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ای و احساس تعلق به مدرسه: نقش واسطه تحصیلی رابطه بین خودکارآمدی

 گیری آیندهجهت

 ٍاحذ ػشدؿتاًـگاُ پیام ًَس آرسبایداى غشبی، هذسع د ؛11آسؽ آرسًییاد

 کاسؿٌاع اسؿذ هـاٍسُ خاًَادُ داًـگاُ تْشاى گـاٍ ؿشیفی؛

 هی ٍاحذ سٍدّيکاسؿٌاع اسؿذ سٍاًـٌاػی عوَهی داًـگاُ آصاد اػال هْتاب هذًی؛

 دکتشای سٍاًـٌاػی داًـگاُ تْشاى دکتش هْذی خاًباًی؛

بؼیاسی اص داًؾ آهَصاى دس فعالیت ّای تحصیلی ٍ غیشتحصیلی هذسػِ هـاسکت هی کٌٌذ ٍ یک حغ تعلق  هقذه5ِ

پیاهذّای خاطش بِ هذسػِ داسًذ، آى ّا دٍػتاى صیادی داسًذ، استباط خَبی با هعلواى ٍ داًؾ آهَصاى دیگش داسًذ ٍ 

تحصیل ٍ هذسػِ سا اسصؿوٌذ هی داًٌذ. اها دس ایي بیي داًؾ آهَصاى یافت هی ؿًَذ کِ خَد سا دسگیش فعالیت ّای 

اعتقاد داسًذ کِ تداسب آهَصؿی ٍ غیش تحصیلی ٍ غیش تحصیلی هذسػِ ٍ کالع ًوی کٌٌذ، ایي گًَِ داًؾ آهَصاى 

د ٍ احؼاع تعلق خاطشی ًؼبت بِ هذسػِ، ّوکالػی ّا ٍ هعلویي آهَصؿی هذسػِ استباط صیادی با هَفقیت آیٌذُ ًذاس

ًذاسًذ. بِ تذسیح ایي داًؾ آهَصاى اص فضای هذسػِ کٌاسُ گیشی هی کٌٌذ ٍ اص حضَس دس هذسػِ احؼاع خـٌَدی ًوی 

حؼاع ا کٌٌذ. بشخی اص ایي داًؾ آهَصاى ًاخشػٌذ تأثیشات هٌفی ٍ هخشبی بش کالع ٍ داًؾ آهَصاى دیگش هی گزاسًذ.

یک ًَع ًیاص سٍاًـٌاختی اػت کِ پیاهذّای سٍاًـٌاختی هثبتی بِ ّوشاُ داسد. بٌابشایي پظٍّؾ حاضش تعلق بِ هذسػِ 

گشی خْت با ّذف آصهَدى هذلی دسباسُ تأثیش خَدکاسآهذی تحصیلی بش افضایؾ احؼاع تعلق بِ هذسػِ با هیاًدی

 گیشی آیٌذُ بَد. 

آهَصاى ص ًَع ّوبؼتگی اػت. خاهعِ آهاسی دس ایي پظٍّؾ ؿاهل کلیِ داًؾتَصیفی ا حاضش طشح پظٍّؾ ّا5سٍؽ

هـغَل بِ تحصیل  1141-49دختش پایِ ّای ّفتن تا ًْن هذاسع ساٌّوایی ؿْش ػٌٌذج  بَد کِ دس ػال تحصیلی 

ظٍّؾ ؿشکت داًؾ آهَص دختش پایِ ّفتن تا ًْن هتَػطِ اٍل بِ عٌَاى ًوًَِ دس پ 111بِ هٌظَس اًدام پظٍّؾ بَدًذ. 

بذیي صَست کِ اص بیي فْشػت هذاسع ساٌّوایی ؿْشػتاى ػٌٌذج، دٍ هذسػِ دختشاًِ بِ صَست تصادفی دادُ ؿذًذ.  
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ّای کٌٌذگاى پشػـٌاهِؿشکتاًتخاب ٍ اص ّش پایِ تحصیلی ًیض بِ صَست تصادفی یک کالع اًتخاب گشدیذ. 

گیشی آیٌذُ ػگیٌش، خْت( ٍ 7112ذُ تعلق ػاکیض )ؿ(، احؼاع ادساک1433خَدکاسآهذی تحصیلی اٍى ٍ فشاًوي )

هیاًگیي، اًحشاف اص بِ هٌظَس بشسػی اطالعات تَصیفی ٍ اػتٌباطی هتغیشّا، سا تکویل کشدًذ.  (1444ًَسهی ٍ پٍَل )

ًیض اص سٍؽ باسٍى  ایخْت آصهَدى اثشّای ٍاػطِاػتاًذاسد، آصهَى ّوبؼتگی پیشػَى ٍ تحلیل سگشػیَى اػتفادُ ؿذ. 

 ( اػتفادُ ؿذ.1431ٍ کٌی )

ی حاصل اص هاتشیغ ّوبؼتگی پیشػَى ًـاى داد کِ خَدکاسآهذی تحصیلی ّوبؼتگی هثبت ٍ هعٌی ّایافتِ ّا5یافتِ

داسی با احؼاع تعلق بِ هذسػِ ٍ خْت گیشی ًؼبت بِ آیٌذُ داسد. بیي احؼاع تعلق بِ هذسػِ داًؾ آهَصاى ٍ خْت 

الگَی پیـٌْادی اص بشاصؽ  بت بِ آیٌذُ ًیض سابطِ هثبت ٍ هعٌی داسی هـاّذُ ؿذ. بشاػاع یافتِ ّاگیشی آًاى ًؼ

دس سابطِ بیي  داًؾ آهَصاى گیشی آیٌذُای خْتخَبی با دادُ ّا بشخَسداس اػت. ّوچٌیي ایي ًتایح اص ًقؾ ٍاػطِ

 خَدکاسآهذی تحصیلی ٍ احؼاع تعلق بِ هذسػِ حوایت کشد.

بِ هذسػِ سا آًاى احؼاع تعلق داًؾ آهَصاى، طبق ًتایح بِ دػت آهذُ خَدکاسآهذی تحصیلی  گیشی5بحث ٍ ًتیدِ

یعٌی، داًؾ آهَصاًی کِ دس صهیٌِ اًدام تکالیف دسػی ًؼبت بِ تَاًایی ٍ ؿایؼتگی ّای خَد دٌّذ. افضایؾ هی

ًذ ٍ اص بَدى دس هذسػِ خشػٌذ ّؼتٌذ ٍ اطویٌاى باالیی داسًذ، دس فعالیت ّای دسػی ٍ غیش دسػی هـاسکت باالتشی داس

حؼاع تعلق خاطش داًؾ احؼاع تعلق خاطش بیـتشی بِ هذسػِ داسًذ. ّوچٌیي بشاػاع یافتِ ّا، ّش چِ هیضاى ا

آهَصاى دختش بِ هذسػِ بیـتش باؿذ، ًگشؽ ٍ خْت گیشی هثبت تشی ًؼبت بِ آیٌذُ تحصیلی ٍ ؿغلی خَد داسًذ. 

تداسب دسػی  ٍ غیش دسػی هذسػِ، بِ خَدی خَد اسصؿوٌذ ّؼتٌذ ٍ پایِ ّای کٌٌذ، بذیي هعٌی کِ آًاى احؼاع هی 

هَفقیت تحصیلی ٍ ؿغلی آیٌذُ بِ حؼاب هی آیٌذ. عالٍُ بش ایي، ًتایح ًـاى دادًذ کِ خْت گیشی آیٌذُ ًقؾ هیاًدی 

کِ باٍس ٍ اطویٌاى داؿتي سابطِ بیي خَدکاسآهذی تحصیلی ٍ احؼاع تعلق بِ هذسػِ ایفا هی کٌذ. بذیي صَست  سا دس

بِ ؿایؼتگی ّا ٍ قابلیت ّای خَد خْت اًدام اهَسات هذسػِ، خْت گیشی هثبت داًؾ آهَصاى ًؼبت بِ آیٌذُ سا بِ 

دًبال داسد ٍ ًگشؽ ٍ خْت گیشی هثبت ًؼبت بِ آیٌذُ تحصیلی ٍ ؿغلی، احؼاع تعلق خاطش داًؾ آهَصاى بِ هذسػِ 

تالؽ هضاعفی خْت افضایؾ خَدکاسآهذی ٍ ًگشؽ تِ اػت دس اهش تعلین ٍ تشبیت بٌابشایي ؿایؼ سا افضایؾ هی دّذ.

  آهَصاى صَست گیشد.هثبت ًؼبت بِ آیٌذُ تحصیلی ٍ ؿغلی داًؾ

 ای.ًقؾ ٍاػطِ-گیشی آیٌذُخْت-احؼاع تعلق بِ هذسػِ-خَدکاسآهذی تحصیلی 5یکلیذٍاطُ 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

