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چکیده

ش می جنا ییی موفقیتتت تحص لی ییی در
گ مدرسههه و احساسسس تعلققق بههه مدرسههه با ا نقش ش
هدف از پژوهش ،تبیین رابطه فرهنگ گ
دانشآموزان بود .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و روش آن ،توصیفی از نوع همبستگی میییباشددد .جامعههه آم را ییی
شآم زو ب لودج ساسا ر    
شامل کلیه  1 278دانشآموزان پسر دوره متوسطههه دوم ش ششهر ش اوری ننن میییباشددد 338 .دانش ش
کرجسی-مورگ ب نا اا ااا روش نمونهههگیرییی تص بسن یا هقبط یفدا ییی یییی انتخاببب ش ند ددد .جهتتت جمعععآوری اطالعاتتت از
پرسشنامه فرهنگ مدرسه (الساندرو و ساد ،) 1997 ،پرسشنامه احساس تعلققق بههه مدرسههه (برییی ،بتییی ،وات ) 2004 ،و
پرسشنامه موفقیت تحصیلی (ولز ) ۲۰۱۰ ،استفاده شد .دادهها با نرم افزار Spss 21و لیزرل  8/8تحلیل شدند .یافتهها

نشان داد رابطه معناداری بین فرهنگ مدرسه و احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحص لی ییی وج ب .دراد دو اا ااا توجههه بههه
س متغی اسحا ر سس سسس تعلققق بههه مدرسههه و  24درصددد از واریاننس متغیررر موفقیتتت تحص لی ییی
ضریب تعیین  % 27از واری نا س س
شآموزان بهوسیله متغیر فرهنگ مدرسه پیشبینی میشود.
دان 
کلید واژهها :فرهنگ مدرسه ،احساس تعلق به مدرسه ،موفقیت تحصیلی.

دریافت مقاله8931 /2/ 10 :

پذیرش مقاله8931/5/4 :

 . 1اس ایدات ررررر ر ،گ لع هور وم تیبرت یییییییی ی یییییی ی ،واح رونجب د دددددددددد د ،دانشگ زآ ها اد مالسا یییییییییی ی ،بجن رو ددددد د ،ای نار      

m.pouromran@gmail.com
ی ،بجن رو دد د ،ای سم هدنسیون( نار ئئئئئئ ئول)
 . 2اس ایدات رر ر ،گ یبرت مولع هور ت یی ی ییی یی ،واح رونجب د دددد دد ،دانشگ مالسا دازآ ها یییی ی
esmaeili@bojnourdiau.ac.ir
. 3کارشناس تربیت شنوایی کودکان با نیازهای ویژه fatemehmortazavi@gmail.com

ی ،بجن رو ددد ،ای ار ننن
 . 4دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد بجن رو ددد ،دانشگ مالسا دازآ ها یی یی

mehdi.aliabadi88@yahoo.com
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مقدمه

مه يا
بیشترین یادگیري کودکان از طریق آم سر شزو مم مممی در م تا سراد فف فففاق م ممیافتددد و سیستم م
اثربخش مدارس نیازمند ترکیب صحیحی از منابع و تسهیالت آموزش ششی مناسببب ،جه  ت گگگی ییري
اخالقی جو مدرسه و دانشآموزانی که آماده یادگیري هستند ،می باشند (احم راکمه و ید ا نن ننن،
 .)521 :79 13ازآنجایی که دانشآموزان وقت زیادي را در مدرسه میگذرانند و فرصت زی ییادي

براي تعامل با معلمان و دانشآموزان دارند ،حس تعلق به مدرسه 1زمینه مناسبی را براي یادگیري

یکند (واز 2و همکاران .) 2015 ،در ادبیات علمی ،تعلق به مدرسه
شآموزان ایجاد م 
و سالمت دان 

ف
با عنوانهای دیگری همچون تعهد به مدرسه ،3پیوند با مدرسه 4و دلبستگی به مدرسه 5توصیف ف

شده است (چاپمن و همکاران)1 201 ،6؛ که اثرات متعددییی بررر جنبههههاییی شخصییی و تحص لی ییی

دانشآموزان دارد (روفی.)1 201 ،7

تعلق به مدرسه عبارت است از اینکه دانشآموزان چه احساسی نسبت بههه مدرسههه خوددد دارنددد و
تعلقی که با همساالن ،معلمان و کادر آموزش سردم ی هه ههه برق ار ررر م ممیکننددد چگونههه استتت (ی و نو
همکاران) 2012 ،8؛ همچنین حس تعلق به مدرسه را به عنوان احساس پذیرش ،احترام و حمایت

محیط مدرسه از دانشآموز بیان می کنند (ابوالقاسمی نجف آبادی و همکاران .)39 13 ،گودنو

9

(  ) 1993حس تعلق در محیط هاي آموزشی را به عنوان حس مورد پذیرش واقع شدن ،ارزش دنم
شمرده شدن و مورد تشویق قرار گرفتن توسط دیگران (معلم د )نالاسمه و نا رر ررر مح ححیط ک سال
درس و حس یک قسمت مهم از زندگی و فعالیت کالسی ،تعریف می کند.
ط م ثؤ ررر اف ار ددد ب اضعا ا ييييي
ت از ارتباط ط
مک نلی و همکاران (  ) 2002مهمترین عناصر تعلق را عب را ت ت
جامعه مدرسه ،میزان تعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعالیتتتهاییی
اجتماعی میدانند .پژوهش ها نشان می دهند که حس تعلق با نتایج تحصیلی ارتب دراد تبثم طا   
1 .Belongingness (connectedness) at school
2 .Vaz
3 school engagement
4 school bonding
5 school attachment
6 Chapman et al
7 Roffy
8 Yuen et al
9 . Goodenow
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(احم و ید

اراکمه نننن ن79 13 ،؛ اس تال نن ن 1و همک را ا نن ن 2016 ،؛ ل مم م 2و همک را ا نن ن 2015 ،؛ واتر زز ز 3و

رانیونز 2009 ،؛ بلوم 2005 ،4؛ روزر 5و همکاران.) 1996 ،

شآموز به دلیل ضعف های فردی استتت ،ج هدیا هب ار دوخ یا     
امروزه این ایده که شکست دان 
شکست مدرسه داده است .این شکست مدارس در فراهم کردن آموزش مناس یاهزاین یارب ب    
متفاوت است که منجر به شکست

ت .) 2012 ،6فیلددد 7و همک نارا
شآموززز م ربوف( دوش ی تتت تتت
دانش ش

(  ) 2007شکست مدرسه را به عنوان ناتوانی مدرسه در فراهم کردن محیط یادگیری مناسب برای
دانشآموزان در جهت به دست آوردن نتایج فراخ و ییاناوت رو

م فیرعت اهنآ شالت ی .دنک 

     

بنابراین فضای فرهنگی مدارس می تواند به عنوان یکی از عوامل م و یلیصحت درکلمع رب رثو   
تعلق به مدرسه در نظر گرفته شود .نتایج پژوهشها از رابطه فرهنگ مدرسه و موفقی تفرشیپو ت   
تحصیلی حمایت می کنند (میرزمانی بافقی5931 ،؛ امانی ساری بگلو و همکاران39 13 ،؛ هاشمی
نصرت آباد39 13 ،؛ روئینی ثانی .)2931 ،احساس تعلق به مدرسه را می توان به عنوان یک اب راز
پایا و معتبر در موقعیتهای آموزشی و پژوهشی بکار برد (مکیان و کالنتر کوشه .) 119 :49 13 ،در
شآموزان چینی انج نداد ما دد ددد ،از آنه هتساوخ ا   
تحقیقی که یون 8و همکاران (  ) 2012بر روی دان 

شآموزان به
شد به عواملی که بر میزان احساس تعلقشان به مدرسه تاثیر دارد ،اشاره کنند .این دان 
مواردی همچون حمایت معلم ،نوع روابط با همساالن ،ق ندوب مهارف و هسردم یطابضنا نیناو      
فرصتها برای رشد توانایی ها و استعدادهایشان اشاره کردن ی همه .د

شقن رب رظان دراوم نیا        

فرهنگ مدرسه بر عملکرد تحصیلی می باشد.
فرهنگ مدرسه ،نظامی از هنجارها ،معانی و ارزشهایی است که بین اعضاي یک مدرسه اعم از
دانشآموزان ،معلمان و سایر کارکنان مشترك میباش قداص( د یی ییی و همک ارا ننن .) 2013 ،ویژگییی
ت وارده از محیططط،
یکههه در مقاب اریثأت ل تت تت
اساسی فرهنگ ،پایداري بسیار باالي آن است بهط رو ی ی
1 .Slaten
2 .Lam
3 .Waters
4 .Blum
5 .Roeser
6.Faubert
7 .Field
8 .Yuen

56 1

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931

بسیار مقاوم بوده و بهندرت تغییر مییابددد .ایننن ویژگییی باعثثث میییشوددد فرهنگگگ ،اث ین ر رررومنددد،
ک مدرسههه وارد
شآم ازو ننن کههه بههه یک ک
دامنهدار و تا حدي یکساننن بررر گ ور هههه فلتخم یا یی ییی از دانش ش
میشوند ،بگذارد (هافستد و همکاران .) 2010 ،1فرهنگ مدرسه میتواند با نیاز به خودمخت را ييي ،

شایستگی و ارتباط دانشآموزان رابطه داشته باشد (ریو .) 1999 ،2وقتی سطح فرهنگ مدرسهههای

باال باشد ،دانشآموزان آموزش خوبی دریافتتت ک در ههه و مطالببب مفید ييي یاددد میییگیرنددد .آنها ا
شآم ازو ننن
س بههه دانش ش
میآموزند که مسئولیتپذیر بوده و از دیگران مراقبت کننددد .در ایننن م راد س س
ن آنها ا در مدرسههه امکاناتتت و
فرصت تفکر در مورد مسائل دنیاي واقعی داده میشوددد .همچنین ن
فرصت رسیدن به آیندهای خوب و دلخ او هه را دارنددد (الس ردنا ووو و ساددد .) 1997 ،ایننن ویژگیییها ا
باعث میشوند که دانشآموزان احساس شایستگی نموده و بههه ایننن ب وا ررر برسنددد کههه در مدرسههه
ی
هرروز پیشرفت میکنند (قالوندي و همکاران .)2931 ،فرهنگ مدرسه بايد داراى ویژگیه یا ی ی
باشد كه بتواند ضمن ايجاد اشتراك در بين مفروضات بن داي ىىى ارزشها ا و هنجارهاىىى كاركناننن
كي

مدرسه ،آن مدرسه را از ساير مدارس متمايز سازد .مديران بايد ابداعکنندگان كاركردهايى

باشند كه بتواند مدرسه را منحصربهفرد سازد (اگورلو.) 2009 ،3
از آنجا که دوره متوسطه ،دوره ای است هم ذپ بیسآ اب هار

یییی یییییری بیشتررر ،چ هرابرد ییاه شلا    

ارزشها ،هنجارها ،عزت نفس و نیاز قوی به حمایت و تایید .دانشآموزان ب تمک قلعت سح ا رررر ررررر،
بیشتر در معرض خطر پیوستن به گروههای خالفکاررر ،اخ و هسردم زا جار خم داوم فرصم در      
هستند (شریفی و همکاران) 02 1 :69 13 ،؛ فقدان این حس منجر به ایجاد حج وسیعی از مشکالت
رفتاری ،عاطفی و تحصیلی می شوددد (مکی شوک رتنالک و نا ههه هههه .) 121 :49 13 ،ب سا نیا ر اس رد 

  

پژوهش حاضر به بررسی احساس تعل رد هسردم هب ق مود هرود نارسپ و دزادرپ یم هطسوتم      
پرسش اصلی تحقیق عبارت است از اینکه آیا بین فرهنگ مدرسه و احساس تعلق ب اب هسردم ه    
نقش میانجی موفقیت تحصیلی رابطه وجود دارد؟
برخی پژوهشهای انجام شده در رابطه با مولفههای پژوهش حاضر عبارتند از:

1 Hofstede et al
2 Reeve
3 Ugurlu
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یافتههای احمدی و همکاران (  )79 13نشان داد مؤلفههاي ج الخاو ققی ب هب قلعت سح ا هسردم      
ارتباط مستقیم و مثبت دارند .همچنین ،مؤلفههاي جو اخالقی از طریق حس تعل للق ب اب هسردم ه    
پیشرفت تحصیلی رابطه غیرمستقیم و مثبت دارند.
امیدی کرکانی و عصاره (  )69 13به این نتیجه دست یافتند که با میانجیگری خودپنداره تحصیلی،
دو سبک هویت اطالعاتی و هنجاری دارای تاثیر مستقققیم معن اسحا رب رادا س هسردم هب قلعت        
هستند .میرزمانی بافقی و همکاران ( )5931در پژوهش خود بیان می دارند که فرهنگ مدرسه بر
گی حمای ییت اولی ییا از برنام ممهها ای
چگونگی یاددهی و چگونگی یادگیری دانشآموزان و چگ نو گ گ
آموزشی و تربیتی مدرسه اثرگذار است.
آذرن يي اد و همکاران (  )49 13به این نتیجه دست یافتند که خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت با
احساس تعلق به مدرسه دارد .در پژوهش اورنجن و شاطریان محمدی (  )49 13مشخص ش هک د   
بین احساس تعلق به مدرسه ودرگیری تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
یافتههای هاشمی نصرت آباد و همک  نارا ((  )39 13نش مه هک دنداد نا تم غغغغ غغغغغیرها ای فردددی مانند
نیازهای روانشناختی اساسی و هم متغیرها ای زمینهههای مانن سردم گنهرف د ههه هههه ،نق هم ش مم مممی در
پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآم دنراد نازو  ... ..نت ما قیقحت جیا ا ناراکمه و ولگب یراس ین       
(  )39 13نشان داد کبرآورده شدن نیازهای روانشناختی اساسی نقش واسطهای در ارتباط فرهنگ
مدرسه با عملکرد تحصیلی دارد.
نتایج پژوهش حکیم زاده و همکاران (  )39 13نشان دهنده رابطه قوی بین مولفههای احساس تعلق
به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان بود .روئینی ثانی ( )2931در پایان
نامه ی خود به این نتیجه دست یافت که از بین مولفههای فرهنگ مدرسههه ،ص فر ًاًا طباور هفلوم     
همکاران پیش بینی کننده معنادار پیشرفت تحصیلی ب .دو یافتهههها ای ع راکمه و یفرا ان    ( ) 1389
شبینی کند.
یتوانند انگیزهی پیشرفت دانشآموزان را پی 
نشان داد ابعاد فرهنگ مدرسه م 
اسالتن و همکاران (  ) 2016و لم و همکاران (  ) 2015در تحقیق خود بیان می کنند که حس تعلق
به مدرسه پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی و روانی است .ایتو )1 201 ( 1بیان می سح هک دراد    

تعلق به مدرسه با بهبود عملکرد تحصیلی ،بروز رفتار مطلوب وحضور به موقع در مدرسه ارتب طا

1 .Ito
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دارد .ونتزل 1و همکاران (  ) 2010به این نتیجه رسیدند که حس تعلق به مدرسه همبستگی مثبتی با
انگیزش تحصیلی و موفقیت تحصیلی دارد.

الد و دینال ) 2009 ( 2با مطالعه بر روی  383دانشآموز از سن  5الی

ی ،ب  نیا ه ن هجیت    
 13س گلا ی ی

رسیدند که احساس تعلق در سنین پایین ،پیش بین نک ی ن یاهلاس رد نانآ یلیصحت تفرشیپ هد       

باالتر است .بوند و همکاران ) 2007 ( 3در پژوهش خود نتیجه گرفتند که تعلق به مدرسه بهعنواان

ن
یک فاکتور حمایتی در جهت بروندادههاي مثبت آموزشی و کم شدن رفتارهاي پرخطر در بین ن
یباشد.
دانشآموزان م 
موریسون و همکاران (  ) 2003بیان داشتند که برخورداری از حس تعلق ب دوبهب ثعاب هسردم ه     
شآموز
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می شود .الیسون و هلن (  )1 200با مطالعه بر روی  233دان 
با هدف بررسی تاثیر محیط کالس بر روی تغییر در پیشرفت تحصیلی و مشارکت در کالس ،به
شآموز از حمایت معلم ،تعامل با
این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای کالسی از قبیل درک دان 
دانشآموزان ،مشارکت کالسی ،هدف مشترک باعث افزایش پیشرفت تحص یلی

شآموزززان
دانش ش

خواهد شد.

ش تحقیق
رو 

پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی میباشد .جامعه آم را ی ی
ی
شامل کلیه دانشآموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر شیروان در سال تحصیلی 5931-69میباشد

ی تص یفدا
که بر اساس اطالعات اداره آموزشوپرورش 1 278 ،نفر میباشد .با روش نمونهههگیری ی
شآموز انتخاب شدند .از پرسش مان ههه جهتتت
طبقه ای بر اساس جدول مورگان و کرجسی  338دان 
جمعآوری اطالعات استفادهشد.
-1پرسشنامه فرهنگ مدرسه (الساندرو و ساد :) 1997 ،این مقیاس از  25گویه تشکیل شده استتت
و چهار بعد روابط دانشآموزان ،روابط دانشآموزان و معلمان ،انتظارات هنجاري و فرصتهای
آموزشی را میسنجد .قالوندي وهمکاران (  )19 13در تحقیق خود ضریب پایایی ای ایقم ن سس سسس را

1 .Wentzel
2 .Ladd & Dinella
3 Bond et al
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شآموزان و معلمان  ،0/ 83انتظارات هنجاري
شآموزان 0/ 78 ،روابط دان 
به ترتیب براي روابط دان 
 0/ 84و فرصتهای آموزشی  0/ 86گزارش نمودهاند.
شآم ازو ننن و
شآم ازو ننن  ،0/ 75روابططط دانش ش
در تحقیق حاضر نیز ،ضریب آلفا براي بعد روابط دانش ش
معلمان  ،0/ 84انتظارات هنجاري  0/ 87و فرصتهای آموزشی  0/ 82به دست آمد.
 -2پرسشنامه احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه (بری ،بتییی ،وات :) 2004 ،پرسش مان ههه دارای 6
خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همساالن ،حمایت معلم ،احساس رعایت احترام و عدالت در
یباشد.
مدرسه ،مشارکت در اجتماع ،ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی م 
ل پرسش مان ههه  0/ 75و ب فلؤم یار هه ههههاییی
ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ ب ار ییی کل ل
احساس تعلق به همساالن  ،0/ 73حمایت معلم  ،0/ 89احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه
 ،0/ 75مشارکت کردن در جامعه  ،0/ 84تعلق فرد با مدرسه 0/96و مشارکت علمی  0/ 78گزارش
شده است.
تهاییی آکادمیک ک
ک
 -3پرسشنامه موفقیت تحصیلی (ولز :) ۲۰۱۰ ،دارای 93ماده و  10مؤلفه مه را ت ت
مگیری شغلی؛ انگیزه خارجی براي آینده؛ اعتماد؛ تطابق شخصی
عمومی؛ کارآمدي مربی؛ تصمی 
؛ خود -تنظیمی؛ اجتماعی شدن؛ انگیزه درونی یا عالقهمندی؛ فقدان اضطراب.
ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  0/ 78ب هیلک .دمآ تسد ه     
پرسشنامهها بر اساس نظر متخصصان و اساتید گروه علوم تربیتی دارای روای صوری و محت یاو ی
می باشند .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPss 21و لیزرل  8/8استفاده شد.

یافتهها

جهت بررسی سوال اصلی تحقیق از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد که نتایج آن در شکل
های  1و  2قابل مشاهده است.

شکل شماره  ،1معناداري ضرایب وپارامترهاي به دست آمده مدل سا خت سردم گنهرف يرا ههه هههه،
احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی را نش  نا مم مممی ده رض .د اا ااایب ب امز هدمآ تسد ه نننن نننننی
معنادار می باشند که مقدار آزمون معناداري آنها از عدد  1/69بزرگتر واز  -1/69کوچکتر باشد.
همان طور که مشاهده می شود ضرایب معناداری بین متغیرهای فرهنگ مدرسه و تعلق به مدرسه
معنادار می باشند .متغیر موفقیت تحصیلی در نقش میانجی بین دو متغیر فرهنگ مدرسه و تعلق به
مدرسه معنادار نیست.
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شکل  .1مدل پژوهش در حالت معناداری

بر طبق شکل شماره  2فرهنگ مدرسه بر تعلق به مدرسه و فرهنگ مدرسه ب  تقفوم ر ت یلیصح    
تاثیر معناداری دارد.

شکل  .2مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد
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جدول  .1بررسی برازش مدل
ردیف

معیارهاي برازش مدل

1

ریشه میانگین مجذورات تقریب

2

شاخص برازش هنجار شده

3

شاخص نرم برازندگی

4

شاخص برازش تطبیقی

5

شاخص برازش نسبی

6

شاخص برازش اضافی

7

شاخص برازندگی

8

لیافته
برازندگی تعدی 

شاخص

RMSEA
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

بعد

حد مطلوب

نتیجه

0/480

کمتر از 0/ 08

مطلوب

0/ 90

بیشتر از 0/ 90

نسبتًاًا مطلوب

0/ 95

نزدیک 1

مطلوب

0/ 94

بیشتر از 0/ 90

مطلوب

0/ 91

بیشتر از 0/ 90

نسبتًاًا مطلوب

0/ 90

بیشتر از 0/ 90

مطلوب

0/ 91

بیشتر از 0/ 90

مطلوب

0/ 94

بیشتر از 0/ 90

مطلوب

ل ع لما ییی تأیید ييي
ک تحلیل ل
ش بههه کمک ک
بر اساس جدول شماره  1براي تعیین برازندگی مدل پ هوژ ش ش
شاخص هاي برازندگی مختلفی در نظر گرفته شد .به طور کلی هریک از شاخص هاي به دستتت
آمده براي مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل آن نیست ،بلکه این شاخص ها را باید با هم تفسیر
کرد .مقادیر مهم ترین این شاخص ها ،در جدول آورده شده اند .تمامی این شاخص ها حاکی از
تناسب مدل با دادههاي مشاهده شده می باشد.
بحث و نتیجهگیری

احساس تعلق به مدرسه اشاره به جزئی از کل بودن در مدرس رد تیلوئسم ساسحا و ه

هسردم     

دارد (رو و همکاران .) 200 7 ،برخورداری از احساس تعلق ب رب هوالع هسردم ه یطیحم داجیا       
سالم ،جهت کسب شخصیت مستقل و اجتماعی شدن ،دارای اثرات مثبت و هداز میکح( تسا ی
همکاران .) 153 :39 13 ،بر اس سیروم دننام ینارگشهوژپ تارظن سا و  ناراکمه و ن (((((( (((((((  ) 2003و
گودنو (  ) 1993دانشآموزی که احساس تعلق به مدرسه دارد ،خود را در فعالیتهای مدرسه سهیم
شآموزان در جهت رس هب ندی   
و متعهد می داند و همین امر باعث افزایش انگیزه ی پیشرفت دان 
اهداف مورد نظر مدرسه می شود .احساس تعلق به مدرسه تح لوم ریثات ت فف ف ففففهها ای مختلف یم ی   
باشد که در پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ مدرسه با احساس تعلققق بههه مدرسههه با ا نقش ش
ش
گ
میانجی موفقیت تحصیلی در دانشآم ناشن لصاح جیاتن .دش هتخادرپ نازو نهرف هک داد گ گگگگگگ گ گگگگگگگگ
مدرسه با احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه رابطه معناداری دارند .یافتههای تحقیق حاض اب ر   
نتایج پژوهش های (احمدی و همک ارا ننن79 13 ،؛ میرزماننی ب فا قققی5931 ،؛ اماننی س  ولگب یرا و
همک را ا نن ن39 13 ،؛ هاش ابآ ترصن یم دددددد دد39 13 ،؛ روئین نن ی ثا نن نی2931 ،؛ ایت وو و1 201 ،؛ ونت و لز
همکاران 2010 ،؛ موریس راکمه و نو ا نن ننن 2003 ،؛ الیسوننن و هلننن )1 200 ،همس نیا .دشاب یم و     
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پژوهشها نشان دادند که تعلق به مدرسه بهعنوان یک مولف اذگ ریثات ه ررر رررر در برون تبثم ياه داد    
شآموزان میباشد.
آموزشی مانند پیشرفت تحصیلی دان 
وجود همبستگی میان فرهنگ مدرسه با احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه بیانگر این موضوع
شآم ازو ننن بههه مدرس شیازفا زین ه    
است که هر چه فرهنگ مدرسه بهبود یابد احساس تعلققق دانش ش
خواهد یافت و به هر میزانی فرهنگ مدرسه ضعیف باشد احساس تعلق دانشآموزان بههه مدرسه
شآم یدکی اب نازو گ  ر ووو وووو روابططط
نیز کاهش مییابد .درواقع به نظر میرسد که هر چه روابط دانش ش
دانشآموزان و معلمان بهبود یابد درنتیجه باعث میشود دانشآموزان احساس وابستگی و تعلق
شآم م نازو یی یییش نیا رب .دو    
بیشتری با سیستم آموزشی ایجاد کنند باعث موفقیت تحص اد یلی نن ننن 
اساس می توان به معلمان و اولیای مدرسه توصیه نموددد از طری ییق اس اهشور زا هدافت ييييي ی ییاددهی-
شآموزان روابط مثبت با آنها
یادگیري تعاملی و قدردانی از پیشرفت دانشآموز موجب شوند دان 
ایجاد کنند ونسبت به شناخت دانشآموزان ،حاکم کردن جو انصاف و احترام متقابل در کالس
درس موجب بهبود فرهنگ مثبت گردند.
همانطور که نتایج آماری نشان داد ،فرهنگ مدرس هب قلعت رب ه هسردم گنهرف و هسردم

رب         

موفقت تحصیلی تاثیر معناداری دارد اما نقش میانجی متغیر موفقیت تحصیلی معنادار نب لیلد .دو   
این امر را می توان در پژوهش های دیگری مورد بررسی قرار داد اما شاید بت هک درک اعدا ناو

   

موفقیت تحصیلی دانشآموزان تنها تحت تاثیر فرهنگ مدرسه نمی باشد و متغیره عامتجا یا یی ییی،
نحوه تدریس معلمان ،بهره هوشی ،نوع روابط با همساالن و والدین نیز در این امر تاثیر دارد؛ چرا
که مطابق با نظریه خودتعیین گري ،بافت اجتماعی (کالس درس یا مدرسه) ) ب دروآرب ر هه ههه شدننن
نیازهاي روانشناختی اساسی تأثیر میگذارد (پلتیر و شارپ.) 2009 ،1

با عنایت به یافتههای پژوهش می توان ادعا کرد که در محیط مدرسه وقتی فرهنگ مدرسه برای
دانشآموزان نهادینه شود فلذا نسبت به محیط مدرس هتشاد قلعت ساسحا ه      باشددد ،درنتیج رد ه
نشدهه و دلیل ل
ل
شآم ازو ننن ت یود ن ن
امورات مدرسه مشارکت بیشتری داشته ،قوانین مدرسه با نظر دان 
شآم ازو ننن هم ار هه با ا احت ار ممم
وجود این قوانین براي آنان تبیین میشود ،روابط بین معلماننن و دانش ش
متقابل بوده و کوچکترین عملکرد مثبت دانشآموزان مورد تشویق قرار گیرد ،درنتیجه محیططط

1 Pelletier & Sharp
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مدرسه براي دانشآموزان لذتبخش شدهه و آناننن احساسسس خودمخت را ييي  ،شایس گت ییی و داشتن ن
ن
روابط صمیمانه با دیگران میکنند و درنهایت باعث کسب موفقیت بیش دهاوخ هسردم رد یرت    
شد .نتایج این تحقیق نشان دادند که فرهنگ مدرسه بر حس تعلق به مدرسه اثر مستقیم و مثبت و
بر پیشرفت تحصیلی اثر مثبت غیرمستقیم دارد .بنابر ای یین ،ب وت ناملعم ه صص ص صصصصیه م ممی شوددد از طری ییق
اس کت زا هدافت نن نیکها ييي گ اد شو د اعف ن لللل ل ،روشاه ييي ی یی اددهی -ی ییادگیري تع ما لل لی و ق رد دا نن نی از
پیشرفت دانشآموز موجب شوند دانشآموزان روابط مثبت با آنها ا ایجاددد کننددد چ هک ار    نتا ایج
شآموزان بر حس تعلق به مدرسه اثر مستقیم
تحقیقات حاکی از این است که روابط معلمان و دان 
دارد .همچنین به معلمان و مدیران توصیه می شود که با حاکم شدن جو مملو از احترام ،انص فا
شآموزززان
و همکاري بین معلمان با دانشآموزان ،دانشآموزان با معلمان و دانشآموزان با دانش ش
حس تعلق به مدرسه را افزایش دهند تا به این وسیله پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نیز باال رود.
بعالوه معلمان و مسئوالن مدارس می توانند با برگزاری فعالیتهاي فوق برنامه ،تمرینهاي یادگیري
تیمی ،یادگیري مشارکتی و گروهی ،به بهبود روابط دانشآموزان و ارتق و هسردم گنهرف یا
افزایش حص تعلق به مدرسه کمک کنند.
منابع

آذرن يي اد ،آرش؛ شريفي ،گشاو؛ مدني ،مهتاب و خانباني ،مهد ييي  .)49 13 (.رابطه بين خودکارآمدي تحص يلي
و احساس تعلق به مدرسه :نقش واس هج يا هط

تگ دنيآ يري هه ههه ،کنگ يسانش ناور يرسارس هر    
تت تت

کودک و نوجوان ،تهران
ابوالقاسمی نجف آبادی ،مهدی؛ رستمی ،ام کلثوم و شیخی فینی ،علی اکبر .)39 13 ( .تاثیر روش ت یتکراشم سیرد   

ی،
جیگ ساو بر احساس تعلق به مدرسه در بین دانشآموزان دبیرستانی نجف آباددد ،فص سرد همانرب همانل ییی ییی

23 - 35 ،)4(1
احمدی ،سهیال؛ حسنی ،محمد و موسوییی ،میرنجففف .)79 13 (.رابط الخا وج ه قق ق ققققی مدرسههه ب هسردم هب قلعتسح ا      و
شآموزان ،فصلنامه اخالق در علوم و فناوری521- 32 1 ،)4( 13 ،
پیشرفت تحصیلی دان 

امانی ساری بگلو ،جواد؛ جهادی ،نویده؛ هاشمی نصرتآباد ،ت رو ججج و واحدددی ،ش اره ممم .)39 13 (.فرهنگ

و هسردم 

عملکرد تحصیلی :نقش واسطهای برآورده شدن نیازهای روانش خان تتی اساس سسی ،پژوهش براک یاه ر ید   

در

روانشناسی تربیتی. 11 - 22 ،)2(1 ،

امیدی کرکانی ،مهسا و عصاره ،علیرضا .)69 13 ( .مدل یابی تاثثیر س هکب اای هوی ییت ب هب قلعت ساسحا ر اب هسردم       
شآموزان دختر ،فصلنامه خانواده و پژوهش119 - 136 ،) 37 ( 14 ،
میانجیگری خودپنداره تحصیلی در دان 
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اورنجن ،اعظم و شاطریان محمدی ،فاطمه .)49 13 ( .رابط  ه بب بببین احس رد اب هسردم هب قلعت سا گ گگگگ گگگگگگی ییری تحص صصیلی در
دانشآموزان پیش دانشگاهی ،کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناس سسی
ایران ،تهران
حکیم زاده ،رضوان؛ درانی ،کمال؛ ابوالقاسمی ،مهدددی و نجاتتی ،فرهاددد .)39 13 ( .بررس سسی رابط اسحا ه سس سسس تعل هب ق   

شآموزان دوره متوسطه شهر اص اهف ننن ،مجله عل رت مو ببیت تتی
مدرسه با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دان 

دانشگاه شهید چمران اهواز. 151 - 166 ،)1(6 ،

دیل
روئینی ثانی ،فرزان  .ه (( .)2931رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان :نقش تعد د
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