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چكيده
 پيشرفت و ي بين احساس تعلق به مدرسه با انگيزهي حاضر بررسي رابطهپژوهشهدف از 

423نمونه مورد مطالعه شامل . باشد ميآموزان مدارس متوسطه شهر اصفهانعملكرد تحصيلي دانش
اي اي چند مرحلهگيري خوشهباشد كه به روش نمونهآموز در مقطع متوسطه شهر اصفهان ميدانش

 بتي ي احساس تعلق به مدرسهيگيري احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامهبراي اندازه. اندانتخاب شد
ييد أ متخصصان موضوعي مورد تيرسشنامه به وسيلهروايي اين پ. استفاده شده است) 2005(و بري

گيري دست آمده است، براي اندازهه  ب92/0قرارگرفته و پايايي اين پرسشنامه توسط آلفاي كرانباخ 
روايي اين پرسشنامه . الي استفاده شده استؤ س29فرم ) 1970(پيشرفت از پرسشنامه هرمنسانگيزش

دست آمده ه  ب82/0ه و پايايي اين پرسشنامه در تحقيق حاضر ييد قرار گرفتأتوسط متخصصان مورد ت
هاي داده. ها استفاده شده استآموزان از معدل كل آنگيري عملكرد تحصيلي دانشو براي اندازه. است

 حاضر توسط همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان مورد تحليل قرار گرفته است و نتايج پژوهش
پيشرفت و هاي احساس تعلق به مدرسه با انگيزشلفهؤ قوي بين مي رابطهي بيان كنندهپژوهش

نتايج حاصله از تحليل رگرسيوني . باشدهاي شهر اصفهان ميآموزان دبيرستانعملكرد تحصيلي دانش
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هاي ارتباط با مدرسه، احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه و مشاركت لفهؤمبين اين است كه م
. باشندآموزان مورد بررسي ميپيشرفت دانشبيني كنندگي انگيزشيشدر مدرسه داراي قدرت پ

 عملكرد يبيني كنندههاي مشاركت در مدرسه، ارتباط با مدرسه و حمايت معلم پيشلفهؤهمچنين م
.باشدآموزان دبيرستاني شهر اصفهان ميتحصيلي دانش

د تحصيليپيشرفت، عملكراحساس تعلق به مدرسه، انگيزش: يكليدهاي واژه

مقدمه

پس از . باشد مي نيازهاي ضروري انسانيمين كنندهأمحيط خانوداگي تا سن نوجواني ت

. شودطي دوران كودكي و با پاي گذاشتن انسان به دوران نوجواني تغييراتي در وي حاصل مي

ي از چه در نظر بسيارآن. توان به تمايل به كسب استقالل اشاره كرداز جمله اين تغييرات مي

خورد اين است كه در اين سن نوجوانان شناسي و تعليم و تربيت به چشم ميمتخصصان روان

 محيط همساالن در غالباً. اي به محيط خارج از خانواده دارندبراي كسب استفالل توجه ويژه

از قبيل استعمال دخانيات، انحرافات (باشد و انحرافاتاين سن چندان محيط سالمي نمي

از جمله ). 2005، 1بتي و بري(شوددر آن به وفور يافت مي) صرف مواد مخدرجنسي و م

توان براي خانواده و محيط همساالن يافت محيط مدرسه هايي كه در اين سن ميجايگزين

محيط مدرسه در صورتي كه نيازهاي اصلي نوجوان را در اين سن ارضا كند باعث . باشدمي

اين نيازها عبارتند از ثبات، . شودبه مدرسه در نوجوان ميايجاد تعلق خاطر يا احساس تعلق 

آموز هايي براي رقابت، مواظبت و حمايت از دانشهاي استقالل فردي، فرصتافزايش موقعيت

).2007، 2راو، استوارت و پاترسون(و پذيرفته شدن در جمع دوستان

، پيوند با 4 مدرسه دلبستگي به: عبارتند از3هاي معادل احساس تعلق به مدرسههواژ

ها به يك ولي به طور كلي تمام اين واژه. 7اي، جامعه مدرسه6، مشاركت در مدرسه5مدرسه

هم احساس جزيي از كل بودن در مدرسه و احساس مسئوليت و مفهوم اشاره دارند و آن

جميرسون، (اهميت داشتن سرنوشت مدرسه و ميزان رسيدن به اهداف مورد نظر در مدرسه

1- Beaty & Berw
2-  Rowe, Stewart, & Patterson
3- School connectedness
4- School attachment
5- School bonding
6- School engagement
7- School community
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).2007،  و همكارانروا؛ 2003، 1س و گريفكمپو

داري از احساس تعلق به مدرسه عالوه بر ايجاد محيطي سالم براي نوجوانان در ربرخو

هاي پردازان داراي بازدهجهت كسب شخصيت مستقل و اجتماعي شدن به اعتقاد نظريه

آموزي كه احساس معتقد است كه دانش) 1993 (2براي مثال گودنو. باشدتحصيلي مثبتي نيز مي

داند و همين امر هاي مدرسه سهيم و متعهد ميتعلق به مدرسه داشته باشد خود را در فعاليت

آموزان در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر مدرسه  پيشرفت در دانشيباعث افزايش انگيزه

س بر اين امر معتقد است كه برخورداري از اين احسا) 2003(3همچنين موريسون. شودمي

با توجه به اين نظريات و عدم بررسي . شودآموزان ميباعث بهبود پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان در داخل كشور اين تحقيق به هاي تحصيلي دانشثير اين متغير بر روي بازدهأرابطه و ت

پيشرفت و عملكرد تحصيلي دنبال بررسي رابطه بين احساس تعلق به مدرسه با انگيزش

.باشديرستاني ميآموزان دبدانش

پژوهشپيشينه 

ثير رفتار معلم و أتحقيقي با عنوان انگيزش در كالس، تدر) 1993 (4اسكينر و بلمونت

نتايج . آموزان در كالس درس به بررسي همبستگي ميان اين متغيرها پرداختندمشاركت دانش

ه داراي نقش هاي مدرسآموزان در فعاليت اين مطلب است كه درگيري دانشيبيان كننده

.باشد ميآموزان در طول تحصيلاساسي در برانگيختن حس استقالل و انگيزش دانش

 بين احساس تعلق به مدرسه و دوستان با يدر پژوهشي به بررسي رابطه) 1993(گودنو

 اين است كه تعلق به يها بيان كنندهنتايج بررسي آن. آموزان پرداختنددانشپيشرفت انگيزش

باشد و همچنين آموزان مي دانشپيشرفت انگيزشبيني كنندگيراي قدرت پيشدوستان دا

ري احساس تعلق به گبا ميانجيپيشرفت ا انگيزشاحساس تعلق به مدرسه داراي رابطه ب

.باشد ميدوستان

اي به در تحقيق خود كه به صورت طولي و در نمونه) 2004 (5ونت زل، باري و كالدول

1-  Jimerson, Campos, & Greif
2-  Goodnow
3- Morrison
4-  Skinner & Belmont
5-   Wentzel, Barry, & Caldwell
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آموزان بدون دوست صميمي در ام شده بود به اين نتيجه رسيدند كه دانش نفر انج242تعداد

تري نسبت به هاي هيجاني بيشتر و ناهنجاريكالس درس داراي پيشرفت تحصيلي كم

.آموزان داراي دوست صميمي بودنددانش

ي اين است كه احساس اوليهيبيان كننده) 2007 (1نتايج تحقيق كرام، دوراند و وارفيلد

 سال 5ها در طول هاي تحصيلي آنه بازديبيني كنندهآموزان نسبت به مدرسه پيشانشد

در تحقيقي به بررسي ادامه و تغييرات در ) 2009 (2لداد و ديناال. باشد دبستان مييدوره

 پيشرفت تحصيلي آنان از سال اول يبيني كنندهآموزان به مدرسه به عنوان پيشدلبستگي دانش

هاي اول تا هشتم را  پايهآموز دانش383، سالگي13 تا 5محققان از سن. داختندتا هشتم پر

، اين است كه احساس تعلق در سنين اوليهيها بيان كنندهيافته. مورد بررسي قرار دادند

در ) 2001 (3 اليسون و هلن.باشد پيشرفت تحصيلي آنان در سنين باالتر مييبيني كنندهپيش

ثير محيط كالس روي تغيير در پيشرفت تحصيلي و مشاركت در كالس أتتحقيقي به بررسي 

نتايج .  هفتم و هشتم بوده استهايآموز در پايه دانش233نمونه تحقيق شامل. درس پرداختند

چنين آموز از حمايت معلم، هم اين است كه فاكتورهاي كالسي از قبيل درك دانشيبيان كننده

ت كالسي، هدف مشترك باعث افزايش پيشرفت تحصيلي آموزان، مشاركتعامل با دانش

.شودآموزان ميدانش

اي در در تحقيقي به بررسي تعلق اجتماعي و مدرسه) 2007( و همكاران4بوند

 سالمت روان و پيشرفت تحصيلي در طول يبيني كنندهآموزان پايه اول به عنوان پيشدانش

باشد كه دلبستگي اجتماعي و ج حاكي از اين مينتاي.  طولي چهار ساله پرداختندييك مطالعه

بيني بازدهاي تحصيلي و رفتار بهنجار  تحصيل داراي قدرت پيشاي در سال اولمدرسه

. باشدهاي بعدي ميآموزان در سالاجتماعي دانش

آموزان در تحقيقي به بررسي مشاركت دانش) 2009 (5آرشمبولت، جانسوز، فالو و پاگاني

مشاركت . آموزان سال اول دبيرستان پرداختندتباط آن با ترك تحصيل دانشدر مدرسه و ار

گيري قرار هز رفتاري، شناختي و عاطفي مورد اندايآموزان در مدرسه در سه حيطهدانش

1- Cram, Durand, & Warfield
2-   Ladd & Dinella
3-  Allison & Helen
4-   Bond
5-   Archambault, Janosz, Fallu, & Pagani
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بيني كنندگي منفي ترك تحصيل به طور كلي مشاركت در مدرسه داراي قدرت پيش. گرفت

.آموزان بوده استدانش

آموزان در هاي دانشثير مشاركتأدر تحقيقي به بررسي ت) 2011(ان و همكار1رسكي

 كه مشاركت در نشان دادنتايج تحقيق وي . آموزان پرداخته استمدرسه بر روي يادگيري دانش

آموزان دانشيآموزان و همچنين انگيزهثير بر روي يادگيري دانشأهاي مدرسه داراي تفعاليت

.باشدمي

ثر بر ؤاستفاده از روش مدل معادالت ساختاري به بررسي عوامل مبا ) 1388(عرفاني

نتايج حاصله از اين . آموزان دبيرستاني شهر همدان پرداخته استپيشرفت تحصيلي دانش

ثيرگذار بر روي عملكرد تحصيلي أ اين است كه يكي از عوامل تيهندهدتحقيق نشان 

آموزان در كالس و ديگر دانشآموزان مورد بررسي روابط بين فردي با معلم دانش

.باشد ميدرس

 سازگاري اجتماعي، پذيرش همساالن و ي در پژوهشي به بررسي رابطه)1391(مرداني

بر اساس . آموزان راهنمايي شهر اصفهان پرداختخودپنداره با عملكرد تحصيلي دانش

نتايج . دار بوديهاي پژوهش، همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه با عملكرد تحصيلي معنيافته

ن اين مطلب است كه سازگاري اجتماعي، پذيرش همساالن و خودپنداره داراي اين تحقيق مبي

در اين بين . باشندآموزان مورد بررسي ميبيني كنندگي عملكرد تحصيلي دانشقدرت پيش

.ين باالتري بوديسازگاري اجتماعي و پذيرش داراي قدرت تب

 تحصيلي و يكالس بر روي انگيزه جوي بررسي رابطهدر تحقيقي به) 1392(محمدي

نتايج اين تحقيق .  ابتدايي شهرستان كرج پرداخته استيآموزان دورهعملكرد تحصيلي دانش

ن اين مطلب است كه احساس جامعه كالسي بودن باعث افزايش عملكرد تحصيلي مبي

آموزان مورد بررسي  پيشرفت دانشيشود ولي داراي رابطه معناداري با انگيزه ميآموزاندانش

.باشدنمي

پژوهشاهداف 

آموزان پيشرفت دانشهاي احساس تعلق به مدرسه با انگيزشلفهؤ تعيين رابطه بين م-1

1-  Reschly
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.ي متوسطه نظري شهر اصفهاندوره

هاي احساس تعلق به لفهؤپيشرفت بر اساس مبيني كنندگي انگيزش تعيين قدرت پيش-2

.ي متوسطه نظري شهر اصفهانآموزان دورهانشمدرسه در ميان د

آموزان هاي احساس تعلق به مدرسه با عملكرد تحصيلي دانشلفهؤ تعيين رابطه بين م-2

.ي متوسطه نظري شهر اصفهاندوره

هاي احساس تعلق به لفهؤبيني كنندگي عملكرد تحصيلي بر اساس م تعيين قدرت پيش-4

.ي متوسطه نظري شهر اصفهانهآموزان دورمدرسه در ميان دانش

پژوهشهاي الؤس

ي آموزان دورهپيشرفت دانشهاي احساس تعلق به مدرسه و انگيزشلفهؤآيا بين م-1

متوسطه نظري شهر اصفهان رابطه معناداري وجود دارد؟

پيشرفت بيني انگيزشهاي احساس تعلق به مدرسه قادر به پيشلفهؤآيا م-2

باشد؟ نظري شهر اصفهان ميي متوسطهآموزان دورهدانش

ي آموزان دورههاي احساس تعلق به مدرسه و عملكرد تحصيلي دانشلفهؤآيا بين م-3

متوسطه نظري شهر اصفهان رابطه معناداري وجود دارد؟

بيني عملكرد تحصيلي هاي احساس تعلق به مدرسه قادر به پيشلفهؤآيا م-4

باشد؟ي مي متوسطه نظري شهر اصفهانآموزان دورهدانش

پژوهششناسي روش

پژوهشروش 

در اين نوع . باشد مياين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي و از نوع تحقيقات همبستگي

.باشد ميها يا صفت مورد مطالعه در جامعهتحقيقات محقق به دنبال بررسي ويژگي

گيريجامعه و روش نمونه

در اين تحقيق به . باشدر اصفهان ميهاي شه دبيرستاني تحقيق حاضر شامل كليهيجامعه

ترتيببه اين . گرفتانجام اي اي چندمرحله به روش خوشهگيري نمونه،دليل گستردگي جامعه
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 به صورت تصادفي  وكه از ميان مناطق آموزش و پرورش شهر اصفهان دو منطقه انتخاب شد

انتخاب شد و ) دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه(در مناطق مذكور چهار مدرسه

.گرديدگيري تصادفي توزيع آموزان اين مدارس به روش نمونهها در ميان دانشپرسشنامه

آوري اطالعاتابزار جمع

 احساس تعلق به مدرسه بري و بتي يگيري احساس تعلق به مدرسه پرسشنامهبراي اندازه

ده مقياس احساس تعلق اين پرسشنامه داراي شش خر. مورد استفاده قرار گرفته است) 2005(

به همساالن، احساس مشاركت در مدرسه، احساس مشاركت در جامعه، ارتباط با مدرسه، 

. باشدآموزان و احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه ميحمايت معلم از دانش

الي ؤ س29پيشرفت هرمنس فرم  انگيزشيپيشرفت از پرسشنامهگيري انگيزشبراي اندازه

ها استفاده آموزان از معدل كل آنگيري عملكرد تحصيلي دانشبراي اندازهو . ده استاستفاده ش

.شده است

پژوهشروايي و پايايي ابزار 

ييد متخصصان موضوعي رسيده أاحساس تعلق به مدرسه به تيروايي محتوايي پرسشنامه

آلفاي به دست آمده .  پايايي پرسشنامه از آلفاي كرانباخ استفاده شده استيو براي محاسبه

يلفهؤهاي اين پرسشنامه براي مدر خرده مقياس.  به دست آمده است92/0براي اين پرسشنامه 

آموز  احساس حمايت معلم از دانشيلفهؤ، براي م89/0احساس تعلق به همساالن پايايي

س ، براي احسا89/0، براي احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه پايايي84/0پايايي

 و براي 84/0 ارتباط با مدرسه پايايييلفهؤ، براي م66/0آموز در جامعه پايايي مشاركت دانش

اشاره به اين نكته در .  به دست آمده است92/0 احساس مشاركت در مدرسه پايايي يلفهؤم

به روش آلفا ) 2005( بتي و بريياينجا ضروري است كه پايايي كلي اين پرسشنامه در مطالعه

. به دست آمده است76/0نباخ كرا

ضريب . ييد شده استأ پيشرفت هرمنس توسط متخصصان تي انگيزهيروايي پرسشنامه

و با استفاده از آزمون 84/0كرونباخ پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي) پايايي(قابليت اعتماد 

ش پايايي اين ابزار در اين پژوه). 1385پيربلوطي، (بوده است82/0مجدد در تحقيقات قبلي 
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. به دست آمده است82/0با استفاده از آلفاي كرانباخ

هاروش تحليل داده

هاي اين تحقيق از همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه با ورود براي تحليل داده

spssها نرم افزار مورد استفاده براي تحليل داده. متغيرها به صورت همزمان استفاده شده است

.شدبامي

پژوهشهاي يافته

هاي آموزان دبيرستانپيشرفت دانشآيا بين احساس تعلق به مدرسه و انگيزش: سوال اول

 معناداري وجود دارد؟يشهر اصفهان رابطه

1نتايج حاصله در جدول . ال از همبستگي پيرسون استفاده شده استؤبراي تحليل اين س

.ارايه شده است

پيشرفتهاي احساس تعلق به مدرسه با انگيزشفهلؤ همبستگي بين م. 1جدول 

پيشرفتانگيزش
احساس تعلق به مدرسه

sigمقدار همبستگي
63/0001/0احساس تعلق به همساالن

66/0001/0مشاركت در جامعه
63/0001/0ارتباط با مدرسه

71/0001/0رعايت عدالت و احترام در مدرسه
73/0001/0مشاركت در مدرسه

60/0001/0حمايت معلم
62/0001/0احساس تعلق به مدرسه

هاي احساس تعلق به مدرسه داراي لفهؤشود تمام م ديده مي1طور كه در جدول همان

.باشند ميپيشرفتبا انگيزش) 05/0در سطح (ارتباط معنادار

آموزان انشپيشرفت دبيني انگيزشآيا احساس تعلق به مدرسه قادر به پيش: ال دومؤس

باشد؟ ميدبيرستاني شهر اصفهان

ال فوق از روش رگرسيون چندگانه با ورود متغيرها به صورت همزمان ؤبراي بررسي س

. ارايه شده است2نتايج حاصله در جدول . استفاده شده است
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س تعلق به مدرسه و انگيزه پيشرفت احسا خالصه مدل رگرسيون متغيرها. 2جدول 

)R(همبستگي چندگانه
ضريب تعيين

)R2(
R2

تعديل شده
خطاي استاندارد برآورد

)S.E.E(
81/066/065/053/0

شود، مقدار ضريب همبستگي چندگانه محاسبه  مالحظه مي2همان طور كه در جدول 

 و مقدار ضريب تبيين 81/0بين وارد شده به مدل و متغير مالك شده بين شش متغير پيش

 اين شش متغير ي درصد از تغييرات متغير انگيزش پيشرفت به وسيله66يعني . باشدمي66/0

 تغييرات متغير مالك توسط متغيرهاي ديگري كه يگردد و بقيهوارد شده به مدل تبيين مي

همچنين مقدار ضريب تبيين . گردداند تبيين ميها را در نظر نگرفته و وارد مدل نشدهمحقق آن

در ادامه براي بررسي . باشد مي65/0برابر با ) درجه آزاديبا در نظر گرفتن (تعديل شده 

بيني متغير توانند در پيشبين ميكه آيا متغيرهاي پيشمعناداري رگرسيون يعني آزمون اين

 نتايج اين .شود مراجعه ميFثر باشند يا خير به آزمون تحليل واريانس و معناداري ؤمالك م

. آمده است3تحليل در جدول 

بين و انگيزه پيشرفت  نتايج محاسبه تحليل واريانس يك راهه متغيرهاي پيش. 3جدول 

منبع تغييرات
مجموع

مجذورات
درجه
آزادي

ميانگين
Fsigمجذورات

39/235623/39رگرسيون
48/12041629/0خطا
87/355422كل

46/135001/0

05/0در سطح ) 46/135(ت آمده دسه  بFشود مالحظه مي3همان گونه كه در جدول 

 اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار بوده و دوم اين كه حداقل .معنادار است

براي فهم اين مطلب از . ثر بوده استؤبيني متغير وابسته ميكي از متغيرهاي مستقل در پيش

4نتايج اين بررسي در جدول . شود همبسته استفاده ميtضرايب تفكيكي رگرسيوني و آزمون 

.آمده است

هاي احساس تعلق به همساالن، لفهؤگونه بيان داشت كه متوان اين مي4با توجه به جدول 

بيني ارتباط با مدرسه، احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه، مشاركت در مدرسه پيش
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 پيشرفتيبين با انگيزه متغيرهاي پيشtمون  ضرايب رگرسيوني و نتايج آز. 4جدول 
استانداردضرايبضرايب استاندارد نشده

متغيرها
bStd. ErrorB

Tsig

/33/48103/013/8001ضريب ثابت
/08/03/010/023/202تعلق به همساالن
/005/03/006/014/147مشاركت در جامعه
/09/004/009/019/202ارتباط با مدرسه

/011/0002/026/028/5001احساس رعايت عدالت و احترام
/37/003/42/81/10001مشاركت در مدرسه

/04/003/005/014/125حمايت معلم

معادله رگرسيوني آن به شرح زير. باشدآموزان مورد بررسي مي پيشرفت دانشي انگيزهيكننده

.باشدمي

+)ارتباط با مدرسه(09/0+)احساس تعلق به همساالن(08/0+33/48=پيشرفتانگيزش

)مشاركت در مدرسه(37/0+  احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه011/0

آيا ارتباط معناداري بين احساس تعلق به مدرسه با عملكرد تحصيلي : ال سومؤس

دبيرستاني شهر اصفهان وجود دارد؟آموزان دانش

نتايج حاصله در جدول . ال فوق از همبستگي پيرسون استفاده شده استؤ سبراي بررسي

. ارايه شده است5

هاي احساس تعلق به مدرسه با عملكرد تحصيليلفهؤ همبستگي بين م. 5جدول 
عملكرد تحصيلي

احساس تعلق به مدرسه
sigمقدار همبستگي

56/0001/0احساس تعلق به همساالن
38/0001/0مشاركت در جامعه

56/0001/0رعايت عدالت و احترام در مدرسه
69/0001/0مشاركت در مدرسه
56/0001/0حمايت معلم

57/0001/0احساس تعلق به مدرسه

هاي احساس تعلق به مدرسه و عملكرد لفهؤشود بين م ديده مي5همان طور كه در جدول 

. وجود دارد05/0ناداري در سطح  معي رابطه،آموزان مورد بررسيتحصيلي دانش
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آموزان بيني عملكرد تحصيلي دانشآيا احساس تعلق به مدرسه قادر به پيش: ال چهارمؤس

باشد؟دبيرستاني شهر اصفهان مي

ال فوق از رگرسيون چندگانه با ورود متغيرها به صورت همزمان استفاده ؤبراي بررسي س

. ارايه شده است6يين آن در جدول ضريب همبستگي چندگانه و ضريب تع. شده است

 احساس تعلق به مدرسه و عملكرد تحصيلي هايلفهؤخالصه مدل رگرسيون م.6جدول 

)R(ضريب همبستگي چندگانه 
ضريب تعيين

)R2(
R2

تعديل شده
خطاي استاندارد برآورد

)S.E.E(
75/057/056/068/1

ضريب همبستگي چندگانه محاسبه شده شود مقدار  مالحظه مي6همان طور كه در جدول 

57/0 و مقدار ضريب تبيين 75/0بين وارد شده به مدل و متغير مالك بين شش متغير پيش

 اين شش متغير وارد ي درصد از تغييرات متغير عملكرد تحصيلي به وسيله57يعني . باشدمي

ها ي ديگري كه محقق آنگردد و بقيه تغييرات متغير مالك توسط متغيرهاشده به مدل تبيين مي

با در (ن تعديل شده يمقدار ضريب تبي. گردداند تبيين ميرا در نظر نگرفته و وارد مدل نشده

در ادامه براي بررسي معناداري رگرسيون يعني . باشد مي56/0برابر با ) نظر گرفتن درجه آزادي

ثر باشند يا خير به ؤ مالك مبيني متغيرتوانند در پيشبين ميكه آيا متغيرهاي پيشآزمون اين

 آمده 7كنيم كه نتايج اين تحليل در جدول  مراجعه ميFآزمون تحليل واريانس و معناداري 

.است

هاي احساس تعلق با عملكرد تحصيليلفهؤ نتايج تحليل واريانس يك راهه م. 7جدول 

Fsigميانگين مجذوراتdfمجموع مجذوراتتغييرات
64/1569660/261رگرسيون
16/118241684/2خطا
80/2751422كل

05/92001/0

05/0در سطح ) 05/92(دست آمده ه  بFشود  مالحظه مي7همان گونه كه در جدول 

معنادار است و اين مطلب گوياي آن است كه اوالً رگرسيون معنادار بوده و دوم اين كه حداقل 
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براي فهم اين مطلب از . ثر بوده استؤغير وابسته مبيني متيكي از متغيرهاي مستقل در پيش

8نتايج اين بررسي در جدول . شود همبسته استفاده ميtضرايب تفكيكي رگرسيوني و آزمون 

.آمده است

هاي احساس تعلق با عملكرد تحصيليلفهؤ مt ضرايب رگرسيوني و نتايج آزمون . 8جدول 

ضرايب
استاندارد نشده

ضرايب
ندارداستا متغيرها

bStd. ErrorB
Tsig

72/932/023/30001/0ضريب ثابت
213/012/009/074/108/0تعلق به همساالن
14/009/007/048/113/0مشاركت در جامعه
12/110/045/046/10001/0مشاركت در مدرسه

007/0007/005/001/131/0احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه
/66/013/025/006/5001ارتباط با  مدرسه
35/011/017/021/3001/0حمايت معلم

هاي مشاركت در مدرسه، لفهؤگونه بيان داشت كه متوان اين مي8با توجه به جدول 

آموزان  عملكرد تحصيلي دانشيبيني كنندهآموز پيشارتباط با مدرسه و حمايت معلم از دانش

.باشدمعادله حاصله به شرح زير مي. باشندهر اصفهان ميدبيرستاني ش

35/0+)ارتباط با مدرسه(66/0+)مشاركت در مدرسه (12/1+72/9=عملكرد تحصيلي

)حمايت معلم(

گيريبحث و نتيجه

هاي احساس لفهؤپيشرفت بر اساس مبيني كنندگي انگيزشبررسي رابطه و قدرت پيش

همچنين . باشدپيشرفت ميهاي احساس تعلق با انگيزشلفهؤ قوي مي رابطهيتعلق بيان كننده

احساس تعلق به همساالن، هاي لفهؤبيني كنندگي م پيشينتايج رگرسيون چندگانه بيان كننده

. باشدارتباط با مدرسه، احساس رعايت عدالت و احترام در مدرسه، مشاركت در مدرسه مي

و رسكي ) 2004(؛ ونت زل، باري و كالدول)1993(ودنونتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيق گ

در تبيين . باشدهمسو نمي) 1392(و با تحقيق محمدي. باشدهمسو مي) 2011(و همكاران 
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سويي نتايج متوان ناه ميناهمسويي نتايج به دست آمده از اين تحقيق با نتايج تحقيق محمدي

بوش.  با تحقيق محمدي مربوط دانستهاي تحقيق حاضربه دست آمده را به تفاوت جامعه

 ابتدايي يآموزان در دورهدر تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است كه نگرش دانش) 2009(

ثير در طول أبا اين حال معتقد است اين ت. باشد ميهاهاي دلبستگي آنثير سبكأتر تحت تبيش

.گيرد ميثير شرايط تحصيلي قرارأتر و تحت تتحصيل كم

بيني كنندگي عملكرد تحصيلي و احساس تعلق به مدرسه  و قدرت پيشي رابطهبررسي

بيني عملكرد هاي احساس تعلق به مدرسه در پيشلفهؤ معنادار تمام مي رابطهيبيان كننده

همچنين نتايج حاصل از رگرسيون . باشدآموزان دبيرستاني مدارس اصفهان ميتحصيلي دانش

اي مشاركت در مدرسه، ارتباط با مدرسه، حمايت معلم در معادله هلفهؤ ورود مينشان دهنده

. باشدآموزان دبيرستاني مدارس شهر اصفهان ميبيني عملكرد تحصيلي دانشرگرسيوني پيش

، بوند و )2009(، لداد و ديناال)2007( و همكاراننتايج تحقيق كرامنتايج تحقيق حاضر با 

 مرداني؛)2011(رسكي و همكاران، )2009(همكارانآرشمبولت و ، )2007(همكاران

اين محققان در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده . باشدهمسو مي) 1388(و عرفاني)1391(

ثير بر روي عملكرد تحصيلي و موفقيت تحصيلي أبودند كه احساس تعلق به مدرسه داراي ت

موزاني كه از حضور در فضاي آگونه گفت دانشتوان ايندر تبيين مي. باشدآموزان ميدانش

فراهم شده در مدرسه لذت برده و خود را در مدرسه داراي نقش بدانند رسيدن به اهداف 

شود و براي رسيدن به آن از هر گونه تالشي كوتاهي مدرسه برايشان مهم و ضروري مي

لداد و (شودآموزان ميهمين امر باعث افزايش موفقيت تحصيلي در ميان اين دانش. كندنمي

).2009ديناال، 

ثير أبرخي از صاحب نظران بر اين عقيده هستند كه كيفيت روابط والدين با كودك داراي ت

اين افراد بر اين عقيده هستند كه . باشدقابل توجهي بر ميزان تعلق خاطر او به محيط مدرسه مي

 كه در آينده به گيرد ذهني در وي شكل ميي ارتباط كودك با والدين پيش زمينهياز نحوه

كندآموز را با همساالن و معلمان تعيين ميديگر افراد تعميم پيدا كرده و كيفيت ارتباطات دانش

ولي بر اساس نتايج بسياري از تحقيقات محيط مناسب آموزشي . )2009شوچت و اسمايث، (

نواده چه در آموز چه در خاتر از تجربيات اوليه دانشثرتر و تعيين كنندهؤتواند نقشي ممي

هاي مطرح شده براي افزايش احساس تعلق به مدرسه از جمله مدل. محيط درسي داشته باشد
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و مدل چك كردن و ) 2007،  و همكارانرو(توان به مدل افزايش سالمت در مدرسهمي

هاي ويژه در اياالت متحده جهت كاهش ترك تحصيل،  كه به وسيله اداره برنامه1ارتباطات

آموزان دبيرستاني در اياالت متحده آمريكا مطرح ني و بزهكاري در ميان دانشمشكالت هيجا

.)2،2003سينكالير، كريستين سون و آندرسون(كرد شده است اشاره 

هاي ارايه شده استفاده از رويكردهاي يادگيري مشاركتي و كار در با توجه به مدل

آموزان در فرآيند مشاركت دانشهمچنين . شودهاي كوچك توسط معلمان پيشنهاد ميگروه

تواند باعث افزايش ايجاد احساس گيري در مدرسه و ايجاد جوي باز و دمكرات ميتصميم

توجه به محيط فيزيكي يعني ايجاد محيطي شاد و سالم . آموزان شودتعلق به مدرسه در دانش

ثير أآموزان تتواند در ايجاد احساس تعلق به مدرسه در ميان دانشآموزان ميبراي دانش

و در نهايت كاهش و حذف مرزهاي ميان جامعه و مدرسه به نحوي كه . بسزايي داشته باشد

ها و نيازها و فرهنگ حاكم در جامعه در مدرسه نيز منعكس شود و احترام به قوميت

تواند از جمله عواملي باشد كه به افزايش احساس تعلق به مدرسه هاي مختلف ميفرهنگ

.  كندكمك شاياني

اند عدم وجود ابزار هايي كه در اين تحقيق، محققان با آن مواجه بودهاز جمله محدوديت

آموزان بوده استاندارد و بومي شده براي سنجش ميزان احساس تعلق به مدرسه در بين دانش

لذا تهيه ابزار استاندارد و بومي براي سنجش احساس تعلق به مدرسه در مقاطع مختلف . است

.ي در تحقيقات آتي خالي از فايده نخواهد بودتحصيل
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