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Abstract 
The aim of this study was to construct and investigate the factor structure of 

the scale of students' academic destructive behaviors. The research method 

was descriptive-correlation and the statistical population included all first 

grade high school students in Bushehr. Participants in the study were 503 male 

and female students who were selected by multi-stage cluster random 

sampling. Structural validity (confirmatory factor analysis) was used to 

determine the validity of the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient 

and structural reliability in SPSS and AMOS software were used to assess the 

reliability. The goodness indicators confirmed the fit of the model. The results 

confirmed the existence of four factors of academic, academic dishonesty, 

academic status violations and academic oppositional defiant on this scale. 

Cronbach's alpha indices of these components were also considered favorable. 

In general, the scale of academic harmful behaviors has a good internal 

consistency and good validity and can be used in research related to academic 

injuries. 

Keywords: academic destructive behaviors, academic 

procrasting,academic dishonesty, academic status violations, academic 
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 رفتارهای مقیاس سنجیروان هایویژگی بررسی و ساخت
 آموزاندانش در یلیتحص زایآسیب

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه تربیتی، شناسیروان دکتری کشکولی فرامرز
  

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه تربیتی، شناسیروان دانشیار  خرمائی فرهاد
  

 ایران شیراز، شیراز، دانشگاه تربیتی، شناسیروان دکتری دانشجوی پورسید مهدی سید

 چکیده
 آموزاندانش تحصیلی زایآسیب رفتارهای مقیاس عاملی ساختار بررسی و ساخت هدف با ضرحا پژوهش

 یطهمتوس یدوره آموزاندانش یکلیه شامل آماری یجامعه و همبستگی -توصیفی پژوهش روش. شد انجام
 گیریمونهن روش به که بودند پسر و دختر آموزدانش 503 پژوهش در کنندگانمشارکت. بود بوشهر شهر اول

 املیع تحلیل) سازه روايی از پرسشنامه روايی احراز برای. شدند انتخاب ایچندمرحله ایخوشه تصادفی
 AMOS و SPSS افزارهاینرم در ایسازه پايايی و کرونباخ آلفای ضريب از پايايی بررسی برای و( تأيیدی
 اریکاهمال عامل چهار وجود نتايج. کردند تأيید را مذکور مدل برازش نیکويی هایشاخص. شد استفاده

 تأيید مورد مقیاس اين در را تحصیلی ایمقابله نافرمانی و تحصیلی قانون نقض تحصیلی، صداقتیبی تحصیلی،
 هایرفتار مقیاس درمجموع. گرديد محاسبه مطلوب نیز هامؤلفه اين نباخوکر آلفای هایشاخص. داد قرار

 هایپژوهش در تواندمی و برخورداراست مناسبی روايی و مطلوب درونی همسانی از تحصیلی زایآسیب
 گیرد. قرار مورداستفاده تحصیلی هایآسیب با مرتبط

 

 نافرمانی ،تحصیلی زایآسیب رفتارهای تحصیلی، صداقتیبی تحصیلی، کاریاهمال ها:کلیدواژه
   قانون نقض ای،مقابله
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 مقدمه
و هدفمند است.  یریگاندازهقابل، مشاهدهقابل، زندیسر مرفتار واکنشی است که از انسان 

رفتارهای سطح باالتر، عوامل زيادی نقش دارند.  ژهيوبهمسلماً در فرايند رفتارهای انسانی 
ه نظران و پژوهشگران بودصاحب موردتوجههای زيادی درباره رفتار انسانی، همیشه پرسش

ادکننده و اثرگذار بر رفتارهای مخرب ها معطوف به عوامل ايجاست که بیشتر اين پرسش
کند، کار است، نقض قانون میکند، اهمالچرا انسان تقلب می کهنيااند، مانند بوده

ها معطوف به رفتارهای مخرب، غیرمولد و کند؟ بیشترين پرسشدستورات را اجرا نمی
صیانت از نفس  حفظرسد که بشر بنا به نیاز تکاملی و برای رسان بوده است. به نظر میآسیب

ها بوده تا شايد ها و کم کردن تنشطور غريزی همواره دنبال کاهش خرابیخويشتن، به
بتواند به آرامش برسد و جان خود را حفظ کند. طبیعی است که انسان امروزی هم بايد همان 

هد ی مشکالت را در اولويت قرار دراه و رسم نیاکان خود را ادامه دهد و تحقیق در زمینه
(Confer et al., 2010.) 

شوند که مطالعه می 1زای تحصیلیای از رفتارهای آسیبدر پژوهش حاضر، مجموعه
 & Steelعوامل سرشتی، هیجانی، شناختی و محیطی هستند ) تأثیرفرض شده است تحت 

Klingsieck, 2016 ،Cummings et al., 2015 ،Lisan et al., 2016 ،Munoz 

Garcia & Aviles Herrera, 2014 .)پژوهش با توجه به مبانی نظری و نتايج  نيدر ا
قش آموزان نهای تحصیلی دانشموقعیت زای تحصیلی که درها، رفتارهای آسیبپژوهش

گذاری لی نامزای تحصیرسان بیشتری داشتند، شناسايی و تحت عنوان رفتارهای آسیبآسیب
اری هستند که ديگران و اطرافیان را های دشوزای تحصیلی رفتارشدند. رفتارهای آسیب

زان نقش آموای در وضعیت تحصیلی دانشگونهدهند و هرکدام بهبیشتر از خود فرد آزار می
ی شامل زای تحصیلی مطالعاتی رفتارهای آسیبمهمی دارند. در اين مطالعه بر اساس پیشینه

و نافرمانی  4تحصیلی ، نقض قانون3صداقتی تحصیلی، بی2تحصیلی کاریاهمالهای مؤلفه
 موردبررسی( که در ادامه به ترتیب  2004Morris& Frick ,است ) 5ای تحصیلیمقابله

 گیرند.قرار می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. academic destructive behaviors 

2. academic procrasting 

3. academic dishonesty 

4. academic status violations 

5. academic oppositional defiant 
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ار زای تحصیلی است که نخستین بهای رفتارهای آسیباولین مؤلفه از مؤلفه کاریاهمال
(. از Snyder & Pulvers, 2001به کار رفته است ) 1کتاب ادوارد هالدر  1548در سال 

در  کهیطوربهشده است، ی رايجی استفاده به گونه 1600در سال  کاریاهمالی واژه
ی زيادی شده است و اين واژه بیشتر از اين واژه استفاده 2رمان هملتهای عاشقانه مثل رمان

ه ب هایقولاند و نقلبه معشوق نرسیده کاریاهمالدر مورد افراد عاشقی است که به دلیل 
ی منفی نداشته است ولی در زمان انقالب ، جنبه1800ی اين مفهوم تا سال کار رفته درباره

(. Farran, 2004) است شدهصنعتی اين واژه با اصطالح تنبل، عاصی يا گناهکار مطرح 
ی افراد گاهی اوقات در زندگی يکی از رفتارهای معمول است که تقريباً همه کاریاهمال

های خود و يا وظايفی که بايد در يک زمان مشخص تکمیل ذاشتن مسئولیتخود با کنار گ
شناسی، (. امروزه در متون روانOzer & Yetkin, 2018کنند )شوند، تجربه می

شده تعريف  ديگر زمان بهها آن کردن محول و کارها انداختن تعويق صورتبه کاریاهمال
اشتباه و مديريت  از ترک، وقفه، ترس عنوانبه تحصیلی کاریاهمال گريدیعبارتبهاست. 

 و Kagan(. Farran, 2004است ) مشخص شده انجام تکالیف تحصیلی در زمان نامناسب
عنوان تمايل به تکمیل نمودن تکلیف خانه، تحصیلی را به کاریاهمال( 2010)همکاران 

ع معتقدند اين نوآماده شدن برای امتحانات يا مقاالت، در آخرين دقايق توصیف نمودند و 
آموزان و دانشجويان، تکالیف تحصیلی خود را به تأخیر ، دانششودمیباعث  کاریاهمال

سازی کنند و از مسئولیت تحصیلی خود در کل دوره مطالعاتی غفلت کنند. بیندازند، بهانه
ون انند چتوانند درس بخوترم نزديک نشوند نمیگويند تا به پاياناين قبیل دانشجويان می

تحصیلی ممکن است عمدی،  کاریاهمالفشار زمان، مطالعه کنند. اند تحت عادت کرده
یلی داری روی يادگیری و پیشرفت تحصاتفاقی و يا حالت عادت داشته باشد، اما اثرات معنی

ها و ها، دانشگاههای زيادی به خانوادههزينه شودمیتحصیلی باعث  کاریاهمالدارد. 
 کاریاهمالترين انواع تحصیلی يکی از متداول کاریاهمالمیل گردد. تح وپرورشآموزش

موزان آآموزان است که بر عملکرد تحصیلی دانشو يکی از مشکالت رايج در میان دانش
تحصیلی به معنای تمايل غالب و همیشگی فراگیران برای به  کاریاهمالمنفی دارد.  تأثیر

ا شب ها تی درسانند به تعويق انداختن مطالعهتحصیلی )م هایفعالیتتعويق انداختن 
های تحصیلی متفاوتی گزارش شده کاری(. تاکنون اهمالErdemir, 2019امتحان( است )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hall 

2. Hamlet 
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 کاریاهمالغیرواقعی،  کاریاهمالواقعی،  کاریاهمالتوان به است که از آن جمله می
تصمیمی  کاریاهمالتاری، رف کاریاهمالرؤيايی،  کاریاهمالمزمن،  کاریاهمالمعنوی، 

 (.Hussain & Sultan, 2010فراشناختی اشاره کرد ) کاریاهمالو 

ار قر موردبررسیزای تحصیلی که در اين مطالعه دومین مؤلفه از رفتارهای آسیب
های گذشته تاکنون در مدارس و مؤسسات صداقتی تحصیلی است که از دههبیگیرد، می

جديدی  یمسئله تنهانهصداقتی تحصیلی . بیشودمی ديده ایصورت فزايندهآموزشی به
صداقتی بی تالبهمببسیاری از کشورها است. افراد  در یاشدهشناختهنیست بلکه مشکل بسیار 

دن حقیقت، گويی، پنهان کرتحصیلی به نتايج دلخواه ولی غیرمنصفانه و نادرست )مانند دروغ
(. يکی از مصاديق Romney & Steinbart, 2003شوند )گول زدن، فريب و...( نائل می

اشکال  ندتوامیکار خود است که  عنوانبهصداقتی تحصیلی، معرفی کار افراد ديگر بی
بل، های امتحانی از قمتفاوتی داشته باشد، مثل شريک شدن در کار ديگران، خريد برگه
حصیلی، صداقتی تبیپرداخت پول به ديگران در ازای انجام تکلیف است. از ديگر مصاديق 

 هازجملهای تحصیلی است که امتحان و ساير موقعیت برداری از کار ديگران درنسخه
از  .(Wilkinson, 2009آفرين در مؤسسات آموزشی است )رفتارهای نادرست و مشکل

صداقتی در تحصیل چالشی پیش روی مدرسین بوده است. امروزه آغاز آموزش رسمی، بی
صداقتی تحصیلی بسیار شايع است و در مدارس و های موجود، بیبا توجه به گزارش

(. صداقت تحصیلی McCabe & Trevino, 2002رشد است ) در حالها دانشگاه
ها، تصويربرداری از صورت پرهیز از رفتارهايی مانند سرقت علمی، تقلب در آزمونبه

ی ستفادهشده برای ا صداقتی تحصیلی قصد يا تالش انجامتکالیف و اسناد است، ولی بی
 ,.Jensen et al) غیرقانونی از اسناد و اطالعات برای گرفتن امتیاز و اعتبار تحصیلی است

 یرقانونیغ و یراخالقیغای از رفتارهای ی بسیار گستردهصداقتی تحصیلی دامنه(. بی2009
ات ه از اطالعها، سرقت از منابع علمی و ادبی، استفاددروغ، فريب، تقلب در آزمون ازجمله

 Rusdi) شودمیجعلی، جعل اطالعات علمی، تخريب کار علمی ديگران و غیره را شامل 

et al., 2019 .)صداقتی تحصیلی شامل تملک غیرمجاز مطالب آموزشی، بی یطورکلبه
ارتباط غیرمجاز با افراد دارای اطالعات آموزشی، استفاده از اطالعات آموزشی، مواد درسی، 

 اتمؤسساست که از سوی معلم، استاد و يا  آموزشیکمک، تجهیزات و وسايل هايادداشت
 (.Murdock et al,. 2004اند )آموزشی غیرمجاز شمرده شده
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، شودمیزای تحصیلی که در اين پژوهش بررسی از رفتارهای آسیب سومین مؤلفه
کاری از شقانون تحصیلی است. رفتار نقض قانون تحصیلی شکل آی رفتار نقض مؤلفه

نظیر خصومت، سرقت و  شده یسازیبرونهای ستیزی است که کنشرفتارهای جامعه
 گريدیعبارتبه(. Achenbach & Rescorla, 2001) شودمیشکنی را شامل قانون

ی اساسی رفتار نقض قانون، الگوی پايداری از رفتار تکراری است که در آن حقوق مشخصه
اجتماعی در محیط تحصیل يا خارج از آن  یشدهرفتهيپذمقررات اساسی ديگران يا قوانین و 

های گسترده در حوزه (. طی پژوهشFergusson et al,. 2005) شودمی ناديده گرفته
دکان، ای از مشکالت رفتاری کوبندی دوگانهمشکالت رفتاری کودکان و نوجوانان، تقسیم

که پس از  شدهارائه 2شده سازیینو برو 1شدهسازی یتحت عنوان مشکالت رفتاری درون
 یسازیبرونشده و سازی های رفتاری درونی، هنوز تمايز اختاللها پژوهش در اين زمینهسال

 (.Achenbach & Rescorla, 2001اکثر متخصصین است ) موردپذيرششده 
صورت انزوای اجتماعی، دارند و به یدرون فردشده، ماهیت سازی مشکالت درونی

شده،  یسازیبرونمشکالت  شوند ولی در مقابل،ت اضطرابی و افسردگی نمايان میحاال
ه در ای هستند کفردی دارند و همچنین دارای الگوهای رفتاری انطباق نايافتهماهیت برون

 & Achenbachگیرند )دار قرار میتعارض با افراد ديگر و انتظارات فرد مشکل

Rescorla, 2001شده شامل گروهی از مشکالت کارکردی مانند  یسازیونبرهای (. رفتار
تارهای های ضعیف تحصیلی، رفها و کارکرداخالقیها، بینظمیهای رفتاری، بیانضباطیبی

های . کنشگرددستیزی، پرخاشگری و تکانشوری مینافرمانی، رفتارهای نقض قانون، جامعه
گیرند و اثرات رفتاری را در برمی ای از مشکالتی گستردهشده، دامنه یسازیبرون

ها معلمان و همکالسی ويژهبهای بر کودکان و نوجوانان، خانواده، اطرافیان و کنندهويران
ها برخالف رفتارهای (. عالئم اين گروه از رفتارMaughan et al., 1996دارند )
یرونی محیط ب فی درعمل من یدهندهنشانکند و شده، در رفتار بیرونی بروز میسازیدرونی
 (.Liu, 2004است )

رار ق موردبررسیزای تحصیلی که در اين مطالعه چهارمین مؤلفه از رفتارهای آسیب
ای تحصیلی است. نافرمانی به معنای اجتناب از اجرای دستورات و گیرد، نافرمانی مقابلهمی

از سوی خانه و مدرسه  شدهاعالمهای والدين، معلمین يا پیروی از قوانین از پیش درخواست
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. internalizing 

2. externalizing 
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توان برای بسیاری از موارد را می« نافرمانی»ی (. واژهLahey & Loeber, 1994است )
رفتار خودسرانه نیز به کار برد که در آن فرد نسبت به تبعیت از فرامین والدين يا معلمین 

هايی (. رفتارGreen et al., 1996دهد )مقاومت کالمی يا فیزيکی فعال از خود نشان می
زمانی  ويژههب ترهابزرگمثل امتناع کالمی، انفجار خشم، تهاجم فیزيکی نسبت به والد و يا 

دستور دادن وی را وادار به اطاعت کنند، مصاديقی   کنند باکوشش می ترهابزرگکه 
کردن،  توان به سرپیچیرفتارها هستند. از ديگر مصاديق رفتارهای نافرمانی می گونهنيازا

ن، ، فحش دادیحاضرجوابدن، نق زدن، فرياد زدن، بدخلقی، پرت کردن اشیا، جیغ کشی
ن، عدم گذاشت سرسربهدزدی کردن، دروغ گفتن، فرار کردن، گريه کردن، تخريب اموال، 

(. Green et al., 1996انجام تکلیف مدرسه و ترک نیمکت در کالس درس اشاره کرد )
Achenbach and Rescorla (2001نافرمانی )  دانند و آشکار می مشاهدهقابلرا اعمال

 Greeneزند. طور خصمانه سر میکه در واکنش به شرايط محیطی از سوی نوجوان به
بازی، نشنوی، لجگرايی، حرفای را تضاد ورزی، منفی( رفتارهای نافرمانی مقابله2011)

باطی ز رفتارهای انضهای خصمانه علیه مظاهر قدرت و سرپیچی ااعتنايی، قلدری و واکنشبی
 دهند. با اين توصیف رفتارهایقلمداد کرده است که در محیط تحصیل يا خارج از آن رخ می

ای( مقابلهصداقتی تحصیلی، نقض قانون و نافرمانی ، بیکاریاهمالزای تحصیلی )آسیب
حصیل ت هستند و همچنین موجب اختالل در فرايند آزاردهندهبرای اطرافیان، معلمان و جامعه 

 گردند.آموزان میدانش

های که مشخص است بیشتر ادبیات نظری موجود، در خصوص برخی از مؤلفه طورهمان
ی تحصیلی پرداختند و کلی، يعنی خارج از حوزه صورتبهزا مفهوم رفتارهای آسیب
ی اند برازا انجام شدهی رفتارهای آسیبهايی که تاکنون دربارههمچنین اکثر پژوهش

های خارج از کشور که به زای تحصیلی از پرسشنامههای رفتارهای آسیبش مؤلفهسنج
مختلف  های، پژوهشدرنهايتاند استفاده شده است. ی ايران متفاوتلحاظ فرهنگی با جامعه

 و موردسنجشجداگانه  صورتبهزا را های رفتارهای آسیبداخل و خارج از کشور مؤلفه
را يکجا  یلیتحصزای های رفتارهای آسیبيباً پژوهشی که مؤلفهاند و تقربررسی قرار داده

و بررسی قرار داده باشد وجود ندارد؛ بنابراين هدف پژوهشگران در اين مطالعه  موردسنجش
های رفتارهای آن است که به ساخت و رواسازی ابزاری مناسب برای سنجش مؤلفه

اشد، اربرد در داخل کشور را داشته بآموزان بپردازد که قابلیت کزای تحصیلی دانشآسیب
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ی ی محقق ساختهآيا پرسشنامه -1اند از: اصلی پژوهش حاضر عبارت هایسؤاللذا 
 زای تحصیلی از روايی کافی برخوردار است؟رفتارهای آسیب

دار زای تحصیلی از پايايی کافی برخوری رفتارهای آسیبی محقق ساختهآيا پرسشنامه -2
 است؟

 روش
ی آماری ابزاراست. جامعه سنجیروانهمبستگی برای  –حاضر توصیفی پژوهش 

ی آماری ی اول شهر بوشهر بودند. از اين جامعهی متوسطهآموزان دوره، دانشموردمطالعه
نفر در ازای هر  20تا  10( مبنی بر انتخاب حجم نمونه بر اساس 2015) Kline بر نظربنا 

نفر انتخاب گرديد و  520ای به حجم گیری، نمونهمدل اندازهپارامتر  52و با توجه به  پارامتر
 رذکقابلپسر( مورد تحلیل قرار گرفت.  231دختر و  272آموز )دانش 503های داده درنهايت
آموزان اين نفر باشد. انتخاب دانش 200ی نمونه نبايد کمتر از اندازه درهرصورتاست که 

آموزان با اهداف ه اين دلیل بود که شرايط اين دانش، بموردمطالعهی نمونه عنوانبهدوره 
ای گیری به روش تصادفی خوشهپژوهش تناسب بهتری داشت. در اين پژوهش، نمونه

ايت گرديد و سپس با رعصورت گرفت. بدين منظور فهرستی از مدارس تهیه  ایچندمرحله
ک شهری ی ياز منطقهآموزی در هر منطقه، ی تحصیلی و جمعیت دانشنسبت جنسیتی، پايه

ی دو شهری، شش مدرسه برگزيده شدند. در هر مدرسه يک کالس هشت مدرسه و از منطقه
در  دهکننمشارکتعنوان ها بهآموزان آن کالسی دانشانتخاب گرديد و کلیه تصادفبه

اين  کنندگانمشارکتکالس درس،  14آموزان کردند. درمجموع، دانشپژوهش شرکت 
 .پژوهش بودند

صیلی زای تحتحصیلی: جهت سنجش رفتارهای آسیب زایآسیبپرسشنامه رفتارهای 
 کاریاهمالی صداقتی، نقض قانون و نافرمانی( و با الهام از پرسشنامه، بیکاریاهمال)

ی صداقت تحصیلی )خامسان (، پرسشنامه1383بیات، ، نقل از مقدس1991)تاکمن تحصیلی 
( و 1390؛ نقل از وداديان، 1991) Achenbach یجخودسن(، مقیاس 1390و امیری،

همچنین با استفاده از پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی )انجمن 
ای واحد توسط محققین و با عنوان مقیاس ( در قالب پرسشنامه1392آمريکا،  پزشکیروان

 52یاس اين مق زای تحصیلی )پیوست( تدوين و اعتبارسنجی شده است.رفتارهای آسیب
و آزمودنی با انتخاب  شودمیگذاری ای لیکرت نمرهدرجه 5گويه دارد که در يک طیف 
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( و 2ی (، خیلی کم )نمره3ی (، کم )نمره4ی (، زياد )نمره5ی ی خیلی زياد )نمرهگزينه
به خرده مقیاس  1-10های نمايد. در اين پرسشنامه گويه( کسب می1 ی)نمره وقتچیه

-32های به خرده مقیاس نقض قانون تحصیلی، گويه 11-21های داقتی تحصیلی، گويهصبی
به خرده مقیاس  33-52های ای تحصیلی و گويهبه خرده مقیاس نافرمانی مقابله 22

، 16، 10، 9، 8های گويه جزبهتحصیلی اختصاص يافته است. در اين پرسشنامه  کاریاهمال
گذاری ها نمرهی گويهشوند، بقیهگذاری میعکوس نمرهکه م 48و  47، 43، 38، 36، 34

ین ی کل داشته باشد و میانگها نمرهدر هر يک از زيرمقیاس تواندمیمستقیم دارند. آزمودنی 
تحصیلی خواهد بود. در  زایآسیبی آزمودنی در رفتارهای ها، گويای نمرهمجموع مقیاس

 افزارد اطالعات و آلفای کرونباخ و از نرمبرای ورو SPSS-21افزار پژوهش حاضر از نرم

Amos-21 استفاده شده است. پرسشنامه تأيیدیتحلیل عاملی  یبرا 

 نتایج
اساس  زای تحصیلی بری رفتارهای آسیباول، در پژوهش حاضر پرسشنامه سؤالدر پاسخ به 

یری گدازهی اول و دوم مورد ارزيابی قرار گرفت. اين مدل انمرتبه تأيیدیتحلیل عاملی 
 صداقتی تحصیلی، نقض قانون تحصیلی، نافرمانیگويه و چهار متغیر مکنون )بی 52شامل 
ک متغیر ی اول و يمرتبه تأيیدتحصیلی( در تحلیل عاملی  کاریاهمالای تحصیلی و مقابله

، 1ی دوم است. بر اساس نتايج جدول تحصیلی در تحلیل عاملی مرتبه زایرفتارهای آسیب
، 73/2دو به درجه آزادی برابر با ، مقدار نسبت خی54/3465برابر با  شدهمحاسبهدو یمقدار خ

و مقدار  06/0برابر با  RMSEA، مقدار 93/0برابر با  GFI، مقدار 95/0برابر با  CFIمقدار 
PCLOSE  در شدهمحاسبههای است. با اين توصیف چون مقادير شاخص 20/0نیز برابر با 

رجمه ت ،و همکاران )میرزگردد می تأيیدقرار دارند، برازش مدل مفروض  ولقبقابلی دامنه
 (.1399،  پاشاشريفی

 زای تحصیلیهای برازش مدل رفتارهای آسیبخالصه شاخص .1جدول 
 P 2χdf / GFI AGFI CFI PCFI RMSEA PClOSE شاخص

 20/0 06/0 63/0 95/0 90/0 93/0 73/2 001/0 مقدار
 05/0> 08/0< >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >3  ولقبقابلمقادير 
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های برازش، بارهای عاملی برای متغیر مکنون رفتارهای پس از ارزيابی شاخص
نمايش داده شده است، بارهای  1گونه که در شکل زای تحصیلی نیز محاسبه شد. همانآسیب

یل تحل و دری اول مناسب بوده است گويه بر روی هر چهار عامل مکنون مرتبه 52عاملی هر 
، نقض قانون تحصیلی 74/0صداقتی تحصیلی دارای بار عاملی ی دوم نیز بیعاملی مرتبه

 کاریاهمالو  71/0ای تحصیلی دارای بار عاملی نافرمانی مقابله ،81/0دارای بار عاملی 
است. بیشترين بار عاملی مربوط به شاخص نقض قانون  65/0تحصیلی دارای بار عاملی 

 (.2تحصیلی است )جدول  کاریاهمالر عاملی مربوط به شاخص تحصیلی و کمترين با

 زای تحصیلیی رفتارهای آسیببارهای عاملی پرسشنامه .2جدول 
 داریسطح معنی بار عاملی گويه عامل

 صداقتی تحصیلیبی

1 44/0 001/0 
2 42/0 001/0 
3 60/0 001/0 
4 41/0 001/0 
5 53/0 001/0 
6 63/0 001/0 
7 63/0 001/0 
8 40/0 001/0 
9 57/0 001/0 
10 47/0 001/0 

 نقض قانون تحصیلی

11 54/0 001/0 
12 55/0 001/0 
13 46/0 001/0 
14 53/0 001/0 
15 50/0 001/0 
16 32/0 001/0 
17 43/0 001/0 
18 43/0 001/0 
19 51/0 001/0 
20 55/0 001/0 
21 40/0 001/0 

 لیای تحصیی مقابلهنافرمان

22 40/0 001/0 
23 45/0 001/0 
24 52/0 001/0 
25 54/0 001/0 
26 48/0 001/0 
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 داریسطح معنی بار عاملی گويه عامل
27 44/0 001/0 
28 48/0 001/0 
29 60/0 001/0 
30 73/0 001/0 
31 53/0 001/0 
32 37/0 001/0 

 تحصیلی کاریاهمال

33 32/0 001/0 
34 39/0 001/0 
35 34/0 001/0 
36 48/0 001/0 
37 39/0 001/0 
38 30/0 001/0 
39 40/0 001/0 
40 52/0 001/0 
41 50/0 001/0 
42 53/0 001/0 
43 59/0 001/0 
44 49/0 001/0 
45 58/0 001/0 
46 43/0 001/0 
47 36/0 001/0 
48 54/0 001/0 
49 50/0 001/0 
50 38/0 001/0 
51 58/0 001/0 
52 40/0 001/0 
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 زای تحصیلیی دوم رفتارهای آسیبتحلیل عاملی مرتبه .1شکل 
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یلی از زای تحصی رفتارهای آسیبی پايايی پرسشنامهمحاسبه منظوربهدر اين پژوهش 
ی، نقض صداقتی تحصیلهای بیضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای مؤلفه

، 77/0ايب تحصیلی به ترتیب ضر کاریلاهماای تحصیلی و قانون تحصیلی، نافرمانی مقابله
زای ی رفتارهای آسیباين، برای پرسشنامه آمده است. عالوه بر به دست 83/0و  78/0، 76/0

د. قرار دار قبولقابلی محاسبه گرديد که اين مقدار در دامنه 76/0تحصیلی پايايی کل برابر با 
ی تحصیلی نشان داده شده است زاهای متغیر آسیبهای توصیفی مؤلفهدر ادامه شاخص

 (.3)جدول 

 زای تحصیلیهای رفتارهای آسیبهای توصیفی مؤلفه. شاخص3جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین هامؤلفه
 00/50 00/17 80/6 93/34 صداقتی تحصیلیبی

 00/55 00/25 79/6 52/41 نقض قانون تحصیلی
 00/54 00/18 88/7 15/37 یای تحصیلنافرمانی مقابله

 00/92 00/24 43/12 22/55 تحصیلی کاریاهمال
 251 84 48/8 20/42 زای تحصیلیرفتارهای آسیب

 گیریبحث و نتیجه

 سیموردبررزا در آن کمتر هايی است که رفتارهای آسیبی تحصیل يکی از زمینهحوزه
زا بهای رفتارهای آسیمؤلفهی هکه برخی مطالعات سعی در مطالع هرچندقرار گرفته است. 

، Erdemir, 2019 ،Rusdi et al., 2019) اندداشتهبا متغیرهای ديگر ها آن و ارتباط
Fergusson et al,. 2005 ،Green, 2011 اخص  طوربه(، اما تاکنون پژوهش چندانی که
شور کيکجا پرداخته باشد مخصوصاً در  صورتبهزای تحصیلی به موضوع رفتارهای آسیب

شود، يکی از داليل اصلی اين عدم تمايل پژوهشگران برای تحقیق و ايران مشاهده نمی
نبود ابزاری روا و پايا در  تواندمیزای تحصیلی بررسی در خصوص رفتارهای آسیب

 جیسنروانهای پژوهش حاضر ساخت و بررسی ويژگی خصوص اين متغیر باشد لذا هدف
 ی متوسطه بود.آموزان دورهلی در بین دانشزای تحصیمقیاس رفتارهای آسیب

لی، تحصی کاریاهمالهای چهارگانه )ی موجود، در اين زمینه مؤلفهبا توجه به پیشینه
های مؤلفه عنوانهبای تحصیلی( صداقتی تحصیلی، نقض قانون تحصیلی و نافرمانی مقابلهبی

 ,Kagan et al., 2010 ،Wilkinsonزای تحصیلی در نظر گرفته شدند )رفتارهای آسیب
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2009 ،Maughan et al., 1996 ،Cummings et al., 2015های تحقیق حاضر (. يافته
. برای احراز بود قبولقابلروايی و پايايی ابزاری  ازنظری ساخته شده نشان داد که پرسشنامه

ه مقادير کبهره گرفته شد. نتايج نشان داد  تأيیدیی پرسشنامه از تحلیل عاملی روايی سازه
قرار  بولققابلی در دامنه شدهمحاسبهزای تحصیلی های برازش مدل رفتارهای آسیبشاخص

 کاریاهمالهای گردد. ضريب آلفا برای مؤلفهدارند و برازش مدل مفروض تائید می
حصیلی مناسب ای تصداقتی تحصیلی، نقض قانون تحصیلی و نافرمانی مقابلهتحصیلی، بی

اعتبار  زای تحصیلی ازی رفتارهای آسیبتوان گفت که پرسشنامهمی یطورکلبهبوده است. 
لی زای تحصیخوبی برخوردار است و انعکاس روشنی از رفتارهای آسیب نسبتاًی سازه

بر کاربردی بودن آن در تحقیقات داخلی مربوط به رفتارهای  تأيیدیآموزان است و دانش
 زای تحصیلی است.آسیب

ل بر های عامل اوی گويهی اول کلیهشان داد که در تحلیل عاملی مرتبهنتايج پژوهش ن
تحصیلی بار عاملی مناسبی داشته است و از سوی ديگر اين مؤلفه در تحلیل  کاریاهمال

داشته  یامالحظهقابلزای تحصیلی بارگذاری عاملی ی دوم بر رفتارهای آسیبعاملی مرتبه
 ديگری زمان بهها آن کردن محول و کارها انداختن يقتعو صورت بهبه کاریاهمالاست. 

اشتباه و  از ترک، وقفه، ترس عنوانبه تحصیلی کاریاهمالگرديده است. از تعريف 
 Kagan(. Farran, 2004است ) ياد شده انجام تکالیف تحصیلی در زمان مديريت نامناسب

کلیف در آخرين لحظات نیز عنوان انجام تتحصیلی به کاریاهمال( از 2010و همکاران )
آموزان و دانشجويان ، دانششودمیباعث  کاریاهمالاند. اين نوع آورده به عملتوصیف 

گر نمايان مفهومی لحاظ به کاریاهمالمسئولیت تحصیلی خود را مورد غفلت قرار دهند. 
ان شواهد پژوهشی نش .است خودتنظیمی فرض شده شکست در و ضعیف شناسیوظیفه

 ینگیزها ضعیف، دهیسازمان پرتی،حواس مانندشناسی های ضعیف وظیفهند که مؤلفهاداده
 وضوحبه نيبنابرا؛ هستند در ارتباط کاریاهمالعمل، با -قصد بین شکاف و کم پیشرفت

ی رفتارهای در زمره کاریاهمالتوان گفت که مجموع اين عوامل سبب شده است که می
 و بر اين عامل بارگذاری شود.زای تحصیلی قرار گیرد آسیب

ی هصداقتی تحصیلی بر اين عامل در مرتبهای بینتايج پژوهش همچنین بارگذاری گويه
 أيیدتی دوم را مورد زای تحصیلی در مرتبهاول و بارگذاری اين عامل بر رفتارهای آسیب

آموزان دانش نای شايع بیصداقتی تحصیلی مسئلهقرار داد. اين نکته قابل اشاره است که بی
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ی بهتر است که در مدارس ابتدايی، راهنمايی، دبیرستان و حتی دانشگاه رخ برای کسب نمره
 سومکيدهند که ها در اين زمینه نشان می(. پژوهشBushweller, 1999دهد )می

 باالتر هایبه دورهها آن ی ابتدايی درگیر تقلب هستند و اين میزان با ورودآموزان دورهدانش
 ,Cizekرسد )يابد و در دبیرستان به بیشترين حد خود میطور چشمگیری افزايش میبه

ل های تحصیلی به شکرفتاری که در موقعیت هرگونهاخیر  یهاسالبنابراين در ؛ (1999
سنتی، ديجیتالی و مجازی و از مسیرهای خالف اخالق منجر به کسب اعتبار علمی و تحصیلی 

 درواقعند کو کسی که از اين مسیرها اجتناب می شودمیقلمداد صداقتی تحصیلی شود بی
(. لذا بارگذاری اين عامل 1390کند )خامسان و امیری، تمامیت تحصیلی خود را حفظ می

ی نقض قانون بر ها بارگذاری مؤلفهيافتهزای تحصیلی قابل تبیین است.بر رفتارهای آسیب
 قرار داد. کودکان دارای اختالل رفتاری با تأيیدزای تحصیلی را نیز مورد رفتارهای آسیب

ستند های شناختی هستیزی و پرخاشگری دارای طیفی از نقايص و تحريفهای قانوننشانه
(Kazdin, 2005کودکان قانون .)های های اجتماعی، از نشانهستیز و پرخاشگر در موقعیت

ی توجه های اندکگران به نشانهگیرند، در تفسیر معنی رفتار ديی زيادی بهره میخصمانه
کنند. اين کودکان در های مهم، خصمانه تعبیر میدارند و رفتار ديگران را در موقعیت

یه، کمتر های اولکشمکش با ديگران میزان پرخاشگری و مسئولیت خود را برای عدم توافق
رای حل شگری بشکنی و پرخاهای قانونگیرند. کودکان با نشانهاز میزان واقعی در نظر می

ی دهند و بیشتر راهبردهای پرخاشگری و فیزيکهای کمتری ارائه میحلمسائل بین فردی، راه
تصويری مثبت از کنند که ها بیان می(. نتايج پژوهشLengua, 2003گزينند )را برمی

 ل رفتاریاختال مبتالبهپرخاشگری و استفاده از آن در حل مسائل اجتماعی، در باور کودکان 
وجود دارد و همواره اين کودکان توقع دارند که رفتارهای تندشان باعث کاهش عواطف 

دهد و ابهت میها آن کنند که رفتار پرخاشگرانه بهمنفی شود. اين کودکان تصور می
بت گیری بیش از محنفس را باال برده و به اهداف اجتماعی مربوط به تسلط و انتقامعزت

های عوامل منجر به عدم رعايت هنجارها در موقعیت نيا (.Lengua, 2003دهند )ارزش می
 رونيازاد. نمايتحصیلی وارد می هایفعالیتگردد، بنابراين آسیبی جدی به تحصیلی می

 زای تحصیلی قابل تبیین است.بارگذاری اين مؤلفه بر رفتارهای آسیب
ای هی نافرمانی مقابلهزای تحصیلی مؤلفعامل چهارم بارگذاری شده بر رفتارهای آسیب

، هیجانی، ای ريشه در عوامل سرشتیتوان بیان کرد که اختالل نافرمانی مقابلهتحصیلی است. می
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های گوناگون اجتماعی و تحصیلی در فرزند دارد و با ناسازگاری-شناختی و تعامالت والد
اشد، وم داشته بارتباط دارد و اگر گستردگی و تدا یسالبزرگهای آغازين نوجوانی و سال

مواد  سوءمصرفکاری و ، بزهیضداجتماعتری از رفتارهای های جدیموجب بروز شکل
 & Cunninqham؛ Carpentier et al., 2012؛ Stringaris et al., 2012) شودمی

Ollendick, 2010 .)Association American Psychiatric (2013 گزارش کرده )
کودک، شامل کودکانی  پزشکیروانهای ارجاعی به کلینیکدرصد از موارد  50است، باالی 

رسد. گرچه درصد می 74است که رفتار نافرمانی و خودسری دارند، گاهی اين میزان به بیش از 
 های مختلفی مانند اختالل نافرمانیدر ابتدا ممکن است برای اين قبیل کودکان تشخیص

 / بیش فعالی، ناسازگاری و غیره داده شود ولیای، اختالل سلوک، اختالل نارسايی توجهمقابله
ر دهند ناتوانی اين کودکان دی والدين يا معلمانی که چنین کودکی را ارجاع مینگرانی عمده

 ها، قوانین يا اصول و ضوابط رفتار اجتماعی استها، فرمانپیروی از دستورالعمل

(Association American Psychiatric, 2013.) که اين کودکان  شودمی امر سبب نيا
ای در آموزان ديگر قرار گیرند و آسیب فزايندهآموزشگاه و دانش کارکناندر تقابل با 

ی بنابراين بارگذاری اين مؤلفه همراه با سه مؤلفه؛ تحصیلی به همراه داشته باشد هایفعالیت
 کهنياوجه به تاين تحقیق با زای تحصیلی قابل توضیح است.ديگر بر عامل رفتارهای آسیب

 اندرکارانستدمنجر به ساخت و اعتباريابی ابزاری شده است که به دستگاه تعلیم و تربیت و 
دهد که با سنجش میزان رفتارهای ی سالمت روان و خانواده اين امکان را میحوزه

آموزان در مدارس به نقاط ضعف و کمبودهای موجود در اين زای تحصیلی دانشآسیب
مینه را ز تواندمیريزی درست درصدد جبران برآيند تا حدودی برند و با برنامهزمینه پی ب

زاری اب عنوانبهی عمل فراهم نمايد و زای تحصیلی در عرصهبرای اصالح رفتارهای آسیب
ايی ههای به دست آمده محدوديتکارآمد در مدارس به خدمت گرفته شود. در کنار يافته

زان آموالزم است به دلیل انجام پژوهش در میان دانش زجملهابر اين پژوهش مترتب است. 
یاط ابزار ساخته شده به ساير مقاطع با احت یریکارگبهی اول تعمیم نتايج و ی متوسطهدوره

پژوهش حاضر، نخستین پژوهش در اين زمینه است  کهنياصورت گیرد. لذا با توجه به 
ها تفاوت و حتی تکرار بعضی از پژوهشهای آماری مهای جديد با نمونهطراحی پژوهش

جام . صرفاً با انشودمیيک ضرورت مهم پیشنهاد  عنوانبههای فعلی يافته تأيیدبرای 
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توان نسبت به روايی و پايايی اين پرسشنامه اطمینان الزم را های متعدد است که میپژوهش
 کسب کرد.

 منابع
ی راهنمای تشخیصی و آماری ر شدهمتن تجديدنظ(. 1392) .آمريکا پزشکیروانانجمن 

 :تهران .خو و هاماياک آواديس يانسنیك محمدرضای ترجمه .های روانیاختالل
 انتشارات سخن.

(. بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجويان دختر 1390امیری، محمد اصغر. ) و خامسان، احمد
 .61-53(، 1)6، فصلنامه اخالق در علوم و فناوریو پسر. 

 دانشجويان، برای تاکمن انگاریسنجش سهل مقیاس هنجاريابی(. 1383یات، محمد. )بمقدس

 رودهن. واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد، نامه کارشناسیپايان
)طرح  پژوهش چند متغیری کاربردی(. 1399) .گارينو، ا جی و گامست ،گلن، میرز، الورنس اس
 .انتشارات رشد :تهران .ی شريفی حسن پاشا و همکارانترجمه .و تفسیر(

ای بر حل تعارض والدين و نوجوانان درمانی چند خانوادهاثربخشی گروه(. 1390وداديان، زهرا. )
شناسی بالینی، نامه کارشناسی ارشد روان، پايانو کاهش مشکالت رفتاری فرزندان

 دانشگاه فردوسی مشهد.

References 
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. (2001). ASEBA school-age forms & profiles: 

Aseba Burlington. 
Association, A. P. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders 

(DSM-5®): American Psychiatric Pub. 
Bushweller, K. (1999). Student cheating: A morality moratorium? The education 

digest, 65(3), 4-11. 
Carpentier, P.-J., Knapen, L. J., van Gogh, M. T., Buitelaar, J. K., & De Jong, C. A. 

(2012). Addiction in developmental perspective: influence of conduct disorder 
severity, subtype, and attention-deficit hyperactivity disorder on problem 
severity and comorbidity in adults with opioid dependence. Journal of 
addictive diseases, 31(1), 45-59. 

Cizek, G. J. (1999). Cheating on tests: How to do it, detect it, and prevent it: 
Routledge. 

Confer, J. C., Easton, J. A., Fleischman, D. S., Goetz, C. D., Lewis, D. M., Perilloux, 
C., & Buss, D. M. (2010). Evolutionary psychology: Controversies, questions, 
prospects, and limitations. American psychologist, 65(2), 110-126. 

Cummings, E. M., Koss, K., & Davies, P. T. (2015). Prospective relations between 
family conflict and adolescent maladjustment: Security in the family system as 
a mediating process.Journal of Abnormal Child Psychology, 43, 503–515. 



 1400زمستان  | 46شماره  | 12سال  |تربیتی  اندازه گیری  |44

Cunningham, N. R., & Ollendick, T. H. (2010). Comorbidity of anxiety and conduct 
problems in children: Implications for clinical research and practice. Clinical 
child and family psychology review, 13(4), 333-347. 

Erdemir, N. (2019). Determining the effect of reducing procrastination tendency on 
the academic achievement in physics course. International Journal of 
Educational Administration and Policy Studies, 11(1), 1-11. 

Farran, B. (2004). Predictors of academic procrastination in college students. 
ProQuest Information & Learning. 

Fergusson, D. M., John Horwood, L., & Ridder, E. M. (2005). Show me the child at 
seven II: Childhood intelligence and later outcomes in adolescence and young 
adulthood. Journal of child psychology and psychiatry, 46(8), 850-858. 

Frick, P. J., & Morris, A. S. (2004). Temperament and developmental pathways to 
conduct problems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 
33(1), 54-68. 

Greene, R.W. (2011). Collaborative problem solving. In R.C. Murrihy, A.D. Kidman. 
& T.H. Ollendick (Eds.) Clinical Handbook of Assessing and Treating 
Conduct Problem in Youth, 193-220. New York, NY. 

Greene, R. W., Biederman, J., Faraone, S. V., Ouellette, C. A., Penn, C., & Griffin, S. 
M. (1996). Toward a new psychometric definition of social disability in 
children with attention-deficit hyperactivity disorder. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(5), 571-578. 

Hussain, I., & Sultan, S. (2010). Analysis of procrastination among university 
students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1897-1904. 

Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., & Cauffman, E. (2002). It's wrong, but 
everybody does it: Academic dishonesty among high school and college 
students. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 209-228. 

Kağan, M., Çakır, O., İlhan, T., & Kandemir, M. (2010). The explanation of the 
academic procrastination behaviour of university students with perfectionism, 
obsessive–compulsive and five factor personality traits. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 2(2), 2121-2125. 

Kazdin, A. E. (2005). Parent management training: Treatment for oppositional, 
aggressive, and antisocial behavior in children and adolescents: Oxford 
University Press. 

Kline, R. B. (2015). Principles and practices of structural equation modeling (4rd 
Eds.). New York: Guilford. 

Lahey, B. B., & Loeber, R. (1994). Framework for a developmental model of 
oppositional defiant disorder and conduct disorder Disruptive behavior 
disorders in childhood (pp. 139-180): Springer. 

Lengua, L. J. (2003). Associations among emotionality, self-regulation, adjustment 
problems, and positive adjustment in middle childhood. Journal of Applied 
Developmental Psychology, 24(5), 595-618. 

Li San Y, Roslan. S.B. Sabouripour.F (2016). Relationship between Self-Regulated 
Learning and Academic Procrastination. American Journal of Applied 
Sciences, 13(4), 459.466. 

Liu, J. (2004). Childhood externalizing behavior: theory and implications. Journal of 
child and adolescent psychiatric nursing, 17(3), 93-103. 

Maughan, B., Pickles, A., Hagell, A., Rutter, M., & Yule, W. (1996). Reading 
problems and antisocial behaviour: Developmental trends in comorbidity. 
Journal of child psychology and psychiatry, 37(4), 405-418. 

McCabe, D., & Trevino, L. K. (2002). Honesty and honor codes. Academe, 88(1), 37. 
Muñoz-García, A., & Aviles-Herrera, M. J. (2014). Effects of academic dishonesty 

on dimensions of spiritual well-being and satisfaction: a comparative study of 



 45 |کشکولی و همکاران  |...  سنجیروان هایویژگی بررسی و ساخت

 

secondary school and university students. Assessment & Evaluation in Higher 
Education, 39(3), 349-363. 

Murdock, T. B., Miller, A., & Kohlhardt, J. (2004). Effects of Classroom Context 
Variables on High School Students' Judgments of the Acceptability and 
Likelihood of Cheating. Journal of Educational Psychology, 96(4), 765. 

Ozer, Z., & Yetkin, R. (2018). Walking through different paths: Academic self-
efficacy beliefs and academic procrastination behaviors of pre-service 
teachers. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 89-99. 

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2003). Accounting information systems. Upper 
Saddle River, N.J., Prentice Hall. 

Rusdi, S. D., Hussein, N., Rahman, N. A. D., Noordin, F., & Aziz, Z. Z. A. (2019). 
Academic Dishonesty among Tertiary Students in Malaysia. International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(3), 512–520. 

Snyder, C., & Pulvers, K. M. (2001). Dr. Seuss, the coping machine, and “Oh, the 
Places You’ll Go.” Coping with stress: Effective people and processes, (1) 3-
29. 

Steel, P., & Klingsieck, K. B. (2016). Academic procrastination: Psychological 
antecedents revisited. Australian psychologist, 51(1), 36-46. 

Stringaris, A., Zavos, H., Leibenluft, E., Maughan, B., & Eley, T. C. (2012). 
Adolescent irritability: phenotypic associations and genetic links with 
depressed mood. American Journal of Psychiatry, 169(1), 47-54. 

Wilkinson, J. (2009). Staff and student perceptions of plagiarism and cheating. 
International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(2), 
98-105. 

 زای تحصیلیپیوست. مقیاس خودسنجی رفتارهای آسیب

 عبارات رديف
خیلی 
 زياد

 کم زياد
خیلی 

 کم
 چیه

 وقت

1 
را از روی تکالیف و  امانفرادی یهاپروژه و تکالیف

 نويسم.ديگران می هایپروژه
     

2 
کنم و مطالب زيادی را دانلود می و کتاباينترنت، مجله  از
 دهم.ام ارائه مییتکالیف شخص عنوانبه

     

3 
 امتحانی را سؤال است جواب وجورجفتشرايط  کهیوقت

 رسانمهايم میهمکالسی امتحان به جلسه در
     

4 
 هواسطبهو تکالیف درسی و يا تحقیقی خود را  هاپروژه

 دهم.پدر، مادر، دوستان و ساير افراد ديگر انجام می
     

5 
دهم را در جايی قرار می ازیموردن یهافرمول و اطالعات

 جلسه امتحان در دسترس باشند. که در
     

6 
تکالیفم نسبت به ساير  های گروهی وانجام پروژه در

 کنم.هايم تالشی نمیهمکالسی
     

7 
امتحان جواب سؤاالت امتحانی را از  جلسات در

 گیرمهايم میهمکالسی
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 عبارات رديف
خیلی 
 زياد

 کم زياد
خیلی 

 کم
 چیه

 وقت

8 
ند درس مختلف يك تکلیف مشخص را به چند معلم در چ

 دهم.ارائه نمی
     

9 
ديگری  فرد جایبه ستمیحاضر ناگر شرايط هم فراهم باشد 

 امتحان بدهم.
     

      دهم.درسی انجام نمی تکالیف ميهایهمکالسبرای  10
      در مدرسه میلی به رعايت کردن مقررات مدرسه ندارم. 11

12 
آيد با خوشم میها آن چیزها و لوازمی را که در مدرسه از

 برم.خودم بیرون نمی
     

      شوم.های درس حاضر نمیبه میل خودم در کالس 13

14 
نم بیزمانی که دوست دارم از مدرسه خارج بشوم نیازی نمی

 از کسی اجازه بگیرم.
     

      وم.شناراحت نمی کنممیپس از انجام کارهای اشتباهی که  15
      از خودم دوست نباشم. تربزرگهای با بچهدهم ترجیح می 16

17 
شوند که با مسئولین و معلمان مدرسه به من يادآور می

 کنند نگردم.هايی که دردسر درست میبچه
     

18 
 هايم راست خیلی از چیزها رابه دوستان و همکالسی

 گويم.نمی
     

      شوم.باعث خراب شدن بعضی از وسايل مدرسه می 19

20 
چون به روشن کردن  ميآیمبا کبريت و يا فندک به مدرسه 

 آتش عالقه دارم.
     

21 
م کنیهايم چیزهای نامطلوبی را استفاده میبا همکالسی

 و يا استعمال چیزهای مضر(. رمجازیغهای )مانند نوشیدنی
     

      کنم.نمی یبدخلقها و معلمان با همکالسی 22
      .کنممیبحث  ترهابزرگدر مدرسه با  23
      .کنممیهای مسئولین و معلمان مدرسه توجه به خواسته 24
      .کنممیهايم را اذيت همکالسی 25

26 
و  رنجمیمخیلی زود از دست مسئولین و معلمان مدرسه 

 شوم.حساس می
     

      شوم.هايم دلخور نمیخیلی زود از دست همکالسی 27
      شوم.عصبانی و خشمگین میزود  28
      زنم.های تندی میشوم حرفهرگاه عصبانی می 29

30 
در بحث با ديگران از الفاظ نامناسب و تحقیرکننده استفاده 

 .کنممی
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 عبارات رديف
خیلی 
 زياد

 کم زياد
خیلی 

 کم
 چیه

 وقت
      ای نیستم.کینه 31

32 
 دانم اشتباه ازگرچه می کنممی یکاراشتباهوقتی از سر 

 يگران را سرزنش کنم.خودم است ولی دوست دارم د
     

33 
و  کنممیهنگام مطالعه برای امتحان مرتباً روياپردازی 

 تمرکز کردن برايم دشوار است.
     

34 
ای که امکان داشته باشد آماده شدن برای امتحانات تا لحظه

 اندازم.را به تأخیر نمی
     

      سازمان دادن مطالب قبل از امتحان برايم دشوار است. 35

36 
کنم اجازه  از تاريخ يك امتحان اطالع پیدا م کههنگامی

 .کنممیدهم که وقت تلف شود، فوراً خودم را آماده نمی
     

37 
آماده شدن  شودمیتاريخ يك امتحان نزديك  کههنگامی

 برای امتحان برايم دشوار است
     

38 
 ویبرای يك امتحان آماده شوم بر ر ستيبایم کههنگامی

 شوم.نمی یپرتحواسو دچار  کنممیآن متمرکز 
     

39 
ازم اندآماده شدن برای امتحانات را به تعويق می کههنگامی

 دهد.احساس بدی به من دست می
     

40 
ورزی و امروز و فردا کردن در دوست دارم عادت تعلل

 مورد امتحانات را در خودم تغییر دهم.
     

      اندازم.ك جلسه به جلسه ديگر به تعويق میتکالیفم را از ي 41

42 
در حال انجام تکالیف هستم چیزهای ديگر  کههنگامی

کنند و برايم دشوار است که آن را تا حواسم را پرت می
 پايان انجام دهم.

     

43 
دهم که ابتدا تکالیفم را انجام دهم و سپس به ترجیح می

 چیزهای ديگر بپردازم.
     

44 
مايل دارم که انجام تکالیفم را تا دقیقه آخر به تأخیر ت

 بیندازم.
     

45 
بايد برای مدرسه رفتن بیدار شوم فورًا از  کهیوقت

 شومرختخواب بلند می
     

      رسم.دير به کالس يا مدرسه می 46

47 
 یزودبهمطمئن هستم که  فهممینموقتی در کالس چیزی 

خوانم که آن را شرح  کتابی میآن را خواهم فهمید )مثالً
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 عبارات رديف
خیلی 
 زياد

 کم زياد
خیلی 

 کم
 چیه

 وقت
داده باشد يا با پرسیدن از استاد و دوستانمان آن را خواهم 

 فهمید(.
      .کنممیرا تمام ها آن پیش از به اتمام رسیدن مهلت تکالیف 48

49 
بايست تکالیفم را مرور کنم آن را به تعويق می کههنگامی

 اندازم.می
     

50 
اندازم احساس دادن تکالیف را به تعويق می انجام کهیوقت

 دهد.بدی به من دست می
     

51 
و امروز و فردا کردن  کاریاهمالدوست دارم که عادات 

 در انجام تکالیف را تغییر دهم.
     

52 
ده ای را آمامجبور باشم کار تحقیقی و يا مقاله کههنگامی

 اندازم.کنم مرتباً آن را به تأخیر می
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