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تعلق به مدرسه ،اشتیاق تحصیلی،
خودکارآمدی

مقدمه :احساس تعلق به مدرسه میتواند در ادراک مثبت نوجوان از خود،
دیگران ،ارتباط و عالقه به دیگران و همچنین احساس مسئولیت نسبت به
امور مدرسه مؤثر باشد .هدف از مطالعه حاضر ،تبیین نقش احساس تعلق به
مدرسه در پیشبینی اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان
پسر متوسطه دوم شهر تبریز بود.
روش :پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل کلیه دانشآموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود که از طریق
نمونهگیری تصادفی خوشهای  299دانشآموز دوره دوم متوسطه ( 92نفر در
رشته علوم ریاضی 101 ،نفر در رشته علوم تجربی و  105نفر در رشته علوم
انسانی) انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش ،پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه
بری ( ،)2004اشتیاق تحصیلی فردریکز ( )2004و پرسشنامه خودکارآمدی
تحصیلی جینک و همکاران ( )1999بودند.
یافته :بین متغیرهای تعلق به مدرسه ،اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی
همبستگی معنادار و مثبتی وجود دارد .ابعاد تعلق به مدرسه در مجموع 0/71
از تغییرات اشتیاق تحصیلی و  0/31از تغییرات خودکارآمدی دانشآموزان
را پیشبینی میکنند .از ابعاد تعلق به مدرسه چهار زیر مقیاس مشارکت،
احساس مثبت ،تعلق و مشارکت علمی بهصورت معنیداری اشتیاق تحصیلی
را پیشبینی میکنند .همچنین زیر مقیاسهای حمایت معلم ،احترام و
مشارکت علمی پیشبینی کننده معنیدار خودکارآمدی دانشآموزان است.
بحث :یافتههای پژوهش حاضر تلویحات مهمی برای روانشناسان و
مشاوران مدرسه در خصوص نقش تعلق به مدرسه در اشتیاق و عملکرد
تحصیلی بهتر دانشآموزان مقطع متوسطه دارد.
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Introduction: The feeling of belonging to school can be ef-

fective in adolescents’ positive perception of themselves,
others, communication and interest in others, as well as
a sense of responsibility for school affairs. The purpose
of this study was to explain the role of school belonging
in predicting students’ academic motivation and academic
self-efficacy of secondary school students in Tabriz.
Method: The present study was a survey research. The
statistical population of the present study included all
male high school students in Tabriz who through cluster
random sampling 299 high school students (92 in mathematics, 101 in experimental sciences and 105 in science
Human) were selected. The research instruments were
Barry School Feeling Questionnaire (2004), Frederick
Academic Achievement Questionnaire (2004) and Jink
(1999) Academic Self-Efficacy Questionnaire.
Findings: Pearson correlation analysis showed that there
is a significant and positive correlation between the variables of connectedness with school, academic enthusiasm and self-efficacy. On the other hand, the results
of linear regression analysis indicated that the schoolrelated dimensions predicted a total of 0.71 of academic
enthusiasm changes and 0.31 of student self-efficacy
changes. From the dimensions of connectedness with
school, four subscales of participation, positive feelings,
membership, and academic participation predict meaningfully academic enthusiasm. Also, the following subscales of teacher support, respect and scientific participation are a significant predictor of student self-efficacy.
Disscution: The findings of the present study are important implications for psychologists and school counselors
about the role of belonging to the school in the enthusiasm
and better academic performance of high school students.
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Extended Abstract:

[ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2022-01-21 ]

Introduction: children and youth need to feel connected to others in their social

environment in order to flourish. for most young people, schools are not just about
academics. schools are where they find their friends, have lunch, socialize, discuss
problems and interact with adult role models. schools are also where young people
can talk to the school counsellor, get health and nutrition information and vaccinations, exercise in gym class and participate in after-school sports. connections to
school and relationships with teachers are important protective factors in the lives
of children and youth. having good relationships, feeling safe and feeling like they
belong at school helps youth to make healthy choices.not surprisingly, these connections influence school success. these connections are also important in supporting better personal health, including decreased substance use and better mental
well-being. school connectedness is a general term to describe a sense of belonging to the school environment. the school environment includes people, places
and policies—other students, teachers, staff, administrators, classroom settings,
activities and school rules. connections to school and relationships with teachers
are important protective factors in the lives of children and youth. having good relationships, feeling safe and feeling like they belong at school helps youth to make
healthy choices.research has consistently shown that youth who feel connected
to their school engage in fewer risky behaviours. students who feel connected to
their school are also more likely to have better academic achievement, including
higher grades and test scores, have better school attendance,higher academic enthusiasm and stay in school longer. academic enthusiasm or academic motivation
is the attitudes towards school and learning enthusiasm for academic achievement.
academic motivation involves measuring items such as work habits and scholastic
expectation. achievement motivation plays an important role to achieve educational goals of the students. achievement motivation can be defined as the need
for success or the attainment of excellence. individuals will satisfy their needs
through different means, and are driven to succeed for varying reasons both internal and external. motivation is the basic drive for all of our actions. Self-efficacy is
related to motivation and performance, research shows,the degree to which people
believe in themselves and their own capabilities is important for their motivation
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and success. self-efficacy beliefs have been positively related to motivation and
engagement, and they lead to greater task involvement. Given the importance of
school connectedness in creating self-efficacy and academic motivation, the present study seeks to answer the question that are there any connection between academic enthusiasm and self-efficacy with school connectedness?
Method: The statistical population of this study consisted of all male high school
students in Tabriz.299 students were selected as sample through cluster random
sampling (92 students in mathematics, 101 students in experimental and 105
people in humanities). The research tools were Students’ sense of connectedness
with school questionnaire, academic enthusiasm questionnaire and academic selfefficacy questionnaire were used.
Findings: Pearson correlation analysis showed that there was a significant and positive correlation between the variables of school connectedness, academic enthusiasm and self-efficacy. On the other hand, the results of linear regression analysis
showed that the dimensions of school connectedness predict 0.71 of changes in
academic achievement and 0.31 of students’ self-efficacy. From the four dimensions of school connectedness, the subscales of participation, positive feeling, attachment, and academic participation significantly predict academic achievement.
Sub-scales of teacher support, respect, and academic participation were also significant predictors of students’ self-efficacy.
Discussion: The purpose of this study was to predict students’ academic achievement and self-efficacy based on school affiliation. The results showed that dimensions of participation, positive feeling, belonging, and academic participation
significantly predicted academic enthusiasm. and, sub-scales of teacher support,
respect, and academic participation are significant predictors of students’ self-efficacy teacher-student relationships have a significant impact on student engagement with homework and academic achievement. According to social motivation
theories, if students’ basic needs for belonging, competence, and independence
are met, students will have better engagement with the school and its related tasks.
According to social motivation theories, if students’ basic needs for belonging,
competence, and independence are met, students will have better engagement with
the school and its related tasks. school belonging engages students in a positive
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motivational process so that children who feel more belonging have a higher motivation to participate in school activities and thus have a higher chance of learning
and experiencing success. Better school performance provides more support from
teachers, thereby increasing school belonging Upgrades and in turn make students
more likely to strive for teacher success and satisfaction.
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مقدمه
مدارس از جمله محیطهای اجتماعی بزرگی به شمار میروند که دانشآموزان از سنین
شش یا هفتسالگی در آنها پا مینهند و تعامالت اولیه خود را از این مکان آغاز میکنند .این
محیط آموزشی نقش تأثیرگذاری در فرآیند جامعهپذیری ،آموزشوپرورش دانشآموزان خود
بر عهده دارد .وقتی افراد خود را بهعنوان عضوی از یک گروه یا طبقه اجتماعی طبقهبندی
میکنند ،نوعی حس تعلق به وجود میآید (مکیان و کالنتر کوشه .)2015 ،تعلق به مدرسه،
یک حالت روانشناسی است که در آن دانشآموزان احساس میکنند خود و دیگر دانشآموزان
تحت حمایت و مراقبت مدرسه هستند (شوچت و اسمیت)2007 ،1؛ به عبارت دیگر تعلق
به مدرسه عبارت است از اینکه دانشآموزان چه احساسی نسبت به مدرسه خود دارند و
تعلقی که با همساالن ،معلمان و کادر آموزشی مدرسه برقرار میکنند چگونه است (یون و
همکاران .)2012 ،2تعلق به مدرسه در مطالعات مختلف با عنوانهای دیگری همچون تعهد
به مدرسه ،پیوند با مدرسه و دلبستگی به مدرسه توصیف شده است (چاپمن 3و همکاران،
 .)2011هنگامیکه دانشآموزان با قوانین سختگیرانه از طرف مدرسه روبرو شوند و با اولین
خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند دارای احساس تعلق کمتری نسبت به دانشآموزانی
هستند که در مدراس آسانگیر هستند (لد و دینال .)2009 ،4کارچر 5و همکاران ()2008
عوامل گسترشدهنده احساس تعلق به مدرسه را سه عامل میدانند-1 :پذیرش بهوسیله
تعلق به مدرسه نشان میدهند که این مؤلفه همبستگی مثبت با انگیزش تحصیلی و موفقیت
1. Shochet & smyth
2. Yuen
3. Chapman
4. Ladd & Dinella
5. Karcher
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تحصیلی دانشآموزان (ونتزل 1و همکاران ،)2010 ،تمایل به شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه
مدرسه (سالهوف ،)2009 ،2سالمت روانی و جسمانی (شوچت و همکاران ،)2007 ،بهزیستی
روانشناختی (روفی2011 ،3؛ اشلی 4و همکاران ،)2012 ،عزتنفس باال (اسکوزی و میلز،5
 ،)2010بهبود عملکرد تحصیلی ،بروز رفتار مطلوب و حضور بهموقع آنان در مدرسه را به
همراه دارد (ایتو .)2011 ،6مطالعه حکیمزاده و همکاران ( )2016نیز نشان داد رابطه قوی
بین مؤلفههای احساس تعلق به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
دبیرستانهای شهر اصفهان وجود دارد.
اشتیاق تحصیلی یکی دیگر از متغیرهایی است که با موفقیت تحصیلی دانشآموزان در ارتباط
است (زینگیر2008 ،7؛ فین .)1989 ،8اشتیاق تحصیلی به میزان انرژی که یک فراگیر برای انجام
کارهای تحصیلی خـود صرف میکند و نیز میزان اثربخشی و کارایی حاصل شده اطـالق میشـود.
دانشآموزانی کـه اشتیاق تحصیلی داشته باشند ،توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل و موضوعات
مـورد هدف یادگیری دارند ،به قوانین و مقررات مدرسه تعهد بیشتری نشان میدهند ،از انجام
رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب میکنند و در آزمونها عملکرد بهتری دارند (مسلش

9

و همکاران .)2001 ،پژوهشهای سالما آرو 10و همکاران ( )2009و اونیل 11و همکاران ()2011
بر نقش مثبت اشتیاق تحصیلی در درگیرکردن دانشآموزان در فعالیتهای تحصیلی و افزایش
میزان تالش آنها تأکید دارند .خود کارآمدی تحصیلی به ادراک فرد در ارتباط با شایستگی ،قابلیت
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یادگیری و عملکرد وی در انجام وظایف و تکالیف آموزشی اشاره دارد (بدل .)2015،1برایان و
همکاران )2014( 2در تحقیق خود با هدف تحلیل روابط اشتیاق تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی
و پیشرفت تحصیلی نشان دادند که خودپنداره تحصیلی پیشبینی کننده اشتیاق تحصیلی نسبت به
مدرسه است .در پژوهش اسالمی ،درتاج ،سعدی پور و دالور ( )2018نیز تجزیهوتحلیل دادهها
نشان داد که عملکرد تحصیلی حمایتشده ،خودکارآمدی و عزتنفس مستقیما بر اشتیاق تحصیلی
اثر دارند .همچنین منابع اجتماعی (عملکرد تحصیلی حمایتشده ،روابط حمایتی با همساالن و
حمایت خانواده) به شکل غیرمستقیم و از طریق منابع شخصی (خودکارآمدی ،خوشبینی و
عزتنفس) با اشتیاق تحصیلی ارتباط داشتند و  33درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را پیشبینی
میکردند .خودکارآمدی بهعنوان یک عامل انگیزشی ،منجر به افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش
استرس ،کوشش و پافشاری در انجام تکالیف ،بهکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی،
خودسازماندهی ،پایداری در رویارویی با دشواریها میگردد (سلیمی ،یوسفی و سعیدزاده.)2015 ،
بندورا معتقد است که باور دانشآموزان نسبت به خودکارآمدیشان میتواند به طول قابلمالحظهای
بر یادگیری و انگیزش درونی و موفقیتهای تحصیلی تأثیر مستقیم بگذارد (اعتمادی و سعادت،
 .)2015مطالعات در رابطه با خودکارآمدی تحصیلی ادراک شده و یادگیری دانشآموزان نشان
میدهد که خودکارآمدی تحصیلی ادراک شده بر انگیزه دانشآموز ،میزان عالقه او به ادامه تحصیل،
پیشرفتهای تحصیلی و نحوه آمادهسازی خود برای مشاغل حرفههای گوناگون تأثیر میگذارد
باوجوداینکه مطالعات پیشین مؤید آن است که اشتیاق تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی
و حس تعلق به مدرسه نقش بسزایی در پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارند ،در
1. Bedel
2. Brian
3. Saha
4. Wilkins & Kvprmynk
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مورد نقش تعلق به مدرسه بر اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان ایرانی مطالعهای
صورت نگرفته است ،یافتههای پژوهش حاضر میتواند به متخصصان و مسئوالن آموزشی
کشور در خصوص طرحریزی برنامههای مناسب جهت ارتقای خودکارآمدی ،اشتیاق تحصیلی
و حس تعلق به مدرسه و درنتیجه پیشرفت تحصیلی بهتر دانشآموزان مؤثر واقع شود .پژوهش
حاضر دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیا اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی
دانشآموزان را میتوان براساس احساس تعلق به مدرسه پیشبینی کرد؟
روش
ماهیت و روش تحقیق :پژوهش حاضر از نوع پیشبینی بود که با روش پیمایش انجام شد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان پسر
دوره دوم متوسطه شهر تبریز بود که از طریق نمونهگیری تصادفی خوشهای تعداد  299دانشآموز
( 92نفر در رشته علوم ریاضی و  101نفر در رشته علوم تجربی و  105نفر در رشته علوم انسانی)
بهعنوان نمونه انتخاب شدند .جهت جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
 پرسشنامه احساس تعلق دانشآموزان به مدرسه :1پرسشنامه مذکور توسط بری و بتی( )2004ساخته شده که دارای  6خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همساالن ،2حمایت
معلم ،3احساس رعایت احترام و عدالت 4در مدرسه ،مشارکت در اجتماع ،5ارتباط فرد با
پرسشنامه  0/75و برای مؤلفههای احساس تعلق به همساالن  ،0/73حمایت معلم ،0/89
1. Students’ sense of connectedness with school
2. Students’ sense of belonging with peers
3. Teacher support
4. fairness and safety
5. engagement in the broader community
6. relatedness of self with school
7. academic engagement
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حساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه  ،0/75مشارکت کردن در جامعه  ،0/84تعلق فرد
به مدرسه  0/69و مشارکت علمی  0/78گزارش شده است .این پرسشنامه به صورت لیکرت
از کامال موافقم تا کامال مخالفم طراحی شده است .در یک مطالعه ایرانی روایی محتوایی
پرسشنامه توسط متخصصان بررسی و تأیید شد .برای بررسی پایایی نیز از آلفای کرونباخ
استفاده شد و آلفای کل مقیاس  3/02به د ست آمد (حکیم زاده و همکاران.)2016،
 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی :این مقیاس به وسیله فردریکز 1و همکاران ( )2004ساختهشده و دارای  15گویه است که این گویهها سه خرده مقیاس اشتیاق رفتاری ،اشتیاق عاطفی
و اشتیاق شناختی را میسنجد .طراحان مقیاس ،ضریب پایایی این مقیاس را  0/86گزارش
کردهاند .در نمونه ایرانی روایی این مقیاس در پژوهش عباسی و همکاران ( )2015مورد تأیید
قرار گرفته و ضریب پایایی کل  0/66را گزارش کردهاند .
 پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینک و مورگان :این پرسشنامه که توسط جینک ومورگان )1999( 2طراحی شده است 30 ،سؤال دارد .این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس
استعداد ،کوشش و بافت است .سازندگان آزمون ،پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ
محاسبه و پایایی کل آزمون را  0/82گزارش کردهاند .همچنین پایایی خرده مقیاسهای
استعداد  ،0/78بافت  0/66و کوشش  0/66به دست آمده است .در مطالعه حاتم زاده ،ایزدی
و هاشمی ( )2015ضریب پایای این پرسشنامه را با آلفای کرونباخ  0/75گزارش کردند.

در این پژوهش تعداد  299پرسشنامه توزیع شد ،بعد از جمعآوری دادهها ،به منظور
آزمون سؤال پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین متغیرهای اشتیاق تحصیلی ،خودکارآمدی و
اساس تعلق به مدرسه ،از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )1ارائه شده
1. Fredrick’s
2. Jynk & Morgan
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است همچنین برای پاسخ به این سؤال که آیا احساس تعلق به مدرسه میتواند خودکارآمدی
و اشتیاق تحصیلی را پیشبینی کند از رگرسیون همزمان استفاده شد.
جدول ( )1ضرایب همبستگی بین تعلق به مدرسه با اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی
مقیاس

خودکارآمدی

تعلق به مدرسه

خردهمقیاسها

r

P

استعداد

0/43

0/00

کوشش

0/41

0/00

بافت

0/48

0/00

کل

0/55

0/00

حمایت معلم

0/42

0/00

مشارکت در اجتماع

0/42

0/00

احترام

0/32

0/00

حس مثبت

0/32

0/00

تعلق

0/40

0/00

مشارکت علمی

0/47

0/00

کل

0/57

0/00

نتایج جدول ( )1نشاندهنده وجود همبستگی معنیدار بین نمرات اشتیاق تحصیلی
با خودکارآمدی تحصیلی و مؤلفههای آن (استعداد ،کوشش و بافت) و همچنین اشتیاق
حس مثبت و مشارکت علمی) مرتبط است بهطوریکه رابطه مثبت و معنیداری بین همه
مؤلفههای مذکور ( )P>0/05وجود دارد.
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جدول  -2پیشبینی اشتیاق تحصیلی از طریق ابعاد تعلق به مدرسه

متغیر پیشبین

B

مقدار ثابت

حمایت معلم

0/16

احترام

0/83

مشارکت

0/58

حس مثبت

0/39

مشارکت علمی

1/17

تعلق

0/71=R2Adj.

β

13/56

0/72=R2

5/29

0/00

4/1

0/00

0/92

1/53

0/02

0/43

0/665

3/3

0/001

0/21
0/11

0/70

t

p

2/1

0/18

0/84=R

5/2

0/27

0/125

0/030
0/001

میزان در جدول ( )2نشاندهنده آن است که ابعاد تعلق به مدرسه در مجموع  0/71از تغییرات
اشتیاق تحصیلی را پیشبینی میکند و با توجه به مقدار  ،pچهار زیرمقیاس مشارکت ،احساس
مثبت ،تعلق و مشارکت علمی به صورت معنیداری اشتیاق تحصیلی را پیشبینی میکنند.
جدول  -3پیشبینی خودکارآمدی تحصیلی از طریق ابعاد تعلق به مدرسه

متغیر پیشبین

B

55/69

مقدار ثابت

احترام

0/75

0/24

مشارکت

حس مثبت

0/18

مشارکت علمی

1/31

تعلق

0/ 30=R2Adj.
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0/24
0/31=R2

18/8

0/00

1/4

0/14

0/13

2/1

0/2

3/3

0/08

0/03
0/00

0/04

0/87

0/38

0/27

4/96

0/00

0/05

1/02

0/30
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حمایت معلم

0/26

β

t

P
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نتایج جدول ( )3نیز نشاندهنده آن است که ابعاد تعلق به مدرسه در مجموع  0/31از
تغییرات خودکارآمدی را پیشبینی میکند و زیرمقیاسهای حمایت معلم ،احترام و مشارکت
علمی پیشبینی کننده معنیدار خودکارآمدی دانشآموزان است.
بحث
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی اشتیاق تحصیلی و خودکارآمدی دانشآموزان براساس
ابعاد تعلق به مدرسه انجام گرفت .نتایج نشان داد که ابعاد مشارکت ،احساس مثبت ،تعلق و
مشارکت علمی به طور معناداری اشتیاق تحصیلی را پیشبینی میکنند .از طرفی ،زیرمقیاسهای
حمایت معلم ،احترام و مشارکت علمی پیشبینی کننده معنیدار خودکارآمدی دانشآموزان
است .اگرچه قدرت پیشبینی خیلی باال نبود ولی نقش مرکزی احساس تعلق به مدرسه در
عملکرد تحصیلی قابلتوجه است .یافته پژوهش حاضر با مطالعات قبلی (فرر 1و همکاران،
2003؛ حکیم زاده1393 ،؛ بالنکی و همکاران )2011 ،همراستاست .مطالعه رردا ،کومن،
اسپلیت و اورت )2011( 2نشان داد که روابط معلم و دانشآموز تأثیر بسزایی در درگیری
دانشآموز با تکالیف (اشتیاق تحصیلی) و موفقیت تحصیلی دارد.
مطابق با نظریههای انگیزش اجتماعی ،اگر نیازهای پایه دانشآموزان برای تعلق ،شایستگی و
استقالل برطرف شود دانشآموزان درگیری بهتری با مدرسه و تکالیف مربوط با آن خواهند داشت.
و باعث ایجاد حس مثبت مانند عالقه ،شوروشوق و کاهش اضطراب و خستگی میشود (فرر
و همکاران ،)2003،بنابراین تبیین احتمالی برای یافتههای پژوهش این است که تعلق به مدرسه،
دانشآموزان را در یک جریان انگیزشی مثبت درگیر میکند بهطوریکه بچههایی که احساس تعلق
بیشتری دارند انگیزه باالتری برای مشارکت در فعالیتهای مدرسه دارند و در نتیجه فرصت یادگیری
1 Furrer
2 Roorda, Koomen, Spilt, & Oort
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و تجارب موفقیت باالتری دارند از سوی دیگر عملکرد بهتر در مدرسه حمایت بیشتر از سوی
معلمان ایجاد میکند که در نتیجه تعلق به مدرسه را ارتقا میدهد و به نوبه خود باعث میشود
دانشآموزان تالش بیشتری برای کسب موفقیت و رضایت معلمان داشته باشند .دانشآموزانی که
احساس تعلق به مدرسه دارند احساس مراقبت ،دوستداشتنی بودن ،عزتنفس و ارزشمند بودن
میکنند و احساس میکنند که بخشی از یک شبکه ارتباطی بزرگ هستند ،این شبکه ارتباطی از
یک طرف نقش حمایتگرانه برای دانشآموزان دارد و از طرف دیگر از افراد در مقابل استرس و
آسیبها محافظت میکند و این دو از منابع ایجادکننده اشتیاق تحصیلی محسوب میشوند (اسالمی
و دیگران .)2018 ،دانشآموزانی که احساس تعلق به مدرسه دارند تالش بیشتری برای یادگیری
نشان میدهند و درنتیجه موفقیت تحصیلی بیشتری تجربه میکنند و همین امر باعث میشود فرد
نسبت به توانمندی خود در انجام تکالیف مدرسه ادراک شایستگی بیشتری داشته باشد و درنتیجه
خودکارآمدی ارتقاء یابد (حجازی ،نقش2008 ،؛ کارشکی.)2008،1
بهطور خالصه ،اهمیت داشتن حداقل روابط بینفردی پایدار ،مثبت و قابلتوجه در مدرسه
بهوضوح در یافتههای این پژوهش در طیف وسیعی از دانشآموزان مقطع متوسطه نشان داده
شد .تأثیر مداخالتی با هدف ارتقای احساس تعلق به مدرسه و نقش آن در عملکرد تحصیلی
باید در آینده موردبررسی بیشتری قرار گیرد .محدود کردن نمونه به دانشآموزان مقطع متوسطه
و جنسیت پسر از محدودیتهای پژوهش حاضر بود که میتواند اعتبار بیرونی یافتههای حاصل
در پژوهش حاضر بر دانشآموزان دختر و پسر تمامی مقاطع موردبررسی و مقایسه قرار گیرد.

1. Kareshki

194

] [ Downloaded from refahj.uswr.ac.ir on 2022-01-21

را با محدودیت مواجه کند ،لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی نقش متغیرهای موردبررسی

نقش احساس تعلق به مدرسه در پیشبینی اشتیاق تحصیلی...

Living Experience Related to Renunciation of Separation among ...

مالحظات اخالقی
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان این مقاله در طراحی ،مدیریت طرح ،مفهومسازی ،اجرا ،تحلیل و تفسیر دادهها،
تهیه پیشنویس ،بازبینی و اصالح ،ویراستاری و نهایی سازی مقاله مشارکت یکسانی داشتهاند.
منابع مالی
این مقاله حامی مالی نداشته است.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد و با سایر مقاالت منتشرشده
مغایرت و همپوشانی ندارد.
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این مقاله با ارجاع به آثار و مقاالت منتشرشده ،با ذکر نام نویسنده در متن و آخر مقاله،
در جهت دستیابی به تحلیلی منسجم و جامعتر بهره گرفتهایم و همه حقوق مرتبط با اخالق
پژوهش رعایت شده است.
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