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  چکیده
حالت انزوا از یک گروه یا فعالیتی  ،از خودبیگانگی
رود فرد در حالت عادي با آن گروه  است که انتظار می

اس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود. احس
نوجوانانی که دچار از خودبیگانگی تحصیلی هستند، 

شوند که از لحاظ اقتصادي و  تبدیل به بزرگساالنی می
کنند. هدف  سیاسی منزوي بوده و در فقر زندگی می

پژوهش حاضر، بررسی چندسطحی رابطه فرهنگ 
از  شناختی اساسی و مدرسه، نیازهاي روان

خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان بود. بدین منظور، 
آموزان دوره متوسطه شهر ارومیه  نفر از دانش 1029

اي انتخاب شده  گیري خوشه با استفاده از روش نمونه
هاي از خودبیگانگی تحصیلی، فرهنگ  نامه و به پرسش

شناختی اساسی پاسخ دادند.  مدرسه و نیازهاي روان

استفاده شد.  HLMافزار  ز نرمها ا براي تحلیل داده
نتایج تحلیل نشان داد که در سطح فردي نیازهاي 

شناختی اساسی (خودمختاري، شایستگی و  روان
دار بر از خودبیگانگی  ارتباط) اثر منفی و معنی

تحصیلی دارند. در سطح مدرسه نیز اثرات روابط 
هاي آموزشی بر متغیر  آموزان و معلمان و فرصت دانش

آموزان و  دار بود. اما روابط دانش نفی و معنیوابسته م
داري بر این متغیر نداشتند.  انتظارات هنجاري اثر معنی

هاي پژوهش بر لزوم توجه به نقش  به طور کلی یافته
عوامل چندسطحی در مطالعه از خودبیگانگی تحصیلی 

  کنند. کید میأنوجوانان ت
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  مقدمه
اي از  بحرانی است که عده 1از خودبیگانگی

شوند. این  نوجوانان در طی تحصیل دچار آن می
از قبیل  ن خود را به صورت رفتارهایی مخرببحرا

هاي خالفکار، خشنونت، خرابکاري  عضویت در گروه
گریزي و یا  مدرسه و مدرسه ، غیبت از2یا ولگردي

دهد. عالوه برآن  سایر رفتارهاي منحرف نشان می
خودبیگانه، ارزشی براي درس خواندن  آموزان از دانش

معنی  قائل نیستند و یادگیري در مدرسه براي آنان بی
) به علت اینکه 1993، 3دکی -(تراستی و دولی .است

نوجوانان بخش اعظم زندگی خود را در مدرسه 
سازي  گذرانند، این سازمان نقش مهمی در آماده می

آنان براي زندگی اجتماعی و شغلی دارد. با این 
آموزان زیادي قبل از اینکه به طور کامل  وجود، دانش

از مدرسه  ،براي زندگی اجتماعی و شغلی آماده شوند
کنند. عالوه بر آن،  فراري شده و ترك تحصیل می

تبدیل به  اًخودبیگانه عموم آموزان از دانش
شوند که دچار از خودبیگانگی  ساالنی می بزرگ

اجتماعی بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادي نیز فاقد 
  )2003، 4(براون، هیگینز و پاولسن .توانایی هستند

خودبیگانگی، مفهوم جدیدي نیست و  از
متخصصان تعلیم و تربیت، مدیران و کارکنان مدارس 

گانه در مدرسه و کالس آموزان ازخودبی از وجود دانش
آموزان رفتارهاي  آگاهی دارند. این دانش درس خود

دهند. مانند، بعضی از  متفاوتی را از خود نشان می
زنند. به  ها در کالس نشسته و فقط به معلم زل می آن

زنند و  کنند، کالس را به هم می معلمان توهین می
وقتی این رفتارها از حد خود گذشت، مدرسه را ترك 

آموزان، مدرسه را براي  کنند. بعضی از این دانش یم
کنند و برخی دیگر براي همیشه از  مدتی ترك می

کنند. این نوجوانان از  گیري می درس و مدرسه کناره
شوند که هدف اصلی آن آموزش و  نظامی بیگانه می

تربیت آنان است. بنابراین با توجه به این مطالب، 

                                                        
1. Alienation  
2. Vandalism 
3. Trusty & Dooley-Dickey 
4. Brown, Higgins & Paulsen  

و تربیت، ضروري است که متخصصان تعلیم 
ها و کارکنان مدارس آگاهی عمیقی در مورد  خانواده
خودبیگانی کسب کرده و سپس بتوانند در  مفهوم از

  راستاي کاهش آن اقداماتی انجام دهند.
سال پیش، از  160مفهوم از خودبیگانگی حدود 

شناسی و  اندیشه مسیحیت، اندیشه فلسفی، جامعه
-و دولی (تراستی .شناسی اجتماعی برخواست روان

) از خودبیگانگی 2001( 5) به باور مان1993دیکی، 
باشد  حالت یا تجربه انزوا از یک گروه یا فعالیتی می

رود فرد در حالت عادي با آن گروه  که انتظار می
احساس همبستگی نموده یا با آن فعالیت درگیر شود. 
از خودبیگانگی از مدرسه یا از خودبیگانگی تحصیلی، 

 م از خودبیگانگی کلی، مفهوم نسبتاًنسبت به مفهو
اي جهت فهم  به عنوان سازه جدیدي است که اخیراً

(تراستی و  .آموزان شکل گرفته است رفتارهاي دانش
 1970تا  1950) در واقع بین دهه 1993دیکی،  - دولی

میالدي، دانشمندان علوم اجتماعی به بررسی از 
 .شدند مند آموزان در مدارس عالقه خودبیگانگی دانش

بندي  ) تعریف و طبقه2003(براون، هیگینز و پاولسن، 
) از از خودبیگانگی آغازگر این 1959( 6سیمن
ها بود. وي از خودبیگانگی را به صورت  پژوهش

وجود ناهمخوانی بین انتظارات شخصی و میزان 
کند و  پاداش کسب شده در جامعه مدرن تعریف می

ن ابعاد شامل انزواي کند. ای آن را به پنج بعد تقسیم می
، 9، انزوا از خود8، از خودبیگانگی فرهنگی7اجتماعی
 12هنجاري و بی 11معنایی ، احساس بی10ناتوانی
باشند. با این وجود، پژوهشگران علوم اجتماعی  می

نتوانستند وجود این پنج بعد را اعتباریابی کنند. در 
) براساس کار 1961( 13ها دین ادامه این پژوهش

ین نتیجه رسید که از خودبیگانگی از سه سیمن، به ا
                                                        

5. Mann 
6. Seeman 
7. Social isolation 
8. Cultural alienation 
9. Self-isolation 
10. Powerlessness 
11. Meaninglessness 
12. Normlessness 
13. Dean  
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بعد تشکیل یافته است که شامل انزواي اجتماعی، 
  باشند.  هنجاري می ناتوانی و بی

)، انزواي اجتماعی به معنی 1961به باور دین (
احساس تنهایی حتی در صورت مصاحبت کردن با 

باشد. در این حالت فرد به این باور  دیگران می
میمانه و با معنی با دوستان، رسد که رابطه ص می

آموزانی که احساس  خانواده و جامعه ندارد. دانش
هاي مهم و  کنند، تمایل به جدا شدن از گروه انزوا می

اصلی دارند و احساس کمبود رابطه و همبستگی با 
کنند. بعد دوم یعنی ناتوانی نشانگر احساس  دیگران می

ین باور که هاي خود و ا ناتوانی فرد در تغییر انتخاب
باشد.  فرد کنترل کمی بر وقایع دور و بر خود دارد، می
دارد.  1این مفهوم ارتباط نزدیکی با منبع کنترل بیرونی

اغلب  ،کنند آموزانی که احساس ناتوانی می دانش
هنگام مواجه شدن با مسائل یا شکست، تکالیف را 

هنجاري به معنی عدم  کنند. در نهایت، بی رها می
ها و هنجارهاي مسلط در جامعه  شپذیرش ارز

هنجار  آموزان بی باشد. در محیط مدرسه، دانش می
کنند که ارتباطی با هنجارهاي مدرسه یا  احساس می

ها در رعایت قوانین با مشکل مواجه  کالس ندارند. آن
هاي  ها با ارزش ها و اهداف آن شوند و ارزش می

گیرد.  یآموزان در تضاد قرار م مدرسه، معلمان و دانش
دهد که نظام ارزشی  زمانی روي می هنجاري عمدتاً بی

آموز با هنجارهاي مدرسه یا گروهی که فرد در  دانش
) این 1961(دین،  .در تضاد قرار گیرد ،آن عضو است

احساسات در محیط مدرسه بر عملکرد تحصیلی، 
آموزان  موفقیت و در نهایت بر ثبات و پایداري دانش

، 2(روایی و وایتینگ .گذارند یر میثأدر زمینه تحصیل ت
) عالوه بر آن این ابعاد با مشکالت عمومی 2005
آموزان و مدارس از قبیل گریز از مدرسه،  دانش

وندالیسم یا خرابکاري و مشارکت کمتر در 
هاي مدرسه ارتباط دارند. بنابراین از  فعالیت

خودبیگانگی ارتباط مستقیمی با موفقیت و شکست 
(براون،  .تعلیم و تربیت نوجوانان دارد مدارس در امر

) با توجه به اهمیت مفهوم از 2003هیگینز و پاولسن، 
                                                        

1. External locus of control 
2. Rovai & Wighting 

خودبیگانگی تحصیلی در ادبیات تعلیم و تربیت هم از 
لحاظ نظري و هم کاربردي، الزم است به عوامل 

  ساز آن پرداخته شود.  زمینه
هاي انجام شده در زمینه عوامل  با مرور پژوهش

ساز از خودبیگانگی تحصیلی  زمینه همبسته یا
توان این عوامل را در دو سطح فردي و  نوجوانان، می

محیطی مورد بررسی قرار داد. برخی از متغیرهاي 
 -زمینه اجتماعی فردي شامل جنسیت، سن، پیش

فرهنگی و انتظارات تحصیلی هستند. براي مثال میزان 
 .از خودبیگانگی در پسران بیشتر از دختران است

) یا با افزایش سن در 2008، 3گست - (کلیل، زیول
دوره نوجوانی میزان انگیزش کاهش یافته و در نتیجه 

(جالوب و  .یابد ی آنان افزایش میگمیزان از خودبیگان
ها محققان بیشتر به  ) در این پژوهش2002، 4همکاران

اند و نقش  شناختی توجه داشته متغیرهاي جمعیت
اند. این در حالی  گرفته عوامل انگیزشی را دست کم

) انگیزش 2011( 5است که به باور هاسچر و هاگنائر
دهنده از خودبیگانگی با سایر متغیرها  مفهوم ارتباط

یکی از مهمترین  6گري باشد. نظریه خودتعیین می
  باشد. ها در زمینه انگیزش می نظریه

گري را نیازهاي  اساس نظریه خودتعیین
دهند که به عنوان  میشناختی اساسی تشکیل  روان

شوند. این  انگیزشی براي رشد سالم روانی آشکار می
و  8شایستگی، 7خودمختاريسه نیاز، شامل نیاز به 

) نیاز به خودمختاري به 2009، 10(ریو .هستند 9ارتباط
تمایل فرد به شروع و تنظیم رفتار توسط خودش، 

ثر بودن در ؤشایستگی به تمایل فرد به احساس م
ه نتایج ارزشمند و مفید و ارتباط به تمایل دستیابی ب

فرد به احساس ارتباط و پیوستگی با دیگران اشاره 
گري، این سه نیاز  دارد. براساس نظریه خودتعیین

توانند از طریق درگیر شدن فرد در انواع وسیعی از  می
                                                        

3. Kalil & Ziol-Guest, 
4. Jacobs et al 
5. Hascher & Hagenauer 
6. Self-determination theory 
7. Autonomy 
8. Competence 
9. Relatedness  
10. Reeve 
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رفتارها برآورده شوند که از فردي به فرد دیگر و از 
وت است. بدون توجه به فرهنگی به فرهنگ دیگر متفا

نحوه برآورده شدن این نیازها، نکته مهم این است که 
ها براي رشد سالم و سالمت روانی  برآورده شدن آن

(سوربو،  .ها ضروري است تمامی افراد در همه فرهنگ
) در صورتی که 2009، 1هلواري، گولی و کریستینسن

احساس  ،شناختی اساسی برآورده شوند نیازهاي روان
تماد به نفس و خودارزشمندي در افراد شکل اع
گیرد، اما در صورت ممانعت و عدم برآورده شدن  می

درکی شکننده، منفی، بیگانه و  ،این نیازها، فرد
  انتقادآمیز از خود خواهد داشت.

نیاز به خودمختاري ممکن است ارتباط منفی با از 
خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان داشته باشد. زیرا به 

ساز از  ) یکی از عوامل زمینه1961دین ( باور
خودبیگانگی احساس عدم توانایی در کنترل 
رویدادهاي محیطی است که نیاز به خودمختاري نیز 

رود هرچه فرد  به این معنی است. بنابراین انتظار می
احساس آزادي عمل و خودمختاري کمتري داشته 
او  باشد به همان اندازه احساس از خودبیگانگی نیز در

باال خواهد بود. نیاز به شایستگی نیز به معنی احساس 
ثر بودن در تعامل با محیط اطراف ؤارزشمندي و م

آموزان  ها نشان داده که هر چه دانش باشد و پژوش می
احساس ناتوانی در امور تحصیلی نمایند و قادر به 

گویی به نیازهاي آموزشی نباشند، احتمال اینکه  پاسخ
فاصله گرفته و دچار از خودبیگانگی  ها از مدرسه آن

) 2006، 2(لگولت و همکاران .شوند بسیار زیاد است
شود که نیاز به شایستگی ارتباط  بنابراین فرض می

منفی با از خودبیگانگی تحصیلی دارد. همچنین نیاز به 
ارتباط نیز ممکن است ارتباط منفی با از خودبیگانگی 

ایی و وایتینگ نوجوانان داشته باشد. به باور رو
) داشتن حس انسجام و همبستگی مثبت با 2005(

دیگران یکی از نیازهاي بسیار مهم انسان بوده و هر 
چه فرد بیشتر با دیگران عجین باشد به همان نسبت 
احساس انزوا و از خودبیگانگی کمتري خواهد نمود. 

                                                        
1. Sorebo, Halvari, Gulli & Kristiansen 
2. Legault et al  

شایان ذکر است که تاکنون پژوهشی به بررسی ارتباط 
از خودبیگانگی نوجوانان نپرداخته و این نیازها با 

باشد. عالوه  پژوهش حاضر اولین گام در این رابطه می
شناختی اساسی، از خودبیگانگی  بر نیازهاي روان
ثیر عوامل محیطی قرار دارد که أتحصیلی تحت ت

  باشد. فرهنگ مدرسه یکی از این عوامل می
نظامی از هنجارها، معانی و  ،فرهنگ مدرسه

است که بین اعضاي یک مدرسه اعم از هایی  ارزش
 .باشد آموزان، معلمان و سایر کارکنان مشترك می دانش

) ویژگی اساسی فرهنگ، پایداري 1990، 3(پورکی
ثیرات أبسیار باالي آن است؛ به طوري که در مقابل ت

وارده از محیط بسیار مقاوم بوده و به ندرت تغییر 
گ اثر نیرومند شود، فرهن یابد. این ویژگی باعث می می

هاي مختلفی از  دار و تا حدي یکسان بر گروه و دامنه
 .شوند، بگذارد آموزان که به یک مدرسه وارد می دانش

) به باور 2010، 4(هافستد، هافستد و مینکوف
) فرهنگ مدرسه از چهار بعد 1997( 5الساندرو و ساد

سازي و رعایت  (میزان درونی 6انتظارات هنجاري
آموزان)، روابط  توسط دانشمقررات مدرسه 

آموزان با یکدیگر،  آموزان با معلمان، روابط دانش دانش
(رعایت عدالت در دادن  7هاي آموزشی و فرصت
آموزان) تشکیل  ها و امکانات آموزشی به دانش فرصت

  شده است.
توانند با از خودبیگانگی  ابعاد فرهنگ مدرسه می

انسجام  تحصیلی نوجوانان در ارتباط باشند. احساس
سازي قوانین و هنجارهاي  با محیط مدرسه و درونی

آن از جمله عواملی است که باعث افزایش عالقه 
از خودبیگانگی  مانعآموزان به مدرسه شده و  دانش
) عالوه برآن 2005(روایی و وایتینگ،  .شود میآنان 

هر چه قدر در مدرسه تعاملی دوستانه بین 

                                                        
3. Purkey 
4. Hofstede, Hofstede & Minkov 
5. Alessandro and Sadh 
6. Normative expectations  
7. Educational opportunities  
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علمان برقرار بوده و آموزان با یکدیگر و با م دانش
آموزان هنجارهاي مدرسه را به خوبی  دانش
سازي کرده باشند و همچنین محیط مدرسه را  درونی

منصفانه ارزیابی کنند و فرصت برابري براي موفقیت 
ها احساس مثبتی نسبت به  در اختیار داشته باشند، آن

دهند و در نتیجه  خود، درس و مطالعه را پرورش می
(الساندرو و  .یابد دبیگانگی آنان کاهش میمیزان از خو

) پژوهش هاسچر 2011، هاسچر و هاگنائر، 1997ساد،
) نیز نشان داده است که وقتی کیفیت 2011و هاگنائر (
آموزان با یکدیگر و معلمان و همچنین  روابط دانش

کیفیت خدمات آموزشی در سطح باالیی باشد، میزان 
اهش خواهد یافت. آموزان نیز ک از خودبیگانگی دانش

سچر و هاگنائر وجود دارد ها اي که در پژوهش نکته
ها متغیرهاي سطح مدرسه را به همراه  این است که آن

متغیرهاي فردي مانند جنسیت و سن مورد تحلیل قرار 
اند که تغییرات فرهنگ در  اند و مشخص ننموده داده

ثیري بر از خودبیگانگی تحصیلی أسطح مدارس چه ت
دارد و پژوهش حاضر نیز جهت رسیدن به  نوجوانان

شود. با توجه به مطالبی که بیان  این هدف انجام می
گردید، هدف پژوهش حاضر بررسی چندسطحی 

شناختی اساسی، یعنی نیاز به  ارتباط نیازهاي روان
خودمختاري، شایستگی و ارتباط در سطح فردي و 
فرهنگ مدرسه، یعنی انتظارات هنجاري، روابط 

آموزان با معلمان و  موزان، روابط دانشآ دانش
باشد.  هاي آموزشی در سطح مدرسه می فرصت

هاي  بنابراین با توجه به پیشینه نظري و تجربی، فرضیه
  شود: زیر مطرح می

نیاز به خودمختاري رابطه منفی با از  - 1
  خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان دارد.

انگی نیاز به شایستگی رابطه منفی با از خودبیگ - 2
  تحصیلی نوجوانان دارد.

نیاز به ارتباط رابطه منفی با از خودبیگانگی  - 3
  تحصیلی نوجوانان دارد.

بعد انتظارات هنجاري رابطه منفی با از  - 4
  خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان دارد.

آموزان با یکدیگر رابطه منفی  بعد روابط دانش - 5
  با از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان دارد.

آموزان با معلمان رابطه منفی با  بعد روابط دانش - 6
  از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان دارد.

هاي آموزشی رابطه منفی با از  بعد فرصت - 7
  خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان دارد.

  ها مواد و روش
روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی با 

بینی از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان از  هدف پیش
روي متغیرهاي فردي و محیطی (فرهنگ مدرسه) 

باشد. با توجه به اینکه متغیرها در دو سطح مدرسه  می
اند، استفاده از رگرسیون  آموز سنجش شده و دانش

چندمتغیره در این پژوهش مناسب نبوده و از روش 
  استفاده شد. )HLM( 1هاي خطی سلسله مراتبی مدل

آموزان  جامعه آماري پژوهش حاضر تمامی دانش
-91دوره متوسطه شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

آموزان  شهرستان ارومیه بودند. تعداد کل این دانش 92
 باشد. غالباً دختر) می 7091پسر و  8016نفر ( 15107

حجم نمونه در مطالعات چندسطحی نیازمند تعداد 
(عزیزي و  .زیادي نمونه در سطوح مختلف است

گیري  ا استفاده از روش نمونه) بنابراین ب1389روستا، 
 15مدرسه ( 28آموزان از  نفر از دانش 1100اي،  خوشه

مدرسه دخترانه) به عنوان نمونه  13مدرسه پسرانه و 
نامه  پژوهش انتخاب شدند. با توجه به اینکه پرسش

نفر قابل استفاده نبود در تحلیل نهایی  71مربوط به 
نفر  503ت. نامه مورد استفاده قرار گرف پرسش 1029

 1/51( 526درصد) از افراد نمونه پسر و  9/48(
آموزان در  نفر از این دانش 246درصد) دختر بودند. 

نفر در  328کردند.  سال اول متوسطه تحصیل می
 127نفر علوم تجربی،  224رشته ریاضی و فیزیک، 

اي و  نفر در رشته فنی و حرفه 67نفر علوم انسانی و 
نفر نیز رشته  37صیل بودند. کاردانش مشغول به تح

  تحصیلی خود را بیان ننموده بودند. 
گیري از خودبیگانگی تحصیلی از  براي اندازه

 2نامه از خودبیگانگی تحصیلی جانسون پرسش
گویه تشکیل  4نامه از  ) استفاده شد. این پرسش2005(

                                                        
1. Hierarchical linear modeling  
2. Johnson 
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اي  درجه ها بر اساس طیف لیکرت پنج شده است. گویه
اند.  تنظیم شده» 5«درست  کامالً تا» 1«از کامال غلط 

بدست آمد  79/0ضریب آلفاي کرونباخ در این مطالعه 
باشد. براي بررسی  که نشانگر پایایی مناسب ابزار می

ییدي أنامه از روش تحلیل عاملی ت روایی این پرسش
، =0.11p< ،2df( هاي برازش استفاده شد که شاخص

4.32X2= ،(0.98,GFI= 0.92,AGFI= 
0.98,CFI= 0.03,SRMR=  نشانگر روایی مناسب

  نامه است. این پرسش

شناختی اساسی از  گیري نیازهاي روان براي اندازه
شناختی اساسی الگواردیا، ریان،  مقیاس نیازهاي روان

) استفاده شد. این مقیاس از 2000( 1کوچمن و دسی
شناختی  گویه تشکیل شده است که سه نیاز روان 21

گویه) و ارتباط  6شایستگی ( گویه)، 7خودمختاري (
ها بر اساس طیف لیکرت  سنجند. گویه گویه) را می 8(

» 5«درست  تا کامالً» 1«اي از کامال غلط  درجه پنج
اند. در این مطالعه ضریب آلفاي کرونباخ به  تنظیم شده

، 65/0ترتیب براي خودمختاري، شایستگی و ارتباط، 
ایی مناسب دست آمد که نشانگر پای هب 81/0و  70/0

هاي این  لفهؤباشد. براي بررسی روایی کل م ابزار می
ییدي استفاده شد أنامه از روش تحلیل عاملی ت پرسش

، =0.001p< ،186df( هاي برازش که شاخص
529.17X2= ،(0.91=GFI ،0.89=AGFI ،

0.91=CFI ،0.05,SRMR=  نشانگر روایی مناسب
  نامه است. این پرسش

                                                        
1. La Guardia & Couchman 

نامه فرهنگ  از پرسشبراي سنجش فرهنگ مدرسه 
) استفاده شد. این 1997مدرسه (الساندرو و ساد، 

گویه تشکیل شده است که چهار بعد  25مقیاس از 
آموزان و  گویه)، روابط دانش 4آموزان ( روابط دانش

گویه) و  7( گویه)، انتظارات هنجاري 6( معلمان
ها  سنجند. گویه گویه) را می 8هاي آموزشی ( فرصت

مخالفم  اي از کامالً درجه لیکرت پنج بر اساس طیف
تنظیم شده است. ضریب » 5«موافقم  تا کامالً» 1«

پایایی این مقیاس در این مطالعه به ترتیب براي روابط 

آموزان و معلمان  ، روابط دانش78/0آموزان  دانش
هاي آموزشی  و فرصت 83/0، انتظارات هنجاري 82/0
هاي  لفهؤکل مبه دست آمد. براي بررسی روایی  86/0

ییدي أنامه نیز از روش تحلیل عاملی ت این پرسش
، >0.001p( هاي برازش استفاده شد که شاخص

269df= ،397.58X2= ،(0.90,GFI= 0.88,AGFI= 
0.96,CFI= 0.05,SRMR=  نشانگر روایی مناسب

  نامه است. این پرسش
  ها اطالعات و داده

ها،  قبل ارائه نتایج مربوط به تحلیل چندسطحی داده
هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش  شاخص 1در جدول 

هاي  شاخص 1ول گزارش شده است. با توجه به جد
نشانگر پراکندگی  ،میانگین و انحراف استاندارد

هاي چولگی و کشیدگی  ها و شاخص مناسب داده
باشند. در جدول  ها می نشانگر نرمال بودن توزیع داده

ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش گزارش شده  2
آموزان  است. با توجه به این جدول رابطه روابط دانش

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش شاخص .1جدول 

  کشیدگی  چولگی  حراف استانداردان  میانگین  متغیر  سطح
  - 55/0  43/0  07/1  55/2  از خودبیگانگی تحصیلی  آموز دانش

  67/0  59/0  79/0  06/3  نیاز به خودمختاري  
  16/0  - 39/0  75/0  54/3  نیاز به شایستگی  
  19/0  - 62/0  74/0  87/3  نیاز به ارتباط  

  - 38/0  - 42/0  01/1  30/3  آموزان روابط دانش  مدرسه
  - 73/0  - 26/0  03/1  13/3  آموزان و معلمان شروابط دان  
  - 87/0  - 02/0  04/1  94/2  انتظارات هنجاري  
  - 04/0  - 36/0  88/0  36/3  هاي آموزشی فرصت  
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)31/0-r= 35/0آموزان و معلمان ( دانش)، روابط -
r=) 28/0)، انتظارات هنجاري-r=هاي  )، فرصت

-33/0)، نیاز به خودمختاري (=r-42/0آموزشی (
r=) شایستگی ،(43/0 -r=) 29/0) و ارتباط -r= با از (

  باشد.  دار می خودبیگانگی تحصیلی منفی و معنی
 

هاي سلسله مراتبی (در  با توجه به ساختار داده
یابی خطی  ) مدلمدرسهآموز و  اینجا سطح دانش

براي بررسی از  )HLM(سلسله مراتبی دوسطحی 
قرار  خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان مورد استفاده

نیاز انجام تحلیل چندسطحی عبارتند  دو پیش گرفت.
از: تفاوت میانگین متغیرهاي مورد بررسی در سطح 
باال (وجود تفاوت بین میانگین ابعاد فرهنگ مدرسه 

مدرسه) و توافق درون گروهی در صفات  28در 
مشترك (اجماع ارزیابی افراد درون هر مدرسه از 

فق درون گروهی متغیرهاي سطح فردي). شاخص توا
) براي ابعاد روابط 1389(عزیزي و روستا، 

آموزان و معلمان  ، روابط دانش78/0آموزان  دانش
هاي آموزشی  و فرصت 83/0، انتظارات هنجاري 82/0
 70/0به دست آمد که از حداقل آستانه یعنی  86/0

باشد. نتایج تحلیل واریانس براي ابعاد روابط  بیشتر می
، روابط )=0.001p< ،10.10f( آموزان دانش

، )=0.001p< ،5.34f( آموزان و معلمان دانش
 و )=0.001p< ،10.71f( انتظارات هنجاري

نشان  )=0.001p< ،306.75f( هاي آموزشی فرصت
دهد که ابعاد فرهنگ مدرسه در سطح مدارس،  می

متفاوت است و این نشانگر رعایت شرط دوم 
رحله شامل چهار م HLMباشد. آزمون الگوي  می

عدد ثابت (مدل اول) به دنبال  است. مدل صرفاً
بررسی تفاوت میانگین متغیرهاي سطح باال (فرهنگ 
مدرسه) در بین مدارس مورد بررسی است. در مدل 
ضرایب تصادفی (مدل دوم)، آثار مستقیم متغیرهاي 

شناختی اساسی) بر متغیر  تر (نیازهاي روان سطح پایین
شود.  یلی) بررسی میوابسته (از خودبیگانگی تحص

مدل اعداد ثابت به عنوان پیامد (مدل سوم) به دنبال 
بررسی اثر مستقیم متغیرهاي سطح باال بر متغیرهاي 

ها به عنوان  وابسته سطح پایین است. در مدل شیب
گر متغیرهاي  پیامد (مدل چهارم)، وجود آثار تعدیل

سطح باال (مدرسه) بر ارتباط بین متغیرهاي مستقل با 
شود.  متغیر وابسته در سطح پایین (فردي) بررسی می

با توجه به اینکه در این تحقیق بررسی آثار 
باشد، از اجراي این مدل  کنندگی مدنظر نمی تعدیل
  نظر شده است. صرف

 ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش .2جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیر  سطح
                1  آموزان روابط دانش - 1  مدرسه

              1  42/0  آموزان و معلمان روابط دانش - 2  
            1  29/0  45/0  انتظارات هنجاري - 3  
          1  45/0  58/0  52/0  هاي آموزشی فرصت - 4  
        1  34/0  16/0  40/0  32/0  نیاز به خودمختاري - 5  آموز دانش

      1  38/0  32/0  13/0  33/0  21/0  نیاز به شایستگی - 6  
    1  33/0  23/0  32/0  19/0  14/0  38/0  نیاز به ارتباط - 7  
  1  -29/0  -43/0  -33/0  -42/0  -28/0  -35/0  -31/0  از خودبیگانگی تحصیلی - 8  

 مدل صرفا داراي عدد ثابت .3جدول 

ICC σ2 τ00 γ00 Intercept only model/ One way 
ANOVA 

10/0  04/1  ***11/0  ***56/2  L1: Alienationij=β0j+rij 
        L2: β0j=γ00+u0j 
      ***0.001p<  Alienationij=γ00+u0j+rij 
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  1داراي عدد ثابت مدل صرفاً
) ICCاي ( در این مدل همبستگی درون طبقه

(درصدي از واریانس از خودبیگانگی تحصیلی 
آموزان است که از تفاوت بین مدارس مختلف  نشدا
باید از  ICCشود. مقدار  گیرد) محاسبه می ت میأنش
دهد که  نشان می 3هاي جدول  بیشتر باشد. یافته 05/0

پارامتر واریانس از خودبیگانگی تحصیلی در بین 
) σ2و در درون مدارس τ00 (11/0 )مدارس مختلف (

از خودبیگانگی باشد. پارامتر واریانس  می 04/1
 001/0تحصیلی در بین مدارس مختلف در سطح 

دهد که میانگین از  باشد و نشان می دار می معنی
خودبیگانگی در بین مدارس متفاوت است و مقداري 
از واریانس این متغیر ناشی از تفاوت بین مدارس 

باشد که  می 10/0اي نیز  است. همبستگی درون طبقه
تغییرات از خودبیگانگی درصد از  10دهد  نشان می
  آموزان ناشی در تفاوت بین مدارس است.  دانش

  2مدل ضرایب تصادفی
در این مدل نیاز به خودمختاري، شایستگی و 
ارتباط به مدل وارد شدند. خروجی این مرحله نشان 

دهد، آیا نیاز به خودمختاري، شایستگی و ارتباط  می
هستند؟  ثرؤآموزان م بر از خودبیگانگی تحصیلی دانش

که هیچ فرض قبلی راجع به  همچنین از آنجایی
کننده در این  بینی تفاوت مدارس در متغیرهاي پیش

ها ثابت و تنها عرض از  شیب ،مطالعه وجود نداشت
مبدأ در بین مدارس متفاوت در نظر گرفته شدند. در 

  نتایج آزمون این مدل گزارش شده است. 4جدول 
دهد  نشان می γ30و  γ10 ،γ20داري ضرایب  معنی

)، نیاز به شایستگی -22/0که نیاز به خودمختاري (

                                                        
1. Intercept Only model 
2. Random coefficient model 

) بر از خودبیگانگی - 19/0) و نیاز به ارتباط (- 44/0(
هاي  تحصیلی اثر منفی دارند و به عبارت دیگر فرضیه

گیرند. این  اول، دوم و سوم مورد حمایت قرار می
ها به این معنا هستند که در متغیر نیاز به  یافته
ها داراي نیاز  آموزان آن ختاري مدارسی که دانشخودم

باشند، میانگین از  به خودمختاري باالیی می
 22/0آموزان به اندازه  خودبیگانگی تحصیلی این دانش
آموزان آن داراي نیاز  کمتر از مدارسی است که دانش

به خودمختاري پایین هستند. در مورد نیاز به 
ها داراي نیاز  ان آنآموز شایستگی نیز مدارسی که دانش

باشند، میانگین از خودبیگانگی  به شایستگی باالیی می
کمتر از  44/0آموزان به اندازه  تحصیلی این دانش

آموزان آن داراي نیاز به  مدارسی است که دانش
شایستگی پایین هستند. همچنین در مورد نیاز به 

ها داراي نیاز به  آموزان آن ارتباط مدارسی که دانش
باشند، میانگین از خودبیگانگی  اط باالیی میارتب

کمتر از  19/0آموزان به اندازه  تحصیلی این دانش
آموزان آن داراي نیاز به ارتباط  مدارسی است که دانش

پایین هستند. عالوه بر آن پارامتر واریانس از 

باشد  می 12/0خودبیگانگی تحصیلی در بین مدارس 
نشان  R2ضریب دار است.  معنی 001/0که در سطح 

درصد از تغییرات از خودبیگانگی  13دهد، حدود  می
  شناختی اساسی است.  تحصیلی ناشی از نیازهاي روان
  3مدل اعداد ثابت به عنوان پیامد

روابط دهد که  نشان می 5نتایج این مدل در جدول 
هاي  ) و فرصت- γ02) (56/0آموزان و معلمان ( دانش

داري در  ) اثر منفی و معنی-γ04) (27/0آموزشی (
                                                        

3. Intercepts as outcomes 

 مدل ضرایب تصادفی .4جدول 
R2 σ2 τ00 γ30 γ20 γ10 γ00 Random coefficient model 
13/0  82/0  ***12/0  ***19/0-  ***44/0-  ***22/0-  ***56/2  L1:Alienationij=β0j+β1j*(Autonomyij)+ 

β2j*(Competenceij)+β3j*(Relatednessij)+rij 
              L2: β0j = γ00 + u0j 

         ***0.001p<  Alienationij=γ00+γ10*Autonomyij+ 
γ20*Competenceij+γ30*Relatednessij+ 
u0j+rij 
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آموزان  بر از خودبیگانگی تحصیلی دانش 001/0سطح 
ها به معناي آن هستند که در متغیر  دارند. این یافته
ها  آموزان و معلمان مدارسی که فرهنگ آن روابط دانش

حد باالیی قرار دارد، میانگین از در این بعد از 
آموزان این مدارس به  خودبیگانگی تحصیلی دانش

کمتر از مدارسی است که فرهنگ مدرسه  56/0اندازه 
آموزان و معلمان در وضعیت  ها در بعد روابط دانش آن

هاي آموزشی  پایینی قرار دارد. همچنین در بعد فرصت
بعد در  ها در این نیز مدارسی که فرهنگ مدرسه آن

وضعیت باالیی قرار دارد، میزان از خودبیگانگی 
 27/0آموزان این مدارس نیز به اندازه  تحصیلی دانش

ها در این  کمتر از مدارسی است که فرهنگ مدرسه آن
بعد در وضعیت پایین قرار دارد. عالوه بر آن پارامتر 
واریانس از خودبیگانگی تحصیلی در بین مدارس 

دار است.  معنی 001/0ر سطح باشد که د می 05/0
درصد از  6دهد که  ضریب تعیین مدل نشان می

واریانس از خودبیگانگی تحصیلی ناشی از متغیرهاي 
باشد. با توجه  سطح مدرسه یعنی فرهنگ مدرسه می

دار  (اثر معنی 7و  6هاي شماره  به این جدول از فرضیه
هاي آموزشی  آموزان و معلمان و فرصت روابط دانش

شود و  ز خودبیگانگی تحصیلی) حمایت میبر ا

شوند. یعنی روابط  نمی تأیید 5و  4هاي  فرضیه
داري بر از  آموزان و انتظارات هنجاري اثر معنی دانش

آموزان ندارند. همچنین  خودبیگانگی تحصیلی دانش
دهند که با ورود متغیرهاي  نشان می 5هاي جدول  یافته

ی نیازهاي سطح مدرسه، متغیرهاي سطح فردي یعن
داري بر  شناختی اساسی هنوز هم اثر منفی و معنی روان

  متغیر وابسته دارند.

  گیري نتیجهو بحث 
هدف پژوهش حاضر بررسی چندسطحی ارتباط  

شناختی اساسی با از  فرهنگ مدرسه و نیازهاي روان
خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان بود. نتایج تحلیل 

نی نیاز به نشان داد که متغیرهاي سطح فردي یع
خودمختاري، شایستگی و ارتباط به صورت 

درصد از تغییرات  13بینی  داري قادر به پیش معنی
متغیر وابسته هستند. متغیرهاي سطح مدرسه یعنی 

آموزان، روابط  فرهنگ مدرسه که شامل روابط دانش
هاي آموزشی و  آموزان و معلمان، فرصت دانش

درصد از  6بینی  انتظارات هنجاري بودند، قادر به پیش
تغییرات از خودبیگانگی تحصیلی بودند که اثر دو بعد 

هاي آموزشی  آموزان و معلمان و فرصت روابط دانش
  دار بود. معنی

داري اثر منفی نیاز به خودمختاري بر از  معنی
خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان نشانگر آن است که 

و آزادي عمل  آموزان احساس خودمختاري وقتی دانش
هاي حل مسائل و انجام  در انتخاب و کاربرد روش

ها بیشتر با درس و  تکالیف درسی داشته باشند، آن
مدرسه عجین شده و احساس از خودبیگانگی 
تحصیلی کمتري خواهند نمود. این یافته با نتایج 

)، 1387آذر، بابایی و امانی ( اي، خضري تحقیقات اژه
) و قالوندي، امانی 1388(تنهاي رشوانلو و حجازي 

) همسو 1392سوره ( بگلو، غالمی و اکبري ساري
که در مقدمه اشاره گردید یکی از  طور همانباشد.  می

احساس عدم توانایی  ،ساز از خودبیگانگی عوامل زمینه
در کنترل رویدادهاي محیطی است. نیاز به 
خودمختاري نیز، نیاز به داشتن کنترل بر رویدادهاي 

آموزي کنترل  است. بنابراین هرچه دانشمحیطی 

 مدل اعداد ثابت به عنوان پیامد .5جدول 
R2 σ2 τ00  γ30 γ20 γ10 γ00 Random coefficient model 

06/0  82/0  ***05/0    ***19/0-  ***44/0-  ***22/0-  ***56/2  
L1:Alienationij=β0j+ 
β1j*(Autonomyij) + 
β2j*(Competenceij)+ 
β3j*(Relatednessij)+ rij 

      γ04  γ03  γ02  γ01    L2:β0j=γ00+γ01*(Studentsj)+ 
γ02*(Teachersj) +γ03*(Normsj)+ 
γ04*(Opportunityj)+u0j 

      ***27/0-  01/0  ***56/0-  02/0-     

           ***0.001p<  
Alienationij=γ00+γ01*Studentsj+ 
γ02*Teachersj+γ03*Normsj+ 
γ04*Opportunityj+γ10*Autonomyij+ 
γ20*Competenceij+γ30*Relatednessij+ 
u0j+ rij 
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بیشتري بر وقایع محیط اطراف خود داشته باشد، به 
همان نسبت احساس انسجام بیشتري با این محیط 

  خواهد نمود.
دار بودن اثر منفی نیاز به شایستگی بر از  معنی

دهد که هر  خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان نشان می
کفایت در امور آموزي احساس شایستگی و  چه دانش

آموز با احتمال کمتري دچار  تحصیلی نماید، این دانش
شود. زیرا احساس تسلط بر  از خودبیگانگی می

تکلیف سطح انگیزش او را افزایش داده و باعث 
 .شود افزایش تمرکز و جذب شدن در آن تکلیف می

) این یافته با نتایج تحقیق لگولت و 2009(ریو، 
) و 1387و همکاران ( اي )، اژه2006همکاران (

باشد. همچنین  ) همسو می1392قالوندي و همکاران (
هاي پژوهش نشان دادند که نیاز به ارتباط اثر  یافته

آموزان دارد.  منفی بر از خودبیگانگی تحصیلی دانش
توان گفت که کاهش همبستگی  در تبیین این یافته می

 هنجاري و ساز بی و انسجام اجتماعی از عوامل زمینه
هر  ) بنابراین1386(کوزر،  .باشد از خودبیگانگی می

آموزي با دیگران روابط دوستانه و  چه قدر دانش
محکمی داشته باشد به همان نسبت احساس انزوا و از 
خودبیگانگی کمتري خواهد کرد. این یافته با نتایج 

اي و همکاران  )، اژه2005پژوهش روایی و وایتینگ (
) همسو 1392اران () و قالوندي و همک1387(
هاي پژوهش نشان دادند که نیاز به  باشد. یافته می

ثیر را بر متغیر وابسته دارد. أشایستگی بیشترین ت
آموزان احساس  توان گفت که وقتی دانش بنابراین می

کنند قادرند که بر تکالیف و موضوعات درسی  می
را تجربه نموده  1ها پدید روانی خود مسلط شوند، آن

شوند و در نتیجه  ر کامل با درس عجین میو به طو
این امر باعث افزایش انگیزش درونی و کاهش 

  شود.  انگیزشی و جدایی از تحصیلی می بی
آموزان و معلمان بر  داري اثر منفی روابط دانش معنی

دهد که هرچه در  از خودبیگانگی تحصیلی نشان می
ا آموزان با معلمان، همراه ب محیط مدرسه رابطه دانش

ها  پذیرش، احترام، حمایت و اعتماد متقابل باشد، آن

                                                        
1. Flow experience  

احساس از خودبیگانگی کمتري خواهند نمود. وقتی 
قید و شرط  آموزان پذیرش متقابل، بی معلمان از دانش

ها براي انجام  و بدون اعمال کنترل داشته باشند، آن
تکالیف خود احساس انگیزش درونی نموده و میزان 

 .یابد ی آنان از یادگیري کاهش میانگیزگی و بیگانگ بی
) از طرف دیگر پذیرش متقابل و وجود 2009(ریو، 

آموزان روابط دوستانه و  شود دانش احترام، باعث می
اي با معلمان برقرار کنند که این امر منجر به  صمیمانه

شود و در نتیجه  باال رفتن حس انسجام با دیگران می
شود. این یافته  باعث کاهش از خودبیگانگی آنان می

)، قالوندي، 2011هاي تحقیق هاچر و هاگنائر ( با یافته
) و اکبري 1391سنگلجی ( بگلو و بابایی امانی ساري

این  باشد. ) همسو می1392سوره، امانی و محمودي (
ها از ساختار نظریه همبستگی اجتماعی امیل  یافته

کند که عدم وجود  کند که بیان می دورکیم حمایت می
تگی و حمایت اجتماعی در جامعه یکی عامل همبس

 .باشد هنجاري می تاثیرگذار بر بروز آنومی یا بی
  )1386(کوزر، 
هاي  هاي پژوهش نشان دادند که فرصت یافته

آموزشی اثر منفی بر از خودبیگانگی تحصیلی 
آموزان دارد. این مفهوم اشاره به کیفیت و کمیت  دانش

رد. یکی از عوامل ارائه خدمات آموزشی در مدرسه دا
در یک محیط این  2هنجاري ساز کجروي و بی زمینه

ها  است که فرد به این باور برسد امکانات و فرصت
اند. در این  به صورت عادالنه و مساوي تقسیم نشده

دست آوردن این امکانات دست  هصورت فرد براي ب
) در 1386(گیدنز،  .زند به اقدامات غیرقانونی می

هاي  ز وقتی امکانات و فرصتمحیط مدرسه نی
آموزان اختصاص  آموزشی به صورت برابري به دانش

عدالتی و تبعیض  ها احساس نوعی بی داده نشوند و آن
در این باره کنند، انگیزش تحصیلی آنان کاهش پیدا 
کرده و این امر منجر به بیگانگی از تحصیل و ترك 
تحصیل و یا بروز رفتارهاي خرابکارانه در مدرسه 

شود. این یافته با نتایج پژوهش هاچر و هاگنائر  می
) و اکبري و 1391)، قالوندي و همکاران (2011(

                                                        
2. Anomie 
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باشد. عالوه بر آن  ) همسو می1392همکاران (
دهند که در بین دو  هاي این پژوهش نشان می یافته

ثیرگذار در سطح مدرسه، کیفیت تعامل بین أمتغیر ت
رگذار بر از ثیأمعلم و شاگردان مهمترین عامل ت

باشد و حمایت  آموزان می خودبیگانگی تحصیلی دانش
و پذیرش معلمان منجر به افزایش انگیزش و عجین 

  شود. آموزان می شدن با تحصیل در دانش
آموزان و انتظارات  ثیر روابط دانشأداري ت عدم معنی

هنجاري بر از خودبیگانگی تحصیلی نوجوانان نشانگر 
آموزان با یکدیگر در  ه دانشآن است که روابط دوستان

ها در زمینه  ثیري بر انگیزش آنأمحیط مدرسه ت
ها این انگیزش را از طریق منابع  تحصیل ندارد و آن

دیگر مانند رابطه و همانندسازي با معلمان دریافت 
توان گفت رعایت قوانین و  کنند. همچنین می می

هنجارهاي مدرسه به عنوان یک الیه متفاوت در 
سازي  کند که بیشتر با درونی درسه عمل میمحیط م

هنجارهاي جامعه ارتباط دارد تا انگیزش تحصیلی و 
با توجه به اینکه در نظام آموزشی ما بعضی از دروس 
ارتباط اندکی با جامعه دارند، این عدم ارتباط منطقی 

رسد. این یافته با نتایج پژوهش هاچر و  به نظر می
) و 1391همکاران ()، قالوندي و 2011هاگنائر (

  باشد. ) ناهمسو می1392اکبري و همکاران (
توان پیشنهادهایی به  هاي پژوهش می براساس یافته

معلمان و مدیران جهت کاهش از خودبیگانگی 
آموزان ارائه داد. جهت تسهیل برآورده شدن  دانش

ند با توان آموزان، معلمان می شناختی دانش نیازهاي روان
هاي  آموزان در فعالیت دانش دادن آزادي عمل به

هاي  شان و با فراهم کردن ارتباط بین فعالیت یادگیري
خوراند مثبت  ، ارائه پسآموزان مدرسه و عالیق دانش

کید بر همکاري به جاي أهاي آنان و ت به موفقیت
شناختی را  رقابت، زمینه برآورده شدن نیازهاي روان

شنهاد پیفراهم نمایند. همچنین به مدیران مدارس 
شود جهت بهبود فرهنگ مدرسه اقداماتی از قبیل  می

کید کمتر بر أآموزان، ت تقویت همکاري بین دانش
رقابت و همچنین ایجاد فضایی براي بیان نظرات 

آموزان و ایجاد و  سازنده توسط معلمان و دانش
آموزان  تقویت اعتماد بین خود و سایر معلمان و دانش

به بررسی رابطه فرهنگ  پژوهش حاضررا انجام دهند. 
شناختی اساسی با از  مدرسه و نیازهاي روان

خودبیگانگی تحصیلی پرداخت و نشان داده که 
متغیرهاي سطح مدرسه یعنی فرهنگ مدرسه و سطح 

شناختی بر از خودبیگانگی  فردي یعنی نیازهاي روان
ثیر دارند. اما میزان واریانس تبیین شده أتحصیلی ت

شناختی  درصد و نیازهاي روان 6براي فرهنگ مدرسه 
دهد که عوامل دیگري  درصد بود. این امر نشان می 13

نیز در سطح مختلف مانند سطح فردي، کالس درس 
گذارند که لزوم  ثیر میأو مدرسه بر این متغیر ت

هاي آتی احساس  ها در پژوهش شناسایی و بررسی آن
شود. همچنین با توجه به پیچیده بودن مفهوم  می
شود با استفاده از تحقیقات کیفی  نگ پیشنهاد میفره

آموزان از  ثیر فرهنگ مدرسه بر انزواي دانشأنحوه ت
امر تحصیل مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نمونه 

آموزان دوره متوسطه  مورد بررسی تحقیق حاضر دانش
ها به  یافته شهرستان قم بودند. بنابراین تعمیم

اي دیگر با محدودیت ها یا شهره آموزان دوره دانش
مواجه است و الزم است تحقیقات در زمینه 

  ها تکرار گردد. پذیري یافته تعمیم
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