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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the causal model of predicting 

academic procrastination based on parental roots and components of self-

discrepancy with the mediating role of sense of belonging to school. The 

statistical population was all female students studying in the ninth grade of the 

first period of secondary school in the year 1400-1401 in Nahavand city. The 

research sample consisted of 312 people, which was obtained by Cochran's 

formula and random cluster sampling method. The tools used in this research 

were academic procrastination questionnaire, sense of belonging to school, 

parental roots and self-discrepancy questionnaire. The results of structural 

equations showed that there is a positive and significant relationship between 

the components of parental roots, self-discrepancy, and sense of belonging to 

school with academic procrastination (P≥0.001). It also showed that 31% of 

the variance of academic procrastination is explained by the components of 

parental roots, incongruence and sense of belonging, and 13% of the variance 

of the sense of belonging is explained by parental roots. All path coefficients 

in the model are significant. According to the findings of the research, the 

need to pay attention to academic procrastination as one of the important and 

influential dimensions in the academic performance of students is raised more 

than ever. Therefore, it is recommended that educational psychologists and 

educational counselors formulate a suitable educational program to reduce 

academic procrastination in students and teach them ways to improve 
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incompatible schemas, self-discrepancy components, and also increase the 

sense of belonging to school. 

Keywords: Procrastination, Parental Roots, Self-Discrepancy, Sense Of 

Belonging. 
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بر اساس  یلیتحص یکاراهمال ینبیشیپ یمدل علّ

با نقش  یخودناهمخوان یهاو مؤلفه ینیوالد هایشهیر

 احساس تعلق به مدرسه ایواسطه

 د همدانواحاسالمی دانشگاه آزاد  ،یتیترب یشناسکارشناس ارشد رشته روان   یرضا سرائ
 

 نور واحد کرمانشاه امیدانشگاه پ یآموزش تیریکارشناس ارشد رشته مد  یوسفیفاطمه 

  چکیده
و  ینیوالد یاهشهیبر اساس ر یلیتحص کاریاهمال ینیبشیپ یمدل علّهدف از انجام این پژوهش بررسی 

-ه دانشکلی ملشاجامعه آماری بود.  احساس تعلق به مدرسه یابا نقش واسطه یخود ناهمخوان هایمؤلفه

نهاوند ستان شهر 1400-1401 سال تحصیلیدر آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه 
 یاخوشهگیری هنفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمون 312بود. نمونه این پژوهش شامل 

 تعلق ساستحصیلی، اح کاریاهمال در پژوهش حاضر، پرسشنامه مورداستفادهآمد. ابزار  به دست تصادفی

نشان داد  اختاریس معادالت والدینی و پرسشنامه خودناهمخوانی بود. نتایج حاصل از هایمدرسه، ریشه به
رابطه  یلیتحص کاریلاهمابا  احساس تعلق به مدرسه و یخود ناهمخوان ی،نیوالد یهاشهیر یهامؤلفه نیکه ب

 کاریهمالا انسیدرصد از وار 31نشان داد که  جینتا نیهمچن(. P≤001/0وجود دارد ) یداریمثبت و معن
احساس  انسیوار درصد از 13و  احساس تعلقو  والدینی، ناخودهمخوانی یهاشهیر یهاتوسط مؤلفه یلیتحص

با توجه به  هستند. در مدل معنادار ریمس بیضرا یتمام نی. همچنشودیم نییتب ینیوالد یهاشهیرتعلق توسط 
در  رگذاریتأثو د مهم از ابعا یکی عنوانبه یلیتحص کاریاهمالپژوهش حاضر ضرورت توجه به  یهاافتهی

و مشاوران  یتیان تربشناسروان شودیم هیگردد. لذا توصیمطرح م شیازپشیبآموزان دانش یلیعملکرد تحص
کرده و  نیرا تدو یمناسب یآموزان برنامه آموزشدر دانش یلیتحص کاریاهمالکاهش  یبرا یلیتحص

احساس تعلق به ن افزایش و همچنی یخود ناهمخوان هایمؤلفهناسازگار،  یهاوارهطرحبهبود  یراهکارها
 مدرسه را به آنان آموزش دهند.

  .احساس تعلق ،یخود ناهمخوان ،ینیوالد هایشهیر ،یکاراهمال :هاواژهکلید
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 مقدمه 

دهند. لذا برای آموزان تشکیل میدانشآموزشی را  نظام اساسی در هر کشور رکن

ای قائل هستند. در این ویژه جایگاه آموزشی، نظام اهداف به دستیابی منظوربهآموزان دانش

 آموزان در دستیابی به پیشرفتشخصیتی دانش هایویژگی وشناختی روان میان نقش عوامل

 شخصیتی است هایویژگی این یکاری، ازجملهاهمیت است. اهمال حائزتحصیلی بسیار 

 شایع مشکالت از یکی تحصیلی کاریاهمال (.921: 2008، 1راجانی و کراوچوک، کالسن)

 )ویسر، دهدقرار می تأثیر تحت آنان را عملکرد کلی،طوربه که باشدمی آموزاندر دانش

( 32: 2020و همکاران ) 3آلفنسوو-لیبه زعم ناتور(. 3: 8102 ،2اسکوننبوم و کورثاگن

مشخص به زمان  لیشده، بدون دلگرفته میتصم کاری که برای اجرای آنیعنی کاری اهمال

 فیتوص یاختالل خود مراقبت اینوع شکست  کیعنوان به کاریاهمال .موکول شود گریید

و عملکرد  کیافکار، احساسات، تحر مینظارت، تنظ ،کنترل ییبه عدم توانا که شده است

: 1399، کوپکن رافکنیشی و عرب زوزن) شودیم ختم موردنظر یدر رابطه با استانداردها

 است یمانیو پش یدیسرزنش خود، ناام ،یآشفتگ ش،یتشو ،کاریاهمال یدرون یامدهایپ(. 6

 بیفرد آس لیکار و تحص شرفتیباشد و به پ نیآن ممکن است سنگ یرونیب یامدهایو پ

کاری را ( اهمال1: 2020) 4و همکاران لئوهمچنین  .(23: 1399، پوردلو  صفا یثمر) برساند

های و مؤلفه یدگیچیکاری با توجه به پاهمالی سالمت روان دانسته است. مرتبط با حوزه

کاری وسواسگونه اهمال به: توانیم دارد که یو رفتاری آن، ابعاد گوناگون یعاطف ،یشناخت

(، 2009، 6و دورو سی)بالک یکاری عموماهمال، کاری روانرنجورانهاهمال(، 2001، 5)فراری

)سولومون و راثلبوم،  یلیکاری تحصاهمال( و 2016، 7)مان رییگمیکاری در تصماهمال

کاری وپرورش، اهمالکاری در حوزه آموزششکل اهمال نیتراشاره نمود. متداول( 2019
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( نشان 2021) 1اورام یلیپژوهش را جینتا(. 3: 1400و همکاران،  زاده هیدریاست )ح یلیتحص

 نیکاری هستند. همچنساز اهمالرفتار مشکل ریآموزان درگاز دانش یتوجهداد بخش قابل

 نیدر توسعه و حفظ ا یفقدان آن ممکن است نقش مهم ای زهینشان داده است که انگ جینتا

 لیآموزان دالاگرچه دانش کنندیم انیب (41: 1902) 2راثبلوم سولومون و رفتار داشته باشد.

از شکست  ترس ها مربوط بهآن لیدال تیاکثرلیکن  آورند،یکاری ماهمال یبرا یمتعدد

 آموزدانشاگر  است. (نفسو کمبود اعتمادبه ییگراشامل اضطراب در عملکرد، کمال)

-کند، رفتارش را تحت دایپ یفرارونده افکار، احساسات و اعمال خودآگاه اتینتواند به تجل

 یرینص .(13: 1401)نصیری و همکاران،  رو خواهد شدکاری روبهبا اهمالالشعاع قرار داده و 

امروزه جهت رفع مشکل اند که ( بیان داشته1: 1400) ارکیحسن نژادخ وگرمه چشمه 

ها توجه کرد و درصدد رفع آن دهیپد نیبه عوامل مرتبط با ا دیآموزان باکاری دانشاهمال

کاری در اهمال مؤثرعات مختلفی به بررسی عوامل پژوهشگران و محققان طی مطال. دیکوش

: 2007، 3گشتگی )ریوایتتوان به نداشتن نظم کافی و گمتحصیلی پرداختند. در این میان می

(؛ نداشتن احساس تعلق به مدرسه 18: 2007، 4(؛ فقدان تمرکز و وابستگی )هاول و واتسون32

(؛ 16: 2007، 5و ضعف در باورهای خودکارآمدی )الکساندر و آنوگبوزی ازیموردندر حد 

فر، (؛ فقدان مهارت مدیریت زمان )تمنایی33: 2008، 6پیشرفت ناکافی )فراری و پایچیل

 و (؛ خجالتی بودن و منزوی بودن در کالس )حسین142: 1391صدیقی ارفعی و مقدسین، 

اضطراب، ؛ (2: 2012، 8کیلیان و هافر، لکهن) دلسردی و (؛ ناراحتی5: 2010، 7سلطان

 ریغ دیعقا ،ییگراکمال ،یمنف یابیترس از شکست، ترس از ارز ف،یوظا تنفر از ،یوابستگ

زاده و ی )مهدیاکتساب یدر مطالعه و ناتوان عادات نادرست ن،یینفس پاعزت ،یمنطق
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 خود های(، مؤلفه51: 1399های والدینی )محتشمی و همکاران، (؛ ریشه21: 2018همکاران، 

 ( اشاره نمود.91: 1399پردنجانی و شرفی،  ناهمخوانی )فروغی

 هدف یریگجهت ةینظرکاری وجود دارد. ی اهمالهای معروفی که در زمینهنظریه

 یرفتارها نظرزان ازآموانشدکند که یفرض م نیچن (2001، 1گروجور)الیوت و مک

ها حاکی از این دارند. چنانچه نتایج برخی پژوهشت تفاو گریکدیبا  شرفتیمعطوف به پ

گیری گرایش، همبستگی منفی و با جهت-تسلط-گیری هدفکاری با جهتاست که اهمال

؛ فتحی آذر و همکاران، 2007اجتناب، همبستگی مثبت دارد )هاول و واتسون، -تسلط-هدف

ر دستیابی به موفقیت و ارزش، الزمه انجام یک فعالیت، انتظا-(. مطابق نظریه انتظار2017

که چگونه  دارد هارشنکته ا نیبه اهمچنین ارزش تکلیف است. ارزش کاربردی یا سودمندی 

(. اگر 2: 1398آغاجی و همکاران، یابد )قرههای آینده فرد ارتباط مییک تکلیف با طرح

ندهد یا به  رود که فرد آن را انجامتکلیفی دارای ارزش درونی یا کاربردی نباشد، انتظار می

ی با انجام یک فعالیت روند زشیانگزمان دیگر موکول نماید. طبق نظریه خودتعیینی، 

، 2گیرد )ریان و دسیدستیابی به هیجان، لذت و ارضای حس کنجکاوی صورت می منظوربه

(. در صورت فقدان جذابیت فعالیت یادگیری، اگر ارتباطی بین فعالیت یادگیری 29: 2000

-ه ادراک نشود، احتمال استفاده از راهبردهای یادگیری سطحی افزایش میو اهداف آیند

شود )عرفانی و کاری بیشتر میو گرایش به اهمال افتهیکاهشیابد، تمرکز و مدیریت زمان 

 درجه اهمیت درازنظر رسد به نظر می که ادامه برخی از متغیرهایی (. در17: 2017محققی، 

 بررسی تحصیلی کاریاهمال بر هااین متغیر زمانهم اثر و انتخاب، بوده اثرگذاری از باالیی

 .شودمی

های والدینی ریشه تحصیلی، کاریاهمال اثرگذار بر و بااهمیت متغیرهای از یکی

شناسی دارای تاریخچه هایی که در روانحوزه ازجملهی ناسازگار اولیه( است. هاوارهطرح)

 ،هیناسازگار اول یهاوارهطرحاست.  3وارهطرحدینی یا های والغنی و گسترده دارد، ریشه

 توانیرا م یذهنی منفی هاچارچوب نیهستند. ا یو درون فرد یمعنادار شناخت عوامل
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ی و باورها هاشهیکرد که احساسات، رفتارها، اند فیعنوان ساختار پردازش اطالعات تعربه

ها وارهطرح(. 23: 2017)محمدی و سلیمانی،  کنندیم نییدر مورد خود و جهان را تع قیعم

افکار و  ها،جانیکه شامل خاطرات، ه ریگسترده، ناکارآمد و فراگ یالگوها صورتبه

)بسیل، تنور و  شوندیم فیهستند، تعر گرانیو رابطه با د در مورد خود یاحساسات بدن

 دوران یاساس یجانیه یازهایارضا نشدن ن لیها به دلوارهطرحاین  (.45: 2019، 1مانسینی

ثبات، محبت  ت،یامن به ازیمانند ن) گرانیبه د منیا یو شامل دلبستگ ندیآیبه وجود م یکودک

سالم،  جانیو ه ازهاین انیب در یآزاد ت،یو هو تیکفا ،ی، خودگردان(رشیو پذ

ی و آبادمنوچهر ) هستند یدارشتنیو خو نانهیبواقعی هاتیو محدود حیتفر ،یختگیخودانگ

و در  رندیگیقرار م یدر سطح آگاه شتریب هیناسازگار اول یهاوارهطرح .(7: 1400همکاران، 

 نیا کهی. هنگامشوندیداده م صیتشخ یخودگزارش یهافهرست دسترس هستند و با

ها را در طول وارهکه طرح دهندیپاسخ م یاهویش اغلب افراد به شوندیها فعال موارهطرح

 3یآلوئ(. 38: 2015، 2)سالوت، کوریو و هانکین ددارنینگه م داریو پا کنندیزمان حفظ م

مهم ی باورها ه،یناسازگار اول هایوارهطرحای بیان کردند که ( در مطالعه2020) و همکاران

و احساسات  هاجانیاز خاطرات، ه ینوجوان ای یهستند که معموالً در دوران کودک یعیو شا

 انیو احمد ویخدی شعبان عالوه بر آن پژوهش. شدت ناکارآمد هستندو به شدهلیتشک

نفس و خود اعتمادبه ،یشناسروانی اساس یازهاین ینشان داده است در صورت ارضا( 1398)

 یگانگیو ب یشکنندگ فرد دچار ازها،ین نیآمده و در صورت برآورده نشدن ا دیپد یارزش

شود که باعث ایجاد گفته می ییهاوارهطرحبه  اولیه، ناسازگار هایوارهطرحلذا  .شودیم

خشک و  طورمعمولبههای ناسازگار اولیه وارهشوند. طرحشناختی میروان مشکالت

 (.253: 2009، 4همکاران جانستون و) هستند ریناپذانعطاف

بیان کرد که وقتی  توانوالدینی میهای ریشه تحصیلی و کاریدر رابطه با رابطه اهمال

توانند ادراک، واقعیت و پردازش شناختی او های ناسازگار در فرد فعال شوند، میوارهطرح
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ها دچار اخالل وارههایی که با فعال شدن این طرححیطه ازجملهقرار دهند.  ریتأثرا تحت 

کاری تحصیلی اهمال ی یادگیری و عملکرد تحصیلی است که فرد را دچارشود، حیطهمی

و  یختگیخودانگ ،یجانیهی ازهایبه علت عدم ارضاء ن هیهای ناسازگار اولوارهطرحکند. می

 تیرضا ها موجب کاهشآن یو عدم ارضا ندیآیم دیپد یدر دوران کودک یدارشتنیخو

(. 135: 2020، 1و جانا انگ)ی شودیم لیازجمله دوران تحص یآت یهادر دوره یاز زندگ

و  داشتن باورهادارند که  دیتأک( بر این نکته 1: 1399و همکاران ) پوریهاشمچنانچه 

 شیافزا قیو از طر کندیرا مستعد اضطراب امتحان باالتر م انی، دانشجویمنف هایوارهطرح

و  یلیاسمعهمچنین نتایج مطالعات  برد.یرا باال م یلیکاری تحصاضطراب امتحان اهمال

 ییهاکیاز تکن یریگبا بهره یواره درمانطرح( نشان داد 18: 1400ی )انیمحمدپور خل

ها، وارهو طرح یمشکالت فعل نیارتباط ب یبرقرار ،یامقابله یهاهمچون آموزش سبک

 یرفتار یهاوهیو ارائه ش یلیتحص یرفتارها نیسازترو مشخص کردن مشکل یبندتیاولو

-دانش یلیکاری تحصک روش کارآمد جهت به کاهش اهمالیان عنوبه تواندیمناسب م

 دادند در پژوهش خود نشان( 52: 1399) همکاران و محتشمی .ردیآموزان مورداستفاده گ

صورت به هم و مستقیمصورت به هم شخصیتی هایویژگی و ناسازگار هایوارهطرح که

 کاریاهمال با آموزدانش دختران در گریخودتعیین و هیجانی تنظیم طریق از غیرمستقیم

های ریشه( در زمینه اثرگذاری 20: 2020) 2نتایج تیانیوان و بارالس. دارند رابطه تحصیلی

ها از طریق اخالل در پردازش وارهدهد طرحکاری تحصیلی نشان میوالدینی بر اهمال

 کاری تحصیلی بکشاند.اهمالی سوبهتواند فرد را های هیجانی و رفتاری، میشناختی مهارت

خود  خواهد بود، رگذاریتأثتحصیلی  کاریرسد بر اهمالمی به نظراز دیگر مواردی که 

و آزاردهنده که از  ندیناخوشا تیوضع کیعنوان خودها به یناهمخواناست.  3ناهمخوانی

 ،یعواق یکیزیظاهر ف ،یمانند هوش واقع)فرد  یخود واقع نیدرک شده ب ای یتفاوت واقع

توان  ،ایدئال یکیزی، ظاهر فدئالیمانند هوش ا) یو دئالیو خود ا( رهیو غ یواقع یتوان علم
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 فیتعر نیا(. 819: 2012، 1)کیم و روکر شودیم فیتعر شود،یمی ناش( رهیایدئال و غ یعلم

 انیخودها ب یناهمخوان هینظر. است (336: 1987)هاگینز،  خودها یناهمخوان هیمطابق با نظر

 یمنف در مورد خود، انواع مختلف احساسات و عواطف ناسازگار که چگونه باورهای کندیم

نظر از محتوای صرف گریدعبارت(؛ به26: 2013و همکاران،  2ونزی)است کنندیم جادیرا ا

 رییپذبیدر آس یها، نقش مهمآن انیشده مادراک یناهمخوان زانیاستانداردها؛ م -خود

 شوندیم ختهیبرانگ اًیقو دافراکند (. این نظریه بیان می45: 2014، 3اک)ب کندیم فایا یروان

-یم)شان دئالی، خود ا(نندیبیخود را چگونه م)شان یخود واقع انیم یهماهنگ تا حس

و  صمدزاده) را حفظ کنند (باشند دیچگونه با) شانیدیو خود با (باشند خواهند چگونه

عدم ، خودهای ناهمخوان هیشده و مطابق با نظرهای انجامبنابر پژوهش(. 2: 1397، عبدالوند

 در شیبرای خو 5استانداردها-عنوان خودشده فرد و آنچه بهادراک 4یخود واقع نیتطابق ب

: 2013و همکاران،  ونزی)است کندیم جادیا یو عاطف یروان ندیناخوشا امدهاییپ رد،یگینظر م

مانند ی احساسات جادیشده فرد و خود ایدئال باعث اادراک یواقع خود نیب یناهمخوان (.31

 و 6سیاحساس گناه و شرم )ل ( و2012و رودباخ،  نسونیلوی )و افسردگ یدیاندوه، ناام

 یآشفتگ رینظ ندییاحساسات ناخوشا دییخود با با یو ناهمخوان شودیم( 2013همکاران، 

خودها  یناهمخوان هینظرطبق  .(6: 1394ی و همکاران، صادق) را به دنبال دارد و اضطراب

 7ی واقعی/آرمانیخود ناهمخوانی وجود دارد: خود ناهمخواندو نوع ( 235: 1987 نز،ی)هاگ

به  افراد را تیخودها توان هدا یاز انواع ناهمخوان کیهر . 8ی واقعی/بایدیخود ناهمخوانو 

ببرد را دارا  نیاز ب ایها را کاهش داده که تنش حاصل از آن ییاز راهبردها استفادهسمت 

به انتخاب  رد،یگیقرار م دیمورد تهد افرادهوش  کهیمثال، هنگامعنوانباشند. بهیم
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(. یا 30: 2009، 1)گئو، ویلر و شیو شودیهوش م تیپردازند که باعث تقویمرفتارهایی 

 حیرا ترج ییهارفتارقرار گرفته است،  دیها مورد تهدآن یکه حس کنترل شخص کسانی

 (.71: 2012، 2)کاتریگت و همکاران دارند یروشن یدهند که مرزهایم

 خود نظریة گفت که باید ناهمخوانی خود با کاری تحصیلیاهمال ارتباط مورد در

 همخوانی( 141: 1977) 3مان و جنیس گیریی تصمیمنظریه با نحو بهترین به ناهمخوانی

تحت  مجبورند افراد که است احتمالی راهکارهای از یکی کاریاهمال نظریه، این در. دارد

 لیچیو پا یفرارراستا،  همین کنند. در گیریتصمیم گرفتاری وضعیت در و زاتنش شرایط

 بینیپیش ترینبایدی قوی-واقعی خود که فاصلة دریافتند پژوهش خود ( در34: 2008)

( طی پژوهشی با عنوان 92: 1399شریفی ) و پردنجانی فروغیاست.  کاریاهمال یکننده

تحصیلی،  آوریتاب ناهمخوانی و خود هایاساس مؤلفه بر تحصیلی کاریاهمال بینیپیش

 زیادی اختالفایدئالشان  و واقعی خود بین که به این نتیجه دست یافتند که دانشجویانی

 کنند،می تفاوت تجربه شانبایدی خود و واقعی خود بین که افرادی از بیشتر کنند،تجربه می

 تحصیلی ورزیتعلل ای دریافتنددر مطالعه (686: 1999) 4بولی و سادلر .کنندمی کاریاهمال

 همراه است. هیجانات و احساسات بیان در ناتوانی ناهمخوانی و خلقی، خود ناگویی با باال

کاری بر اهمال رگذاریتأثمتغیری  عنوانبهاز دیگر متغیرهایی که در این پژوهش 

-طیمدارس ازجمله مح است. 5احساس تعلق به مدرسه گیرد،ی قرار میموردبررستحصیلی 

-دانش یریپذجامعه ندیدر فرآی رگذارید که نقش تأثرونیبه شمار م یبزرگ یاجتماع یها

ی طبقه اجتماع ایگروه  کیاز  یعنوان عضوافراد خود را به یبر عهده دارد. وقت آموزان

(. 19: 2015و کالنتر کوشه،  انیمک) دیآیحس تعلق به وجود م یکنند، نوعیم یبندطبقه

آموز با مدرسه، احساس مراقبت شدن ارتباط دانش تیفیعنوان کاحساس تعلق به مدرسه به

در مدرسه  تیمشارکت و مشغول زانیبه مدرسه، م یدلبستگ معلمان،ی احترام از سو افتیو در
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(. 3: 1398 ،پورعمران مانیسل) شودیم مدرسه درنظر گرفته یها و باورهاو تعهد به ارزش

ی ارتباط و دلبستگ زانیم یاحساس تعلق به مدرسه را بر مبنا ،(235: 2020و همکاران ) لئو

احساس تعلق ( 41: 2020) 1. ارسالنکنندیم فیتعر هایآموزان به معلمان و همکالسدانش

 یامدرسه یدر رفتارها یمثبت و منف یامدهایکه با پ داندیشناختی مروان یازیرا ن مدرسهبه 

 تیاز عوامل مهم موفق یکی احساس تعلق به مدرسه .گرددیم نییآموزان تعدانش یلیو تحص

-تیمدرسه، شرکت در فعال یهاتیمشارکت مؤثر در فعالاست و باعث  آموزاندانش یعلم

آموزان دانش ریمعلمان و سا مناسب با ةبا فرهنگ مدرسه و رابط یسازگار ،یکالس یها

 دهی بخش عظیمی از شخصیت افراد درشکل (.218: 2014و همکاران،  2ایشار) شودیم

احساس تعلق به  (.19: 2013، 3و همکاران گیرد )چاپمنمدرسه صورت می اجتماعی بافت

آموزان به دانش یمهم برا یعامل است یو اجتماع یسطوح مختلف شناخت یمدرسه که دارا

ی فقط در حوزه احساس تعلق به مدرسه(. 38: 2018، و همکاران 4آلن) دیآیشمار م

شناسی های پزشکی، تعلیم و تربیت و جامعهمطالعه نشده است، بلکه در حوزه شناختیروان

در تعریف شود. ای محسوب میرشتههای بیناست و جزء سازه قرارگرفته موردمطالعهنیز 

 به نسبت آموزاندانش احساسی است که :آمده است مدرسه به تعلق دیگری از احساس

آموزان آموزشی، کادر اجرایی و همچنین دیگر دانش مدرسه و متعلقات آن از قبیل کادر

لد و (. 35: 2012، 5و همکاران )یون شودمی هاآنی ارتباط با دارند و باعث انتخاب شیوه

آموزان جهت دستیابی به پیشرفت ( در پژوهشی نشان دادند که دانش201: 2009) 6دیناال

و  7، سنین اولیه شکل بگیرد. رسکیهاآنتحصیلی، نیازمند آن هستند که احساس تعلق در 

 مدرسه هایفعالیت در ( بر اساس پژوهش خود معتقد هستند مشارکت430: 2011همکاران )

وانگ، باشد. می آموزاندانش یانگیزه همچنین و آموزاننشدا یادگیری یبر روتأثیر  دارای
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 یاصل یازهاین کهیمدرسه درصورت طیباورند که مح نیبر ا( 134: 2018) 1و هوبنر انیت

دوستان را برآورده  انیشدن در م رفتهیو پذ تیحما ،یکودکان ازجمله ثبات، استقالل فرد

 مدرسه، . احساس تعلق بهشودیاحساس تعلق به مدرسه م ایخاطر تعلق جادیکند باعث ا

 .گرددیآموزان ماحساس تعهد به مدرسه و اعتقاد بر مهم بودن مدرسه در دانش جادیموجب ا

 نیارتباط ب کاری،از اهمال اجتناب آموز،ادراک مثبت از رابطه معلم و دانش ن،یعالوه بر ا

مثبت احساس تعلق به مدرسه  یامدهایمدرسه، از پمشارکت در ی برا ییهاهمساالن و فرصت

 .است

توان به پژوهش کاری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه، میدر مورد ارتباط اهمال

نشان  پژوهشدر این گام بهگام ونیرگرس لیتحل جینتا( اشاره نمود. 15: 1400ی )و ورع راغ

 یلیکاری تحصاهمال راتییاز تغرصد د 58/0ی نیبشیداد احساس تعلق به مدرسه قادر به پ

توان یآموزان ماحساس تعلق به مدرسه در دانش شیبا افزا نیآموزان بود؛ بنابرادر دانش

: 2020) 2و ارزن یکسیکریس کاهش داد. یقابل توج یها را تا حدآن یلیکاری تحصاهمال

 یلیتحصکاری در پژوهش خود نشان دادند احساس تعلق به مدرسه با اهمال( نیز 16

 دارد. داریو معن یمنف یهمبستگ

توان یم نیصورت گرفته توسط محقق یهایبا توجه به مطالب ذکرشده و بررس نیبنابرا

 ی برموردبررسمتغیرهای جداگانه  ریشده به تأثانجام یهاپژوهش شتریعنوان نمود که ب

 ن،یافزون بر ا .اندنموده زمان توجهطور همعوامل به نیا ریو کمتر به تأث پرداختهکاری اهمال

 قیتحق یرهایمتغ ینیبشیپ یبرا یمدل نیپژوهش حاضر آن است با تدو ضرورت و تیاهم

 یتجرب اتیادب یحوزه و به غنا نیدر ا یقادر است خأل پژوهش یلیکاری تحصاهمال و

ز ا یمفهوم ییئه الگوبه دنبال ارا ، پژوهش حاضررونیازا داشته باشد. یانیکمک شا موضوع

 رینظ یلیمهم تحص یامدهایپی بر روی های خودناهمخوانو مؤلفه ینیوالد هایشهیاثر ر

 ریعنوان متغاحساس تعلق به مدرسه به ریپژوهش متغ نیدر ا است. یلیکاری تحصاهمال
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-نهیشیالگو بر اساس پ نیدر ا پژوهشی رهایمتغ انیدر نظر گرفته شده است. روابط م یانجیم

-بود: می قرارنیازافرضیه اصلی در این پژوهش  است. دهیگرد نیموجود تدو یپژوهش یها

احساس تعلق ی ابا نقش واسطه یهای خود ناهمخوانو مؤلفه ینیوالد یهاشهیبر اساس رتوان 

های فرعی نیز شامل: نمود. فرضیه ینیبشیپ را نآموزادانشی لیکاری تحصاهمال، به مدرسه

های خود مؤلفه( 2دارد؛  ریتأث نآموزادانشی لیکاری تحصاهمالبر  ینیوالد یهاشهری (1

احساس بر  ینیوالد یهاشهیر( 3دارد؛  ریتأث نآموزادانشی لیکاری تحصاهمالبر  یناهمخوان

احساس تعلق به بر  یهای خود ناهمخوانمؤلفه( 4دارد؛  ریتأث نآموزادانش تعلق به مدرسه

-دانشی لیکاری تحصاهمالبر  احساس تعلق به مدرسه( 5دارد و  ریتأث نآموزادانش مدرسه

 دارد. ریتأث نآموزا

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 

 شرو

ی علل احتمال نییاست و هدف آن تع یشیرآزمایغ یهاپژوهش حاضر از نوع طرح

 هدف نیبه ا دنیرس یهاراه نیتراز مناسب یکی. اگرچه باشدیم یلیتحص کاریاهمال

 نییتع و ینیبروش در هم نیا یبه علت ناتوان همهنیاست، باا یتجرب قیاز روش تحق استفاده

 یبرا گرید مناسب یکردهایاز رو یکیاز آن استفاده نشد.  قیدر تحق رهایمتغ یانقش واسطه
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 لیکه در قالب تحل باشدیم رهایمتغ انیم یاستفاده از روابط همبستگ یهدف نیحصول چن

 پژوهش حاضر روابط کمک کند. یعلّ ساختار ساختن انیو نما یسازبه شفاف تواندیم ریمس

آموزان دختر ه دانشکلی ، شاملجامعه آماری این پژوهش .همبستگی بود نوع از و توصیفی

شهرستان  1400-1401در سال تحصیلی مشغول به تحصیل در پایه نهم دوره اول متوسطه 

نفر بود. نمونه این  1684 هاآنتعداد  وپرورشآموزشاره بودند که بنابر اعالم ادنهاوند 

 یاخوشهگیری نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه 312پژوهش شامل 

اداره  اخذ مجوز از بود که ابتدا پس از صورتنیبد یریگروش نمونهآمد.  به دستتصادفی 

مدرسه با  10مدارس متوسطه اول شهرستان نهاوند  نیباز  پرورش شهرستان نهاوند،وآموزش

 صورتبههای پایه نهم موجود در این مدارس، جمعیت باال انتخاب شد، سپس از بین کالس

مطالعه  نیا یدر اجرا .دیگرد عیتوز آنان نیب هاپرسشنامهکالس انتخاب و  12تصادفی 

ها از موضوع و یها، آزمودنپرسشنامه عیاز توز شیمدنظر قرارگرفته؛ پی مالحظات اخالق

و  یخصوص داده شد که از اطالعات نانیها اطمبه آنگردیدند. همچنین  هدف مطالعه مطلع

 در پژوهش حاضر، پرسشنامه مورداستفادهابزار  محافظت خواهد شد. نیداوطلب یشخص

والدینی و  هایریشه مدرسه، پرسشنامه به تعلق احساس تحصیلی، پرسشنامه کاریاهمال

باشد که در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پس از تکمیل رسشنامه خودناهمخوانی میپ

 ی ازفیآمار توصدر بخش ها داده لیوتحلهیمنظور تجزبهو  شدهاستخراجها ، دادههاآنتوسط 

 برای منظوربهو تحلیل مسیر  ساختاری ی، برای معادالتدر بخش استنباطو  SPSS افزارنرم

 .استفاده شد Amosافزار نرم از پژوهش هایفرضیه بهپاسخگویی 

 هاابزار گردآوری داده

را سولومون و راثبلوم  کاری تحصیلی، سولومون و راثبلوم: این پرسشنامهپرسشنامه اهمال

؛ 1387کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان )( ساخته و آن را مقیاس اهمال1984)

اند. مقیاس ارزیابی کاربرده( برای اولین بار در ایران به1391به نقل از مطیعی و همکاران، 

دهد: قرار میی موردبررسباشد که سه مؤلفه را گویه می 27کاری تحصیلی دارای اهمال

ی دوم، آماده شدن باشد. مؤلفهسؤال می 8ی اول، آماده شدن برای امتحانات، شامل مؤلفه
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های ی سوم، آماده شدن برای مقالهباشد و مؤلفهگویه می 11باشد و شامل برای تکالیف می

صورت به ،ترمانیپاهای ی سوم سؤاالت مربوط به مقالهگویه است. در مؤلفه 8شامل  ترمانیپا

-ی پاسخآموزان ایرانی نگاه شد. نحوههای کالسی برای دانشتکالیف تحقیقی و پژوهش

دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با ها به این صورت است که پاسخدهی به گویه

دهند نشان می« همیشه»و « اکثر اوقات»، «اوقاتیبعض»، «ندرتبه»های انتخاب یکی از گزینه

، 15، 11، 6، 4، 2ی هاگوشهگیرد. در این مقیاس ها تعلق میبه آن 4تا  1ی ه ترتیب نمرهکه ب

، به نقل 1387شوند. در پژوهش دهقان )گذاری میصورت معکوس نمرهبه 25و  23، 21، 16

است.  آمدهدستبه 79( پایایی آزمون به روش آلفای کرونباخ 1391از مطیعی و همکاران، 

 اند.های پیشین روایی مقیاس را در سطح مورد قبولی گزارش کردهشعالوه پژوهبه

گیری احساس تعلق به مدرسه، پرسشنامه پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه: برای اندازه

قرار گرفت. این پرسشنامه دارای  مورداستفاده( 2005) 1احساس تعلق به مدرسه بری و بتی

شش خرده مقیاس احساس تعلق به همساالن، احساس مشارکت در مدرسه، احساس 

آموزان و احساس رعایت عدالت مشارکت در جامعه، ارتباط با مدرسه، حمایت معلم از دانش

 کل برای کرونباخ آلفای طریق از پرسشنامه پایایی باشد. ضریبو احترام در مدرسه می

 ،89/0 معلم حمایت، 73/0 همساالن به تعلق احساس یهامؤلفه برای و 75/0 رسشنامهپ

 ارتباط ،84/0 جامعه در کردن مشارکت، 75/0 مدرسه در عدالت و احترام رعایت احساس

منظور به. (2005، بری و بتی)است شده گزارش 78/0 علمی مشارکتو  69/0 مدرسه با فرد

 برآورد در که کرونباخ آلفای ضریب از مدرسه با ارتباط احساس پرسشنامه پایایی بررسی

 پرسشنامه کل کرونباخ آلفای ضریب. شد استفاده رودیم کار به پرسشنامه درونی همسانی

، اجتماع در مشارکت، معلم حمایت هایمقیاس زیر کرونباخ آلفای ضریب و دست به 88/0

 با فرد ارتباط، مدرسه به نسبت مثبت احساس، مدرسه در احترام و عدالت رعایت احساس

 با 13/0،46/0،56/0 ،66/0 ،69/0، 825/0 ازاند عبارت ترتیب به علمی مشارکت ،مدرسه

 است. برخوردار خوبی پایایی ازموردنظر  مقیاس که گفت توانمی ضرایب این به توجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Beaty, B. Brew, C 
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 یهاشهیرشناسایی  برای اولیه ابزار پرسشنامه این:  )YPI(1والدینی هایریشه پرسشنامه

 برای اولیه ابزار یک پرسشنامه این (.1993کلوسو،  و )یانگ هاستوارهطرح کودکی دوران

 پرسشنامه این(. 2003 کلوسو، و یانگ) هاستوارهطرح کودکی دوران یهاشهیر شناسایی

 رفتاری نوع بر اساس جداگانه،طور به را خود مادر و پدردهنده پاسخ آن در که دارد آیتم 72

 پرسشنامه این یهاتمی. آکندمی یبندرتبه یادرجهشش مقیاس یک در ،اندداشته وی با که

 محرومیت: اسیمق ریز 17 دارای ابزار ین. اندشده یبندگروه هاوارهطرح اساس بر نیز

 کفایتی،بی /وابستگی شکست، شرم، /نقص بدرفتاری، /اعتمادیبی کردن، رها عاطفی،

 بازداری ایثار، اطاعت، گرفتار،/  نایافته تحول خود آسیب، یا ضرر مقابل در پذیریآسیب

 یخود انضباط و یدارشتنیخو ی،منشبزرگ /استحقاق ،/سرسختانه معیارهای هیجانی،

 هازیرمقیاس این از یک هر. تنبیه و بدبینی /گرایی منفی ،توجهجلب /جویی پذیرش ناکافی،

 بر نیز پرسشنامه این یهاتمی. آدهندمی نشان را هاوارهطرح از یک هر برای محتمل هایریشه

 ،2 نمره« غلط تقریباً » ،1 نمره« غلط کامالً » پاسخ برای اندشده بندیگروه هاوارهطرح اساس

 کامالً » ،5 نمره« درست تقریباً» ،4 نمره «درست اندکی» ،3 نمره« غلط تا است درست بیشتر»

 عاطفه ( را یزدان دوست،2005)یانگ،  YPI رم اصلیف .میدهیم قرار را 6 نمره« نمره درست

. اندنمودهدانشجوی ایرانی اجرا  60 مجدد کرده و سپس در ترجمهوحید و صلواتی ترجمه و 

ضریب  و برای فرم پدر 0/  69نیمه سازی، برای فرم مادر ضریب پایایی  با استفاده از روش دو

 (.1386 به دست آمد )صلواتی، 0/  80پایایی 

 نظریه اساس ( بر2002توسط هاردین ) : این آزمون2هاردین خودناهمخوانی پرسشنامه 

 خود -2، آرمانی /واقعی ناهمخوانی خود -1 مقیاس زیر سه و از شدههی( ته1989) هیگینز

 پاسخگو. شده است تشکیل بایدی /واقعی ناهمخوانی خود -3 و ناخواسته/ناهمخوانی واقعی

 اشزندگی مهم افراد منظر از صفت 5و  خویش منظر از صفت 5، زیرمقیاس هر در باید

( ناخواسته ،بایدی، آرمانی) صفات این با را« اشواقعی خود» سپس فاصله و کرده انتخاب

 زیاد خیلی تا( 1 نمره) کم خیلی ای ازدرجه پنج طیف یک روی بر فاصله این. نماید بیان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.  Young Parenting Inventory 

2.  Hardin Self-Discrepancy Scale 
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نمره ، دارد وجود صفت 10 زیرمقیاس هر در اینکه به با توجه. گرددیم درج( 5 نمره)

. بود خواهد متغیر( خود ناهمخوانی حداکثر) 50 تا( ناهمخوانی خود حداقل) 10 از آزمودنی

باید  فرد که جهت این به، شوندمی تقسیم بخش دو بههرکدام  ناهمخوانی خود زیرمقیاس سه

 دیگران و خویش منظر از را (بایدی، ناخواسته، آرمانی) خود نوع سه با واقعی خود بین فاصله

 خود» هایزیرمقیاس پایایی( 2005لئونگ ) و دهد. هاردین نشان( اشیزندگ مهم افراد)

 .اندکرده مختلف گزارش هایملیت و نژادها در 88/0تا  73/0را از  «ناهمخوانی

 هایافته

 کنندگانشرکتاطالعات جمعیت شناختی 

 سن و جنسیت برحسبتوصیف جامعه آماری  .1جدول 

 درصد تعداد ویژگی

 جنسیت
 100 312 دختر

 0 0 پسر

 سن

 3 9 سال 14

 91 284 سال 15

 6 19 سال 16

کرده  لیطور مناسب تکمبهرا که پرسشنامه  یانمونه 312 نیاز ب، 1مطابق جدول شماره 

 نیشتریب دهدینشان م انیسن پاسخگو یبررسو  درصد( دختر بودند 100، همگی )بودند

در گروه سنی  آناندرصد  6سال بود،  15درصد شامل گروه سنی  91با افراد  یبرا یفراوان

 سال قرار داشتند. 14درصد در گروه سنی  3و  16

 پژوهش رهاییو ماتریس همبستگی متغ فییهای توصشاخص .2جدول 

 3 2 1 استاندارد انحراف میانگین 

    830/12 59/87 ینیوالد یهاشهیر

    393/12 47/42 خود ناهمخوانی

  356/0** 317/0** 424/9 34/68 احساس تعلق
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 3 2 1 استاندارد انحراف میانگین 

 347/0** 436/0** 278/0** 759/11 56/49 لییکاری تحصاهمال

 01/0در سطح  ی** معنادار

 

 یرهایمتغ یهمبستگ سیپژوهش و ماتر یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم 2جدول 

 یعنی ییوابسته نها ریمتغ دهدینشان م یآزمون همبستگ جیدهد. نتایرا نشان م قیتحق

جدول  جینتا(. p<0/01) دارد یپژوهش همبستگ یرهایمتغی با تمام یلیتحص کاریاهمال

(، با p<0/01, 0/278ی )نیوالد یهاشهیر با یلیتحص یکاررابطه معنادار اهمال ۀدهندنشان

 نیهمچن( است. p<0/01, 0/347) احساس تعلق( و با p<0/01, 0/436) خود ناهمخوانی

 ,p<0/01)خود ناهمخوانی ( و با p<0/01, 0/317ی )نیوالد یهاشهیرابطه احساس تعلق با ر

 معنادار است.( 0/356

 برازش مدل ساختاری پژوهش یهاشاخص .3جدول 

 2X df /df2X GFI AGFI NFI IFI TLI CFI RMSEA شاخص
 قبل از

 اصالح مدل
804/319 132 423/2 889/0 856/0 852/0 907/0 891/0 906/0 069/0 

بعد از 

 اصالح مدل
503/175 96 828/1 933/0 905/0 915/0 959/0 949/0 959/0 052/0 

دامنه 

 قبولقابل
  5-1 < 0/90 < 0/90 < 0/90 < 0/90 <0/90 < 0/90 < 0/06 

ی افزار آمارو نرم یمعادالت ساختار یابیپژوهش از روش مدل  یپاسخ به سؤال اصل یبرا

Amos بر درجات  یمجذور خ یهابرازش مدل، شاخص یبررس منظوراستفاده شد. به

برازش (، AGFI) شدهبرازش اصالح ییکوین(، GFI) برازش ییکوین یهاشاخص ،یآزاد

و  (CFIی )قیبرازش تطب(، TLI) سیلوئ-توکر(، IFIی )شیبرازش افزا(، NFI) هنجار شده

در جدول شماره  هیاول جیبرآورد شد که نتا( RMSEA) برآورد یمربعات خطا نیانگیم شهیر

ها چند مورد از شاخص هیاول لیتحل شود دریم دهیطور که در جدول دآمده است. همان 3

واالتر  یهاواره توافق و ارزشاصالح مدل، دو طرح یقبول هستند. براخارج از محدوده قابل
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 Amosی شنهادیپ یهاشاخص نیاز ب نیحذف شدند. همچن 3/0 کمتر از یخاطر بار عامل به

بودن با نشخوار  یمنطق یهاوارهمربوط به طرحی خطاها نیب انسیاصالح مدل، کوار یبرا

 ابراز با یطلب دییاحساسات با گناه و تأ رشیاحساسات، پذ رشیدرک بودن با پذقابل ،یذهن

. سپس مجددًا دیبود در مدل اعمال گرد ینظر یاحساسات و سرزنش که همخوان با مبان

 3در جدول  زیها پس از اصالح نشاخص ریمقاد برازش مدل مورد آزمون قرار گرفت که

ها شاخصی ، پس از اصالح مدل، تمامشودیطور که در جدول مشاهده مآمده است. همان

برازش با  یدارا یصورت کلمدل به نیرار گرفتند؛ بنابراقبول قمطلوب و در محدوده قابل

 ها است.داده

 
 مدل برازش ساختاری متغیرها .2شکل 

دهد ینشان م 2. شکل دهدیرا پس از اعمال اصالحات نشان م ییمدل ساختار نها 2شکل 

و  های والدینی، ناخودهمخوانیریشهتوسط  یلیتحص کاریاهمال انسیدرصد از وار 31که 
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. شودیم نییتب ینیوالد یهاشهیاحساس تعلق توسط ر انسیدرصد از وار 13و  احساس تعلق

 در مدل معنادار هستند. ریمس بیضرا یتمام نیهمچن

 رهایضرایب استانداردشده اثرات متغ .4 جدول

 اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق ریبر متغ ریاز متغ

 360/0** 170/0** 360/0** یلیکاری تحصاهمال ینیوالد یهاشهیر

 335/0** 157/0** 164/0** یلیکاری تحصاهمال خود ناهمخوانی

 265/0**  265/0** احساس تعلق ینیوالد یهاشهیر

 312/0**  312/0** احساس تعلق خود ناهمخوانی

 476/0**  476/0** یلیکاری تحصاهمال احساس تعلق

 01/0 در سطح یمعنادار** 

 گریکدیبر  رهایمتغ میرمستقیو اثر غ میاستانداردشده اثر کل، اثر مستق بی، ضرا4در جدول 

کاری بر اهمال ینیوالد یهاشهیشود، اثر کل ریم دهید طور که در جدولآمده است. همان

معنادار  زین میرمستقیاثر غ و 360/0 معنادار و برابر میاست که اثر مستق 360/0 برابر با یلیتحص

است  335/0 برابر با یلیکاری تحصاست. اثر کل خود ناهمخوانی بر اهمال 170/0 و برابر با

است. اثر  157/0 معنادار و برابر با زین میرمستقیاثر غ و 164/0 معنادار و برابر میکه اثر مستق

صورت اثر به نیاست که کل ا 265/0 بر احساس تعلق معنادار و برابر با ینیوالد یهاشهیکل ر

است  312/0 بر احساس تعلق معنادار و برابر با خود ناهمخوانیاثر کل  .شودیاعمال م میمستق

بر  احساس تعلقاثر کل  تی؛ و درنهاشودیاعمال م میصورت مستقاثر به نیکه کل ا

و معنادار  میصورت اثر مستقاثر به نیکل ا است که 476/0 برابر با یلیکاری تحصاهمال

 .باشدیم

 گیریبحث و نتیجه

 یهاشهیبر اساس ر یلیکاری تحصاهمال ینیبشیپ یمدل علّ یپژوهش حاضر بررسهدف 

. با توجه بود احساس تعلق به مدرسه یابا نقش واسطه یهای خود ناهمخوانو مؤلفه ینیوالد

برازش مدل پس از اعمال اصالحات در دامنه موردقبول قرار  یهاهمه شاخص نکهیبه ا
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اثرات  نیشد. همچن دییپژوهش تأ یاصل هیها و فرضداده با برازش مدل یطورکلگرفتند، به

بر  احساس تعلق به مدرسه میاثر مستق شد. دییمفروض در مدل تأ میرمستقیو غ میمستق

 یلیاسمع(، 1400ی )و ورع راغ یهاافتهیهمسو با  افتهی نیمعنادار بود. ا یلیکاری تحصاهمال

شریفی  و پردنجانی فروغی، (1399و همکاران ) یمحتشم(، 1400ی )انیو محمدپور خل

(، 2020) و جانا انگ(، ی2020) و ارزن یکسیکریس(، 2020تیانیوان و بارالس )، (1399)

(، الکساندر و 2009(، لد و دیناال )2011و همکاران ) (، رسکی2018) و هوبنر انیوانگ، ت

 خودتعیینی و جنیس ارزش،-های انتظارو همچنین نظریه( 1999) (، بولی2007آنوگبوزی )

 بود. (1977مان ) و

خودتعیینی اشاره نمود. مطابق  ارزش،-های انتظارتوان به نظریهها میدر تبیین این یافته

رود که ارزش اگر تکلیفی دارای ارزش درونی یا کاربردی نباشد، انتظار می-نظریه انتظار

نظریه خودتعیینی، در صورت  و طبقفرد آن را انجام ندهد یا به زمان دیگر موکول نماید؛ 

فقدان جذابیت فعالیت یادگیری، اگر ارتباطی بین فعالیت یادگیری و اهداف آینده ادراک 

یابد، تمرکز و مدیریت نشود، احتمال استفاده از راهبردهای یادگیری سطحی افزایش می

چنانچه  (.2017 شود )عرفانی و محققی،کاری بیشتر میو گرایش به اهمال افتهیکاهشزمان 

های والدینی فرد قادر نخواهد بود ارزش درونی یک فعالیت را درک نماید و یا وجود ریشه

خواهد کرد،  مقاومتگیری احساس تعلق به مدرسه به جذابیت آن پی ببرد و در برابر شکل

یا خود ناهمخوانی دیواری محکم در برابر تفکر منطقی خواهد بود. لذا فرد خواسته یا 

 شود.کاری میواسته گرفتار عادت رفتاری اهمالناخ

 یلیتحص کاریاهمالبر ی نیوالد یهاشهیدهد که اثر ریپژوهش نشان م نیا یهاافتهی

 یهاشهیرآموزانی که درگیر . به عبارتی دانشدارد یو معنادار میاثر مستق یعنی شودیم دییتأ

 یهاافتهیبا  افتهی نیاباشند. برخوردار میکاری تحصیلی بیشتری ی هستند، از اهمالنیوالد

 ،(1399) همکاران و محتشمی(، 1399و همکاران ) پور یهاشم (،1400همکاران )و  یلیاسمع

 توانیم افتهی نیا نییدر تب باشد.( همسو می2020و جانا ) انگی( و 2020) تیانیوان و بارالس

خود بر این نکته  در پژوهشاشاره نمود. ایشان  (1399و همکاران ) پور یهاشمهای بر یافته
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را مستعد اضطراب امتحان  انی، دانشجویمنف هایوارهو طرح داشتن باورهاداشتند که  دیتأک

 برد.یرا باال م یلیکاری تحصاضطراب امتحان اهمال شیافزا قیکند و از طریباالتر م

به علت عدم ارضاء  هیناسازگار اولهای وارهطرح(، 2020و جانا ) انگیهمچنین بنابر نظر 

و عدم  ندیآیم دیپد یدر دوران کودک یدارشتنیو خو یختگیخودانگ ،یجانیهی ازهاین

 لیازجمله دوران تحص یآت یهادر دوره یاز زندگ تیرضا ها موجب کاهشآن یارضا

توانند ادراک، واقعیت در فرد فعال شوند، می ناسازگارهای وارهدرواقع وقتی طرح .شودیم

هایی که با فعال شدن این حیطه ازجملهقرار دهند.  ریتأثو پردازش شناختی او را تحت 

ی یادگیری و عملکرد تحصیلی است که فرد را دچار شود، حیطهها دچار اخالل میوارهطرح

 که دادند در پژوهش خود نشان( 1399) همکاران و محتشمیکند. کاری تحصیلی میاهمال

صورت به هم و مستقیمصورت به هم شخصیتی هایویژگی و ناسازگار هایوارهطرح

 کاریاهمال با آموزدانش دختران در گریخودتعیین و هیجانی تنظیم طریق از غیرمستقیم

های والدینی ریشه( در زمینه اثرگذاری 2020نتایج تیانیوان و بارالس ). دارند رابطه تحصیلی

ها از طریق اخالل در پردازش شناختی وارهدهد طرححصیلی نشان میکاری تبر اهمال

-شهیرکاری تحصیلی بکشاند. ی اهمالسوبهتواند فرد را های هیجانی و رفتاری، میمهارت

ها در تعامل محیط بر اساس تجارب خوشایند و ناخوشایند شکل وارهی یا طرحنیوالد یها

ی بر اساس نیوالد یهاشهیرشود. ساختار تر میپیچیدهروز بهگیرد و در اثر تکرار روزمی

-شهیرکند افراد تجارب خود را تبیین نمایند. برخی از این و کمک می گرفتهشکلواقعیت 

ی منفی و ناسازگار هستند و فرد را از داشتن یک الگوی باثبات که بتواند از طریق نیوالد یها

کاری سازند. در این صورت بروز اهمالن میآن رویدادهای بیرونی را تبیین نماید ناتوا

هایی ی، محرومیت عاطفی، انزوا، شکست و غیره، نمونهرهاشدگناپذیر خواهد بود. اجتناب

ی وارهطرحدر  مثالعنوانبه(. 2003های ناسازگار اولیه هستند )یانگ، وارهاز این طرح

است، اما در ادامه ممکن است  معیارهای سختگیرانه، فرد در ابتدا به انجام تکالیف مصمم

کاری تحصیلی نظر نماید و دچار اهمالتوان خود را از دست بدهد و از انجام تکالیف صرف



 113 |  یوسفیو  یسرائ...؛ شهیبر اساس ر یلیتحص یکاراهمال ینیشبیپ یمدل علّ

-کیاز تکن یریگبا بهره یطرحواره درمان( نشان دادند که 1400همکاران )و  یلیاسمع شود.

و  یمشکالت فعل نیارتباط ب یبرقرار ،یامقابله یهاهمچون آموزش سبک ییها

-وهیو ارائه ش یلیتحص یرفتارها نیسازترو مشخص کردن مشکل یبندتیها، اولووارهطرح

کاری ک روش کارآمد جهت به کاهش اهمالیبه عنوان  تواندیمناسب م یرفتار یها

اگر اند ( نیز بیان کرده1401نصیری و همکاران ) .ردیآموزان مورد استفاده گدانش یلیتحص

کند،  دایپ یفرارونده افکار، احساسات و اعمال خود آگاه اتیتجل نتواند به آموزدانش

 رو خواهد شد.کاری روبهالشعاع قرار داده و با اهمالرفتارش را تحت

کاری تحصیلی و خودناهمخوانی های پژوهش، ارتباط معنادار بین اهمالاز دیگر یافته

ی نظریه ( و همچنین با1399)شریفی  و پردنجانی ی فروغیهاافتهیبا  افتهی نیابود. 

 از یکی کاریاهمال نظریه، این در. دارد همخوانی( 1977مان ) و جنیس گیریتصمیم

 گرفتاری وضعیت در و زاتنش تحت شرایط مجبورند افراد که است احتمالی راهکارهای

 از نوعی اجتناب اهمالکارانه رفتارهای نظریه، این طبق کنند؛ بنابراین گیریتصمیم

 و پردنجانی راستا، فروغی همین در .احتمالی است نتایج از نگرانی خاطر به گیریتصمیم

تجربه  زیادی اختالف دئالشانیا و واقعی خود بین که ( بیان داشتند که افرادی1399شریفی )

 کنند،می تفاوت تجربه شانیدیبا خود و واقعی خود بین که افرادی از بیشتر کنند،می

کاری، الزم است به منفی ناخودهمخوانی بر اهمال ریتأثبرای کاهش  .کنندمی کاریاهمال

دهد که ی سوق میبه سمت افراد راخودها  یاز انواع ناهمخوان کیهر این نکته توجه شود که 

طبق نظر  مثالًدهد استفاده نماید. می ها را کاهشکه تنش حاصل از آن ییاز راهبردهابتواند 

رفتارهایی انجام  رد،یگیقرار م دیمورد تهد افرادهوش  کهیهنگام( 2009گئو و همکاران )

( زمانی که 2012یا بنابر نظر کاتریگت و همکاران ) ؛ وشودمی هوش تیکه باعث تقو شود

 یکه مرزها انجام دهدرا  ییهارفتار قرارگرفته است، دیمورد تهد فرد یحس کنترل شخص

 .نددار یروشن

کاری تحصیلی و احساس تعلق ی دیگر پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین اهمالیافته

، ارسالن (1398) پورعمران مانیسل(، 1400ی )و ورع راغی هاافتهیبا  افتهی نیا به مدرسه بود.
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 (2018همکاران )وانگ و ، (2020و همکاران ) لئو(، 2020) و ارزن یکسیکریس(، 2020)

همکاران وانگ و باشد. ( همسو می2011و همکاران ) رسکی( و 2014)و همکاران  ایشار

کودکان ازجمله ثبات،  یاصل یازهایکه ن یصورت مدرسه در طیباورند که مح نیبر ا( 2018)

 جادیدوستان را برآورده کند باعث ا انیشدن در م رفتهیو پذ تیحما ،یاستقالل فرد

احساس  جادیمدرسه، موجب ا . احساس تعلق بهشودیسه ماحساس تعلق به مدر ایخاطر تعلق

ادراک  ن،یعالوه بر ا .گرددیآموزان متعهد به مدرسه و اعتقاد بر مهم بودن مدرسه در دانش

 ییهاهمساالن و فرصت نیارتباط ب کاری،از اهمال اجتناب آموز،مثبت از رابطه معلم و دانش

( 2020ارسالن ). مثبت احساس تعلق به مدرسه است یامدهایمشارکت در مدرسه، از پی برا

در  یمثبت و منف یامدهایکه با پ داندیشناختی مروان یازیرا ن احساس تعلق به مدرسه

و  ایشارهمچنین مطابق نظر  .گرددیم نییآموزان تعدانش یلیو تحص یامدرسه یرفتارها

 آموزاندانش یعلم تیاز عوامل مهم موفق یکی احساس تعلق به مدرسه( 2014) همکاران

 ،یکالس یهاتیمدرسه، شرکت در فعال یهاتیمشارکت مؤثر در فعالاست و باعث 

و  رسکی شودیآموزان مدانش ریمعلمان و سا مناسب با ةبا فرهنگ مدرسه و رابط یسازگار

 دارای مدرسه هایفعالیت در ( بر اساس پژوهش خود معتقد هستند مشارکت2011همکاران )

باشد. در مورد می آموزاندانش یانگیزه همچنین و آموزاندانش یادگیری یبر روتأثیر 

ی و ورع راغتوان به پژوهش کاری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه، میارتباط اهمال

ی نیبشینشان داد احساس تعلق به مدرسه قادر به پ پژوهشین  جینتا( اشاره نمود. 1400)

در پژوهش خود ( نیز 2020) و ارزن یکسیکریس. در دانش آموزان بود یلیری تحصکااهمال

دارد؛  داریو معن یمنف یهمبستگ یلیکاری تحصنشان دادند احساس تعلق به مدرسه با اهمال

آموزان را شدان است که تعلق به مدرسه، نیپژوهش ا یهاهافتی یبرا یاحتمال نییتب نیبنابرا

 یشتریب که احساس تعلق ییهابچه کهیطورد بهکنیم ریمثبت درگ یزشیانگ انیجر کیدر 

ی ریدگایفرصت  جهیمدرسه دارند و درنت یهاتیمشارکت در فعال یبرا یباالتر زهیدارند انگ

از  شتریب تیعملکرد بهتر در مدرسه حما گرید یدارند از سو یباالتر تیو تجارب موفق

نوبه خو د باعث دهد و بهیتعلق به مدرسه را ارتقا م جهید که درنتکنید مجایا معلمانی سو
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معلمان داشته باشند؛  تیو رضا تیکسب موفق یبرا یشتریآموزان تالش بشدان شودیم

کاری ، مشکالتی از قبیل اهمالتعلق احساسبنابراین روشن خواهد بود که فقدان یا کمبود 

 را در پی داشته باشد.

و  ینیوالد هایشهیر وجود دهد کهینشان م قیتحق نیا جینتا یطورکلبه

گیری، ، عدم تصمیمفرد را مستعد اضطراب ،احساس تعلق به مدرسهو عدم  یخودناهمخوان

 توانندیمی امداخله یهابرنامه کند.یکاری ماهمال تیو درنها پذیری و غیرهعدم مسئولیت

هر زمان  و شوند کاریچار اهمالافراد بپردازند که تالش کنند تا کمتر د یبه اصالح باورها

 کیعنوان از وجود خود و البته به یعیطب یبخش عنوانبه رفتار افتادند آن را نیبه دام ا

کنند تا  یریجلوگ آنمنفی  راتیتأث مناسب از یهاسمیمکان قیو از طر رندیضعف بپذنقطه

که  قدرهمان نیرفتار بپردازند؛ بنابرا نیکاهش ا بهی شتریب نانیبا آرامش و اطم تیدرنها

 یهای خودناهمخوانمؤلفه ی،نیوالد یهاشهیرکه ریشه در )ناکارآمد افراد  یاصالح باورها

 ناکارآمد و یافراط یدارد، الزم است باورها تیاهم ( دارنداحساس تعلق به مدرسهو عدم 

 یترو متعادل تریبتواند برخورد منطق شخص کاری اصالح شود تاافراد درباره رفتار اهمال

 نیکاری در ااهمال مربوط به جیداشته باشد. با توجه به تفاوت ابزارها و نتا دهیپد نیبا ا

کرد.  اطیاحت گرید یهاتیبه موقع جینتا میدر تعم یستیبا ی دیگرهاپژوهش با پژوهش

 نیباشد تا ابعاد ا یمکمل قاتیتحق زانندهیبرانگ تواندیپژوهش م نیا یهاافتهی حالنیدرع

 .دهند قرار یموردبررس گرید یهاو نمونه هانهیدر زم سازدیم مطرح یاتازه دیمسئله را که د

عنوان به یلیکاری تحصضرورت توجه به اهمالهای این پژوهش، بنابراین با توجه یافته

گردد. یمطرح م شیازپشیبآموزان دانش یلیدر عملکرد تحص رگذاریتأثو از ابعاد مهم  یکی

 یلیکاری تحصکاهش اهمال یبرا یلیو مشاوران تحص یتیشناسان تربروان شودیم هیلذا توص

های وارهبهبود طرح یکرده و راهکارها نیرا تدو یمناسب یآموزان برنامه آموزشدر دانش

به آنان  احساس تعلق به مدرسه راو همچنین افزایش  یهای خود ناهمخوانناسازگار، مؤلفه

 یا سهیمقا-یو عل یشیآزما یهامکمل با روش یهاانجام پژوهشدر پایان  آموزش دهند؛ و

 گردد.یم شنهادیپ ،آموزانکنترل جنس دانش با ژهیوبه
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-131: 49شمارۀ  ی، سال سیزدهم،درمانروانفصلنامه فرهنگ مشاوره و کارشناسی ارشد. 

162. 

(. رابطه جو عاطفی خانواده 1400حیدریه زاده، بهاره السادات؛ پاکدامن، شهال و استبرقی، مهدیه؛ )

ی شناختی ریناپذانعطافی گریانجیمکاری تحصیلی در دانش آموزان: نقش و اهمال

 .386-371: 70فصلنامه خانواده پژوهی، سال هجدهم، شماره ی(. اتجربه)اجتناب 

(. احساس تعلق به مدرسه، اهداف پیشرفت و اضطراب پنهان: 1400راغ، معصومه و ورعی، پیام؛ )

هفتمین همایش ملی کاری تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم. ی اهمالهانیبشیپ
 .1317694ttps://civilica.com/doc /hشناسی مثبت نگر، بندرعباس، ی روانهاتازه

ای و ی با کیفیت زندگی مدرسهآموزش برابرهای (. رابطه فرصت1398سلیمان پورعمران، محبوبه؛ )

ی هاپژوهشاحساس تعلق به مدرسه با نقش میانجی فرهنگ مدرسه در دبیران متوسطه. 
 .17-10 :4تربیتی، شماره 

(. رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و اختالل تنظیم 1398شعبانی خدیو، امیر و احمدیان، حمزه؛ )

ی ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا هاوارهطرحهیجانی با نقش میانجیگری 

 .111-101 (:1)20شناسی کاربردی، دانش و پژوهش در روانهمدان. 

https://civilica.com/doc/1256386
https://civilica.com/doc%20/1317694
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(. مقایسه ناهمخوانی 1394جر؛ )صادقی، منصوره السادات؛ هاشمی گشنیگانی، رامین و فالحزاده، ها
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 .1777-1761: 117، دوره بیست و یکم، شماره شناختیروان
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