقدار خطایی آزمون ام دهدنشان می 3جدول در  باکسامنتایج آزمون 

فرض برابري ، بنابراین، باشدمی 05/0بوده که کمتر از سطح خطاي  106/0برابر 

پسر و  آموزاندانشدر بین  پژوهشمتغیرهاي بین کواریانس مشاهده شده هاي ماتریس

  است. دییتأ دختر مورد

   بزرگترین ریشه رويو  هتلینگ، ویلک النداي، پیالينتایج آزمون  .4جدول 

  هاي پژوهشدر تحلیل واریانس چندمتغیره مولفه

  .F  Hypothesis df  Error df  Sig  مقدار نوع آزمون

  پیالي
  النداي ویلک

  هتلینگ
  ریشه روي نیتربزرگ

، پیاليهاي با آزمون، هامتغیري مولفه چند اثر معناداري نتایج ارزیابی 4جدول در 

  ارائه شده است.بزرگترین ریشه و  هتلینگ، ویلک النداي

، ویلک النداي، پیاليهاي با آزمون، هاغیري مولفهمت چند اثر معناداري نتایج ارزیابی

 چهاردر هر  خطا میزاندهد که ) نشان می4جدول (در  بزرگترین ریشه رويو  هتلینگ

متغیرهاي بنابراین تفاوت ، است 05/0کوچکتر از  بوده که 001/0برابر با  آزمون

بر اساس  رسهابعاد احساس تعلق به مد، انگیزه پیشرفت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی

حداقل در ، د؛ یعنیگیرقرار می دییتأدرصد مورد  95آزمون در سطح اطمینان  4هر 

 ابعاد احساس تعلق به مدرسه، پیشرفت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی هايیکی از سازه
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توان گفت که می، به عبارتی. وجود داردتفاوت آموزان پسر و دختر دانشبین در 

انگیزه پیشرفت ، هاي سرزندگی تحصیلیمولفهیکی از  بر حداقل، آموزانجنسیت دانش

) نتایج آزمون 5در جدول ( گذارد.می ریتأث ابعاد احساس تعلق به مدرسه، تحصیلی

  بین متغیرها پژوهش ارائه شده است. واریانس خطاهالوین جهت آزمون فرض برابري 

  نتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش فرض برابري .5جدول 

  هاي پژوهشمولفهواریانس  برابريیا عدم  

 .F Df1 Df2  Sig تغیر

سه
در

 م
به

ق 
عل

س ت
سا

ح
ا

  

358    تعلق به همساالن

358    حمایت معلم

358   عدالت در مدرسه

358    مشارکت در اجتماع

358    در مدرسه ارتباط

358    میمشارکت عل

358    سرزندگی تحصیلی

358   انگیزه پیشرفت تحصیلی

ادیر خطاي آزمون کلیه متغیرها مقدهد که نشان می 5جدول نتایج آزمون لوین در 

فرض برابري ، بنابراین، باشدمی 05/0آموزان دختر و پسر کمتر از سطح در بین دانش

هاي پژوهش مورد آموزان پسر و دختر از لحاظ مولفهدر بین دانش اهاواریانس خط

  .دهدپایایی نتایج بعدي را نشان می، که این یافته، است ییدتأ

  دهد.نشان میتحقیق نتایج اثر جنسیت بر هر یک از متغیرهاي  6جدول 

  پژوهش هايمولفهنتایج تحلیل واریانس چندمتغیره اثرات جنسیت بر هر یک از  .6جدول 

 مجذور اتا .SS(  F Sigمجذورات (مجموع  متغیر

سه
در

 م
به

ق 
عل

س ت
سا

ح
ا

  

  تعلق به همساالن

  حمایت معلم

  عدالت در مدرسه

  مشارکت در اجتماع

  در مدرسه ارتباط

  مشارکت علمی

  سرزندگی تحصیلی

/  انگیزه پیشرفت تحصیلی
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دهد که نتایج اثر جنسیت بروي هر یک از متغیرهاي تحقیق نشان می 6جدول در 

عدالت در ، حمایت معلم، هاي تعلق به همساالنولفهم، آموزان پسر و دختربین دانش

انگیزه پیشرفت ، سرزندگی تحصیلی، مشارکت علمی، ارتباط در مدرسه، مدرسه

ها کمتر از سطح زیرا خطاي آزمون این مولفه، وجود دارد يتفاوت معنادارتحصیلی 

از  خطاي آزمون اثر جنسیت بر بعد مشارکت در اجتماع، از طرفی .است 05/0خطاي 

 05/0است که بزرگتر از سطح معنی داري  993/0ابعاد احساس تعلق به مدرسه برابر 

همچنین در جدول  ي جنسیت روي این بعد تاثیرگذار نیست.بنابراین مولفه، باشدمی

درصد واریانس  2/1، شود که متغیر جسنیت) براساس نتایج مجذور اتا نتیجه می6(

درصد واریانس عدالت در  7/2، انس حمایت معلمدرصد واری 1/2، تعلق به همساالن

، درصد واریانس مشارکت علمی 9/1، درصد واریانس ارتباط در مدرسه 4/1، مدرسه

درصد واریانس سرزندگی  3/1درصد واریانس انگیزه پیشرفت تحصیلی و  7/4

  .کندرا تبیین میتحصیلی 

  گیريبحث و نتیجه

، احساس تعلق به مدرسه، گی تحصیلیمقایسه سرزندهدف از پژوهش حاضر مقایسه 

آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه دوم شهر انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش

بوده است. نتایج تحقیق بیان کننده این مطلب است که دانش آموزان دختر داراي ایالم 

بیشتري نسبت انگیزه پیشرفت تحصیلی ، احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی

آموزان پسر و دختر نتایج تحقیق نشان داد که بین دانشانش آموزان پسر هستند. به د

عدالت ، حمایت معلم، مدارس متوسطه دوم شهر ایالم در متغیرهاي تعلق به همساالن

انگیزه پیشرفت تحصیلی و سرزندگی ، مشارکت علمی، ارتباط در مدرسه، در مدرسه

درصد واریانس  2/1، ري که متغیر جسنیتبه طو، تفاوت معناداري وجود دارد تحصیلی

درصد واریانس عدالت در  7/2، درصد واریانس حمایت معلم 1/2، تعلق به همساالن

، درصد واریانس مشارکت علمی 9/1، درصد واریانس ارتباط در مدرسه 4/1، مدرسه

سرزندگی تحصیلی درصد واریانس  3/1، انگیزه پیشرفت تحصیلیدرصد واریانس  7/4

نتایج تحقیق بیان کننده این مطلب است که دانش آموزان ، همچنیناست.  کردهین را تبی

انگیزه پیشرفت تحصیلی ، احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلیدختر داراي 
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نتایج تحقیق حاضر با نتایج به دست آمده بیشتري نسبت به دانش آموزان پسر هستند. 

، )2003کولیک (، )1382اورنگی (ش و حج فرو، )1378از تحقیقات ابراهیم آبادي (

به نقل از  2003آبرامسون (پنویل و ، روسشل، )2006ویتینگ (، )2008آونگ (تک 

باشد. همسو می )2006، به نقل از ویتنگ 2000ادوارد () و روبالیر و 2006، وایتنگ

باشد. دلیل تفاوت متفاوت می، )2000کالرك () و 1378ولی با نتایج تحقیق منصوري (

توان نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش منصوري و کالرك را می

اي متفاوت با تحقیق حاضر انجام ها در جامعهاینگونه بیان داشت که این پژوهش

باشند در پذیرفته است. دانش آموزانی که در مدارس هوشمند مشغول به تحصیل می

آموزان مدارس عادي ري نسبت به دانشیادگیري داراي استقالل و خودمختاري بیشت

هایی براي فرصت یرتأثآموزان به مدرسه تحت باشند. احساس تعلق و تعهد دانشمی

آموزانی که اعتقاد دارند هوش کیفیتی باشد و دانشخلق کردن و یادگیري می

سرزندگی تحصیلی را انتخاب و براي رسیدن به ، پذیر و قابل افزایش استانعطاف

توان اینگونه بیان نماییم که ود تالش زیادي خواهند کرد. به طور کلی میاهداف خ

احساس تعلق به مدرسه و انگیزه پیشرفت تحصیل و سرزندگی تحصیلی هنگامی رخ 

دهد که دانش آموزان در یادگیري داراي استقالل و خودمختاري باشند و در فرایند می

، بلدرینباشند (ه دخالت داشته یادگیري چه تعیین اهداف و چه مشارکت در مدرس

اي در فرایند فوق بازي کنند در توانند نقش دوگانه). ابزار تکنولوژیکی جدید می2006

صورتی که سیستم مدیریتی این مدارس باز باشد و به دانش آموزان امکان دخالت در 

ه فرایند آموزشی داده شود این امر باعث افزایش احساس تعلق دانش آموزان به مدرس

. ولی استفاده مطلق از این ابزار در جهت کاهش وابستگی دانش آموز به مدرسه شودیم

 دیگر سوي . ازشودیمو معلم باعث کاهش تعامالت دانش آموز با معلم و همساالن 

 انتخاب در جنسیتی هايحاضر شکاف قرن نخست يده طول در که دهدمی نشان بررسی

 آنها امتحانی نمرات و علوم و نظیر ریاضی مهم مشاغل با مرتبط تحصیلی هايرشته

 روي متنوعی تحصیلی هايرشته در نام به ثبت آموزدانش دختران و است شده تعدیل

اند. گذشته از تحقیقات خارجی برخی بوده موفق در آنها پسران ياندازه به و اندآورده

 در آنها هايیافته اب حاضر تحقیق نتایج توان ذکر کرد کهتحقیات داخلی را نیز می

 بررسی به )1372بحرانی (، دارد. به عنوان نمونه دختران تناسب تحصیلی برتري يزمینه
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آموزان متوسطه پرداخت و نشان داد دانش از ي گروهیمطالعه عادات و تحصیلی انگیزه

 از یکی نیز و تحصیلی هايانگیزه اغلب در جنس دو بین نمرات دارمعنی تفاوت که داد

) نشان داد که 1380( یزدارپال، دات مطالعه و به نفع دختران وجود دارد. همچنینعا

آموزان پسر بیشتر است. با توجه به آموزان دختر نسبت به دانشمیزان و عالقه دانش

توان پیشنهاد کرد که توسعه و افزایش مدارس با وضعیت کنونی نتایج این تحقیق می

تواند در اي مناسبی را میباشد ولی بازدهمی انداردهااگرچه داراي فاصله زیادي با است

بر داشته باشد. استفاده از تجربیات کشور مالزي در این زمینه با توجه به قرابت نسبی 

توان پیشنهاد کرد. گیر این کشور در زمینه مدارس هوشمند را میفرهنگی و رشد چشم

اي دولت در ابتداي راه توسعه هاي سنگین این مدارس براین کشور با توجه به هزینه

این مدارس را به بخش خصوصی واگذار کرده و سعی در توسعه همکاري بخش 

تواند راهگشاي بسیاري از خصوصی در زمینه توسعه این مدارس دارد. این راهبرد می

هاي اخیر تحوالت جنسیتی مشکالت فراروي این مدارس در ایران باشد. در سال

آموزش و پرورش و تحصیالت دانشگاهی به وقوع پیوسته است ي اي در حوزهگسترده

توان آنها را محدود و منحصر به تحوالت کمی و افزایش چشمگیر نسبت که نمی

هاي جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول به همین اعتبار دیدگاه، آموزان دختر دانستدانش

اند که بدون یلی دنبال کردهتري از پیامدهاي تحصي وسیعرا در عرصهتأکید داشته و آن 

ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی اي از این بررسیشک بخش عمده

آموزان پسر بوده تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانش

  است.

  منابع

-دانش زا گروهی مطالعه عادات و تحصیلی انگیزش رابطه بررسی ).1372محمود (، بحرانی

 شناسیروان و تربیتی علوم دانشکدة لیسانس. فوق ينامهپایان، متوسطه شیراز آموزان

  .شیراز دانشگاه

 تحصیلی در پیشرفت و پیشرفت انگیزه، عزت نفس میان ي). رابطه1384( .اسماعیل، بیابانگرد

  .131-144صص ، 5و  4شماره ، 1دوره ، روانشناختی مطالعات، سوم سال آموزاندانش
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بررسی و مقایسه میزان و علل عالقه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ). 1380(فرخ، پالیزدار

 متوسطه به تحصیل از دیدگاه دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه الزهرا

  .س .

، سلیمانی خشاب؛ مرتضی، مرادي؛ مسعود، حسین چاري؛ محمدحسین، دهقانی زاده

سرزندگی تحصیلی و ادراك از الگوهاي ارتباطات خانواده و ساختار  ).1393(یعباسعل

شماره ، تابستان ی.تربیت شناسیوانر :مجله .کالس؛ نقش واسطه اي ابعاد خودکارآمدي

32. 

نتایج کاربرد فناوري اطالعات و  ی) بررس1382( یدعبدالمج، یاورنگ :احمد، فروشحج

 سال سوم 9شماره ، نوآوري آموزشی فصلنامه، ارتباطات در دبیرستانهاي شهر تهران

). سرزندگی تحصیلی و ادراك از الگوي 1391( نیمحمدحس، مسعود. دهقانیزاده، حسین چاري

خودکارآمدي. مجله مطالعات آموزش و  ياواسطهنقش ، ارتباطی خانواده

  .47تا  22) صص 2(4یادگیري.

تهران:  یادگیري و آموزش. شناسیروانپرورشی نوین:  شناسیروان). 1393( اکبر.علی، سیف

  وران.نشر د

جواد ، نژادغالمرضا خوئی ترجمه، تربیتی شناسیروان)؛ 1992د. (، اف. و برالینر، گیج

). 1374نژاد (محمدتقی منشی طوسی و محمد نظري، آباديحسین لطف، طهوریان

  .چاپ اول

مدارس هوشمند و عادي بر مهارتهاي تفکر انتقادي و  یرتأث یسه) مقا1387صابر (، منصوري

کارشناسی ارشد  نامهپایان، دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان انگیزش پیشرفت

 طباطبائیتکنولوژي دانشگاه عالمه 

 فرسودگی و ). ارتباط خودپنداره1393( لیال.، قلیزاده غالمعلی؛، افروز نیلوفر؛، میکائیلی

 103-90مدرسه. شناسیروان مجلۀ، دختر آموزانتحصیلی دانش عملکرد با تحصیلی

(4).  

  .نشر افکار، شناسی جنسیتمردم ).1383( .امیلیا، نسنرسیسیا

: مرکز نشر تهران .)ترجمه ابوالفضل کرمی(). پرسشنامه انگیزه پیشرفت. 1970هرمنس. (
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