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 Background and Purpose: Academic dissatisfaction is one of the most important factors in reducing 

students' motivation and desire to study. Academic dissatisfaction is influenced by various factors 

that are important to recognize. The purpose of the present study was to identify important factors in 

high school students' academic dissatisfaction from perspectives of teachers, specialists, and students. 

Method: The present study is a survey study in which the perspectives of teachers, specialists, and 

students are compared. For this purpose, among all teachers of second high school girls in Rasht in 

2018, 120 teachers are selected through convenience method; among all psychologists working in 

educational and research centers in Rasht, 60 are selected through purposeful method; and among all 

students studying in secondary schools in Rasht, 120 were selected through convenience method. A 

questionnaire was designed for data collection and its psychometric properties were calculated 

through exploratory and confirmatory factor analysis. 

Results: The results showed that there was a significant difference between the study groups in terms 

of factors affecting academic dissatisfaction. The results of the data analysis also showed that the 

most important factors affecting high school students' academic dissatisfaction were: Physical 

problems and discomfort, lack of information about academic disciplines, lack of qualified teachers, 

and parenting problems. Comparisons between groups' opinions also indicated a difference between 

them (p <0.001). 
Conclusion: Considering the problems of students for academic success is very important and for 

any planning, we must first identify the factors affecting their academic motivation. The results of 

this study can be helpful in removing students' academic barriers. 
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مقاله پژوهشی

 آموزانآموزان دبیرستانی از دیدگاه معلمان، متخصصان و دانشبر دلزدگی تحصیلی دانش مؤثرتعیین عوامل 
 

 1*هیلدا حقدوست
 ی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایرانشناسروانکارشناسی ارشد . 1

 

 مشخصات مقاله
 

 چکیده

 :هادواژهیکل

 دلزدگی تحصیلی،

 متخصصان،

 معلمان،

  آموزاندانش

 

 

 

 

 

 

 19/01/97دریافت شده: 

 02/05/97پذیرفته شده: 

 45/08/98منتشر شده: 

آموزان برای تحصیل است. دلزدگی از ادامه تحصیل عوامل در کاهش انگیزه و تمایل دانش نیترمهمدلزدگی تحصیلی از  زمینه و هدف: 

عوامل مختلفی قرار دارد که شنناتت آنها از اهمیت زیادی برتوردار اسنت. هدا از انماپ پهوهش حا نر شناسایی عوامل مهم  ریتأثتحت 

 آموزان بوده است. آموزان دبیرستانی از سه دیدگاه معلمان، متخصصان، و دانشدر ایماد دلزدگی تحصیلی دانش

آموزان بررسی و مقایسه شده است. های معلمان، متخصصان، و دانشآن دیدگاه یابی است که طیزمینه پهوهش حا نر ی  ماالعه روش:

گیری در معلم به شیوه نمونه 140، 1396های دتترانه مقاع متوسناه دوپ شنهر رشنت در سا  به همین منظور از بین تمامی معلمان دبیرسنتان

گیری هدفمند؛ نفر به شیوه نمونه 60وزشی و پهوهشی شهر رشت، شناسی شاغل به کار در مراکز آمدسترس؛ از میان تمامی متخصصان روان

نفر به شننیوه در دسننترس انتخان شنندند. برای  140آموزان مشننلو  به تحصننیل در مدارس متوسنناه دوپ شننهر رشننت،و از میان تمامی دانش

 ی و تأییدی محاسبه شد.ی آن از طریق تحلیل عاملی اکتشافسنمروانهای ی طراحی و شاتصاپرسشنامهها آوری دادهجمع

ایج تحلیل داری وجود دارد. نتتفاوت معنی یلیتحص یدلزدگهای مورد ماالعه از نظر عوامل مؤثر بر نتایج نشنان داد که بین گروهها: یافته 

 های جسنننمانی،ناراحتیاند از: مشنننتلات و آموزان دبیرسنننتانی عبارتبر دلزدگی دانش مؤثرترین عوامل ها همچنین نشنننان داد که مهمداده

ا نیز هبا یتدیگر. مقایسننه بین نظرات گروه های دانشننگاهی، نداشننتن دبیران ممرن، و مشننتلات پدر و مادرنداشنتن اطلاعات در مورد رشننته

 (.>001/0pحاکی از تفاوت بین آنها بود )

برتوردار اسننت و برای هرگونه اقدامی ابتدا باید آموزان برای موفقیت تحصننیلی از اهمیت فراوانی توجه به مشننتلات دانش گیری:نتیجه

 موزان راهگشا باشد.  آتواند در رفع موانع تحصییلی دانشانگیزگی تحصیلی آنها را شناسایی کنیم. نتایج ماالعه حا ر میعوامل مؤثر بر بی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 مقدمه

 .رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایرانی، واحد شناسروانکارشناسی ارشد ، حقدوست هیلدا نویسنده مسئول: *

 Hl.haghdoost@gmail.comرایانامه: 

 013- 33243308تلفن تماس: 

423 

 8331 پاییز، 3دوره ششم، شماره                                                    فصلنامه سلامت روان کودک         
 



 هیلدا حقدوست                                                                                                           آموزان دبیرستانی از دیدگاه معلمانبر دلزدگی تحصیلی دانش مؤثرل تعیین عوام

422 

ک، دوره 
ت روان کود

صلنامه سلام
ف

6
، شماره 

3
، پاییز 

1398
 

 بر که است اشنخا  زندگی ابعاد نیترمهم از یتی تحصنیلی، زندگی

 روزانه زندگی آموزان درفراوان دارد. دانش تأثیر زندگی ابعاد سنننایر

دوره  این تا  فشارهای و موانع ها،چالش انواع مشنتلات با تحصنیلی

 نتیمة در تود به اعتماد تهدید ساوح تنیدگی،  عیف، نمرات )ازجمله

 در آموزاندانش از برتی شوند.می انگیزش( مواجه و کاهش عملترد،

 دیگری گروه اما کنند،می عمل موفق مشننتلات و موانع این با برتورد

 معمولاً(. در مدرسه، تعامل 1هستند ) ناموفق زمینه این در آموزاندانش از

ی اسننت که بیانگر چگونگ شننامل سننه جنبه رفتاری، عاطفی، و شننناتتی

اس، و فتر کردن در آموزان در طی یادگیری رفتار، احسنننفعالیت دانش

(. یتی از مسائل گریبان گیر نظاپ آموزشی در همه مقاطع 4مدرسه است)

، شودیمی بسیار هانهیهزتحصنیلی که موج  هدر رفتن نیروی انسانی و 

 (.3است ) 1فرسودگی تحصیلی

 با که اسنننت کنندهمنفعنل و بنه طور کلی دلزدگی، هیمنانی منفی

 برانگیختگی ناتوشنننایند، هایاحسننناس داشنننتن قبیل از ییهاتمربه

 افتار شناتتی، تحری  شند  فقدان ادراک پایین، سنا  فیزیولوژیتی

 انمامیدن ذهنی طو  به ی(،پردازا یت مثا  تتلیف )برای با نامرتبط

 عدپ راه از دلزدگی القاءکنند  موقعیت از فرار برای هاییتتانه زمان، و

تحصننیل دارای دو جنبه (. تسننتگی از 2شننود )می توصننیف مشننارکت،

که در آن حتی معلمان ابتدایی  اسنننت، یتی مربوه بنه شنننرایط کلناس

بیننند؛ جنبه دیگر، تحلیل مندارس را در تلنا  آموزش نناتوشننناینند می

ی  ساتتار روانی بسیار پیچیده است، اما برای بهبود و  عنوانبهتستگی 

رسننند می(. به نظر 5) هسنننتی تدریس، مورد نیاز هاتیموقعحمایت در 

که به  ای دارندهای پیچیدهآموزان، ریشننههای مزمن دلزدگی دانشجنبه

راهبردهنای معلمان برای رفع تسنننتگی و افزایش سنننا  انگیزش آنها، 

 (.6بستگی دارد )

احسنناس تسننتگی در مدرسننه، لذت نبردن از مدرسننه، و ارزش قائل 

گی دهای فرسودگی تحصیلی است. فرسونشندن برای یادگیری، از نشانه

 ی مرتبطشننناتترواناز درس و مدرسننه با عملترد  ننعیف تحصننیلی و 

آموزانی که در حا  پیشنرفت تحصیلی هستند نیز ممتن اسنت، اما دانش

اشند ی بشنناتترواناسنت در معر  تار تنیدگی و تسنتگی هیمانی و 

 تفاوتی فرد نسنننبت به وفایفتوانند سنننبن  بی(. تودبندبینی فرد می7)

                                                           
1. Academic burnout  

ه تود ب اعتماداهش تودکارآمدی سنب  کاهش اش شنود و کشنخصنی

شننده که در نتیمه این سننه عامل در کنار هم، در نار ننایتی و شننتسننت 

 (.8توانند تأثیر زیادی داشته باشند )تحصیلی می

 هایکند. انگیزهنقش بسنننینار مهمی در ینادگیری ایفنا می  4انگیزش

قرار  ریثتأتوانند عملتردهای علمی و روانی فرد را تحت مثبت و منفی می

(. بسننیاری از مربیان و متخصننصننان نظاپ آموزشننی تقویت 11-9دهند )

 دانند وهنای مثبنت را راهی برای دوری از دلزدگی تحصنننیلی میانگیزه

های مل فرسودگی تحصیلی را ناامیدی فرد و انگیزهترین عوایتی از مهم

در پهوهش تود به این نتیمه  لیندون و همتاران(. 14داننند )منفی او می

و کیفیت زندگی دانشننمویان پزشننتی با تفاوت در  دلزدگی رسنیدند که

 فرسننودگی .(13) انگیزه و موفقیت تحصننیلی در طو  زمان ارتباه دارد

 برای لازپ انرژی کاهش و مشننارکت عدپ به تواند منمرمی تحصننیلی

 فرسودگی دچار آموزانکه دانش ایگونهبه (؛12) شود هاانماپ فعالیت

 و ندارند کلاسنننی هایفعالیت در برای شنننرکت ایانگیزه تحصنننیلی،

 و کلاس، در حضننور در تأتیر شنندن، غای  رفتاری مانند هایویهگی

 در کلاس آنها علاوهبه دهند.می نشان تود از را کلاس زودهنگاپ ترک

 گروهی شنننرکت یهاتیفعال نداده و در گوش درسنننی مانال  بنه

احترامی  معلم و کلاس برای آموزان اغل کنند.همچنین این دانشنمی

 کنند؛تراشی میبهانه تود تحصنیلی  نعیف عملترد نبوده، وبرای قائل

  ننعیف برابر عملترد در گوییپاسنن  و پذیریمسننلولیت حس بنابراین

 (.15ندارد ) وجود افراد این در تود

تربیت،  و تعلیم متخصننصننان دلزدگی، منفی پیامدهای به توجه با

اند داده قرار کار دستور در را دلزدگی تحصیلی علل شناسایی و بررسنی

و همتناران، در پهوهش تود که با هدا بررسنننی اثرات  (. ئفریولی2)

در  افسنننردگیمسنننتقیم و غیرمسنننتقیم فرسنننودگی تحصنننیلی، تعامل و 

آموز دانش 410آموزان بننا کنتر  عننامننل سنننن و جنس، بر روی دانش

ایتالیایی در مقاع دبیرستان انماپ دادند به این نتیمه رسیدند که فرسودگی 

فی که اثرات من آموزان، اثرات قوی بر موفقیت تحصننیلی آنها دارددانش

ر مدرسه د افسردگی و مشارکت علائمبا  میرمستقیغمسنتقیم و  طوربهآن 

با عنوان فرسنننودگی مرتبط با تود  ماالعهدر کانوس (. 16ارتباه دارد )

این به این نتیمه رسنننید که آموزان مندرسنننه و راهتنارهای مقابله دانش

2. Motivation 
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نی های مدرسه، بدبیهایی مانند تسنتگی از تواسننتهمشنتل با تماپ نشنانه

ود شیو احساس ناکارآمد بودن در مدرسه دیده م ،نسنبت به کار مدرسه

 15بردند و آموزان حداقل از یتی از سننه نشننانه رنج میو نیمی از دانش

 .عنوان فرسنودگی تحصیلی شدید شناسایی شدندآموزان بهدانشدرصند 

توانسنننت نقش معلمان در آنها دارای ابعاد جدیدی بود که میمانالعات 

تند افآنها دریاما  آموزان را تأیید کندپیشگیری و درمان فرسودگی دانش

د های تومعلمان، از دوسنتان و همتلاسی یجاآموزان بهنشکه بیشنتر دا

برتی از پهوهشننگران  .(17) ناپ بردندای مناسنن  برای راهبردهای مقابله

فرسننودگی تحصننیلی و ابعاد فردی، اجتماعی و  نیب تودهای در پهوهش

 (.42-18اند )ی را گزارش کردهداریمعنآموزشی، روابط 

 جدی موانع از تحصنننیلی فرسنننودگی و دلزدگی که آنمایی از

عدپ موفقیت  و اسننت آنان تحصننیلی پیشننرفت و آموزانموفقیت دانش

 شنننودداده می آموزش آنها به که ماالبی یادگیری در آموزاندانش

 تواهد به همراه را منانندگی جنامعنهعقن  و وپرورشآموزش رکود

 کاهش به منمر آموزان کهدانش به راهتارهایی آموزش لذا داشننت؛

است. جنبه نوآورانه در  بسیار  روری شود، آنان در فرسودگی تحصیلی

های بسننیاری )مانند تواند از این جهت باشنند که پهوهشاین پهوهش می

در ترک تحصنننینل و بنازمنانندگان از  مؤثرعوامنل محیای و اجتمناعی 

آموزان، بر افت تحصیلی دانش مؤثرتحصنیل، بررسنی عوامل تانوادگی 

اه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملترد تحصیلی، و نظایر آن( راب

تحصنیلی و اهمیت آن در جامعه و  ننررهای فراوانی که  درباره دلزدگی

 آورد صورت گرفته است ولیهای مالی و نیروی انسانی به بار میاز جنبه

یگر های دهای مختلف متخصصان و گروهپهوهشی درباره مقایسه دیدگاه

و  مسننائلنشننده اسننت. همچنین در کشننور ما پهوهشننی که روی انماپ 

آموزان در این حوزه تمرکز کرده باشد، کمتر به مشتلات تحصیلی دانش

به همیت مو ننوع فرسننودگی  توجه با راسننتا همین تورد. درچشننم می

 نای حا ر پهوهش انماپ از پهوهشی در کشور ما، هدا تلأتحصنیلی و 

 از انیدبیرست آموزاندانش در تحصیلی یدلزدگ برمؤثر  عوامل که اسنت

 بررسننی آموزاندانش و متخصننصننان، معلمان، چون متفاوتی هایدیدگاه

 شود.

 

 روش
هدا از انماپ پهوهش حا ر  :کنندگانالف( طرح پژوهش و شرکت

نی آموزان دبیرستاشنناسایی عوامل مهم در ایماد دلزدگی تحصیلی دانش

آموزان بوده است. نوع ماالعه دانش از سه دیدگاه معلمان، متخصصان، و

 های معلمان،یابی است که طی آن دیدگاهدر پهوهش حا ر از نوع زمینه

ع آموزان مقاآموزان درباره دلزدگی تحصیلی دانشمتخصصان، و دانش

 پهوهش آماری ها بررسی شده است. جامعهمتوساه دوپ و تفاوت دیدگاه

 ترش شهر دتترانه دوپ دولتیمقاع متوساه  معلمان شامل تمامی حا نر

 تتربی و تعلیم و شناسیروان متخصصان ، تمامی1396 تحصیلی سنا  در

 رشت، و تمامی شنهرستان پهوهشنی و آموزشنی مراکز در کار به شناغل

 دولتی مقاع متوسننناه دوپ در تحصنننیل به شننناغل دتتر آموزاندانش

 شامل ماالعه، مورد بود. نمونه 95-96 تحصیلی سا  در رشت شنهرسنتان

ر د صورتبه که رشنت، شنهر دولتی دتترانه هایدبیرسنتان از معلم 140

معلمان انتخان شده دبیران با تمربه و کارآمدی  .شدند دسنترس انتخان

بودند که دروس پایه مانند ریا نی، فیزی ، شیمی، و زیست را تدریس 

 تتربی و تعلیم و شنناسیروان متخصنص نفر 60کردند. همچنین تعدادمی

 از نفر 140 شننندند و تعداد انتخان هدفمند گیرینموننه طریق از کنه

 در هشیو به که رشت شهر دتترانه مقاع متوساه دوپ دتتر آموزاندانش

ر د شده بودند، انتخان آنها از معلمان نمونه که مدارسی همان از دسترس

 قرار ماالعه ر ننایت برای شننرکت در پهوهش مورد صننورت داشننتن

تا  15آموز )شنرایط ورود به پهوهش عبارت بودند از: سن دانش .گرفتند

آموز )مقاع متوسنناه دوپ(، مدرک تحصننیلی (، پایه تحصننیلی دانش18

 شناسی و علوپ تربیتی(، میزانمتخصنصان )حداقل کارشناسی ارشد روان

سننا  و مدرک تحصننیلی حداقل  5سننابقه و تحصننیلات معلماابقه بیش از 

 کارشناسی(

 ب( ابزار

سنناتته اسننت. نامه محققها در این پهوهش پرسننشآوری دادهرای جمعب

 زیر استفاده شده است: نامه مراحلبرای ساتت این پرسش

( 3مربوطه،  متخصصان با مصناحبه( 4پهوهشنی،  و نظری مبانی ماالعه( 1

 اسنننتخرا  و نامهپرسنننش اولیه طراحی( 2آموزان، دانش با مصننناحبه

 هایگویه حذا و پرسنننشننننامه مقدماتی اجرای( 5مربوه،  هایگویه

 .عاملی تحلیل و پرسشنامه نهایی اجرای( 6نامربوه، و 
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گویه بوده اسننت که بر اسنناس  23نامه نهایی تدوین شننده دارای پرسننش 

طیف لیترت از تیلی زیاد تا تیلی کم تنظیم شنننده اسنننت. البته لازپ به 

مورد کاهش یافت.   32های پرسشنامه به ذکر است با تحلیل عاملی گویه

نامه از نظر و قضنناوت اسننتادان علوپ روایی محتوایی پرسننش دییتأجهت 

 دییأتشنناس اسنتفاده شنده اسنت و پس از تربیتی و نیز متخصنصنان روان

های نامه اجرا و تحلیل عاملی انماپ شنند و عاملروایی محتوایی، پرسننش

فردی، اجتماعی، و آموزشنی اسنتخرا  شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق 

 92/0ی سؤال 23آلفای کرونباخ محاسبه شد.  ری  آلفای کل پرسشنامه 

 95/0به  پرسشنامهگویه  نری  آلفای کل  9آمد که با حذا  به دسنت

و  KMO ، آزمونتحلیل عاملی اکتشنننافی افزایش پیندا کرد. در فرایند

برابر با  KMO آمده به دستی   رآزمون کرویت بارتلت انماپ شند. 

 بارتلت کرویت آزمون. است 70/0 قبو  قابل حد از بیشنتر بود که 93/0

همچنین  .بود دارمعنی 001/0 سننا  در به دسننت آمد که( 14/2411) نیز

بنننابراین این  بود، 20/0نیز کمتر از  37و  46، 10هننای بننار عنناملی گویننه

های ها از تحلیل نهایی حذا شننندند. همچنین نتایج چرتش عاملگویه

، 33، 45، 41 سؤالاتنشان داد که  پرسنشننامه با اسنتفاده از روش پرامین

، 13، 14 ،11، 6، 1 سؤالاتدر عامل او ،  24و  21، 20، 39، 36، 35، 32

 30، 49، 48، 47 سؤالاتدر عامل دوپ، و  42و  44، 40، 19، 18، 17، 12

دارند. لازپ به ذکر است که تمامی  داریمعندر عامل سوپ بار عاملی  31و 

 داریمعنبودند که نشانگر  20/0های باقیمانده بیشتر از بارهای عاملی گویه

رد ین اعتبار سازه مو. همچنین پرسشنامه پهوهش جهت تعیهاستآنبودن 

ش با های این پهوهدادهی قرار گرفت. نتایج نشان داد دییتأتحلیل عاملی 

 ند.تأیید شد هاعاملساتتار عاملی این پرسشنامه برازش مناسبی دارد و 

برای اجرای پهوهش حا ر پس از کس  مموز از اداره ج( روش اجرا: 

ناحیه ی  رشت و  وپرورشآموزشاستان گیلان و  وپرورشآموزشکل 

های معلمان های لازپ با مدیریت مدارس انتخان شنننده، نمونههمناهنگی

صورت در دسترس از آموزان نیز بهدانش در دسنترس و نمونه صنورتبه

همان مدارسننی که معلمان انتخان شننده بودند انتخان شننده و به کم  

سی ای بررهای آنها بررسی شد. برابزار مورد استفاده در پهوهش، دیدگاه

شناسی دانشگاه و استادان باتمربه در دیدگاه متخصنصنان، اسنتادان روان

ورد نظر م نامهپرسشتعلیم و تربیت و مشناوره، تحصیلی انتخان شدند و 

اند. بعد از سنناتت پرسننشنننامه روایی و اعتبار آن از طریق را پاسنن  داده

ه شد. بتحلیل عاملی تأییدی و اکتشنافی و  نری  آلفای کرونباخ محاسنن

هی گرو صورتبهآموزان لازپ به ذکر اسنت که پرسنشنامه بر روی دانش

آموزان در تصنننو  به دانش یکاف حاتیپس از ارائه تو ننناجرا شننند. 

از محرمننانننه بودن  یبخشننننننانیطرح و اطم یاجرا یاهننداا و چگونگ

 یتبک نامهتیر اداشتند طرح  به شنرکت در لیکه تما یافراد ،اطلاعات

بننه پر کردن  لینتمننادر هر زمنانی کننه  یافرادکردننند و  رپ آگناهنناننه را

تحلیل  شوند. در پایان برایاز ماالعه تار   توانستندند میپرسشنامه نداشت

 آوری شده از آزمون فریدمن استفاده شد..های جمعداده

 هایافته
ه ی پهوهش ارائهاسؤا ی پهوهش در قال  پاس  به هاافتهدر این بخش ی

 ، سپسشنودیمپهوهشنی مارح  سنؤا . بدین صنورت که ابتدا شنوندیم

آزمون آماری مورد اسننتفاده برای پاسنن  به آن معرفی و در نهایت نتایج 

 .شودیمآن آزمون در قال  جدو  و تو یحات ارائه 

 دانش در تحصنننیلی دلزدگی برمؤثر  عوامل یبندتیاولواو (  سنننؤا 

معلمان، و دانش آموزان چگونه دبیرسننتانی از نظر متخصننصننان،  آموزان

 است؟

 انآموز دانش در تحصنننیلی دلزدگی برمؤثر  عوامل یبندتیاولو برای

 برای آزمون نتایج این ادامه در. شد استفاده فریدمن آزمون از دبیرسنتانی

 شننده گزارش آموزان دانش و معلمان، متخصننصنان، تفتی  به عامل هر

 است.

 مشکلات فردی .1

به  های مربوهی گویهبندتیاولونتایج آزمون فریدمن برای  1در جدو  

آموزان گزارش عامل مشتلات فردی از نظر متخصصان، معلمان، و دانش

.اندشده
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 آموزانمتخصصان، معلمان، و دانش نظر از فردی مشکلات عامل هایگویه به مربوط فریدمن آزمون نتایج :1جدول 

 گویه/متخصصان میانگین رتبه رتبه

 گویه  

 های جسمانیمشتلات و ناراحتی 74/6 1

 آموز با یتدیگرمشتلات پدر و مادر دانش 93/5 4

 مشتلات هیمانی رفتاری 82/5 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

 آماره تی دو درجه آزادی یداریمعنسا  

001/0 9 69/47 

 /گویهمعلمان میانگین رتبه رتبه

 های جسمانیمشتلات و ناراحتی 15/6 1

 مشتلات هیمانی رفتاری 94/5 4

 مشتلات مربوه به کس  هویت 75/5 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(  

 آماره تی دو درجه آزادی یداریمعنسا  

005/0 9 27/43                                

 گویه/آموزاندانش  میانگین رتبه رتبه

 های جسمانیمشتلات و ناراحتی 74/6 1

 آموز با یتدیگرمشتلات پدر و مادر دانش 93/5 4

 مشتلات هیمانی رفتاری 82/5 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

 آماره تی دو درجه آزادی یداریمعنسا  

001/0 9 69/47 

 

، در راباه با نظر متخصنننصنننان، مشنننتلات و 1بنا توجنه بنه جدو  

گویه و پس از آن  نیترمهم( 74/6های جسمانی با میانگین رتبه )ناراحتی

(، و 93/5آموز با یتدیگر با میانگین رتبه )مشنننتلنات پندر و مادر دانش

( در رتبه دوپ و سوپ قرار 82/5مشتلات هیمانی رفتاری با میانگین رتبه )

 های جسمانی. همچنین در راباه با نظر معلمان، مشتلات و ناراحتیدارند

گویه و پس از آن مشنننتلات هیمانی  نیترمهم( 15/6بنا مینانگین رتبه )

(، و مشنننتلات مربوه به کسننن  هویت با 94/5رفتاری با میانگین رتبه )

( در رتبنه دوپ و سنننوپ قرار دارنند. در راباه با نظر 75/5مینانگین رتبنه )

 های عامل مشتلاتهای گویهموزان، حداقل یتی از میانگین رتبهآدانش

هنا ارجحینت دارد. مشنننتلنات پدر و مادر فردی بر دیگر مینانگین رتبنه

گویه و پس از آن  نیترمهم( 21/6آموز با یتدیگر با میانگین رتبه )دانش

(، و مشنننتلننات و 47/6هننای تقویتی فشنننرده بننا میننانگین رتبننه )کلنناس

( در رتبه دوپ و سنننوپ قرار 00/6سنننمانی با میانگین رتبه )های جناراحتی

 دارند.

 . مشکلات اجتماعی 2

 های مربوه بهی گویهبندتیناولونتنایج آزمون فریندمن برای  4جندو  

آموزان را عامل مشننتلات اجتماعی از نظر متخصننصننان، معلمان، و دانش

 دهد.نشان می
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 آموزانمتخصصان، معلمان و دانش نظر از اجتماعی مشکلات عامل هایگویه به مربوط فریدمن آزمون نتایج :2جدول 

 گویه/متخصصان میانگین رتبه رتبه

 ها و تفریحاتدشواری صرا نظر کردن از لذت 23/7 1

 های دانشگاهینداشتن اطلاعات دقیق در مورد رشته 40/7 4

 اکثریت در دانشگاهها و قبولی کثرت دانشگاه 04/7 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

 آماره تی دو درجه آزادی یداریمعنسا  

01/0 11 90/43 

 گویه/معلمان میانگین رتبه رتبه

1 40/7  های دانشگاهینداشتن اطلاعات دقیق در مورد رشته 

4 12/7  هابودن سا  دانشگاه تیفیکیب 

3 93/6  آموزوالدین نسبت به دانش ییگراکما  

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

001/0  11 36/22 

 گویه/دانش آموزان میانگین رتبه رتبه

1 23/7  ها و قبولی اکثریت در دانشگاهکثرت دانشگاه 

4 49/7  هاکاربردی نبودن محتوای کتان 

3 43/7  هابودن سا  دانشگاه تیفیکیب 

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

001/0  11 61/84 

 

( 90/43) فریدمن درباره متخصصان آزمون نتایج 4 جدو  به توجه با

 نظر صننرا دشننواری جدو ، به توجه . بااسننت داریمعن 01/0 سننا  در

 و گویه نیتر( مهم23/7) رتبه میانگین با تفریحات و هالذت از کردن

 نگینمیا با دانشگاهی هایرشته مورد در دقیق اطلاعات نداشتن آن از پس

 یانگینم با دانشگاه در اکثریت قبولی و هادانشنگاه کثرت و ،(40/7) رتبه

درباره  فریدمن آزمون نتایج .دارند قرار سننوپ و دوپ رتبه در( 04/7) رتبه

 جدو ، به توجه با واسنننت  داریمعن 001/0 سنننا  در( 36/22)معلمان 

 بهرت میانگین با دانشننگاهی هایرشننته مورد در دقیق اطلاعات نداشننتن

 با هاهدانشننگا سننا  بودن تیفیکیب آن از پس و گویه نیتر( مهم40/7)

 با آموزدانش به نسنننبت والدین ییگراکما  و ،(12/7) رتبنه مینانگین

 آزمون همچنین نتایج .دارند قرار سوپ و دوپ رتبه در( 93/6) رتبه میانگین

 واسننت  داریمعن 001/0 سننا  در( 61/84) آموزانفریدمن درباره دانش

 عامل هایگویه هایرتبه میانگین از یتی حداقل کنه دهندمی نشنننان

 رجحیتا هارتبه میانگین دیگر بر آموزاندانش نظر از اجتماعی مشتلات

 رتبه میانگین با دانشنننگاه در اکثریت قبولی و هادانشنننگاه کثرت. دارد

 با هاکتان محتوای نبودن کاربردی آن از پس و گویه نیتر( مهم23/7)

 رتبه میانگین با هادانشننگاه سننا  بودن تیفیکیب و ،(49/7) رتبه میانگین

 .دارند قرار سوپ و دوپ رتبه در( 43/7)

 . مشکلات آموزشی3

 های مربوه بهی گویهبندتیناولونتنایج آزمون فریندمن برای  3جندو  

آموزان را عامل مشنتلات آموزشنی از نظر متخصنصان، معلمان، و دانش

دهد.نشان می
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 آموزانمتخصصان، معلمان و دانش نظر از آموزشی مشکلات عامل هایگویه به مربوط فریدمن آزمون : نتایج3جدول 

 گویه/متخصصان میانگین رتبه رتبه

 نداشتن دبیران ممرن در مدرسه 39/3 1

 دبیران یزگیانگیب 02/3 4

 نداشتن مشاور تون در مدرسه 93/4 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

 آماره تی دو درجه آزادی یداریمعنسا  

06/0 2 90/8 

 گویه/معلمان میانگین رتبه رتبه

1 46/3  روز نبودن دبیرانبه 

4 40/3  نداشتن دبیران ممرن در مدرسه 

3 07/3  دبیران یزگیانگیب 

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

001/0  2 81/43 

 گویه/آموزاندانش میانگین رتبه رتبه

1 13/3  دبیران یزگیانگیب 

4 03/3  مدرسهنداشتن دبیران ممرن در  

 نداشتن مشاور تون در مدرسه 3 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

68/0  2 49/4 

 

و  سنننتین داریمعن( 90/8بنا توجه به جدو ، نتایج آزمون فریدمن )

دهد که از نظر متخصصان تفاوتی بین مشتلات آموزشی وجود نشنان می

نندارد و همنه آنهنا بنه ین  میزان در اولوینت قرار دارند. اما در راباه با 

. با توجه به است داریمعن 001/0( در سنا  81/43معلمان نتایج آزمون )

ه و پس گوی نیترمهم( 46/3نبودن دبیران با میانگین رتبه ) روزبهجدو ، 

(، و 40/3از آن ننداشنننتن دبیران ممرن در مندرسنننه بنا مینانگین رتبنه )

( در رتبه دوپ و سوپ قرار دارند. 07/3ی دبیران با میانگین رتبه )زگیانگیب

 ستین داریمعن( 49/4آموزان نیز )نتایج آزمون فریدمن در راباه با دانش

لات آموزشننی آموزان تفاوتی بین مشننتدهد که از نظر دانشو نشننان می

 وجود ندارد و همه آنها به ی  میزان در اولویت قرار دارند.

 . کل پرسشنامه4

سنننه عامل اصنننلی  یبندتیاولو برای فریدمن آزمون نتنایج 2 جندو 

 متخصنصان، نظر از آموزشنی، فردی، و اجتماعی( )مشنتلات پرسنشننامه

 .دهدیم نشان را آموزاندانش و معلمان،

 
 آموزانمعلمان و دانشسه عامل پرسشنامه از نظر : نتایج آزمون فریدمن مربوط به 4 جدول

 گویه/متخصصان میانگین رتبه رتبه

 مشتلات فردی 19/4 1

 مشتلات آموزشی 93/1 4

 مشتلات اجتماعی 88/1 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(
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 آماره تی دو آزادیدرجه  یداریمعنسا  

18/0 4 20/3 

 گویهمعلمان/ میانگین رتبه رتبه

 مشتلات آموزشی 17/4 1

 مشتلات فردی 09/4 4

 مشتلات اجتماعی 72/1 3

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

004/0  4 58/14 

 گویه/آموزاندانش میانگین رتبه رتبه

1 44/4  مشتلات فردی 

4 40/4  مشتلات آموزشی 

3 58/1  مشتلات اجتماعی 

 آماره آزمون )آزمون فریدمن(

یداریمعنسا    آماره تی دو درجه آزادی 

001/0  4 54/31 

 داری( معن20/3) فریدمن متخصصان آزمون آماره 2 جدو  به توجه با

 رد اندازه ی  به عامل سه این افراداین  نظر از که دهدیم نشان و سنتین

آماره آزمون فریدمن معلمان  .هستندمؤثر  آموزان دانش تحصیلی دلزگی

دهد که حداقل یتی از و نشان می است داریمعن 01/0( در سا  58/14)

های سنننه عامل پرسنننشننننامه از نظر معلمان بر دیگر میانگین میانگین رتبه

 نیترمهم( 17/4ها ارجحیت دارد. مشتلات آموزشی با میانگین رتبه )رتبه

(، و مشنننتلات 09/4عامل و پس از آن مشنننتلات فردی با میانگین رتبه )

رتبه دوپ و سننوپ قرار دارند. همچنین  ( در72/1اجتماعی با میانگین رتبه )

آموزان های سنه عامل پرسشنامه از نظر دانشحداقل یتی از میانگین رتبه

ها ارجحیت دارد. مشنننتلات فردی با میانگین رتبه بر دیگر مینانگین رتبه

عامل و پس از آن مشننتلات آموزشننی با میانگین رتبه  نیترمهم( 44/4)

( در رتبه دوپ و سوپ 58/1میانگین رتبه )(، و مشنتلات اجتماعی با 40/4)

 قرار دارند.

 یهامؤلفه در آموزان دانش و معلمان سننوا  دوپ( آیا بین متخصننصننان،

جود تفاوت و (آموزشی و اجتماعی، فردی، مشتلات) تحصیلی دلزدگی

 دارد؟

 یهامؤلفهآموزان در برای بررسننی تفاوت متخصننصننان، معلمان، و دانش

دلزدگی تحصنننیلی )مشنننتلات فردی، اجتماعی، و آموزشنننی( از تحلیل 

اسنننتفاده شننند. برای بررسنننی نرما  بودن  راهه واریانس چندمتلیری ی

 اسنننمیرنف-ی کیفینت زنندگی از آزمون کننالموگرواهنامؤلفنهتوزیع 

ی هامؤلفهاسننمیرنف برای تمامی -کالموگروا Zاسننتفاده شنند. آماره 

در  بنابراین توزیع این متلیرها نبود، داریمعن اهگروه یتمامپرسنشنامه در 

ها نرما  اسنننت. همچنین نتایج آزمون لوین برای بررسنننی همگنی گروه

لات ی مشتهامؤلفهها نشان داد که ی پرسشنامه در گروههامؤلفهواریانس 

؛ سنننتین داریمعن( 02/0(، و آموزشنننی )46/3(، اجتماعی )41/0فردی )

 اپ آزمون F ها برابر اسنننت. آمارهدر گروه هاؤلفهمبنابراین واریانس این 

 متلیرهای انسینکووارمناتریس  بننابراین؛ نبود دارمعنی( 09/1) بناکس

 در( 08/478) بارتلت تی ممذور آماره .اسننت برابرها گروه در وابسننته

 لیتحصننی دلزدگی یهامؤلفه بین بنابراین ،اسننت دارمعنی 001/0 سننا 

تحلیل واریانس چندمتلیری  Fآماره . دارد وجود دارمعنی تای رابانه

( 14/2ی دلزدگی تحصیلی )هامؤلفههای پهوهش در بررسی تفاوت گروه

ها توان گفت که بین این گروهبنابراین می دار بود،معنی 001/0در سننا  

  جدو در داری وجود دارد.تفاوت معنی یلیتحص یدلزدگی هامؤلفهدر 

 .است شده گزارش ههرا ی واریانس تحلیل نتایج 5
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 دلزدگی تحصیلی یهامؤلفه درها گروه تفاوت راههکی انسیوار لیتحل جینتا: 5جدول 

 مجذور اتا F p خطا MS گروه MS خطا SS گروه SS مؤلفه

 06/0 001/0 85/9 90/0 88/8 91/467 77/17 مشتلات فردی

 04/0 04/0 78/3 66/0 50/4 32/196 5 مشتلات اجتماعی

 05/0 001/0 10/8 15/1 32/9 57/324 69/18 مشتلات آموزشی

 

(، 85/9ی مشتلات فردی )هامؤلفهبرای  Fآماره  5با توجه به جدو  

. استدار ( معنی10/8(، و مشنتلات آموزشی )78/3مشنتلات اجتماعی )

 هاؤلفهمهای پهوهش در این ها نشننانگر آن هسننتند که بین گروهاین یافته

نیز نتننایج مقننایسنننه زوجی  6داری وجود دارد. در جنندو  تفنناوت معنی

 نشان داده شده است. هامؤلفهها در این گروه

 
 تحصیلیی دلزدگی هامؤلفه درها گروه یزوج سهیمقا جینتا: 6جدول 

 داریسطح معنی خطای استاندارد تفاوت میانگین گروه گروه متغیر

 مشتلات فردی

 45/0 15/0 -17/0 معلمان متخصصان

 001/0 15/0 -59/0 آموزاندانش متخصصان

 001/0 14/0 -24/0 آموزاندانش معلمان

 مشتلات اجتماعی

 33/0 14/0 -14/0 معلمان متخصصان

 01/0 14/0 -33/0 آموزاندانش متخصصان

 06/0 10/0 40/0 آموزاندانش معلمان

 مشتلات آموزشی

 01/0 17/0 -21/0 معلمان متخصصان

 001/0 17/0 -68/0 آموزاندانش متخصصان

 06/0 13/0 -46/0 آموزاندانش معلمان

 

بین میانگین متخصننصننان، و معلمان در مشننتلات  6با توجه به جدو  

داری وجود ندارد. در مشنتلات آموزشنی فردی و اجتماعی تفاوت معنی

 داری بیشننتر از میانگین متخصننصننانمعنی صننورتبهنیز میانگین معلمان 

آموزان در مشننتلات فردی، اجتماعی، و آموزشننی . میانگین دانشاسننت

لات . در مشننتاسننتبیشننتر از میانگین متخصننصننان  داریمعنی صننورتبه

مان داری بیشتر از میانگین معلمعنی صورتبهآموزان فردی میانگین دانش

ین داری بین میانگاما در مشتلات اجتماعی و آموزشی تفاوت معنی ،است

 این دو گروه وجود ندارد.

 یریگجهینتبحث و 
هدا از انماپ پهوهش حا ننر شننناسننایی عوامل مهم در ایماد دلزدگی 

آموزان دبیرسنتانی از سنه دیدگاه معلمان، متخصنصان، و تحصنیلی دانش

ها با اسننتفاده از آزمون تحلیل آموزان بوده اسننت. نتایج تحلیل دادهدانش

لی بر دلزدگی تحصننی مؤثرترین عوامل ای فریدمن نشننان داد که مهمرتبه

آموزان دبیرسنننتانی در بعد عوامل فردی، اجتماعی، و آموزشنننی از دانش

 هایدیندگناه معلمنان بنه ترتین  عبنارت بودند از: مشنننتلات و ناراحتی

 وزربههای دانشگاهی، و جسنمانی، نداشنتن اطلاعات دقیق در مورد رشته

 هنا با اسنننتفاده از آزمون تحلیلنبودن دبیران. همچنین نتنایج تحلینل داده

لی بر دلزدگی تحصننی مؤثرترین عوامل فریدمن نشننان داد که مهم ایرتبه

آموزان دبیرسنننتانی در بعد عوامل فردی، اجتماعی، و آموزشنننی از دانش

های دیدگاه متخصننصننان به ترتی  عبارت بودند از: مشننتلات و ناراحتی

ها و تفریحات، و نداشننتن جسنمانی، دشنواری صنرا نظر کردن از لذت

 مؤثرترین عوامل آموزان، مهمسه. از دیدگاه دانشدبیران ممرن در مدر

آموزان دبیرسنننتننانی در بعنند عوامننل فردی، بر دلزدگی تحصنننیلی دانش

ا آموز باجتماعی، و آموزشی عبارت بودند از: مشتلات پدر و مادر دانش

ی زگیانگیبها، قبولی اکثریت در دانشنننگاه، و یتدیگر، کثرت دانشنننگاه

 دبیران.

های بنا نتنایج پهوهش پهوهشهنای حناصنننل از این بخش از ینافتنه

(، چناننو و 19(، ویرتنانن و همتناران )18شننناد و همتناران )شنننریف
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(، 16، فریولی و همتاران )(2) آرو و همتاران-سنننالملا(، 40همتاران )

-سننالملا(، و باسنن  و 41، ایوبی و پناهی شننهر )(13لیندون و همتاران )

با بعد مشتلات فردی، عظیمی و همتاران (، همسو است. ماابق 44) آرو

 عملترد و تحصننیلی فرسننودگی ابعاد ( به این نتیمه رسننیدند که بین43)

 تحصننیلی عملترد و پیشننرفت انگیزش بین و وجود منفی تحصنیلی راباه

در پهوهشنننی به این  (42. آیپای )دارد وجود داری معنی و مثبت راباه

 وجود ثبتم راباه آینده به نسبت نگرش و ذهنی رفاه نتیمه رسید که بین

 فرسننودگی با ذهنی مالون رفاه و آینده به نسننبت نگرش دو هر .دارد

 داشتند. منفی آموزان دبیرستانی راباهدر دانش تحصیلی

 و نیازها به توجه توان گفت عدپها میدر تبیین این بخش از ینافته

 هایروش از استفاده عدپ و آنان های فردیتفاوت و افراد استعدادهای

 از بین آموتتن برای را آنان انگیزه و علاقه یادگیری، و مالون تدریس

 میزان و دارد کار نتایج مالوبی برنا علاقه، بازتان عدپ این و بردمی

 از برتی دهد.می افزایش را تحصنننیلی و فرسنننودگی تحصنننیلی افت

 معر  در بیشنننتر دارند که ایویهه شنننرایط تاطر به آموزاندانش

 این تحصنننیلی افت علنل از فرسنننودگی تحصنننیلی هسنننتنند. برتی

 مدرسنه، و سنیستم آموزشی تانواده، مثل بیرونی به عوامل آموزاندانش

انگیزه  مثل هسنننتنند فردی علنل، علنل از برتی ؛ وشنننودمی مربوه

نظایر آن. تانواده و  اسنننتعدادها، و و علنایق ریزی،آموز، برننامنهدانش

انان نوجو بالأتصسنناز رشنند و تتوین کودکان و محیط تانوادگی زمینه

 کنندیم احساس هستند، هیمانی تستگی دچار که آموزانیدانشاست. 

 در اگر بنننابراین اننند؛رمقبی و فرسنننوده هیمننانی صنننورتبننه کننه

 انتظار توانیم باشنند، داشننته وجود تحصننیلی فرسننودگی آموزیدانش

 (.45)بالاست  او در نیز تحصیلی تستگی که داشت

آموزان و موفقیننت ی انگیزش دانشریگشنننتنلترین عوامنل در مهم

ترین نقش والدین ایماد تحصنننیلی آنها، تانواده و مدرسنننه اسنننت. مهم

محیای آراپ و مساعد برای ماالعه و انماپ تتالیف درسی است. با توجه 

به نقش مهم والدین در پیشنرفت تحصیلی کودکان، نبود هر ی  از آنها 

آموز دارد. بسیار ناگواری در تحصیل دانش ریتأثدلایل مختلف  هردو( به)

جوّ  در فهور و بروز فرسنننودگی تحصنننیلی، مؤثر از عوامل یتی دیگر

پرورشننی محیط  و آموزشننی یهاتیفعال که معنا بدین اسننت؛ آموزشننی

 فراگیران و علایق نیازها اساس بر و مناسن  فضناهای در باید آموزشنی

 و رغبت احساس یادگیری، متربی در و در تدریس مربی تا پذیرد انماپ

های فوق بنا توجنه به یافته ببرد. لنذّت فعنالینت تود از و کرده انگیزه

ی طراحی و تدوین شننود که اگونهبههای آموزشننی باید سنناتتار محیط

 اندوزی بپردازند.آموزان با تمایل بیشتری به علمدانش

 یانگینم ان داد که بیننتنایج تحلینل وارینانس چنندمتلیره نتایج نشننن

 داریمعنی تفاوت اجتماعی و فردی مشننتلات در معلمان و متخصننصننان

صنننورت به معلمان میانگین آموزشنننی مشنننتلات اما در ندارد، وجود

 در وزانآمدانش میانگین. بود میانگین متخصننصننان از بیشننتر داریمعنی

 زا بیشننتر داریمعنیصننورت به آموزشننی و اجتماعی، فردی، مشننتلات

 انآموزدانش میانگین فردی مشننتلات دراسننت.  متخصننصننان میانگین

 مشنننتلات در اما بود، معلمان میانگین از بیشنننتر داریمعنیصنننورت به

 جودو گروه دو این میانگین بین داریمعنی تفاوت آموزشننی و اجتماعی

 های سه گروه معلمان، متخصصان،پهوهشی مبنی بر مقایسه دیدگاه .ندارد

اما نتایج حاصنننل از این یافته از  آموزان صنننورت نگرفته اسنننت،و دانش

همسو  (،19پهوهش و یرتانن و همتاران )  منی با طوربهپهوهش حا ر 

 است.

فت، توان گهای حاصنل از پاس  این سؤا  پهوهش میدر تبیین یافته

 آموزش مسننیر در مداوپ برای حرکت آغازی نقاه مدرسننه به ورود

 در غنی انسننانی سننرمایه با پرورش اسننت موفف آموزشننی نظاپ اسننت.

و  افت از و بتوشنند مؤثر طوربه جامعه فرهنگی و فتری ارتقای سننا 

 متانی مدرسه آورد. به عمل جلوگیری آموزشی امتانات شدن تضنییع

 دسننت به برای فرصننتی و نوجوانانو  کودکان روزمره زندگی برای

 از اسننت. بهتر ایآینده به رسننیدن برای گوناگون هایآوردن توانمندی

 آینده و حا  و ننعیت در کلیدی یریتأث مدرسننه، در موفقیت این رو

بنابراین در توجه به این مو وع مهم باید عوامل تأثیرگذار بر ؛ دارد افراد

از این طریق از ایماد این  ایماد دلزدگی تحصننیلی، شننناسننایی شننوند تا

و  اهآموزان پیشگیری به عمل آید. با توجه به این یافتهمشتلات در دانش

بنا توجنه بنه مانالبی کنه ذکر شننند، توجنه به عوامل تأثیرگذار بر ایماد 

دلزدگی تحصنیلی که یتی از مشنتلات مهم بر سر راه پیشرفت تحصیلی 

دی و پیشننگیری از آنها تواند به حل مشننتلات بعآموزان اسنت، میدانش

کم  کند. از آنما که هر نظاپ تربیتی به جهت حصو  بهترین شرایط و 

نتایج و رفع کمبودها و موانع در سراسر فرایندهای آموزشی و پرورشی و 
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، ها و ماالعات مناسننن اسنننتفناده بهینه از امتانات باید به نتایج پهوهش

ینه بهبود مشنننتلات هایی در زماهمینت زینادی دهند؛ لنذا انماپ پهوهش

در  آموزانو مشتلات مربوه به دانش مسائلو همچنین توجه به  آموزشی

های آموزشننی بسننیار  ننروری اسننت. لازپ به ذکر اسننت که در محیط

ن شننناتتی آهای روشدهی نتایج ماالعه حا ننر باید به محدودیتتعمیم

لات شتتوان به می این ماالعه میهاتیمحدوداز نیز توجه اساسی داشت. 

ر منحصی از هر دو جنس در گروه نمونه،ریگبهرهاجرایی نظیر عدپ امتان 

آموزان مقاع متوسنناه دوپ، و همچنین عدپ بودن نمونه پهوهش به دانش

در  ودشننیماشنناره کرد. پیشنننهاد  گیری تصننادفی،اسننتفاده از روش نمونه

 آموزان هرهای بعدی مقایسه بین نظرات دانشصورت امتان در پهوهش

دو جنس، و انماپ پهوهش حا ر روی دیگر مقاطع تحصیلی مورد توجه 

 ؤثرمقرار گیرد. با توجه به نتایج پهوهش حا نر مبنی بر شناسایی عوامل 

 اندرکاران آموزشی درشنود که دسنتبر دلزدگی تحصنیلی پیشننهاد می

ریزی آموزشی از نتایج ماالعه حا ر و دیگر ماالعات مشابه جهت برنامه

دفمند ه صننورتبهآموزان اقداپ کنند و انگیزگی تحصننیلی دانشرفع بی

 آموزان را در زمینه تحصیلی، تسهیل کنند.مسیریابی صحی  دانش

تانم  کارشننناسننی ارشنند نامهانیپاپهوهش برگرفته از  نیاتشکککر و ردردانی: 

شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با کد یا هیلدا حقدوست در رشته روان

مموز اجرای آن بر روی  نیهمچن .اسننت 11740705954041 نامهانیپا شننماره

شنهر رشنت در سا   وپرورشآموزشافراد نمونه از سنوی هسنته مشناوره اداره 

 وپرورشآموزشاز مسلولین اداره  لهیوسنیبدصادر شده است.  1396تحصنیلی 

و  کارشننناس هسننته مشنناوره که هماهنگی با مدارس جهت آموزش مخصننوصنناً

هش را انمناپ دادند و همچنین از کادر اداری و مربیان مدارس و افراد نمونه پهو

 .شودیمکه در اجرای این طرح به ما کم  کردند، تشتر و قدردانی 

 تضاد منافعی برای نویسندگان این مقاله وجود ندارد. گونهچیهتضاد منافع: 
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