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Abstract 
    The purpose of present study was 
investigated the relationship and pred-
ictability of school connectedness 
through parent and peers attachment in 
adolescence. For this reason, 387 male 
students of second grade of high sc-
hool were chosen through cluster 
sampling method and completed a 
survey consisted of Parent Peers 
Attachment Inventory (IPPA) and 
School connection Scale (SCS). 
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 مقدمه

 اندشده  متمركز  مدرسه  بافت  در  عواملي  بر  تربيتي  شناسيروان  حوزه  محققان  اخير  هايسال  در
 سازه  متغيرها  اين  از  كيي  .نداهمبسته  آموزاندانش  روان  سالمت  و  مثبت  تحصيلي  پيامدهاي  با  كه

 و  تامپسون، الچان، اورپك، راس   .  است  شده  ارائه  سازه  اين  از  مختلفي   تعاريف .است  مدرسه  با  ارتباط
 مدرسه  در  بودن  از  آموزاندانش  رضايت  احساس  ميزان  نعنوابه  را  مدرسه  با   ارتباط )2006  (1گراس
اين   از  آموزاندانش  ادراك  عنوانبه  توانمي  را  مدرسه  با  ارتباط  تر،پيچيده  تعريفي  در.  اندكرده  تعريف

 داراي  و  دارد  ايمنصفانه  انظباطي  جو  كند،مي  حمايت  هاآن  تحصيلي  هايتالش  از  مدرسه  كه
 با ارتباط  جهاني  بيانيه«  تعريف).  2009  ،2رانيونز  و  كراس  واترز،  (كرد  تعريف  است،  گرحمايت  فرهنگي

 به  نسبت  آموزدانش  باور  را  مدرسه  با  ارتباط  است،  پذيرش  مورد  تعاريف  ساير  از  بيشتر  كه  3»مدرسه

 ك ي عنوانبه  و  آورندمي  فراهم  برايش  را  ادگيري ي زمينه  دارند،  توجه  او  به  مدرسه  در  بزرگساالن  اينكه
 است  آن  بيانيه  اين  كليدي  نكات).  2004  ،4ليبي  و  بلوم  (داندمي  دهند،مي  قرار  احترام  مورد  ن او انسا
 براي  كهو اين   ابد ي بهبود  تواندمي  مدرسه  با  هاآن  قوي  پيوندهاي  طريق  از  آموزاندانش  موفقيت  كه

 . كنند تجربه را امنيت و حمايت احساس بايد آموزاندانش مدرسه، با ارتباط احساس ايجاد
 پيامدهاي  از  بسياري  مدرسه  با  ارتباط  كه  دارند  تأكيد  بر اين   همه  شده  انجام  هايبررسي
 ها،پژوهش  از  برخي.  كندمي  بينيپيش  را  آموزاندانش  اجتماعي  و  رفتاري  شناختي،روان  آموزشي،

كه  داد  نشان  گام  به  گام  رگرسيون  از  حاصل  نتايج
بينيپيش  توان  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي
هاي  مؤلفه  ميان  از.  دارد  را  مدرسه  با  ارتباط

با  ارتباط  و  همساالن  با  ارتباط  دلبستگي؛ مؤلفه 
 كنندگيبينيپيش  قدرت  بيشترين  به ترتيب   والدين

باهمساالن  انگيبيگ   مؤلفه .دارند    را  مدرسه  با  ارتباط
رابطه  مدرسه  با  ارتباط  با  منفي  طوربه  والدين  و

دلبستگي  كه  گفت  توانمي  نتايج  براساس.  دارند
عاملي  عنوانبه  تواندمي  همساالن  و  والدين  به  ايمن
 .شود گرفته نظر در مدرسه با پيوند براي
 

به  دلبستگي  والدين،  به  دلبستگي:  هاكليدواژه
 مدرسه با ارتباط و همساالن

The results of stepwise regression 

show predicting of school connect-
edness based on parent and peers atta-
chment. Among attachment subscales, 

communication whit peers and parent 

have the most power to predict school 

connectedness. The relationship betwe

-en Peers alienation and parent alien-
ation with school connectedness is 

significantly negative.In general, sec-
ure attachment to parent and peers co-
uld be considered as a factor for sc-
hool connectedness. 
 
KeyWords: Parent  Attachment, Peers 
Attachment, and School Connectedn-
ess. 
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 به  را)  2011  ،7ويلهلم  و  نونو  ژانگ،  لي،  -ويلكينسون  ؛1997  همكاران،  و  6ريزنيك  (5روان  سالمت
 ارتباط  آموزشي  پيامدهاي  بر  هابررسي  از  شماري.  انددانسته  مدرسه  با  ارتباط  پيامدهاي  از  كي ي عنوان

 سوءرفتار  عدم  ،)1998  ،9بوون  و  ريچمن  روزنفلد،  ؛1997  ،8جنكينز  (تحصيل  به  توجه  مانند  مدرسه  با
 ـ  باتين  هيل،  جيو،  نز،هاوكي  ؛1997  جنكينز،(مدرسه    قوانين  از  سرپيچي  و  تقلب  مانند  مدرسه  در

 و  بالنسكي  فريزرف  ايرلي،  اكلز،  (مدرسه  در  تحصيلي  پيشرفت  و  موفقيت  ،)2001  ،10آبوت  و  پيرسون
 باتيستيك،  (آموزاندانش  هايانگيزه  ،)2004  ،12پاريس  و  بالمنفيلد  فردريكز،  ؛1997  ،11كارتيمك

 همكاران،  و  پيرسون  ـ  تينبا  (تحصيل  ترك  كاهش  و)  1995  ،13اشنپز  و  واتسون  كيم،  سولومون،
 پر  رفتارهاي  وكاهش  مدرسه  با  ارتباط  رابطه  بيانگر  نيز  ديگر  مطالعات  برخي.  اندكرده  تأكيد)  2000
 ؛1997  همكاران،  و  ريزنيك  ؛1997  ،14هوم  و  باتيستيك  (مواد مخدر   سوءمصرف  جمله  از  خطر

 ،)2001  همكاران، و  هاوكينز  ؛1997  همكاران،  و  ريزنيك  (جنسي  رفتار  ،)2001  همكاران،  و  هاوكينز
 دورنباش،  (رفتاري  اختالل  و )2002  ،15ويليامز  و  دويل  شيرر،  بتوين،  گريفين،  (پرخاشگرانه  رفتارهاي
 . هستند) 2001 ،16ونگ و اليرد اريكسون،

 را  نوجواني  دوره  در  سازه  اين  اهميت  مدرسه،  با  ارتباط  مورد  در  شده  انجام  هايپژوهش  به تازگي، 
،18؛ اوبرنان، فورالنگ  2012،  17و استرالد   ميلينگ، باك، مونتگمري، اسپيرز   (اند  داده  قرار  دتأكي  مورد
 روابط  وجود  و  مدرسه  گرحمايت  بافت  كه  معتقدند)  2012(همكاران    و  ميلينگ  مثال  براي).  2010
 انعم  نتيجه  در  و  كند  ايجاد  مدرسه  به  تعلق  و  پيوند  احساس  نوجوان  در  تواندمي  مدرسه  در  دوستانه

 اين  مدرسه  با  پيوند  سازه  اهميت  به  توجه   با .شود  تحصيل  ترك  حتي  و  منفي  خلق  افسردگي،  از
 مؤثرند؟ ارتباط اين ايجاد در عواملي چه كه شودمي مطرح سؤال

 با  ارتباط  بر  اثرگذار  عوامل  شناسايي  مدرسه،  با  ارتباط  پيامدهاي  به  هاپژوهش  توجه  رغمعلي
 روي  فراتحليلي  انجام  از  پس)  2009  (همكارانش  و  واترز.  است  ر گرفته قرا  بررسي  مورد  كمتر  مدرسه
بـرنـر   فن  بـرون  شناختيبوم  زيست  نظريه  براساس  و  مدرسه  با  ارتباط  درباره  شده  انجام  هايپژوهش

 الگو اين  در.  اندداده  ارائه  مدرسه  با  ارتباط  آمدن  وجودبه  چگونگي  مورد  در  نظري  الگوي  ك ي ،)1994(
 با(فردي    بين  روابط  ،  ...)و  كاركرد  ساختار،(مدرسه    بافت  قبيل  از  عواملي  تأثير  تحت  مدرسه  با  ارتباط
 الگوي  به  توجه  با.  دارد  قرار  19شناختيروان  بنيادين  نيازهاي  ارضاي  و)  معلمان  و  همساالن  والدين،
 فرد  اوليه  تتعامال  در  ريشه  مدرسه  با  ارتباط  گيريشكل  كه  رسدمي  به نظر )  2009  (و همكاران   واترز
 . باشد داشته) فردي بين دلبستگي، روابط(همساالن  با چنينهم و خانواده با

. است  مرتبط  رشدي  پيامدهاي  با  كودكـ    والدين  رابطه  كيفيت  دلبستگي،  نظريه  اندازچشم  از
 دروني  روابط  هايتجربه  كه  است  داده  نشان  ايكنندهقانع  نحوبه  والدين  به  دلبستگي  روي  تحقيقات

 از  بيرون  اجتماعي  هايموقعيت  در  هاآن  رفتار  بر  ،20دروني  عملي  الگوي  در  والدينشان  با  كودكان  شده
) 1969  بالبي،  (دلبستگي  نظريه).  1978  همكاران،  و  22آينسورث  ؛1982  ،21بالبي  (دارد  نقش  خانه

 /بيني ارتباط با مدرسه براساس دلبستگي به والدين و همساالنپيش                                /��
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 اصلي  هاينياز  كنندمي  مراقبت  گرمي  به  و  محبت  با  كودكانشان  از  والدين  وقتي   كه كندمي  بيان
 شكل  هايادراكي  خود  و  رفتارها.  شودمي  ارضاء  بيشتر  كودكان  اعتماد  و  امنيت  به  نياز  عني ي ،رشد
 با  كودك  بعدي  روابط  رشد  براي  دروني  الگوهاي  عنوانبه  والدين،  به  ايمن  دلبستگي  نتيجه  در  گرفته
 رفتارهاي  و  يريگتصميم  هايموقعيت  در  دروني  الگوهاي  اين  چنينهم.  كنندمي  عمل  ديگران

 دلبستگي  كه  نوجواناني  و  كودكان  مقابل  در).  1999  ،23لند  و  آلن  (دارند  ثيرأت  نيز  مثبت  اجتماعي
 گرحمايت  روابط  برقراري  در  كمتري  هايمهارت  و  برخوردارند  تريضعيف  خود  مفهوم  از  دارند  ناايمن

 كه  كنندمي  بيان)  2001( 24دكويچ  و  مييوس  فينكينور،  انگلس،  ،مثال  براي.  دهندمي  نشان  خود  از
 همساالن  با  را  گرم  و  بخشرضايت  روابط  چگونه  گيرندمي  اد ي والدينشان  با  تعامل  طريق  از  نوجوانان

 به  دلبستگي  بنابراين.  باشند  اجتماعي  روابط  آغازگر  و  شوند  خودمختارتر  كنند،  حفظ  و  شروع  خود
 نظر  از.  كندمي  ايفا  نوجوانان  هيجاني  و  اجتماعي  سازگاري  در  را  مهمي  نقش  طريق  اين  از  والدين
 دوره  در.  است  ثرؤم  هاييويژگي  چنين  ايجاد  در  كه  است  دلبستگي  حمايتي  كنش  اين)  1969(  بالبي

 همساالن  سمت  به  خصوصبه  و  والدين  از  غيريي  هاچهره  سمت  به  اغلب  دلبستگي  رفتارهاي  نوجواني
 .ابديمي گرايش

 به  منجر  تواندمي  همساالن  با  ايمن  دلبستگي  كه  داد  نشان)  2012(  همكاران  و  ميلينگ  هاييافته
 كه  است  آن  امر  اين  علت.  شود  آموزدانش  نوجوانان  ميان  در  افسردگي  كاهش  و  مدرسه  با  بهتر  ارتباط

 تواندمي  گرحمايت  همساالن  حضور  و  شودمي  گذشته  از  بيشتر  همساالن  به  نوجوان  نياز  نوجواني  دوره  در
 نزديكي  رابطه  25دلبستگي  نظريه  كه  گفت  توانمي  بنابراين،  .كند  كمك  بهتر  اريسازگ  در  نوجوان  به
 عنوان  به  اغلب  ارتباط  گويندمي)  2008  (26اسكالترمن  و  باربر  كه  طورهمان  و  دارد  مدرسه  با  ارتباط  با

 توجه  با.  است  مدرسه  با  ارتباط  نظري  هايپايه  از  كي ي و  شودمي  گرفته  نظر  در  دلبستگي  نظريه  بسط
 و  والدين  به  دلبستگي  براساس  مدرسه  با  ارتباط  بينيپيش  حاضر  مطالعه  شد، هدف   بيان  چهآن  به

 .است همساالن
 

 روش

 در  تهران  شهر  هايدبيرستان  دوم  پايه  پسر  آموزاندانش  كليه  شامل  حاضر  پژوهش  آماري  جامعه
 انتخاب  ايخوشه  يريگنمونه  روش  با  موزآ دانش 425  تعداد   ابتدا . بوده است  89-90  تحصيلي  سال
 به  18  و  11  ،3  منطقه  سه  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  گانه19  مناطق  از  كه  صورت   بدين .شدند
 مدرسه  هر  از   سپس .شدند  انتخاب  تصادفي  طوربه  مدرسه  سه  منطقه  هر  از  و  انتخاب  تصادفي  صورت

 قرار  بررسي  ردمو  پژوهش  در  هاآن  آموزاندانش  كليه  و  انتخاب  تصادفي  صورتبه  دوم  كالس  دو
  ميانگين .افت ي تقليل  نفر  378  به  كنندگانشركت  تعداد  ناقص  هايپرسشنامه  حذف  از   پس .گرفتند
 آن دوم پايه  آموزاندانش  انتخاب   علت .است   ماه 6  معيار  انحراف  و  سال16,5بررسي    مورد  نمونه  سني
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 دغدغه  سوم  پايه  آموزانشدان  مانند  طرفي  از  و  گذردمي  دبيرستان  در  هاآن  حضور  از  كسال ي كه  است
 .ندارند نهايي امتحان
 

 پژوهش ابزارهاي

 همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  سياهه:  )IPPA(همساالن    و  والدين  به  دلبستگي  سياهه
 را  والدين  به  دلبستگي  الؤس  28  با  اول  قسمت.  است  قسمت  دو  داراي)  1987  (گرينبرگ  و  آرمسدن
 و  است  الؤس  25  داراي  دوم  قسمت  و  سنجدمي  بيگانگي  و  ارتباط  اعتماد،  لفهؤم  سه  براساس
. دهدمي  قرار  سنجش  مورد  بيگانگي  و  ارتباط  اعتماد،  لفهؤم  سه  مبناي  بر  را  همساالن  به  دلبستگي

 نمره  صحيح،  هميشه  و  ك ي نمره  نه،  هرگز  كه.  است  ايدرجه  5  ليكرت  طيف  صورت  به  سياهه  اين
 . ودـشمي گذارينمره معكوس ورتص به االتـؤس از تعدادي و ردـگيمي پنج

 
 

 والدين به دلبستگي هايگويه واريانس درصد و ويژه ارزش عاملي، بارهاي :1 جدول

 گويه 1 لفهؤم 2 لفهؤم 3 لفهؤم

  0,71 17 

  0,64 16 

  0,64 20 

  0,64 28 

  0,63 8 

  0,63 26 

  0,60 23 

  0,41 6 

 0,73  12 

 0,70  25 

 0,57  22 

 0,56  18 

 0,55  27 

 0,50  11 

 0,50  10 

 0,44  15 

 0,44  9 

0,70   3 

0,66   2 

0,64   7 

0,62   24 

0,41   4 

0,34   14 

0,32   1 

 ويژه ارزش 9,01 1,75 1,43

 واريانس درصد 32,19 6,27 5,14
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 دلبستگي  براي  مجدد  ونآزم  روش  به  را  آزمون  27اعتماد  قابليت)  1987  (رگـرينبـگ  و  سدنـآرم
) 1378(دانشيان    نيز  ايران  در.  اندكرده  گزارش  86/0  همساالن  به  دلبستگي  براي  و  93/0  والدين  به
 به  دلبستگي  براي  و  79/0دلبستگي به والدين       براي  را  اعتماد  قابليت  ضريب  خود  پژوهش  در

 و  78/0  ترتيببه  را  اعتماد  قابليت  ضريب)  1384(نگهبان    چنين،هم.  كرده است   گزارش  76/0  همساالن
 .است كرده گزارش 72/0

 هايعامل  براي  و  91/0  والدين  به  دلبستگي  براي  سياهه  كل  اعتماد  قابليت  حاضر  پژوهش  در
 همساالن  به  دلبستگي  براي  و  است  آمده  دستبه  77/0  ،79/0  ،83/0  ترتيببه  اعتماد  و  انزوا  ارتباط،

 .است آمده دستبه 64/0 ،83/0 ،84/0 ترتيببه انزوا و اعتماد ارتباط، هايعامل براي و 88/0
 استفاده  اصلي  هايلفهؤم  با)  افته ي چرخش  واريماكس(  عاملي  تحليل  از  ابزار  اعتبار  بررسي  براي

 سطح  در  كه)  3,89(بارتلت    كرويت  ضريب  و)  0,93(  28گيرينمونه  كفايت  شاخص  به  توجه  با  .شد
 .شد انجام والدين به دلبستگي سياهه  رويبر عاملي است، تحليل معنادار 0,0001

 شاخص  به  توجه  با  .شدند  حذف  0,30  از  كمتر  عاملي  بار  دليلهب  گويه4  عاملي  تحليل  براساس
 است،  معنادار  0,0001  سطح  در  كه)  3,54(  بارتلت  كرويت  ضريب  و)  0,91(  گيرينمونه  كفايت
 هايگويه  و    عاملي  بارهاي  2  جدول  .شد  اجرا  هم  همساالن  به  دلبستگي  سياهه  براي  عاملي  تحليل
 .دهدمي نشان را شده تحليل

 
 

 همساالن به دلبستگي هايگويه واريانس درصد و ويژه ارزش عاملي، بارهاي :2 جدول

 گويه ارتباط  لفهؤم بارعاملي اعتماد لفهؤم بيگانگي لفهؤم

  0,70 15 

  0,70 7 

  0,63 6 

  0,62 16 

  0,59 25 

  0,59 2 

  0,58 17 

  0,56 24 

  0,55 3 

 0,73  12 

 0,70  18 

 0,60  20 

 0,55  13 

 0,53  14 

 0,53  19 

 0,45  5 

 0,42  4 
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 0,38  21 

0,59   23 

0,57   22 

0,45   10 

0,39   11 

0,39   9 

 ويژه ارزش 7,91 2,05 1,42

 واريانس درصد 31,67 8,22 5,70

 
 براي.  شدند  حذف  0,30  از  كمتر  بارعاملي  بدليل  همساالن  به  دلبستگي  هسياه  از  گويه  دو
 ارتباط  هايعامل  نمره  ابتدا  سياهه  سازندگان  نظر  طبق  والدين  و  همساالن  به  دلسبتگي  نمره  محاسبه

 .شد كم بيگانگي عامل از سپس و جمع، اعتماد و
 ادراك  گيرياندازه  براي  را  سمقيا  اين)  2002(ايوانز    و  براون:  )SCS(  مدرسه  با  ارتباط  مقياس
 نظريه  براساس  مدرسه  به  هاآن  تعلق  احساس  و  قوانين  پيروي  از  رضايت  معلم،  حمايت  از  آموزاندانش
 باور،:  است  زيرمقياس  4  شامل  مقياس  اين.  اندكرده  سازي مفهوم )1969  هيرشي،(اجتماعي    كنترل
 كامالً= 1 موافق  كامالً=  4  ايدرجه  4  رتليك  صورت  به  مقياس  اين  به  پاسخگويي.  تعلق  و  تعهد  قدرت،
-كرده  گزارش86/0  را  مقياس  اين  اعتماد  قابليت  ضريب)  2002  (ايوانز  و  براون.  شودمي  انجام  مخالف

 اعتبار)  2002(ايوانز    و  براون  چنينهم.  اندكرده  استفاده  عاملي  تحليل  از  مقياس  ابيياعتبار  براي  و  اند
 در  شركت.  كردند  گيرياندازه  برنامه  فوق  هايفعاليت  در  كتشر  طريق  از  را  مقياس  اين  همگراي
 و  مثبت  رابطه  مختلف  ابزارهاي  با  مدرسه  با  ارتباط  با  تحقيقات،  اكثر  در  برنامه  فوق  هايفعاليت
 در  شركت  و  مدرسه  با  ارتباط  بين  كه  دهدمي  نشان  نيز  ايوانز  و  براون  نتايج.  است  داشته  معنادار
 قابليت اعتماد    ضريب  نيز)  2007(ديكسون  .  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  ابطهر  برنامه  فوق  هايفعاليت

 . استكرده گزارش 87/0 را مقياس اين
 همگراي  اعتبار  و  آمده است   دستبه  85/0  مقياس  اعتماد  قابليت  ضريب  حاضر  پژوهش  در
 و  نيلي  مك  توسط  نوجوانان  سالمت  ملي  مطالعه  در  كه  مدرسه  با  ارتباط  مقياس  طريق  از  مقياس
 با  ارتباط  مقياس  دو  بين  كه  دهدمي  نشان  نتايج.  شد  ارزيابي  بود،  شده  استفاده)  2004  (29فالسي
 با  ارتباط  نمره  محاسبه  براي  پژوهش  اين  در).  63/0(دارد    وجود  معنادار  و  مثبت  همبستگي  مدرسه
 . است شده گرفته نظر در هازيرمقياس كل مجموع مدرسه
 مقدماتي  اجراي  و  انگليسي  به  هاآن  برگردان  و  فارسي  به  پژوهش  يابزارها  مجدد  ترجمه  از  پس

 نكاتي  معرفي،  و  مقدماتي  آشنايي  از  پس.  شد  انجام  منتخب  هايكالس  در  نهايي  اجراي  نفر،  30  روي
 چنينهم  و  دهيپاسخ  نحوه  پاسخگويي،  در  دقت  اهميت  تحقيق،  روند  و  هدف  ابزارها،  به  راجع

 سياهه  از  متشكل  ايپرسشنامه  سپس  و  شد  ارائه  كنندگانكتشر  به  اطالعات  بودن  محرمانه

 /بيني ارتباط با مدرسه براساس دلبستگي به والدين و همساالنپيش                                /��
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 پرسشنامه  اجراي   مدت .شد  اجرا  گروهي  صورتبه  مدرسه  با  ارتباط  و  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي
 .بود دقيقه 40 تا 30 بين
 

 هاافتهي

 بينيشپي  توان  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي   آيا :حاضر  مطالعه  اصلي  سؤال  به  گوييپاسخ  براي
 .شودمي ارائه متغيرها همبستگي و توصيفي هايشاخص جدول دارد؟ ابتدا را مدرسه با ارتباط
  
 

 والدين به دلبستگي همبستگي ماتريس و استاندارد انحراف و ميانگين: 3 جدول

 مدرسه با ارتباط و همساالن و

3 2 1 SD M رديف متغير 

 1 والدين به دلبستگي 34/30 26/9 -  

 2 همساالن به دلبستگي 47/45 21/14  **27/0 - 

 3 مدرسه با ارتباط 34/40 69/9  **27/0  **21/0 -

 P<0.01         
 

 با  ارتباط  با  >01/0p  سطح  در  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  دهدمي  نشان  3  جدول  نتايج
 و  والدين  به  دلبستگي  ميزان  هرچقدر  كه  صورت  بدين.  دارند  معناداري  و  مثبت  رابطه  مدرسه

 هر  ديگر،  عبارتيبه.  رفت  خواهد  باالتر  نيز  مدرسه  با  ارتباط  ميزان  باشد  بيشتر  آموزاندانش  همساالن
 افزايش  هاآن  مدرسه  با  ارتباط  باشد  ترايمن  آموزاندانش  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  كه  اندازه
 بينيپيش  در  همساالن  و  نوالدي  به  دلبستگي  متغيرهاي  از  هريك  سهم  تعيين  براي.  افت ي خواهد
 . شد استفاده گام به گام رگرسيون از مدرسه با ارتباط

               
     

 براساس مدرسه با ارتباط گام به گام رگرسيون تحليل نتايج: 4 جدول

 همساالن و والدين به دلبستگي

t β R2 R معناداري سطح F گام متغير 

 1 والدين به ستگيدلب 15/31 001/0 27/0 077/0 27/0 58/5

62/4 23/0 

88/2 14/0 
097/0 31/0 001/0 03/20 

 والدين به دلبستگي

 همساالن به دلبستگي
2 

 
 بيشتر  والدين  به  دلبستگي  متغير  كه  دهدمي  نشان)  4  جدول  (گام  به  گام  رگرسيون  تحليل  نتايج

 والدين  به  دلبستگي  اول  گام  رد.  دارد  را  مدرسه  با  ارتباط  بينيپيش  قدرت  همساالن  به  دلبستگي  از
 در.  است  معنادار  >001/0p  سطح  در  كند كه مي  بينيپيش  را  مدرسه  با  ارتباط  تغييرات  از  %8  حدود
 مجموع  در  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  مدل،  به  همساالن  به  دلبستگي  شدن  اضافه  با  دوم  گام

 .است معنادار >001/0p سطح در كه كنندمي بينيپيش را مدرسه با ارتباط تغييرات از %10 حدود
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 از  هر يك   همساالن، سهم   و  والدين  به  دلبستگي  توسط  مدرسه  با  ارتباط  بينيپيش  به  توجه  با
  ابتدا .شد  محاسبه  مدرسه  با  ارتباط  بينيپيش  در  نيز  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  هايمؤلفه
 . شودمي ارائه رگرسيون جدول سپس و همبستگي جدول
 

 

  به دلبستگي هايمؤلفه همبستگي ماتريس و استاندارد انحراف و ميانگين: 5 لجدو

 مدرسه با ارتباط و همساالن و والدين

7 6 5 4 3 2 1 SD M رديف متغير 

 1 والدين به اعتماد 23/29 45/4 -      

 2 والدين با ارتباط 43/28 62/6 63/0** -     

 3 والدين با گانگيبي 69/28 42/7 -43/0** -42/0** -    

 4 همساالن به اعتماد 39/33 51/7 23/0** 19/0* -8/0* -   

 5 همساالن با ارتباط 99/28 49/7 16/0** 23/0* -10/0** 66/0** -  

 6 همساالن با بيگانگي 50/16 59/3 -34/0** -27/0** 46/0** -23/0* -14/0* - 

 7 مدرسه با ارتباط 34/40 96/9 14/0** 16/0** -11/0** 11/0** 21/0** -10/0** -

   ** P< 01/0  * P< 05/0  
      
 مدرسه  با  ارتباط  با  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  هايمؤلفه  كه  دهدمي  نشان  5  جدول  نتايج

 رابطه  مدرسه  با  ارتباط  با  همساالن  و  والدين  با  بيگانگي.  دارند  معناداري  رابطه  >01/0p  سطح  در
 .دارند مدرسه با ارتباط با مثبتي رابطه همساالن و والدين به اعتماد و ارتباط. دارند منفي
 

  هايمؤلفه اساس بر مدرسه با ارتباط گام به گام رگرسيون تحليل نتايج: 6 جدول

 همساالن و والدين به دلبستگي

t β R2 R df F گام بينپيش متغير 

 1 همساالن با ارتباط 95/18 376 21/0 04/0 21/0 35/4

72/4 

68/2- 
 2 همساالن با بيگانگي 23/13 375 25/0 06/0 -13/0

32/4 

65/3- 

28/3 

 3 والدين به اعتماد 64/12 374 30/0 09/0 17/0

85/3 

55/2- 

81/3 

07/2- 

 4 والدين با بيگانگي 63/10 373 32/0 10/0 -12/0

32/3 

48/2- 

18/2 

53/2- 

11/2 

 5 والدين با ارتباط 48/9 372 33/0 11/0 14/0

 .است معنادار >001/0p سطح در هاگام همه: توجه               

 /اساس دلبستگي به والدين و همساالنبيني ارتباط با مدرسه برپيش                                /��
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 همساالن  با  مؤلفه ارتباط   مدرسه  با  ارتباط  بينپيش  بهترين  كه  دهدمي  نشان  6  جدول  نتايج
. باشدمي  معنادار  >001/0p  سطح  در  و  كندمي  بينيپيش  را  درسهم  با  ارتباط  تغييرات  از%  4  كه  است
 بينيپيش  را  مدرسه  با  ارتباط  منفي  طوربه  كه  شد  مدل  وارد  والدين  با  بيگانگي  مؤلفه  بعدي  گام  در
 در.  كنندمي  بينيپيش  مدرسه  با  ارتباط  تغييرات  از%  6  همساالن  با  ارتباط  با مؤلفه   همراه  كند و مي
 مدل  وارد  والدين  به  اعتماد  و مؤلفه   همساالن  با  بيگانگي  مؤلفه  والدين،  با  ارتباط  مؤلفه  بعدي،  هايگام

 بينيپيش  را  مدرسه  با  ارتباط  منفي  طور  به  والدين  با  بيگانگي  همانند  همساالن  با  بيگانگي  كه  شدند
 اداريمعن  سطح  به  همساالن  به  اعتماد  فقط  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي  هايمؤلفه  از.  كندمي

 با  بيگانگي  والدين،  به  اعتماد  همساالن،  با  بيگانگي  همساالن،  با  ارتباط  هايمؤلفه  كل،  در.  نرسيد
 .كردند تبيين را مدرسه با ارتباط واريانس از% 14 والدين با ارتباط و والدين
 

 گيريبحث و نتيجه

 و  تحصيلي  يشرفتپ  قبيل  از  مثبتي  پيامدهاي  كه  است  مهم  متغيرهاي  از  كي ي مدرسه  با  ارتباط
 عوامل  تا  اندبوده  صدد  در  محققان  اخير  هايسال  در.  دارد  دنبال  به  آموزاندانش  براي  را  رواني  سالمت

 زمينه  اين  در  شده  مطرح  متغيرهاي  از  كيي.  كنند  شناسايي  را  مدرسه  با  ارتباط  آورنده  وجودبه
ي بينپيش  توان  همساالن  و  ينوالد  به  ايمن  دلبستگي  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتايج.  است  دلبستگي
 ارضاء  طريق  از  والدين  به  دلبستگي)  2009  (همكاران  و  واترز  نتايج  براساس.  دارد  را  مدرسه  با  ارتباط
 عبارتبه.  كندمي  فراهم  مدرسه  با  ارتباط  براي  را  زمينه  خودمختاري  و  شايستگي  ارتباط،  نيازهاي
 فرصت  او  به  شناختي  جستجوگري  و  ستقاللا  سوي  به  فرد  هدايت  عني ي ايمن  دلبستگي  ويژگي  ديگر
 و  همساالن  با  ايمن  رابطه  برقراري  براي  را  او  در نتيجه   و  داده  را  شايستگي  احساس  و  كارآمدي  ارتقاء
 )2007  (30هومل  و  شاكيت، اسميت   تحقيق  نتايج  راستاي  در  حاضر   نتايج .سازدمي  آماده  مدرسه  بافت
 در ارتباط   مدرسه  بافت  طريق  از  والدين  به  دلبستگي  هك  گرفتند  نتيجه  همكاران  و  شاكيت.  است  نيز
 هايداده  كه  است  غيرمستقيم  مدرسه  با  ارتباط  بر  والدين  به  دلبستگي  تأثير  و  دارد  رابطه  مدرسه  با

 و  والدين  به  با دلبستگي   رابطه  در  همساالن  به  دلبستگي  جزئي  ايواسطه  نقش  نيز  حاضر  پژوهش
  .كندمي تأييد را مدرسه با ارتباط

 هايسال  طول  در  نوجوانان  مدرسه  با  ارتباط  احساس  ريزيپايه  در  مهم  عاملي  والدين  به  دلبستگي
 حرمت  امنيت،  حمايت،  ايجاد  براي  مهمي  منابع  اوليه  مراقبان  زندگي،  اوليه  هايسال  در.  است  مدرسه
 طرف  از  نيع ي هستند،  والدين  با  ناايمن  دلبستگي  داراي  كه  نوجواناني.  هستند  خودكارآمدي  و  خود

 كمتر  مدرسه  دوران  در  اند،داشته  قرار  والدين  آميزرفتار خشونت   مورد  ا ي اندشده  گرفته  ناديده  والدين
 دست  از  موجب  والدين  با  ايمن  دلبستگي  عدم  كه  گفت  بتوان  شايد.  دارند  مدرسه  با  مثبت  ارتباط
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 دليل همين به و شودمي  اندر نوجو   مثبت  و  كنندهحمايت  صورتي  به  جديد  روابط  ايجاد  توانايي  دادن
     ). 2003 ويتالك، (دهدمي نشان توجه روابط در مثبت  رفتارهاي و حمايت به سختي به

 از  شانتوانايي  و  خود  درباره  كودكان  و  نوجوانان  باور  ،)2002  (همكاران  و  بلوم  تحقيقات  براساس
 و  كودكان.  گيردمي  شكل  شانيزندگ  در  بزرگساالن  ميزان مراقبت و مشاركت     از  هاآن  ادراك  طريق

احتماالً   كنندمي  حمايت  هاآن  از  شانزندگي  در  مهم  بزرگساالن  كنندمي  احساس  كه  نوجواناني
-ديگر دانش   عبارتبه).  2001  ،31لي  و  كرونينگر  (شوندمي  درگير  شانادگيري ي و  مدرسه  در  بيشتر

 هاآن  تحصيلي  پيشرفت  به  اندازه  همان  به  و  گذارندمي  احترام  هاآن  به  بزرگساالن  كهاين  به  آموزان
 ). 2005؛ بلوم، 2002 همكاران، و بلوم (دارند نياز دهند،مي اهميت

 با  ارتباطكننده  بينيپيش  بهترين  همساالن  با  ارتباط  مؤلفه  كه  داد  نشان  حاضر  مطالعه  هاييافته
 هاي يافته .است  مساله  طرف  از  شدن  راهنمايي  و  حمايت، پذيرش   شامل  ارتباط  مؤلفه.  است  مدرسه
 ا ي همسال  گروه  اعضاي  اجتماعي  هايويژگي  قبيل  از  همساالن  هايويژگي  كه  اندداده  نشان  پژوهشي
 دادن  انجام  مدرسه،  هايفعاليت  در  درگيري  مانند  (پسندجامعه  رفتارهاي  از  همسال  گروه  حمايت
-مي  تأثير  آموزاندانش  سالمت  و  تحصيلي  پيامدهاي  بر  ،)ديگران  به  كردن  كمك  مدرسه،  تكاليف
 همساالن،  از  باثباتي  شبكه  داشتن).  2003  ،32پانتانا  و  سوليز  سيمنتال،  جين،  ويپل،  فورالنگ،  (گذارد
 رفتارهاي همسال گروه  اگر  مقابل  در.  كندمي  حمايت  زورگويان  بوسيله  شدن  قرباني  از  را  آموزاندانش
 احتمال  به  آموزاندانش  كند،  حمايت  را)  واردي  روي  بر  نوشتن  شعار  و  زورگويي  مانند  (مسئوالنهغير

پيشرفت   سطح  يابد،مي  كاهش  شانمدرسه  با  ارتباط  شوند،مي  درگير  مدرسه  هايفعاليت  در  كمتري
 ).2000 ،33بارتيني و پلگريني (افتدمي خطر به سالمتشان و آيدمي پايينها آن

. سازدمي  توانا  سالم  روابط  حفظ  يبرا  را  آموزاندانش  قوي،  فردي  بين  هايمهارت  ديگر،  طرف  از
 هايگروه  از  زياد  دوستان  داراي  كنند،مي  گزارش  بيشتري  مدرسه  با  ارتباط  احساس  كه  آموزانيدانش

-دانش  مقابل  در.  هستند)  اندافته ي ادغام  درهم  مختلف  هايجنس  و  نژادها  از  كه  (مختلف  اجتماعي

 هستند،  مدرسه  از  خارج  بيشتري  دوستان  ارايد  دارند،  مدرسه  با  ارتباط كمتري   احساس  كه  آموزاني
 همكاران، و  بلوم (دارند  مدرسه  از  بيرون  و  مدرسه  در  كمتري  دوستان  ايند،  امنزوي  اجتماعي  لحاظ  از

 .دارد مهمي نقش مدرسه با ارتباط در همساالن به دلبستگي كه گفت توانمي بنابراين). 2002
 به  .دارد  مدرسه  با  ارتباط  با  منفي  ارتباط  والدين  و  نهمساال  از  بيگانگي  مؤلفه  هاافته ي براساس

 گذاردمي  مدرسه  بافت  در  را  خود  تأثير  همساالن  و  والدين  با  در روابط   ناايمن  رابطه  داشتن  ديگر،  عبارت
 مبناي  ايمن  دلبستگي  كه  است  نكته  اين  مؤيد  افته ي  اين .شودمي  مدرسه  با  ارتباط  كاهش  موجب  و

 را  ايمن  دلبستگي  خود  حمايتي  نقش  با  تواندمي  مدرسه  بافت  و  دهدمي  لتشكي  را  مدرسه  با  ارتباط
 .  بخشد تداوم

 ميان  رابطه  در  جنسيت  نقش  بنابراين  و  است  شده  انجام  پسران  ميان  در  فقط  حاضر  مطالعه
 اين  ديگر،  طرف   از .است  نگرفته  قرار  بررسي  مورد  مدرسه  با  ارتباط  با  همساالن  و  والدين  به  دلبستگي
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