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  چکیده
 عملکرد و گريتکانش بین ساختاري روابط بررسی دنبال به تحقیق این

 پژوهش روش بود. تحصیلی انگیزش ياواسطه نقش اساس بر تحصیلی
 تمامی شامل تحقیق این آماري جامعه بود. همبستگی -توصیفی حاضر
 تحصیلی سال در تهران شهر در سال 18 تا 16 دختر آموزاندانش
 ياخوشه يریگنمونه روش از استفاده با آماري نمونه بود. 1399-1398
 عملکرد هايهنامپرسش به و شدند انتخاب نفر 350 ي،امرحله چند

 همکاران و والرند تحصیلی انگیزش )1999( تیلور و فام تحصیلی
 از حاصل هايداده دادند. پاسخ )1995( بارت گريتکانش و )1995(

 استاندارد، انحراف میانگین،( توصیفی آمار بخش دو در هاهنامپرسش
 و پیرسون همبستگی ضریب مانند استنباطی و )کشیدگی و یچولگ

 مورد AMOS و SPSS آماري افزارنرم لهیوسبه ساختاري معادالت
 بین که داد نشان پژوهش هايیافته گرفت. قرار لیوتحلهیتجز

 گرمیانجی نقش به توجه با آموزاندانش تحصیلی عملکرد و گريتکانش
 انگیزش و )p>01/0( دارد وجود معناداري رابطه تحصیلی انگیزش
 ).p>01/0( کندیم يگریانجیم معنادار طوربه را رابطه نیا تحصیلی،

 تواندمی تحصیلی انگیزش ارتقاء که گرفت نتیجه توانیم هایافته بنابر
 تحصیلی عملکرد بهبود نتیجه در و گريتکانش کاهش براي یحل راه

   آید. حساببه آموزاندانش

  کلیدي هايواژه
 نوجوانان تحصیلی، انگیزش تحصیلی، عملکرد گري،تکانش

Abstract  
This study sought to investigate the structural rela-
tionships between impulsivity and academic perfor-
mance based on the mediating role of academic moti-
vation. The method of the present study was descrip-
tive-correlational. The statistical population of this 
study was all female students aged 16 to 18 years in 
Tehran in 1399. Using multistage cluster sampling 
method, 350 people were selected and answered the 
questionnaires of Pham and Taylor (1999), Walred et 
al.'s (1995) academic motivation and Bart (1995) 
impulsivity questionnaires. The data obtained from 
the questionnaires were analyzed in two sections: 
descriptive statistics such as mean and standard devi-
ation, and inferential statistics such as Pearson corre-
lation coefficient and structural equations were ana-
lyzed using SPSS and AMOS softwares. Findings 
showed that academic motivation mediates the rela-
tionship between impulsivity and students' academic 
performance significantly (p <0.01). Based on the 
findings, it can be concluded that improving academ-
ic motivation can be a solution for reducing impul-
sivity and therefore improving the students' academic 
performance. 

Keywords 
Impulsivity, Academic Performance, Academic Mo-
tivation, Female Adolescents. 
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  مقدمه
 هايخروجی که است الزم موفقی، عملکرد هر ارزیابی براي
 با که نیز آموزش امر در گیرد. قرار مشاهده مورد سیستم آن

 و سر یادگیرندگان تربیت و رشد یادگیري، افزایش رسالت
 همچنین و مدنظر خروجی تحصیلی عملکرد دارد، کار

 داراي متغیر این که البته است، سیستم این اصلی رسالت
 تحصیلی عملکرد ).2022 ،1(گوس است مختلفی ابعاد
 توانایی را آن برخی شود، تعریف مختلفی ابعاد در تواندیم

 و دانندیم آموزشی مباحث و سواالت درسی، تکالیف انجام
 سازگاري توانایی و زندگی يهامهارت رشد را آن هم برخی
 عملکرد ).2022 ،2مارتین و (فرناندز اندخوانده محیط با

 يریادگی یابیارز يهاشاخص از یکی عنوانبه یلیتحص
 طوربه يمتماد يهاسال یط آموزش تیفیک و آموزاندانش
 یلیتحص عملکرد رایز است، قرارگرفته توجه مورد گسترده
 به آنها یدهجهت و شکست و تیموفق دهندهنشان افراد،
  ).2015 ،3(چن است شانندهیآ يهاتیفعال

 خانواده، همساالن، محیط قبیل از مختلفی متغیرهاي
 در یادگیرنده یشناختروان يهایژگیو و جامعه مدرسه،
 که اندداده نشان مطالعات است. مؤثر تحصیلی عملکرد
 از یپوشچشم ای و يریگمیتصم از قبل تفکر و مکث توانایی
 مؤثر تحصیلی مطلوب عملکرد در تواندیم یآن يهاتیموقع
 قالب در تعریف این ).2022 ،4کوفلر و چن (کاندو، باشد
 ی،شناختروان مطالعات در ،شودیم مطرح گريتکانش متغیر
 پرخطر، رفتارهاي براي سازنهیزم عامل عنوانبه گريتکانش
 جنسی رفتارهاي پرخطر، رانندگی سیگار، مصرف اعتیاد،
 کاهش همچنین و ارتباطی مشکالت و پرخاشگري زودرس،
 (استاماتس، است شده گرفته نظر در شغلی يهاتیموفق

 سازه کی عنوانبه يگرتکانش ).2022 ،5بریتمن و لوباراکو
 ییربنایز يهازمیمکان که است يچندبعد یتیشخص
 ).2013 ،6چوي و جانگ لی، پارك، ،پارك( دارد يولوژینوروب
 و نداشته را جزییات به دقیق توجه توانایی گر،تکانش افراد
 و است دشوار اغلب افراد این براي تکالیف بر توجه حفظ

                                                
1. Goss 
2. Fernandez, & Martin 
3. Chen 
4. Condo, Chan & Kofler 
5. Stamates, Lau-Barraco & Braitman 
6. Park, Park, Lee, Jung& Choi 

 پایداري تکالیف رساندن پایان به براي توانندیم یسختبه
 مشکل با هاتیفعال و تکالیف یدهسازمان در اغلب کنند،
 عملکرد کاهش موجب هایژگیو این معموالً اند.مواجه

 و نینگال مصطفی، سنگ، (علوي، شودیم نیز آنان تحصیلی
 تحمل در ناتوانی واقع در گريتکانش ).2018 ،7امینی

 است. فوري درونی امیال اساس بر عمل و منفی هیجانات
 از نوجوانی و کودکی رشدي دوران در متغیر این
 رودمی شمار به پرخطر رفتارهاي قدرتمند يهانیبشیپ

 ،8گوالس و پاسیفی گورینی، فانوچی، لوگو، استیول، (آمریو،
 دریافتند خود پژوهش در )2019( 9کوپوال و ماریوت ).2022
 دارد. تحصیلی عملکرد با منفی ارتباط گريتکانش که

 عیسر يهاواکنش به نسبت استعداد واقع در را يگرتکانش
 به توجه بدون ی،خارج ای یداخل يهامحرك به برنامهیب و
  .کنندیم فیتوص هاواکنش نیا یمنف يامدهایپ

 به یپژوهش در )1399( یمیکر و يدیص ،یلیجبرائ
 با یجانیه یشانیپر و یتکانش انتخاب نیب ارتباط یبررس
 مورد یمانیپش ياواسطه نقش انیدانشجو در يکاراهمال
 ت،یفور پرداختند. ندهیآ يامدهایپ گرفتن نظر در و انتظار
 به يریتأخ تیاهم کاهش و اضطراب پشتکار، فقدان
 واسطهبه هم تأمل فقدان و انتظار مورد یمانیپش يواسطه
 گرفتن ظرن در واسطهبه هم و انتظار مورد یمانیپش
 گفت توانیم داشت. ریتأث يکاراهمال بر ندهیآ يامدهایپ
 در ندهیآ يامدهایپ گرفتن نظر در و انتظار مورد یمانیپش که

 با یتکانش انتخاب و یجانیه یآشفتگ نیب رابطه
 و گوردیلو لوزانو، .کنندیم فایا یانجیم نقش يکاراهمال
 هوش گري،تکانش عنوان تحت پژوهشی در )2014( 10پرز
 سال 38 تا 17 دانشجوي 174 در که تحصیلی عملکرد و

 عملکرد با هم يگرتکانش که کردند گزارش دادند، انجام
 و يگرتکانش و دارد یمنف ارتباط هوش با هم و یلیتحص
 و ینیبشیپ در مستقل طوربه و یتوجهقابل طوربه هوش
 در )2013( 11عمرو ؛دارند نقش یلیتحص عملکرد حیتوض

 و یبازتاب یشناخت يهاسبک ریتأث عنوان تحت پژوهشی

                                                
7. Alavi, Seng, Mustaffa, Ninggal & Mamini 
8. Amerio, Stival, Lugo, Fanucchi, Gorini, Pacifici, 

Gallus 
9. Marriott & Coppola 
10. Lozano, Gordillo & Pérez 
11. Umaru 
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 انیم در اتیاضیر در آموزاندانش شرفتیپ بر یتکانش
 آموزاندانش که دادند نشان رستانیدب آموزاندانش
 تحصیلی عملکرد از خود، همساالن با مقایسه در گرتکانش

  برخوردارند. يترنییپا
 ارتباط که کرد مطرح توانیم پژوهشی ادبیات مرور با
 هم علت و نیست خطی و ساده صورتبه متغیرها بین

 در تواندیم که است مختلفی راتیتأث و بودن يچندبعد
 پیشینه به نگاهی با شود. وارد رفتار و هیجانات افکار، حوزه

 یادگیرندگان رفتار در که متغیرهایی بین از توانیم پژوهشی
 ،1لیه و لیو (فونگ، برد نام را انگیزش دارد، زیادي تاثیر

 موجود درونی هايحالت از است عبارت انگیزش ).2022
 سوي به رفتار هدایت و تداوم برانگیختگی، سبب که زنده
 نیترمهم انگیزش ).2011 ،2روس و (سارفلت شودمی هدف
 انگیزش انگیزش، ابعاد از یکی است. یادگیري شرط

 اطالق رفتارهایی به تحصیلی انگیزش است. تحصیلی
 عبارتبه گردد؛یم پیشرفت و یادگیري به منجر که شودیم
 قلمرو در را کاري که است فراگیر تمایل شانگیز گرید

 خودجوش طوربه را عملکردش و دهد انجام یخوببه خاصی
 شاهی، عسکر و ثروت احرامپوش، مظلومی،( کند ارزیابی
1390.(   

 انگیزش که است آن از حاکی مختلف مطالعات نتایج
 آموزاندانش تحصیل فرایند در تأثیرگذار هايمؤلفه از یکی
 نقش بررسی به پژوهشی در )2021( 3انجیوین و ترن است.

 نتایج پرداختند. ریاضیات درس تحصیلی پیشرفت در انگیزش
 ارتباط ریاضیات تحصیلی شرفتیپ با انگیزش که داد نشان
 به پژوهشی در )2021( 4ناهار و بگوم رحمان، .دارد معنادار
 یلیتحص عملکرد بر شرفتیپ زهیانگ و نیوالد ریتأث بررسی
 زهیانگ و يفرزندپرور سبک نیب که ندداد نشان ،آموزاندانش

 دارد. وجود يمعنادار یهمبستگ یلیتحص عملکرد با شرفتیپ
 شرفتیپ زهیانگ و نیوالد که داد نشان ونیرگرس لیتحل
 5کیامو و یلبوگ کنند. ینیبشیپ را یلیتحص عملکرد توانندیم
 انیدانشجو یعلم عملکرد عنوان تحت یپژوهش در )2017(

                                                
1. Foong, Liew & Lye 

2. Sparfeldt & Rost 

3. Tran & Nguyen  
4. Rahman, Begum & Nahar 

5. Gbollie & Keamu 

 یبررس با که شده درك عوامل و هاياستراتژ ،انگیزش نقش
 زشیانگ که ندداد نشان بود، همراه کنندهشرکت 323 یمقطع

 انیدانشجو یلیتحص عملکرد با یمثبت ارتباط یدرون و یرونیب
 پژوهش در )1397( یرانیپ و انیاحمد ،ياراحمدی ،یرانیپ دارد.
 اثر یرونیب و یدرون زشیانگ که دادند نشان خود یابی مدل
   دارند. یلیصتح يریدرگ بر يمعنادار و میمستق
 نیست، عامل یک تأثیر تحت تحصیلی عملکرد ینیبشیپ
 در چنانآن که دارند تأثیر آن بر متعددي عوامل بلکه
 یسختبه یک هر سهم و نقش تعیین که انددهیتنهم

 از تحصیلی عملکرد ینیبشیپ نیا وجود با است. ریپذامکان
 گسترش به توجه با زیرا است؛ برخوردار بسیاري اهمیت
 اجتماعی و فردي حیات در پرورش و آموزش يهاتیفعال

 ینیبشیپ مورد در ترکامل و ترقیدق دانش به دستیابی مردم،
 رفع به کمک سازنهیزم تحصیلی عملکرد با مرتبط عوامل

 هر از بیش آنچه بود. خواهد آموزاندانش تحصیلی مشکالت
 نقش چارچوب در را حاضر پژوهش انجام ضرورت چیز
 به تحصیلی عملکرد ینیبشیپ بر پژوهش متغیرهاي زمانهم

 در هاپژوهش تمامی تقریباً که است این گذاردیم نمایش
 طوربه تحصیلی عملکرد با پژوهش متغیرهاي رابطه مورد
 همسو کامالً نتایج به و اندکرده مطالعه را موارد این کیبهکی

 متغیرهاي زمانهم اثر چون دیگر، سوي از .انددهینرس
 عملکرد ینیبشیپ بر تحصیلی انگیزش و گريتکانش
 محدوده در ساختاري معادالت یابیمدل شیوه به تحصیلی
 بتواند که مدلی یافتن است، نشده بررسی پژوهشگر مطالعات
 تحصیلی عملکرد ینیبشیپ در را متغیرها این میان یعل روابط
 کهآن امید به است؛ برخوردار بسیاري اهمیت از نماید، تبیین
 افت کاهش و آموزشی هاينظام توسعه و رشد سازنهیزم

 مثبت نتایج به یافتن دست زیرا شود؛ آموزاندانش تحصیلی
 و آموزدانش جانبههمه پیشرفت به منجر تحصیلی نهیدرزم
 دنبال به تحقیق این فوق، مطالب به توجه با .شودیم جامعه
 تواندیم تحصیلی انگیزش آیا دهد نشان که است مسئله این
 تحصیلی عملکرد با گريتکانش رابطه در را ايواسطه نقش
  کند؟ ایفا آموزاندانش میان در

  
  یشناسروش
 روابط یابیمدل روش از استفاده با همبستگی نوع از حاضر پژوهش
 آموزاندانش تمامی شامل تحقیق این آماري جامعه است. ساختاري
 متوسطه دوم مقطع در که است تهران شهر در سال 18 تا 16 دختر
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 حال در 1399- 1398 تحصیلی سال در تجربی علوم رشته
 ياخوشه يریگنمونه روش از استفاده با بودند. تحصیل
 انتخاب مدل پارامترهاي تعداد به توجه با نفر 350 ي،اچندمرحله

 5 به جغرافیایی لحاظ از تهران شهر ابتدا که صورتنیبد شدند.
 هر از سپس گردید. تقسیم مرکز و غرب شرق، جنوب، شمال، حوزه
 دو منطقه، هر از و انتخاب تصادفی صورتبه منطقه دو حوزه،

 در و شد انتخاب تصادفی صورتبه دولتی عادي دخترانه دبیرستان
 صورتبه تجربی یازدهم کالس دو مدارس این از نیز آخر مرحله
 مدارس تعطیلی و کرونا شیوع دلیل به و شد انتخاب تصادفی
 انگیزش )،1999( تیلور و فام تحصیلی عملکرد هايهنامپرسش
 )،1995( بارت گريتکانش و )1995( همکاران و والرند تحصیلی

 توسط و ارسال مدارس مشاوران براي مجازي صورتبه
 هاهنامپرسش از حاصل هايداده درنهایت، شد. تکمیل آموزاندانش
 آمار و استاندارد انحراف و میانگین مانند توصیفی آمار بخش دو در

 ساختاري معادالت و پیرسون همبستگی ضریب مانند استنباطی
   گرفتند. قرار لیتحل و هیتجز مورد

  
  پژوهش ابزارهاي

 هنامپرسش این :تیلور و فام تحصیلی عملکرد هنامپرسش
 عملکرد حوزه در )1999( تیلور و فام يهاپژوهش از اقتباسی
 و (فام است شده اعتباریابی ایران جامعه براي که است تحصیلی
 48 داراي هنامپرسش این ).1383 درتاج، از نقل به ؛1999 تیلور،
 يهاحوزه در تحصیلی عملکرد ارزیابی آن هدف و بوده سوال
 کنترل فقدان ،يزیربرنامه هیجانی، ثیراتأت (خودکارآمدي، مختلف
 طیف صورتبه هنامپرسش يگذارنمره است.. انگیزش) و پیامد

 و )4( زیاد )،3( حدي تا )،2( کم )،1( هیچ يانقطه 5 لیکرت
 مورد در يگذارنمره شیوه این البته ،باشدمی )5( زیاد خیلی

 است. معکوس صورتبه 33 و 26 ،23 ،8 شماره سواالت
 و ابعاد زیر جدول در که بوده بعد 5 داراي هنامپرسش این

 است: گردیده ارائه بعد هر به مربوط سوال شماره
 تأثیرات )،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29( خودکارآمدي

 ریزيبرنامه ،)19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12( هیجانی
)1، 2، 3، 4، 8، 9، 10، 11، 40، 43، 44، 45، 46، 48،( 

 ،22 ،21 ،20( انگیزش و )38 ،37 ،6 ،5( پیامد کنترل فقدان
23، 24، 25، 26، 27، 28، 39، 41، 42، 47.(   

 زیر صورتبه هنامپرسش عوامل از یک هر روایی زانیم
 سوم: عامل 92/0 دوم: عامل 91/0 اول: عامل است: آمده دستبه

 درتاج پژوهش در .72/0 پنجم: عامل 63/0 چهارم: عامل 73/0

 مورد اساتید نظر توسط هنامپرسش این محتواي روایی )1383(
 روش توسط مقیاس این سازه روایی همچنین، گرفت. قرار تأیید
 توسط هم هنامپرسش پایایی گرفت. قرار تأیید مورد عاملی تحلیل
 بدین آن نتایج که گرفت قرار ارزیابی مورد کرونباخ آلفاي روش
 )،73/0( هیجانی تأثیرات ،92/0( خودکارآمدي است: شرح
 انگیزش )،64/0( پیامد کنترل فقدان )،93/0( يزیربرنامه

   ).74/0( تحصیلی عملکرد هنامپرسش کل و )73/0(
 ویرایش بارت گريتکانش مقیاس فارسی فرم
 اسپانیایی نسخه شدهاصالح ه،نامپرسش این :یازدهم

BIS-11 تطبیق نوجوانان و کودکان براي که است بارت 
 30گزارشی خود ابزار یک هنامپرسش این است. شده داده

 يزیربرنامه عدم مؤلفه سه بر متمرکز که است سوالی
 گريتکانش )،30 و 22 ،19 ،13 ،11 ،10 ،8 ،5 ،1 (سؤاالت
 ،28 ،26 ،25 ،21 ،18 ،15 ،14 ،12 ،3 ،2 (سؤاالت حرکتی

 )28 ،16 ،7 ،4 (سؤاالت شناختی گريتکانش و )24 ،9
 در که است سؤال 30 شامل بارت گريتکانش مقیاس .است
 و ،3 اغلب ،2 ندرتبه ،1 هرگز ايدرجه 4 لیکرت یک
 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،1 سواالت در .باشدیم 4 ههمیش

 هنامپرسش این است. معکوس يگذارنمره 30 ،29 ،20 ،15
 میزان دهندهنشان 80 از باالتر نمرات ندارد. برش نمره

 دهندهنشان 80 تا 40 بین نمرات و باال حد در گريتکانش
 معناي به 40 تا 30 بین نمرات و متوسط گريتکانش میزان
 پیرامون متعددي يهایبررس .باشدیم پایین گريتکانش

 دو هر در بارت گريتکانش مقیاس یسنجروان يهایژگیو
 این نتایج که رسیده انجام به ینیبال ریغ و بالینی گروه
 بوده هنامپرسش این مناسب کفایت از حاکی ،هایبررس
 و آکواریتی سگلی، فساتی، مطالعه نتایج مثال طوربه است.
 در کارشناسی دوره دانشجوي 763 روي )2001( ١بارت
 کفایت از هنامپرسش این که داد نشان ایتالیا کشور
 مطالعه راستا همین در است. برخوردار مناسبی سنجیروان
 روي )2007( ٢پچانسکایا و کسلر اسزوبوت، میشل، دیمن،

 براي هنامپرسش این داد نشان برزیلی پسر نوجوان 464
 برخوردار یسنجروان يهاشاخص کفایت از پسر نوجوانان

 )2001( بارت و آکواریتی سگلی، فساتی، مطالعه در است.
 کرونباخ آلفاي ضریب کارشناسی، دوره دانشجوي 763 روي

                                                
1. Fossati, Ceglie, Acquarini & Barratt 

2. Diemen, Lisia, Szobot, Claudia, Kessler & Pechansky 
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 ماه، دو فاصله با بازآزمایی اعتبار ضریب و 79/0 مقیاس این
 و اختیاري بار نخستین براي ایران در آمد. دست به . /189

 ترتیب به را مقیاس این پایایی و اعتبار )،1387( همکاران
 شناختی گريتکانش در و ،کردند گزارش 83/0 و 75/0
 47/0 یبرنامگیب در و 63/0 حرکتی گريتکانش ،78/0

 شدهگزارش 77/0 بازآزمایی روش با و است شدهمحاسبه
  است.

 :)1992( والرند تحصیلی انگیزش هنامپرسش
 توسط 1992 سال در والرند یلیتحص زشیانگ هنامپرسش

 يبرا و فرانسه زبان به کانادا در همکاران و لرنداو
 شد. يرواساز و یطراح یلیتحص زشیانگ يریگاندازه
 که است ماده 28 داراي والرند یلیتحص زشیانگ هنامپرسش
 را یزگیانگیب و بیرونی انگیزش درونی، انگیزش بعد سه
 هایآزمودن والرند یلیتحص زشیانگ هنامپرسش در .سنجدیم
 و موافقت زانیم کرت،یل يادرجهپنج وستاریپ کی در

 وستاریپ نیا در .کنندیم گزارش ماده هر با را خود مخالفت
 کامل موافقت نشانگر 5 عدد کامل، مخالفت نشانگر 1 عدد
 با )1992( همکاران و والرند است. وسط حد انگریب 3 عدد و

 از ییباال بیضرا ییبازآزما و یدرون یهمسان از استفاده
 غالب در که اسیمق این يهااسیمق ریز نیب یهمبستگ
 سنجش براي آنها کردند. گزارش را بود 80/0 باالي موارد
 و کردند استفاده ياسازه ییروا کیتکن از نیز مقیاس روایی
 نیب و باال همجوار هاياسیرمقیز نیب یهمبستگ افتندیدر
 رانیا در است. یمنف ای نییپا رهمجواریغ يهااسیمق

 ترجمه از پس 1382 سال در فرزاد و شهرآراي باقري،
 با و کردند اجرا یآزمودن نفر 838 روي بر را آن اسیمق

 از عامل پنج که افتندیدر یعامل لیتحل کیتکن از استفاده
 جینتا درواقع و شودیم تکرار اسیمق یعامل 7 ساختار
 یفرهنگ يهاتفاوت و طیشرا با را اسیمق آنها، یبررس
 سنجش منظوربه نیهمچن آنها ساخت. منطبق یرانیا جامعه

 ییبازآزما آزمون و یدرون یهمبستگ بیاضر اسیمق ییایپا
 غالب در هااسیرمقیز از کی هر در که کردند محاسبه را

  است. مقیاس پایایی از حاکی که بود 77/0 از باالتر موارد

  هاافتهی
 متوسطه دوم مقطع دختر آموزدانش 350 حاضر پژوهش در

 312 سال، 16 آنان از درصد) 9/6( نفر 24 که داشتند حضور
 سال 18 درصد) 4( نفر 14 و سال 17 درصد) 1/89( نفر

 کنندگانشرکت از درصد) 6( نفر 21 تحصیلی معدل داشتند.
 نفر 64 و 18 تا 16 درصد) 7/75( نفر 265 ،16 از کمتر

 نفر 24 پدر تحصیالت میزان بود. 18 از باالتر درصد) 3/18(
 نفر 183 دیپلم، زیر کنندگانشرکت از درصد) 9/6(
 نفر 31 و لیسانس درصد) 32( نفر 112 دیپلم، درصد)3/52(
 مادر تحصیالت میزان بود. لیسانس از باالتر درصد) 9/8(

 نفر 259 دیپلم، زیر کنندگانشرکت از درصد) 7/5( نفر 20
 نفر 31 و لیسانس درصد) 4/11( نفر 40 دیپلم، درصد) 74(
 يهاافتهی 1 جدول بود. لیسانس از باالتر درصد)9/8(

  .دهدیم نشان را متغیرها به مربوط توصیفی
 هنامپرسش يگذارنمره دستورالعمل اساس بر نکته:
 مؤلفه دو هايگویه به مربوط نمرات تحصیلی، عملکرد
 معکوس صورتبه آمدپی کنترل فقدان و هیجانی تأثیرات
  .اندشده يگذارنمره

 بین دهدیم نشان همبستگی نتایج که طورهمان
 معناداري منفی ارتباط تحصیلی عملکرد با گريتکانش
 عملکرد با بیرونی و درونی انگیزش بین و دارد وجود

 تحصیلی عملکرد با یزگیانگیب بین و مثبت ارتباط تحصیلی
 ارزیابی منظوربه ادامه در دارد. وجود معناداري منفی ارتباط
 و کشیدگی متغیري، تک هايداده توزیع بودن نرمال
 مفروضه بررسی منظوربه و متغیرها تکتک چولگی
 ضریب و 1واریانس تورم عامل مقادیر بودن خطیهم

 2 جدول در آن نتایج که گرفت قرار بررسی مورد 2تحمل
  است. مالحظه قابل

1. Variance Inflation Factor

2. Tolerance

پژوهش يرهایمتغ استاندارد انحراف میانگین، .1 جدول
استاندارد انحراف  میانگین  متغیر
16/4  74/18  شناختی -گريتکانش
36/6  73/29  حرکتی -گريتکانش
20/6 67/27  یبرنامگیب -گريتکانش
15/7  68/36  درونی انگیزش -تحصیلی انگیزش
00/7  44/37  بیرونی انگیزش -تحصیلی انگیزش
36/4 55/12  یزگیانگیب -تحصیلی انگیزش
07/5  52/23  خودکارآمدي -تحصیلی عملکرد
03/6  42/19  هیجانی تاثیرات -تحصیلی عملکرد
40/6  42/37  يزیربرنامه -تحصیلی عملکرد
05/3  98/10  پیامد کنترل فقدان -تحصیلی عملکرد
92/5  94/33  انگیزش -تحصیلی عملکرد
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 کشیدگی و چولگی مقادیر که دهدمی نشان 3 جدول
 مطلب این دارد. قرار - 2 و +2 بین محدوده در متغیرها
 همچنین است. نرمال متغیرها توزیع که است آن بیانگر
 همه تحمل ضریب مقادیر 3 جدول نتایج بر منطبق

 تورم عامل مقادیر و 1/0 از تربزرگ بینپیش متغیرهاي
 اساس براین است. 10 از ترکوچک آنها از یک هر واریانس

 هاداده بین در نیز بودن خطی هم مفروضه گفت توانمی
 چند توزیع بودن نرمال مفروضه برقراري ادامه در بود. برقرار

 فاصله« به مربوط اطالعات تحلیل طریق از متغیري،
 قرار بررسی مورد آن توزیع نمودار ترسیم و »1مهلنوبایس

 به مهلنوبایس فاصله نمرات کشیدگی و چولگی گرفت.
 دهدمی نشان که آمد دست به 94/0 و 06/1 با برابر ترتیب
 برقرار متغیري چند هايداده توزیع بودن نرمال مفروضه

 روش با هاداده شده، اشاره پیشتر که همچنان است.
 مکنون متغیر دو شد. تحلیل ساختاري معادالت یابیمدل

 این گیرياندازه مدل تحصیلی عملکرد و گريتکانش
 وسیله گريتکانش مکنون متغیر دادند. تشکیل را پژوهش

 و رفتاري گريتکانش شناختی، گريتکانش نشانگرهاي
 لهیوسبه تحصیلی عملکرد مکنون متغیر و يزیربرنامه عدم

 ي،زیربرنامه هیجانی، تاثیرات خودکارآمدي، نشانگرهاي
 چگونگی شد.می سنجیده انگیزش و آمدپی کنترل فقدان
 استفاده با شدهگردآوري هايداده با گیرياندازه مدل برازش

1. Mahalanobis Distance (D)

 24 نسخه کارگیريبه با و تاییدي عاملی تحلیل روش از
 2احتمال بیشینه برآورد روش از استفاده و AMOS افزارنرم

)ML( هايشاخص 4 جدول گرفت. قرار ارزیابی مورد 
  دهد.می نشان را گیرياندازه مدل برازندگی

2. Maximum Likelihood

  تحقیق متغیرهاي به مربوط توصیفی هايیافته .2 جدول
  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1    تحقیق متغیرهاي

  -   شناختی - گري.تکانش1
  -   66/0**  حرکتی - گري.تکانش2
  -   62/0**  71/0**  يزیربرنامه عدم - گري.تکانش3
  -   - 19/0**  - 14/0**  - 16/0**  درونی انگیزه - تحصیلی .انگیزش4
  -   59/0**  - 24/0**  - 21/0**  - 19/0**  بیرونی انگیزه - تحصیلی .انگیزش5
  -   - 22/0**  - 30/0**  15/0  17/0  19/0  یزگیانگیب - تحصیلی .انگیزش6
  -   - 33/0**  40/0**  43/0**  - 12/0*  - 13/0*  - 12/0*  خودکارآمدي - تحصیلی .عملکرد7
  -   13/0*  - 21/0**  32/0**  37/0**  - 17/0**  - 19/0**  - 13/0*  هیجانی تاثیرات - تحصیلی .عملکرد8
  -   58/0**  32/0**  - 34/0**  44/0**  40/0**  - 15/0**  - 21/0**  - 17/0**  يزیربرنامه - تحصیلی .عملکرد9

  -   54/0**  47/0**  35/0**  - 20/0**  31/0**  26/0**  - 17/0**  - 21/0**  - 17/0**  پیامد کنترل فقدان - تحصیلی .عملکرد10
44/0**  39/0**  35/0**  37/0**  - 28/0**  40/0**  43/0**  - 14/0**  - 19/0**  - 15/0**  انگیزش - تحصیلی .عملکرد11

P** 0/01 و > P* 0/05> 

  ی بودنخطهمي نرمال بودن و هامفروضهبررسی  .3جدول 

  متغیر
مفروضه نرمال 

    بودن
خطی بودنمفروضه هم

تورم  ضریب تحمل  کشیدگی  چولگی
واریانس

11/3  32/0     - 33/0 - 29/0  شناختی - گريتکانش
25/2  44/0      - 02/0 - 55/0  حرکتی - گريتکانش
عدم  - گريتکانش
  يزیربرنامه

45/0 -  07/0 -      28/0  56/3

 - انگیزش تحصیلی
  انگیزه درونی

10/0  21/0     61/0  63/1

 - انگیزش تحصیلی
  انگیزه بیرونی

22/0 -  47/0     58/0  73/1

 - انگیزش تحصیلی
  یزگیانگیب

14/0 -  17/0     86/0  17/1

 - عملکرد تحصیلی
  خودکارآمدي

62/0  51/0       -   -

 - عملکرد تحصیلی
  تاثیرات هیجانی

39/0 -  03/0 -       -   -

 - عملکرد تحصیلی
  يزیربرنامه

40/0 -  48/0 -       -   -

 - عملکرد تحصیلی
  فقدان کنترل پیامد

24/0 -  09/0       -   -

 - عملکرد تحصیلی
انگیزش

01/0  43/0 -       -   -
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 برازندگی يهاشاخص همه که دهدمی نشان باال جدول
 مدل قبول قابل برازش از تأییدي عاملی تحلیل از حاصل
 کنندیم حمایت شدهيگردآور يهاداده با یريگاندازه

)24/1=df/2c، 996/0= CFI، 985/0= GFI، 969/0= 
AGFI 026/0 و= RMSEA.( عاملی بار ترینبزرگ 
 گريتکانش )β=927/0( ریزيبرنامه عدم نشانگر به متعلق

 خودکارآمدي نشانگر به متعلق عاملی بار ترینکوچک و

)486/0=β( به توجه با ترتیب بدین بود. تحصیلی عملکرد   
 بود، 32/0 از باالتر نشانگرها همه عاملی بارهاي کهاین
 مکنون متغیرهاي گیرياندازه براي الزم توان از آنها همۀ

 پژوهش ساختاري مدل در بودند. برخوردار حاضر پژوهش
 مستقیم صورتبه هم يگرتکانش که بود شده فرض چنین

 را یلیتحص عملکرد ی،لیتحص زشیانگ يگریانجیم با هم و
 مدل برازندگی هايشاخص 4 جدول .کندیم ینیبشیپ

  دهد.می نشان را ساختاري

 يهاشاخص از یچیکه که دهدمی نشان 5 جدول
 مدل قبولقابل برازش از تحلیل از حاصل برازندگی
 کنندینم حمایت شدهيگردآور يهاداده با ساختاري

)53/6=df/2c، 856/0= CFI، 885/0= GFI، 805/0= 
AGFI 126/0 و= RMSEA.( ارزیابی با دلیل همین به 

 ایجاد با توانمی که شد مشخص اصالح هايشاخص
 انگیزش شده مشاهده متغیر دو خطاهاي بین کوواریانس
 و اصالح را ساختاري مدل بیرونی و درونی تحصیلی
 آورد دست به قبولقابل برازندگی هايشاخص

)04/3=df/2c، 948/0= CFI، 943/0= GFI، 901/0= 
AGFI 076/0 و= RMSEA.( مسیر ضرایب 6 جدول 

  دهد.می نشان پژوهش ساختاري مدل در را متغیرها بین
 مدل در متغیرها بین مسیر ضریب .6 جدول

  b S.E β  sig بینپیش متغیر
 انگیزگیبی ßگريتکانش مسیر

 تحصیلی
120/0  085/0  100/0  162/0  

 تحصیلی انگیزهß گريتکانش مسیر
 بیرونی

483/0 -  128/0  249/0 -  001/0  

 تحصیلی انگیزه ßگريتکانش مسیر
 درونی

382/0 -  138/0  193/0 -  004/0  
 ß تحصیلی انگیزگیبی مسیر

 تحصیلی عملکرد
164/0 -  045/0  262/0 -  001/0  

 ß بیرونی تحصیلی انگیزه مسیر
 تحصیلی عملکرد

119/0  028/0  305/0  001/0  

 ß درونی تحصیلی انگیزه مسیر
 تحصیلی عملکرد

125/0  031/0  327/0  001/0  
 ß گريتکانش مستقیم مسیر

 تحصیلی عملکرد
083/0 -  046/0  110/0 -  057/0  

 ß گريتکانش غیرمستقیم مسیر
 تحصیلی عملکرد

125/0 -  044/0  165/0 -  001/0  
 عملکرد ß گريتکانش کل مسیر

 تحصیلی
208/0 -  067/0  275/0 -  001/0  

 (مجموع کل مسیر ضریب که دهدمی نشان 6 جدول
 و گريتکانش بین غیرمستقیم) و مستقیم مسیر ضرایب
 است معنادار 01/0 سطح در و منفی تحصیلی عملکرد

)01/0<p، 275/0-=β.( انگیزش بین مسیر ضریب 
 تحصیلی انگیزش و )p، 327/0=β>01/0( درونی تحصیلی
 و مثبت تحصیلی عملکرد با )p، 305/0=β>01/0( بیرونی

 مسیر ضریب دیگر طرف از است. معنادار 01/0 سطح در
 در و منفی تحصیلی عملکرد و تحصیلی انگیزگیبی بین
   ).p، 262/0-=β>01/0( بود معنادار 01/0 سطح

 مسیر ضریب دهد،می نشان 6 جدول که همچنان
 ،p>01/0( تحصیلی عملکرد و گريتکانش بین غیرمستقیم

165/0-=β( براین است. معنادار 01/0 سطح در و منفی 

  گیرياندازههاي برازش مدل شاخص. 4جدول 
  نقطه برش یريگاندازهمدل   ي برازندگیهاشاخص

  -  56/23  مجذور کاي
  -  19  درجه آزادي مدل

df/c 24/1   3کمتر از  
GFI 985/0  > 90/0  

AGFI  969/0  > 850/0  
CFI   996/0  > 90/0  

RMSEA  026/0  < 08/0  

  ساختاري مدل برازش هايشاخص .5 جدول
 شدهاصالح مدل اولیه مدل  برازندگی يهاشاخص
  57/118  19/261 کاي مجذور
  39  40  مدل آزادي درجه

df/2c 53/6  04/3  
GFI  885/0  943/0  

AGFI  805/0  901/0  
CFI  856/0  948/0  

RMSEA  126/0  076/0  
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 بیرونی، تحصیلی انگیزش متغیر سه گفت توانمی اساس
 بین رابطه تحصیلی انگیزگیبی و درونی تحصیلی انگیزش
 معنادار صورتبه را تحصیلی عملکرد و گريتکانش
 معناداري معناداري/عدم این وجود با کند.می گريمیانجی
 تحصیلی (انگیزش میانجی متغیر سه از یک هر نقش

 در تحصیلی) انگیزگیبی و درونی تحصیلی انگیزش بیرونی،
 به نبود. معین تحصیلی عملکرد و گريتکانش بین رابطه
 نقش معناداري عدم یا معناداري تعیین منظوربه دلیل همین
 و بارون فرمول از میانجی متغیر سه از یک هر گرمیانجی
 )2006 ،2همکاران و مالنکروت از نقل به ؛1986( 1کنی

 شد. استفاده
 ضریب که داد نشان کنی و بارون رمولف از استفاده
 از تحصیلی عملکرد و گريتکانش بین مستقیم مسیرغیر
و )p، 063/0 -=β>01/0( درونی تحصیلی انگیزش طریق
 و منفی )p، 076/0-=β>01/0( بیرونی تحصیلی انگیزش

 دو مسیر ضریب مقابل در است. معنادار 01/0 سطح در
 05/0 سطح در تحصیلی انگیزگیبی طریق از یادشده متغیر
 نتایج ترتیب بدین ).p، 026/0-=β<05/0( نبود معنادار
 تحصیلی، انگیزگیبی برخالف که داد نشان حاضر پژوهش

1. Baron and Kenny

2. Mallinckrodt et al 

 معنادار و منفی صورتبه بیرونی و درونی تحصیلی انگیزش
 گريمیانجی را تحصیلی عملکرد و گريتکانش بین رابطه
 بین روابط تبیین در پژوهش ساختاري مدل 1 شکل کند.می

 نشان را یلیتحص عملکرد و یلیتحص زشیانگ ي،گرتکانش
دهد.می

 مجذور مجموع که دهدمی نشان 1 شکل
 با برابر تحصیلی عملکرد متغیر براي چندگانه هايهمبستگی

 که است آن بیانگر یافته این است. آمدهدستبه 44/0
 44 درمجموع یلیتحص زشیانگ و يگرتکانش متغیرهاي
  کند.می تبیین را تحصیلی عملکرد واریانس از درصد

  بحث و يریگجهینت
 عملکرد با گريتکانش پژوهش هايیافته به توجه با

 انگیزش و داشته منفی رابطه دختر آموزاندانش تحصیلی
 و منفی صورتی به توانندیم بیرونی و درونی تحصیلی
 عملکرد و گريتکانش بین رابطه در ياواسطه نقش معنادار،
 است آمدهدستبه که نتایجی لذا، کنند. ایفا تحصیلی

 )،2021( انجیوین و ترن هايپژوهش نتایج با تواندیم
 )،2014( پرز و گاردیلو الزانو، )،2021( ناهار و بگوم رحمان،

 عمرو )،2014( پرز و گوردیلو لوزانو، ،)2017( کیامو و یلبوگ
 )1397( همکاران و یرانیپ و )1397( ياحمدپور )،2013(

   باشد. داشته همخوانی

استاندارد هايداده از استفاده با پژوهش ساختاري مدل .1 شکل
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 کی عنوانبه يگرتکانش نظري، هايدگاهید طبق
 يالگو کی از یبخش که شودیم فیتعر شیگرا ای نهیزم

 عمل کی يگرتکانش واحد. عمل کی تا است يرفتار
 قبل که معنا نیا به .ردیگیدربرم را عیسر نشده يزیربرنامه

 رخ عمل ،امدهایپ ارانهیهوش سنجش جهت فرصت از
 ای ناقص قضاوت از را يگرتکانش مشخصه، نیا دهد.می

 اتفاق عمل از قبل يزیربرنامه آنها در که یوسواس يرفتارها
 به يگرتکانش کهآن تیدرنها .سازدیم زیمتما ،افتدیم

 درواقع، دارد. اشاره اعمال يامدهایپ به توجه بدون عمل
 انواع جهینت اام است خطر رندهیدربرگ اغلب يگرتکانش
 گرفته نظر در است، ارتباط در یخواه جانیه با که يخطر
 .)2001 ،1اسوان و اسچمیت دراگتري، بارت، ،(مولر شودینم

 يدارا آموزاندانش گري،تکانش چندبعدي دیدگاه طبق
 درست يهاروش يرییادگ عدم علت به تکانشی رفتارهاي

 نیتریاصل کهيطوربه کنند؛یم رفتار نامطلوب صورتبه
 بر نظارت و یارزیاب در آنها یناتوان به افراد لیقب این مشکل

 انتظار یتوانای شودیم باعث که دارد ارتباط رفتارشان
 ،یاحتمال يامدهایپ به توجه بدون و باشند نداشته را دنیکش

 و يمنزو یاجتماع لحاظ از و بزنند يکار انجام به دست
 که تکانه کنترل مهارت اام باشند؛ ریپذبیآس یروان ازلحاظ
 باعث است، یخودتقویت و یخودارزیاب ،یخودنظارت متضمن

 خود در را ذکرشده يهامهارت آموزاندانش که شودیم
 را خود فیتکال دیگران، کمک به ازین بدون و نمایند تقویت
 برآیند یاجتماع يهاتیلئومس عهده از و دهند انجام

 از ).1394 فرد، رضایی و مرز کوله بگیان عباسی، (نریمانی،
 2بارکلی اجرایی عملکرد مدل طبق توانیم دیگر، طرف

 ياجرا ،مدل نیا طبق نمود. تبیین را مورد این )1997(
 فعال، حافظه ،مثال عنوان(به ییاجرا عملکرد چهار کارآمد
 به )يبازساز و گفتار يسازیداخل ک،یتحر میخودتنظ
 ییاجرا عملکرد چهار نیا .دارد یبستگ يرفتار یبازدارندگ
 کنترل با نوجوان .دارند یلیتحص تیموفق در یمهم نقش
 نهیزم در فیضع عملکرد يباال خطر معرض در فیضع تکانه

 یلیتحص فیضع عملکرد نیبنابرا و ییاجرا هايعملکرد
 ایسنبرگ، ونشیندل، يهاافتهی با حاضر پژوهش جینتا .است

                                                
1. Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz & Swann 

2. Barkely 

 تکانه کنترل که دارد مطابقت )2017( 3اسپینارد و والینت
 یلیتحص شرفتیپ و زشیانگ نیب مثبت رابطه تواندیم
 یبارکل ییاجرا عملکرد مدل .کند يگرواسطه را فیضع

 ،مثال عنوان(به يرفتار مهار که دهدمی نشان )1997(
 احساسات، یمیخودتنظ کار، نهیبه حافظه يبرا )تکانه کنترل
 و تأمل ،مثال عنوان(به گفتار يسازیدرون ک،یتحر و زهیانگ

 يبازساز و است مهم اریبس )زبان قیطر از خود از سؤال
 کنترل و ؛)یحرکت حرکات و یکالم تسلط ،مثال عنوان(به

 اوکب، (رلی، دارد میمستق رابطه یلیتحص شرفتیپ با تکانه
 يهامهارت ).2016 ،4دگویت و استرمن ویلمر، گرمین،
 طوربه گريتکانش همان یا و هاپاسخ کنترل فیضع
 تعامالت مدرسه، نمرات به مربوط مشکالت یتوجهقابل
 را مدرسه در کار به نسبت نگرش و مدرسه رفتار ،یاجتماع

 بالقوه تیماه يگرتکانش .کندیم ینیبشیپ کودکان در
 و عیسر پاسخ که دارد وجود يموارد .دارد يناسازگار
 ،خطرناك بالقوه و نامشخص هايموقعیت يجستجو
 که است يابعاد داراي يگرتکانش البته هستند. سودمند

 یعیوس فیط بلکه سالم تیجمع یعیطب رفتار تنهانه تواندیم
 فیتوص ینیبال يهانمونه نیب در را یپزشکروان عالئم از
 مختلف رفتارهاي انتخاب حوزه در تواندیم متغیر این .کند

 فان، (وانگ، شود مطلوب تحصیلی عملکرد از مانع نوجوانی،
و و تائو  اتیادب )2008( 6موندیدا و بلر ).2017 ،5گائ

 میتنظ ییتوانا که دادند نشان و کردند یبررس را گريتکانش
 یآمادگ در مهم عامل دو یتکانش يرفتارها مهار و توجه
 7فنگ و وویل .هستند یدبستانشیپ کودکان در مدرسه

 کنترل، درباره خود يمرور مطالعات در ،)2014(
 کنترل که ندداد گزارش آموزش، و ییاجرا يعملکردها

 در مهدکودك کودکان نیب در یاجتماع روابط ءارتقا به تکانه
 گزارش )2011( 8جنکینز و دمري .کندیم کمک رشد حال
 بدون خشن اقدامات ،مثالعنوان(به يگرتکانش که کردند

                                                
3. VanSchyndel, Eisenberg, Valiente, Spinrad 

4. Riley, Okabe, Germine, Wilmer, Esterman, DeGutis 

5. Wang, Fan, Tao, GAO 

6. Blair, Diamond 

7. Liu & Feng 

8. Demaray, Jenkins 
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 در را اتیاضیر و خواندن در فیضع نمرات )قیدق یبررس
  .کندیم ینیبشیپ دبستان آموزاندانش نیب

 کهنیا بر مبنی پژوهش از آمدهدستبه یافته تبیین در
 رابطه در میانجی نقش تحصیلی، انگیزش چگونه
 توانیم ،کندیم ایفا را تحصیلی عملکرد با گريتکانش
 به یابیدست جهت تالش به لیتما ،تحصیلی زشیانگ گفت:
 يبرا مهم کننده ینیبشیپ کی عنوانبه و است تیموفق

 مورد یلیتحص عملکرد در شرفتیپ ازجمله یشناخت عملکرد
 جنگی، و سنگانی خورشیدي، (رسولی ردیگیم قرار توجه

 هستند، ییباال تحصیلی انگیزش يدارا که يافراد .)1398
 .شوندیم موفق دارد يباالتر يدشوار درجه که یفیتکال در

 يبرا و دارند تحصیلی زشیانگ که افراد از یگروه
 گر،ید یگروه کنند،یم تالش تیموفق به یابیدست
 تالش شکست از يدور يبرا و دارند یمنف زشیانگ
 نشان زین یلیتحص طیمح در رانیفراگ رفتار .کنندیم

 همه که است یمهم صهیخص زشیانگ که دهدمی
 این ازجمله .دهدمی قرار ریتأث تحت را آنان يهاتیفعال
 با باال تحصیلی انگیزش است. گريتکانش ،هاتیفعال
 از که دهدمی را یتوانای این افراد به خود، مدیریت تیقابل

 و يدیناام رینظ ،یرونیب و یدرون نامطلوب لعوام دخالت
 و نماید يریشگیپ یرونیب لعوام سایر و ینیمگغ ،یخستگ
 و کرد خواهند احساس يشتریب یدرون رضایت بیترت بدین

 کسب در و داده بروز خود از کمتري تکانشی رفتارهاي
 آموزشی محیط در بهتر عملکرد به منجر که هاییمهارت
   بود. خواهند ترموفق است،
 اعتماد تحصیلی، انگیزش سطح ارتقاء با گفت توانیم
 و... اجتماعی آموزشی، ئلمسا با مقابله يبرا يشتریب بنفس

 این .شوندیم روهروب آنها با يمؤثرتر نحو به و کرده دایپ
 این و دارند يشتریب ینیبخوش مسائل حل به نسبت افراد
 منجر که ییهاتیفعال از آموزدانش که شودیم ثباع مسئله
 با که چرا کند؛ اجتناب ،شودیم آنها در تکانشی رفتارهاي به

 تقویت خود در را باورهایی آموزدانش باال، انگیزش داشتن
 عوامل به منوط را تحصیل در موفقیت بیشتر که دکنیم

 رفتارهاي که هاییمهارت داشتن و موفقیت انگیزه و درونی
 که داشت انتظار توانیم لذا، د.دانیم داده کاهش را تکانشی
 عملکرد با گريتکانش بین رابطه بتواند تحصیلی انگیزش
   نماید. يگریانجیم را تحصیلی

 آن با پژوهش این در محقق که هاییمحدودیت ازجمله
 فقط پژوهش این در است: زیر شرح به است شده مواجه
 تعمیم در لذا اند.گرفته قرار بررسی مورد دختر آموزاندانش
 نمود. احتیاط باید پسر آموزاندانش به پژوهش این نتایج
 به که بود پژوهش ابزارهاي به مربوط نیز محدودیت دومین
 در است ممکن ،شده استفاده هاهنامپرسش از نکهیا دلیل
 به که بود نیا زین آخر تیمحدود کند. ایجاد سوگیري نتایج
 امکان کرونا روسیو شیوع لیدل به مناسب طیشرا نبود لیدل

   نداشت. وجود هاهنامپرسش حضوري ياجرا
 عملکرد با گريتکانش معنادار رابطه به توجه با

 پیشنهاد مدارس مشاوران به توانیم آموزان،دانش تحصیلی
 بیشتر آشنایی جهت آموزشی ییهاکارگاه که کرد
 تکانشی رفتارهاي با والدین و مدیران معلمان، آموزان،دانش

 نمایند. اجرا آموزاندانش تحصیلی عملکرد در آن نقش و
 بین رابطه در انگیزش میانجی نقش به توجه با همچنین
 مسئوالن به آموزان،دانش تحصیلی عملکرد با گريتکانش
 داراي که یآموزاندانش که شودیم پیشنهاد مدارس
 جلسات قیطر از و شوند شناسایی هستند گريتکانش
 شکست، همچون موضوعاتی درباره را آنها دیدگاه مشاوره
 محیطی هايمحدودیت و موانع و يریپذانعطاف اشتباه،
 دیدگاه يریگشکل از و کرد تعدیل اهداف به رسیدن براي
 افراد تا کرد جلوگیري موضوعات این به نسبت منفی
 گريتکانش صفات هرچه رو این از شوند. بهنجار گرتکانش
 تحصیلی عملکرد جهیدرنت و شدهتیتقو انگیزش شود، کمتر
  .شودیم بهتر نیز

  منابع
 و يگرتکانش مثبت، عواطف رابطه یبررس ).1397( س احمدپوري،
 دختر آموزاندانش در یلیتحص عملکرد با مدرسه يسازگار
 ارشد، کارشناسی نامهانیپا .ذهیا شهر دوم متوسطه مقطع
 خوزستان. استان نور پیام دانشگاه

 و گريتکانش .)1387( آ ،مکري ،م. ،فردرضوان ،ح. ،اختیاري
 هايبررسی و هادیدگاه بازبینی آن: ارزیابی گوناگون ابزارهاي
 14 .ایران بالینی یشناسروان و یپزشکروان مجله شده.انجام

)3:( 257-247.  
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 یسنجروان يهایوارس ).1382( و فرزاد، و م. شهرآراي، ن.، باقري،
 يهارستانیدب آموزاندانش بین در تحصیلی انگیزش مقیاس
 .24 - 11 ،1 ،رفتار دانشور تهران،

 مدل ).1397( ذ پیرانی، و ؛ح احمدیان، ي.، یاراحمدي، ع.، پیرانی،
 و شرفتیپ اهداف اساس بر یلیتحص يریدرگ يساختار
 آموزاندانش در یلیتحص زشیانگ يگریانجیم با یمیخودتنظ
 علمی فصلنامه .المیا شهر دوم متوسطه دوره دختر

   .172-149 )،3( 17 ،آموزشی هاينوآوري
 انتخاب نیب ارتباط ).1399( ر ی،میکر .،ط ي،دیص .،ه ی،لیجبرائ

 :انیدانشجو در يکاراهمال با یجانیه یشانیپر و یتکانش
 گرفتن نظر در و انتظار مورد یمانیپش ياواسطه نقش

  .93-79 ،)1( 8 ،یشناخت یشناسروان فصلنامه .ندهیآ يامدهایپ
 ینمانام و فرایند ذهنی يسازهیشب تأثیر بررسی ).1383( ف درتاج،
 هنجاریابی و ساخت دانشجویان تحصیلی عملکرد بهبود در

 دانشگاه تهران دکترا، نامهانیپا تحصیلی. عملکرد آزمون
  ی.شناسروان و تربیتی علوم دانشکده طباطبایی، عالمه

 الگویابی ).1398( ع شجاعی، ح.، نادري، غ.، صرامی، ف.، رسولی،
 يکاراهمال و امتحان اضطراب بین ارتباط در انگیزش
 راهبردهاي پژوهشی - علمی دوماهنامه .پیشرفت با تحصیلی
  .84-91 ):1( 12 .پزشکی علوم در آموزش

 ).1398( ایپر ی،جنگ ؛رضایعل ی،سنگان ؛فاطمه ي،دیخورش یرسول
 یلیتحص شرفتیپ با کنترل منبع و یلیتحص يکاراهمال رابطه
 فصلنامه .شرفتیپ زشیانگ یانجیم نقش :يپرستار انیدانشجو
   .67-57 ،)2( 5 ،یراپزشکیپ و ییماما ،يپرستار
 ).1390( م شاهی عسکر ف.، ثروت، ح.، احرامپوش، .،س مظلومی،

 رفتارهاي با آن ارتباط و تحصیلی انگیزش میزان بررسی
 پژوهشی علمی مجله .پسر دانشجویان در بهداشتی پرخطر
  .184-190 ):3( 8 .یزد صدوقی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 ا فرد، رضایی و م.، مرز، کوله بگیان م.، عباسی، م.، نریمانی،
 پردازش بر توجه و تکانه کنترل آموزش یاثربخش ).1394(
 مبتالبه آموزاندانش یپرتحواس و يگرتکانش ،یجانیه

 )،9( 5 ،رفتاري و شناختی علوم هايپژوهش ی.اضیر اختالل
1-22.  
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