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Abstract 

Living in the third millennium with its accelerating changes and transformations 

in the process of school education and the mission of education and the 

supportive role and cultural capital of the family in producing knowledge and 

forming skills and creating positive attitudes and promoting students' 

academic performance and  One sentence emphasizes the creation of 

competencies and capabilities based on academic achievement and 

performance in students and is a factor in the social, economic, political, 

cultural, etc. development of societies. Any change in the promotion of 

student performance and academic achievement, directly or indirectly 

affected by educational style, cultural capital and the amount of income and 

financial support and support of their families on the one hand and physical 

facilities, financial and human resources on the other.  And counseling and 

health services of the school where they study, and in the meantime, the 

communication circle of students' sense of belonging to the school, 

intensifies this effect.  It is not possible to study the influential factors and 

their causes on students' academic performance and provide a desirable 

management model at home and school, especially for high school students.  

The purpose of this study is to explain the role of parenting style and socio-

economic status of family and school factors on academic performance 

mediated by the sense of belonging to the school in order to planning and 

educational inequality administration among high school students.  The 

research sample consisted of 492 high school students were selected using 

stratified random sampling. This statistical sample number of students was 

selected from 77432 students of the statistical population of the research who, 
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by gender, 232 female students and 260 male students filled out a 

questionnaire.  Fill in the information and indicators of school agents. 

 Standard questionnaires were used to collect data. The questionaire of Royan 

et al (19  89) was used to measure the parenting style with a Cronbach's 

alpha reliability coefficient of 87%, the questionnaire of Sameri (2014) was 

used to measure the socio-economic status with a Cronbach's alpha 

coefficient of 87%, School agents of combining facilities and services 

indicators and the of Fam Taylor (1999) was used to measure academic 

performance with Cronbach's alpha coefficient of 93%. Betty, Barry and 

Watt questionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 85% was used to 

feel belonging to the school.  .The validity and reliability of all research 

instruments were finally confirmed. The collected data were analyzed using 

SPSS and Smart PLS software through statistical methods. The results 

showed that parenting style and socio_economic status of the family and 

school factors have a positive and significant effect on academic 

achievement and the affiliation variable to school it has a mediating role. 

Must be to administration and planning to reduce parenting inequalities.       

The present study is an applied research in terms of purpose and survey-

analytical in terms of data collection method and in terms of control of 

variables and the nature of the subject and research objectives are of 

correlation type and structural equation model type and for data collection 

from  Two methods of survey and reference to documents and statistics 

(documentary) have been used and to collect some of the information 

required in the research, standard questionnaires with high validity and 

reliability were used, which finally became a general questionnaire. The 

results of structural equation modeling indicate the relationship between 

independent variables and dependent variables . According to the modeling 

criteria, it can be argued that the proposed model had a good fit . There is a 

good fit between the depicted model or the structured model with the data, in 

other words, the above variables have the necessary competence to be used in 

the form of a final research model. 
The results of this study showed that students whose families have high cultural 

capital and socio-economic status are more involved in educational activities 

and financial and cultural support of their children and by directing their 

children to non-governmental or private schools and taking advantage of 

teachers space facilities.  Educational Health Services - Special and high-

level counseling and education outperform their peers in terms of educational 

inequality (not entitlement justice).  It is very clear that if this issue is ignored 

and attention is not paid to equalization and justice in the distribution of 

facilities, services, mission and importance of public schools and factors 

affecting the quality and educational process in them, it will cause a decline 

in academic performance and a significant reduction in sense of belonging.  

To school and reduce academic motivation and motivation and reduce 

academic performance in students, and its obvious results create a clear gap 

between our educational goals in the education system and student academic 

performance, which is itself a prelude to creating injustice. It is entitlement 
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and will have many cultural, social, political, economic, etc. consequences in 

society.  Therefore, it is recommended to plan large-scale education system 

by preventing the institutional segregation of schools and in order to reduce 

the negative impact of economic poverty and social status of families by 

equitable distribution of educational facilities and services and necessary 

support, especially in areas deprived of socio-economic inequality. Minimize 

family structure and school factors in students' academic performance so as 

not to create and exacerbate educational inequality and consequently a sense 

of social injustice in society. 

Finally, it can be concluded that the family structure consists of the type and 

form of the family (such as parental involvement, educational style, socio-

economic base, cultural capital, democratic factors) and school as an 

educational environment is also influenced by factors (such as teacher, 

curriculum, School facilities and equipment), all of which play a role in the 

educational performance and learning of students. Among these, the family is 

the first institution of children's social life that has a great impact on their 

academic performance, so the family structure is the cultural capital In 

educating children, parents 'wishes and expectations from their children's 

education Parents' educational styles can all affect the student's perception of 

school and, consequently, the sense of belonging to the school, and in the 

meantime, the feeling of more belonging to the school also mediates.  School 

factors affect students' academic performance. On the other hand, despite the 

basic role of the family in the education of this institution and its position in 

educating children, it faces challenges.These conditions require planning, 

improvement and repair at the macro management level. 
 

Keywords: parenting style, socio-economic status, school, academic 

performance, sense o f belonging, students 
 



243   یخانواده و عوامل مدرسه ا یـ اقتصاد یجتماعا گاهیپا ،یتینقش سبک تربتبیین...  

 

 و عوامل خانواده یاقتصاد ـ یاجتماع و پایگاه یتینقش سبک تربتبیین 

 ر بیند احساس تعلق به مدرسه با میانجیگری یلیتحص بر عملکرد مدرسه

دوره متوسطه آموزان دانش  

2مریم سامری، 1حمید سرخوش
  3محمد حسنی، *

 

 چکیده

نواده و عوامل مدرسه بر اقتصادی خا_ پژوهش تبیین نقش سبک تربیتی و پایگاه اجتماعی هدف

 کاربردی هدفازنظر  حاضر تحقیق عملکرد تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به مدرسه است.

متوسطه  دوره دانش آموزان جامعه آماری است.  و به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی

ی اهفی طبقیری تصادگهنمون که بااشد بیم زموآشاند ۴۹2 هرستان ارومیه و نمونه پژوهشش

با  هاآنکه روایی  شد استاندارد استفادهای ههپرسشنام برای گردآوری اطالعات از انتخاب شدند.

قرار  تائیدو پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد  تأییدیاستفاده از تحلیل عاملی 

، ای آماریهشبا رو pls Smartو  spssفزارهای امنر با دهشیای گردآورههددا گرفت.

عوامل  اقتصادی خانواده و_سبک تربیتی و پایگاه اجتماعی، ددا. نتایج نشان شد وتحلیلتجزیه

اس تعلق به مدرسه احس متغیر و رادیمعن مستقیم مثبت و تأثیری بر عملکرد تحصیلی اهمدرس

 حاظ شوند.یزی لرهدر مدیریت و برنامباید  آموزشی ایهیکاهش نابرابر برای و دارد نقش میانجی

احسهاس ، عملکهرد تحصهیلی، مدرسهه، اقتصادی_پایگاه اجتماعی، سبک تربیتی :واژگان کلیدی

 دانش آموزان ، تعلق

 

 

 

                                                      
 . گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه ، ایران. ۱

 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه ، ایران.  . 2

 m.sameri@iaurmia.ac.ir                                          ل:     ویسنده مسئول آدرس ایمین  ⃰   
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 مقدمه

که فکر و اندیشه  کشورهای دنیا ازجمله موضوعاتی است اکثر موضوع عملکرد تحصیلی در

نش آموزان یکی از محققان زیادی را به خود مشغول داشته است. درواقع عملکرد تحصیلی دا

، ای نظامهشا و کوشهشای مهم در ارزیابی نظام تعلیم و تربیت است و تمام تالهصشاخ

ور ویژه سیستم تعلیم و تربیت طهجامه عمل پوشاندن به این امر هست.  به عبارتی جامعه و ب

ند و مهمیز وی و جایگاه او در جامعه عالقآتنسبت به سرنوشت فرد و رشد و تکامل موفقی

ننده مسیر پیشرفت کلند با رفع موانع موجود و ایجاد عوامل تسهیکینگران است و تالش م

به فعل درآوردن استعدادهای دانش آموزان از  .(Hosseini Nasab, 2020) فرد را هموار سازد

ی و عوامل اهبا لحاظ کردن عوامل مدرس، باکیفیت و برخوردار وپرورشآموزشطریق 

از ، ذیر است. با ارتقاء توان نیروی انسانیپننوان دروندادهای نظام آموزشی امکاعهب، خانوادگی

 یهوان شاهد رشد و توسعه چشمگیر کشور در همتیم، طریق ایجاد شرایط آموزشی برابر

ای آموزشی از جهات هتابی به فرصیتا بود و فراهم کردن شرایط مساوی برای دسههزمین

  تماعی و اقتصادی حائز اهمیت است.اج، یژه سیاسیوهعدیده ب

ای هیذارگهای آموزشی با درنظرگرفتن سرمایهتابی به فرصیتبررسی مسئله دس

 ای اساسی مدیران ارشد نظام آموزشی باشدهیواند ازجمله نگرانتیا در این زمینه مههخانواد

(Sameri , 2013). ابرابری آموزشی به واند نابرابری آموزشی را دامن بزند. قدمت نتیچون م

نظریه نابرابری آموزشی ریشه در ، دیر پایی نهاد تعلیم و تربیت است اما در جوامع مدرن

عملکرد تحصیلی ، Rawls (2011)با توجه به نظریات  دارد. (Rawls, 2015)نظرات 

ی از معلومات یا اهمجموع، موز که برونداد شناختی مدارس و مراکز آموزشی استآشدان

 .(Edraki ,2011 )ای اکتسابی عمومی یا اختصاصی در موضوعات درسی هست هتمهار

رفته گمک عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی انجاتکت تأثیررابطه با  تحقیقات متعددی در

شامل درک فرد ، در تعریف گرولنیک، سبک تربیتی خانواده که یکی از این عوامل است: است

ده شناختار و تعامل اعضا با یکدیگر بیااز میزان حمایت از استقالل س

ور معناداری بر طهب، ه سبک تربیتیکیازآنجای .(Grohlenick1989 ،2016 ،Zareاست)

بنابراین نقش رفتاری والدین نسبت به فرزندان و آموزش و تربیت ، عملکرد تحصیلی مؤثرند

سنجش عینی طبقه  (. جامعه شناسان برایJamalabadi, 2016) بسیار مهم است، خانوادگی

منزلت شغلی و تحصیالت ، اقتصادی افراد ازنظر درآمد و دارایی_اجتماعی یا پایگاه اجتماعی
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عامل مسلط در ، در پژوهشی نقش وضعیت طبقاتی خانواده، می دهند موردبررسی قرار

اقتصادی -وضعیت اجتماعی، (Jalali، 1981عملکرد تحصیلی فرزندان مورد تأکید قرارگرفته )

ند اطالق کیاجتماعی در جامعه احراز م مراتبسلسلهموقعیت و جایگاهی که فرد در به 

ا و امکانات مدرسه هصی در این تحقیق شاخاه(. عوامل مدرسGholamian, 2013ود )شیم

 درمان بوده است.  بهداشت و و وپرورشآموزشبر اساس استانداردهای مصوب وزارتین 

، معتقد است Gomeron (2010)، ی بر عملکرد تحصیلیاهعوامل مدرس تأثیردر رابطه با 

لزوماً در ، ی آموزشی اهمیت دارداهموز و دیگر دست آوردآشچیزی که برای موفقیت دان

. احساس تعلق هاستآنبلکه کیفیت منابع و چگونگی استفاده از ، دسترس بودن منابع نیست

دت و میامل نتایج و پیامدهای طوالنیک تغییر در ساختار غیر شناختی فرد که ش، به مدرسه

احساس  تأثیردر رابطه با  .(Samons, 2010) ای فرد استههنگرش و انگیز، تغییر در احساس

ای خود نشان داد که هش. در پژوه(Gutierrez, 2010)، تعلق به مدرسه بر عملکرد تحصیلی

بسزایی  تأثیرن موزاآشای کالس درس و مدرسه بر عملکرد تحصیلی و نگرش دانهطمحی

ی که تفاوت عملکرد دو گروه از دانش آموزان با عملکرد تحصیلی باال و پایین اهونگهب، دارند

هی دتیادگیری مربوط است که به جه احساس تعلق به محیط وعی به تفاوت ادراکشان ازنهب

ه روند ب موزآشو داناعتماد معلم  .Karcher, 2010)) ودشیم ار به یادگیری منجردیمعن

تا بی  ندکیمکمک  در مدرسهتعلق است.توسعه اعتماد  بر احساسی اهمقدممدیریت 

  (. Samari, 2020) زایل شود و معلمانروابط میان رهبری  نهیدرزمناامنی و ابهام ، اطمینانی

 عوامل وپرورش وشآموز اهمیت و نقش به یوجهتیبکه  ودشیماین نتیجه حاصل ، نظری

بر  دیتأکشود. در این تحقیق با  آموزشی نابرابری باعث ایجاد واندتیم، یفیت آنک بر رگذاریتأث

خانواده  گاهیو جاکشور و اهمیت  پرورشوشآموزنظام  یهچهرضرورت زدودن غبار نابرابری از 

همسو با سند تحول بنیادین ، آموزشی نابرابر سازی اهتفرصی در ایجاد اهمدرس و عوامل

زمینه ، ی پایهاهیستگیشابر  دیتأکتا با ، این نهاد آمده است تیمأمورر که د پرورشوشآموز

 در ابعادطیبه  اتیاز حالزم التعلیم را به مراتبی  نیدر سنی تمامی دانش آموزان ابیتدس

در عادالنه و الزامی ، همگانی، ندامنظا ورتصهباجتماعی و بهداشتی ، خانوادگی، فردی

 در سطحی و مدیریت نابرابری زیرهبرنام بر لزوم، راهم سازدف اثربخشو  کارآمدی ساختار

تبیین نقش عوامل خانواده و  باهدف. این تحقیق ودشیمکالن توسط مدیران ارشد توصیه 

مدرسه بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به مدرسه بین دانش آموزان دوره 
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این است که آیا عوامل  سؤال اساساًشد. فرضیات تحقیق انجام  دیتائمتوسطه و برای رد یا 

مستقیم و تا چه درصدی با  ورطهبی تا چه حد اهمدرسی خانوادگی و چندوجهدرونداد 

 رگذاریتأثی  دانش آموزان لیعملکرد تحصمیانجیگری احساس تعلق به مدرسه به بروندادها 

 رگذاریتأثو عوامل  به چالش نابرابری آموزشی و دالیل پرداختن این پژوهش در اهمیت؟ است

 تعارض نظریه و ییکارکردگرا دو رویکرد، مدرندرج جوامع  پرورشوشآموزنقش و سهم ، بران

، انیکارکردگرا دیدگاه از .دارد ی وجوداهعمد یاهتتفاو رویکرد دو این بین که هستند مطرح

اقدامات ، آن اساسی نیازهای برآورده ساختن برای که است دهشلیتشک اجزایی از جامعه هر

 بزرگ((است ))برابر ساز، پرورشوشآموز، معتقدند Parsons (2011) هددیم انجام مختلفی

. اگرچه شود اجتماعی تحرک و موجب کند ایجاد برابر یاهتفرص واندتیم اینکه برای

، در استعداد تفاوت اما؛ دارد وجود پرورشوشآموز در نابرابری که رندیذپیم کارکردگرایان

 نظام عملکرد به نسبت مؤثرتری را عامل دانش آموزان فردی یریذپتیمسئول نگرش و

 نابرابری  نندکیم بیان تعارض ردازانپهینظر هکیدرحال .)عدالت استحقاقی(اننددیم آموزشی

 . است اجتماعی سیستم یاهیکاست و نقص نتیجه آموزشی و اجتماعی

 اننددیمدولت((  ایدئولوژیک ))ابزار نیرتممه نوانعهب را تربیت و تعلیم ردازانپهینظراین 

 بر یاهژیو دیتأک خود آثار در که، Bourdieu (2010). ندکیم خدمت حاکم نفع طبقه به که

 درسی برنامه طریق از پرورشوشآموز که ندکیم مطرح دارد فرهنگی دیبازتول و فرهنگ

 اقتصاددانان، مشابه ورطهب. ندکیم ایفا مسلط گروه فرهنگ در بازتولید اساسی نقش، پنهان

 جامعه در آموزشی نظام که نندکیم بیان انتقادی یک دیدگاه با نیز نئومارکسیست

 مدارس که نندکیم یریگهجینت آنان. ازدسیم مشروع را ی اقتصادیاهینابرابر، یاردهیسرما

 ;Cheng, 2009) نندکیم بازتولید را آن نابرابری بردن از بین یاجهب مدرن جوامع در

Sharipour, 2012) .  

Bourdieu (2011) به را وابسته اجتماعی فضای در نهاد یا گروه، فرد مسیر و جایگاه 

 حجم و در تغییرات و نمادین(، فرهنگی، اجتماعی، سرمایه )اقتصادی از برخورداری میزان

 سرمایه نابرابر توزیع که داشت توجه باید .انددیم زماندر طول  سرمایه نوع چهار این ترکیب

ظام نهب ورود شانس منظر از آموزشی عدالت رعایت عدم فرهنگی ه اقتصادی باعث اشکال در

 ردازانپهینظر این اصلی . فرضودشیم آموزشی امکانات و از منابع استفاده امکان و آموزشی

 این برای و هستند خود طبقاتی تداوم منافع و حفاظت درصدد همیشه باال طبقه که است این
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 ردازندپیا مههگرو سایر برای تحصیلی یاهتفرص به دسترسی امکان کردن محدود به منظور

(Sharipour,2004). یگانگیازخودب متضاد باورت مفهومی صهب، مفهوم احساس تعلق ،

 تعامل ٔەتوافق نسبی دربار هنددینشان م اهی. بررسودریو نارضایتی به کار م یریگهکنار

 بعد روانی و عاطفی: ساختاری چندبعدی وجود دارد که شامل سه جزء است نزلهمهب مدرسه

در یادگیری و بعد رفتاری  یذارگهیو آمادگی برای سرما عالقهبعد شناختی ، یستگبلتعلق و د

ور عام و تعلق به مدرسه طهدر بیان اهمیت مشارکت در مدرسه ب .(Catalano, 2004)تعامل 

تجارب  هنزله توسعمهاول اینکه این مفاهیم ب: چندی اشاره کرد الیلبه د وانتیور خاص مطهب

 روانی آنان در معنای خود مهم و با یمتالاصلی دانش آموزان در مدرسه و شاخصی از س

 ند. دوم اینکه چنین احساساتی بر پیامدهای تحصیلی مختلف نگرشی و شناختی دانشاشارز

 نیرتم. آخرین و مهذاردگیم تأثیرمتی و شأن زندگی آنان البا نتایج درازمدت برای س، آموزان

 هاحساس تعلق به مدرس هاولیه بر توسع تأثیردلیل اینکه اگرچه سوابق شخصی و خانوادگی 

نگرش را شکل  ست و جو مدرسه این احساس یااسی، ور عمده معلمانطهب، دانش آموزان دارد

 .هنددیم

 اقتصادی -سبک تربیتی و پایگاه اجتماعی نقش نهیزم رفته درگمانجادر بررسی تحقیقات 

 نوع و تحصیالت میزان متغیرهای نقش و همچنین دانش آموزان والدین سرمایه فرهنگی و

در  یاردیمعن و نندهکنییتع نقش این عوامل که دنهدیم نشان، والدین درآمد شغل و

تحقیقی  همچنین در .(Noghani,2006) نداهداشتمناسب  نمره کسب و قبولیاحتمال 

 زمینه عوامل مستقل متغیرهای ایهصشاخ بین مستقیم و یمعنادار که رابطه شدهعنوان

 وابسته عملکرد تحصیلی و متغیر با درونداد، نتایج و برونداد، مدرسه فرآیند، خانوادگی

 اولیاء با آموزان دانش دادند نشان همچنین اههیافت دارد. حکایت آموزشی ایهینابرابر

احساس تعلق به (. Rafati ,2018)دارند  ویژه منابع آموزش به بیشتری دسترسی ردهکلیتحص

موز در انجام دادن یک فعالیت خاص آشکه سبب سازگار شدن دان استمدرسه اعمالی 

خوب بودن و کاهش ، و این اعمال سبب افزایش احساس راحتی (Kärcher,2011)ودشیم

مشارکت در ، احساس مثبت به مدرسه: ارای شش مؤلفه استکه د ودشیموز مآشاضطراب دان

حمایت معلم و رعایت عدالت و احترام به نقل ، مشارکت علمی، ارتباط فرد و مدرسه، اجتماع

وه بر ایجاد محیطی سالم البرخورداری از احساس تعلق به مدرسه ع (najafabadi، 1389) از

تحصیلی مثبتی  یاههبازد، ماعی شدنبرای نوجوان در راستای کسب شخصیت مستقل و اجت
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آن دارای ارتباط معنادار با عملکرد تحصیلی و  یاههنیز دارد. احساس تعلق به مدرسه و مؤلف

 .تحصیلی هستند یخودپندار

Goodnav (2003)، که احساس تعلق به مدرسه داشته باشد  یموزآشاست دان دمعتق

 ٔەو همین امر سبب افزایش انگیز انددیمدرسه سهیم و متعهد م یاهتیخود را در فعال

 . ودشیموز برای رسیدن به اهداف موردنظر مدرسه مآشدر دان پیشرفت

Morrison (2011) حساس سبب بهبود پیشرفت تحصیلی  نجایبرخورداری ازا معتقدند که

مدرسه روی یادگیری دانش آموزان و همچنین  یاهتی. مشارکت در فعالودشیدانش آموزان م

 .تأثیرگذار است آموزان دانش ٔەزانگی

 متوسطه آموزان دانش تحصیلی و عملکرد فرهنگی سرمایه"با عنوان پژوهشی درهمچنین 

 بر مثبت و مستقیم تأثیر فرهنگی سرمایه شاخص (سه۱: که نشان دادند"گلستان شهر دوم

و  فرهنگی سرمایه بر پدر تحصیالت از بیش مادر ( تحصیالت2؛ دارند تحصیلی پیشرفت

 پایگاه برحسب فرهنگی سرمایه تأثیر (۳؛ است مؤثر تحصیلی پیشرفت بر جهیدرنت

 جهیدرنت و فرهنگی سرمایه بر خانواده (ساختار۴؛ است اقتصادی خانواده متفاوت_اجتماعی_

عوامل  تأثیری در بررس .(Mirsardo and Gadimi ,2018) است مؤثر تحصیلی پیشرفت بر

 همچنین و مدارس بین نابرابری بررسی "ی با عنوانقیحق درتتحصیلی  بر عملکردمدرسه 

ی اهصازنظر شاخ مدارس بین که به این نتیجه رسیدند"ارومیه شهر در مدارس مختلف انواع

 وجود نابرابری کمترین مدرسه جوازنظر  و نابرابری باالترین آموزان بادانش مرتبط

 مدارس بین ناعادالنهور طهب ویژه منابع که بود آن از حاکی پژوهش نتایج.درمجموع داشت

عوامل  تأثیر. در رابطه با  (Ahmadi and Hassani, 2017)وند شیم توزیع غیردولتی و دولتی

در کشور سوئد  ویژه آموزش ی بهدر پژوهش Ramberg  (2013) نابرابری آموزشی ی براهمدرس

 اجتماعی آموزشی و عدالت یاههینظر فهم چگونگی اهداف از یکی، پرداخت متوسطهمقطع 

 و کارآمد معلمان ازنظر ویژه منابع فاقد متوسطه مدارس از درصد 5/۳۷داد  نشان بود. نتایج

 آن با مقایسه در و غیردولتی خصوصی و مدارس از درصد ۶۸ که بود حالی در این. بودند ماهر

 بین شیآموز یدالتعیب این، نندکیدریافت م را ویژه آموزش دولتی مدارس از درصد ۱۰

، است. عملکرد تحصیلی مدارس یو دموکراسبرابری  برای تهدیدی غیردولتی و دولتی مدارس

ی ازسلمدبا عنوان  در پژوهشی، رابطه نیدر ا، ردیذپیم تأثیراز احساس تعلق به مدرسه نیز 

ی( با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش اهیروعلی بین احساس عدالت )توزیعی و 
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که بین احساس عدالت و احساس تعلق به مدرسه  ن دبیرستانی به این نتیجه رسیدندآموزا

  (.Hassani, 2019 رابطه معنادار وجود دارد )

Tajfel (2011) ، یاهشبر چال یکی از پارامترهای اساسی که ثابت کرد در پژوهشی 

راد خود را احساس تعلق به مدرسه است. وقتی اف، هست رگذاریآموزان تأث تحصیلی دانش

نوعی حس تعلق به وجود ، نندکیم یندبهنوان عضوی از یک گروه یا طبقه اجتماعی طبقعهب

فرایندهای پویا مانند تمایل به ارتقای خود یا  لهیسوه. این حس تعلق نیز ممکن است بدیآیم

از  یاهتدس (.Tajfel and Turner، 2011)برانگیخته شود  یخود اثباتی و خودسازگار

شناسانه یا مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد  ومبتسیاریف مبتنی بر دیدگاه زتع

ورت عمومی عبارت است از توصیف کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و صهاحساس تعلق ب

نوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند عهورت اختصاصی )احساس تعلق به مدرسه( بصهب

 (.Libya, 2000) رددگیتعریف م ودشیمبا محیط مدرسه  هاآن

میزان ، عناصر این تعلق را عبارت از ارتباط مؤثر افراد با اعضای جامعه مدرسه نیرتممه 

به . انددیاجتماعی م یاهتیتعلق افراد به اهداف جمعی و شمول یا میزان دخالت اعضا در فعال

خدمات ، اقتصادی و منابع انسانی ،امکانات فیزیکی ودریانتظار م پژوهشی یاههافتیگواه 

 هاآنو از طرف دیگر بااحساس تعلق به مدرسه  رفطکیدانش آموزان از ی و بهداشتیاهمشاور

در  هستند کهخانواده و مدرسه دو نظام عمده مؤثر بر فرزندان ، رو نیزااسدر ارتباط باشد. پ

 یررسبلقاب حصیلی دانش آموزانعملکرد تدر  هاآنند و نقش اهاین تحقیق موردتوجه قرارگرفت

حاضر بررسی ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و  وجه پژوهشتلقاب یاهیژگیاست. ازجمله و

خانواده با سبک تربیتی و پایگاه  یاهیژگیاحساس تعلق به مدرسه است که به همراه و

 .قرار گرفتند موردبررسیورت یک مدل علی صهمان و بزمور هطهباجتماعی ه اقتصادی باال 

برخورداری از احساس تعلق به مدرسه عالوه بر ایجاد محیطی سالم برای دانش آموزان در 

دارای بازده تحصیلی  ردازانپهینظرجهت کسب شخصیت مستقل و اجتماعی شدن به اعتقاد 

ی که احساس تعلق به مدرسه داشته امروزدانش  (.,۰Rawa et al 2007)هستمثبتی نیز 

و همین امر باعث افزایش انگیزه و  انددیمی مدرسه سهیم و متعهد اهتیدر فعالباشد خود را 

 ودشیممدرسه  موردنظرارتقای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان در جهت رسیدن به اهداف 

(Maurice, 2003). امر معتقد است که برخورداری از این احساس باعث بهبود عملکرد  نیدر ا

این متغیر  تأثیربا توجه به این نظریات و عدم بررسی رابطه و  ودشیمتحصیلی دانش آموزان 
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تحقیق به دنبال بررسی رابطه  نیکشور ای تحصیلی دانش آموزان در داخل اههبازدبر روی 

ی فاکتوریل خانواده و مدرسه بر عملکرد تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق مالتبین عوامل 

 است.به مدرسه بین دانش آموزان متوسطه 

و ی طراحی و تجربنظری  یهنیشیپمطالعات و  بر اساسدر این الگو پژوهش که 

ی چندوجهبین عوامل  یهرابطاست که احساس تعلق به مدرسه در  نیبه رافرض ، دهشمیتنظ

، مدرسه )امکانات فیزیکی و عواملاقتصادی( -اجتماعی گاهیو پاخانواده)سبک تربیتی 

ی و بهداشتی( با عملکرد تحصیلی نقش میانجی اهمشاورات خدم، اقتصادی و منابع انسانی

  .دارد

 
 پژوهش مفهومی الگو .۱شکل 

 پژوهشی اههیفرض

 .دارد تأثیر  متوسطه آموزان تحصیلی دانش بر عملکرد خانوادگی عوامل: ۱فرضیه 

   دارد.     تأثیرعوامل خانوادگی بر احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان متوسطه : 2فرضیه

    .دارد تأثیر متوسطه آموزان تحصیلی دانش بر عملکرد یاهمدرس عوامل: ۳فرضیه 
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   .دارد تأثیر متوسطه آموزان بر احساس تعلق به مدرسه دانش یاهمدرس عوامل: ۴فرضیه 

 دارد.        تأثیراحساس تعلق به مدرسه بر عملکرد تحصیلی  : 5فرضیه 

 با عملکرد تحصیلی دانش یاهمدرس عوامل یهرابطاحساس تعلق به مدرسه در : ۶فرضیه 

 نقش میانجی دارد.      متوسطه آموزان

 ی دانشلیعملکرد تحصبا  خانوادگی عوامل یهدر رابطاحساس تعلق به مدرسه  : ۷فرضیه 

 دارد. تأثیرنقش میانجی  متوسطه آموزان

 روش پژوهش

 است.  ی و از نوع همبستگیو به لحاظ روش توصیف کاربردی هدفازنظر  حاضر پژوهش 

 دانش حاضر در تحقیقموردمطالعه  جامعه: یریگهنمونه و روش نمون، جامعه آماری

 .نفر است ۷۷۴۳2 به تعداد هیارومآموزان دوره متوسطه پسرانه و دخترانه شهرستان 

 آموزان دانش حاضر پژوهشدر موردمطالعه  جامعه: ۱جدول

 

 

نسبتی است که با  ایچندمرحله یاهطبقی تصادفی ریگهنمونروش  ۱مطابق جدول 

دختر( سطح متوسطه شهرستان  2۳۱پسر و  2۶۱نفر  ) ۴۹2تعداد  انرکوکاستفاده از فرمول 

 د.  نمونه آماری انتخاب شدن نوانعهب ارومیه
 

استاندارد و  یهپرسشناماز چهار  پژوهش اههدادبرای گردآوری : اههداد یابزار گردآور

از برای سنجش سبک تربیتی : است شدهاستفادهاسنادی به شرح ذیل  ستیلکچیک 

آوردن  به دستو برای  ۸۷/۰کرون باخ  پایایی آلفای ضریب اب (Royan ,1989) پرسشنامه

به ۸۶/۰ کرون باخبا ضریب آلفای  (Sameri,2013از پرسشنامه ) عیاطالعات پایگاه اجتما

ی اههمؤلفی و اهمدرسی اطالعات در مورد عوامل ریگهاندازی و ورآعجمآمد. برای  دست

_ یاهمشاور انسانی و منابع، عمرانی_اقتصادی، آموزشی _فیزیکی مرتبط با آن )امکانات

 د.اسنادی استفاده گردی ورتصهببهداشتی ( 

 مونهتعداد ن حجم نمونه جامعه آماری روش

  ایطبقهتصادفی  گیرینمونه

۷۷۴۳2 

 

۴۹2 

 دختر پسر

2۶۱ 2۳۱ 
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 تعلق به مدرسه مورداحساسالعات پرسشنامه در ی اطگردآور هایمؤلفه: ۲جدول

 

خود از پرسشنامه  زینتعلق به مدرسه  مورداحساسی اطالعات در گردآور 2مطابق جدول

 به تعلق، استمؤلفه  ۶ و یهگو 2۷ بر مشتمل (Betty, Barry Watt,2005)توسط که یاظهار

 ۳) مدرسه با فرد شخصی ارتباط، سؤال( ۴) احترام رعایت احساس، سؤال( ۴) همساالن

 مقیاس در مثبت جمالتورت صهبکه . استفاده شد سؤال( ۳) علمی مشارکت احساس، سؤال(

کرون باخ  آلفای ضریب. است دهشیطراح، مخالفم کامالً تا موافقم کامالً از لیکرت یاهدرج 5

، (۷5/۰) جامعه در مشارکت، (۸2/۰) معلم حمایت، (۸2/۰) همساالن به تعلق متغیرهای برای

 علمی مشارکت احساس، (۷۷/۰) مدرسه با فرد شخصی ارتباط، (۷2/۰) احترام رعایت احساس

عملکرد تحصیلی از  در موردگردآوری اطالعات  نظورمهب تیدرنهاآمد و  دست به( ۶2/۰)

 Pham and) ایهشپژوه از اقتباسی، موزآشدان تحصیلی عملکرد پرسشنامه سنجش

Taylor,1991) شده یابیاعتبار  ایران جامعه برای تحصیلی عملکرد حوزه در و استفاده گردید 

. هست مؤلفه 5ی طیف لیکرت و اهرجدجپنبا مقیاس  سؤال۴۸است. این پرسشنامه شامل

 -۱: ی آناههمؤلف کتکت ( برای2۰۱۸ )فتحی و سامری توسط پایایی پرسشنامه ضریب نتایج

 -۴(۶5/۰) پیامد کنترل فقدان -۳ (۹۳/۰) هیجانی راتیتأث -2( ۸۸/۰) خود کارآمدی

  .است مدهآتسدهب۸۳/۰ پرسشنامه برای کل(۸۶/۰) انگیزش -5( ۷۹/۰) یزیرهبرنام

 آمار توصیفی ، پژوهشی اههافتی

، چولگی، شامل )میانگین انحراف  معیار استاندارد پژوهشی توصیفی متغیرهای اهصشاخ

توزیهع ، که در مدل یابی علی ندکیماد وی پیشنه (.Klin, 2011است ) دهشفیتعرکشیدگی( 

 کرون باخ آلفای ضریب گویه پرسشنامه هایمؤلفه

 ۸2/۰ سوال۴ تعلق به همساالن

 ۸2/۰ سؤال ۹ حمایت معلم

 ۷5/۰ سوال۴ مشارکت در جامعه

 ۷2/۰ سوال۴ احساس رعایت و احترام

 ۷۷/۰ سوال۳ مدرسه با فرد شخصی ارتباط

 ۶2/۰ سؤال ۳ علمی مشارکت احساس
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 ۱۰و ۳که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نبایهد از ، متغیرها باید نرمال باشد

 است. دهشهارائ اهصشاخاین  ۳در جدولبیشتر باشد. 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهشهاشاخص. ۳جدول

  

مقدار  از کشیدگی تمامی متغیرها کمتر چولگی و قدر مطلق ۳با توجه به جدول شماره

ی علی یعنی نرمال بودن تک متغیری برقرار است. در ازسلمد رضفشیپ، است دهشنییتع

 است. دهشهارائماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  ۱جدول

 

 واریانستحلیل ی اهضرفشیبررسی پ .۴جدول

 

 متغیرها

 همگنی واریانس

F  اردیمعنسطح 

 ۶۹/۰ 5۹/۰ سبک تربیتی

 ۴۳/۰ ۶5/۰ احساس تعلق

 ۹۳/۰ ۰/.۸۶ یاهمدرسعوامل 

 ۴۹/۰ ۶۱/۰ عملکرد تحصیلی

بیان داشت که  وانتیم ونهگنیا ۴از جدول از شماره مدهآتسدهببا توجه به نتایج 

ی احساس تعلق به مدرسه و همچنین نمره کل اههمؤلفدر  اهسانیواری همگنی اهضرفشیپ

 احساس تعلق به مدرسه رعایت شده است.

 

 

 

 

 

 کشیدگی  چولگی انحراف معیار میانگین متغیــر

 ۴۱/۰  -۰۰۶/۰ 5۸/۰ 2۹/۳ ربیتــیسبک  ت

 - ۰۰5/۰  - 25/۰ ۴۰/۰ ۴۶/۳ احساس تعلق به مدرسه

 ۴۷/2  - ۷2/۱ 5۰/۰ ۳۹/۴ یاهمدرسعوامل 

 ۱۴/۰  - ۴2/۰ ۴۹/۰ ۳۳/۳ عملکرد تحصیلی
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 هشماتریس همبستگی متغیرهای پژو: 5جدول

سبک  متغیــر

 تربیتی

-اجتماعی پایگاه 

 اقتصادی

احساس 

 تعلق

عوامل 

 یاهمدرس

عملکرد 

 تحصیلی

     ۱ سبک تربیتی

   ۱ ۴۰/۰ ۶۰/۰ احساس تعلق

  ۱ ۴2/۰ ۳2/۰ ۴2/۰ یاهمدرسعوامل 

 ۱ ۴5/۰ 55/۰ ۳۴/۰ ۶۱/۰ عملکرد تحصیلی

         

امی متغیرهای مدل نظری وجود دارد که ی بین تماردیمعن یهرابط، 5با توجه به جدول   

 یهرابط( است. ۶۱/۰سبک تربیتی با عملکرد تحصیلی) یهرابطبیشترین آن مربوط به 

کلی پژوهش مبنی بر نقش  یهمفروضو  هست( 55/۰احساس تعلق با عملکرد تحصیلی نیز )

ی با اهمدرسو عوامل ) میانجی احساس تعلق به مدرسه بین عوامل خانوادگی)سبک تربیتی

 عملکرد تحصیلی بوده است.

سبک تربیتی و پایگاه اجتماعی  تأثیرهدف پژوهش درخصوص بررسی  نیتأم نظورمهب 

تحصیلی با نقش میانجی احساس تعلق به مدرسه در  بر عملکردی اهمدرسخانواده و عوامل 

ها استفاده دانش آموزان متوسطه از مدل معادالت ساختاری برای تعیین روابط علی بین متغیر

 روش و Smart PLSفزارامنر از دهشیورآعجم ایههداد استنباطی تحلیلنظور مهبگردید. 

 ضریب معیار از پایایی تعیین جهت پژوهش این در .استده شهاستفاد جزئی مربعات حداقل

 . استده شهاستفاد (Farrell and Larker, 1981) نظر طبق برکرون باخ  آلفای

 Akbari, Baharestan andهست )۷/۰ از بیشترکرون باخ  آلفای برایل بوقلقاب میزان

Shaemi Barzaki, 2013 .)در  عاملینوان عهکرون باخ بآلفای  ضریب ذکراست به الزم

 .یردگیم قرار مورداستفاده مدل درونی سازگاری یابیارز

 .است شده آورده ۶جدول در پژوهش ابعاد ازهرکدام  برای کرون باخآلفای  ضریب
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  پژوهشمتغیرهای  کرون باخضریب آلفای : ۶جدول

 عوامل مدرسه

 ای امکاناتهصشاخ

 ۸5۴/۰ فیزیکی

خدمات  و امکانات ایهصشاخ

 ۷۰۰/۰ بهداشتی

انسانی منابع ایهصشاخ

 ۷۰۱/۰ 

 شاخص اقتصادی

۷۱5/۰ 

 ۸۱۶/۰         سبک تربیتی                             

 9۳۳/۰                        تحصیلی    عملکرد      

 ۸5۳/۰                  مدرسه    به تعلق احساس  

بوده و  ۷/۰میزان آلفای کرون باخ بیشتر از  یدر تمام ابعاد موردبررس ۶با توجه به جدول

در این پژوهش جهت بررسی ضریب اطمینان  است. دییأتلبنابراین سازگاری درونی مدل قاب

بول برای این ضریب بیشتر قلده است. میزان قابشهر پایایی ترکیبی استفادساختاری از معیا

ود. الزم به ذکر است ضریب قابلیت شینامطلوب ارزیابی م ۶/۰است و مقادیر کمتر از  ۷/۰از

نوان عاملی در ارزیابی سازگاری درونی مدل عهاطمینان ساختاری )پایای ترکیبی( ب

آورده شده   ۷ضریب برای هرکدام از ابعاد تحقیق در جدول  یرد. اینگیمورداستفاده قرار م

 است.

بر  متغیرها میرمستقیبرآورد اثر غ، ت ساختاریالروش مدل یابی معاد یاهیژگییکی از و

یکدیگر است. این ویژگی به پژوهشگران امکان بررسی نقش میانجی متغیرها در الگو را 

داری اثر غیرمستقیم حساسیت پردازش حسی برای تعیین معنا اپسترا ت. از روش بوهددیم

 AMOS هدر برنام پاسترا ت. بواست دهشهده استفادشکو سبک زندگی بر استرس ادرا

. چنین ندکیبرآورد پارامترها و خطای معیار مربوط به آن را ارزیابی م یریگهتوزیع نمون

 دن چندمتغیره یا بد تدویننرمال بو یاههبودن پارامترها در مفروض ومارای تعیین مقب ارزیابی

 .برآورد مفید است یاهشرو سهیالگوهای جایگزین و مقا سهیمقا، شدن الگو

 .است دهشهارائی برازش مدل ساختاری و مدل کلی پژوهش اهصشاخ ۷ در جدول
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 پژوهش کلی مدل و ساختاری مدل برازش ایهصشاخ: 7 جدول

 2R COMMUNALITY ابعاد تحقیق 2R COMMUNALITY ابعاد تحقیق 

احساس تعلق 

 به مدرسه

ای هصشاخ ۰.5۷ ۰.۷۴

 امکانات فیزیکی

۰.۸۰ ۰.۸۷ 

عملکرد 

 تحصیلی

۰.۹۹ 

 

۰.52 

 

ای هصشاخ

امکانات و 

 خدمات بهداشتی

۰.5۴ ۰.5۰ 

ای هصشاخ ۰.5۱ ۰.۳۸ سبک تربیتی

 منابع انسانی

۰.۸۴ ۰.۷۱ 

میانگین 

 معیارها

۷۲۱/۰ =2R Communality= ۵۸/۰  

  = √0.58*0.721= 0.646 

 سه. اشدبیم سازه هر اشتراکی مقادیر میانگین دهندهنشانبودن  یاجتماع طورکلیبه 

 GOF معیار برای قوی و متوسط، ضعیف مقادیر عنوانبه ۳۶/۰ و 25/۰، ۰۱/۰ مقدار

 برابر، پژوهش مدل برای GOF مقدار هددیم نشان ۷جدول که طورهمان . است شدهمعرفی

 ارزیابی در بعدی گام.است پژوهش مدل قوی بسیار برازش هندهدننشا که اشدبیم ۶۴۶/۰ با

 5 حداقل معناداری در سطح مدل نهفته متغیرهای بین مسیر ضرایب ارزیابی، ساختاری مدل

 .یردگیم صورت( β) مسیر ضرایب و t ضرایب بخش دو بررسی طریق از امر این. است درصد

 .است دیگر سازه روی بر سازه یک مستقیم اثر یههنددننشا (β) مسیر ضریب

 تأثیر که است معنی بدین باشد ۳/۰ بیشتر از متغیرها بین مدل (β)مسیر ضرایب کهدرصورتی

 مقدار این اگر، اشدبیم قوی وابسته متغیر به نسبت پنهان متغیر کننده بینیپیشمستقیم 

 ارزیابی ضعیف باشد ۳/۰ از کمتر صورتی در و متوسط تأثیر میزان، باشد ۶/۰ تا ۳/۰ بین

تحقیق به  نهایی مدل t مقادیر و( β) مسیر مدل نهایی ضرایب نمودار ود. در ادامهشیم

 .است شده تفکیک آورده
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    (β)ضرایب مسیر: ۲ شکل

ود که بین شیم تائیدم مستقیای هربرای مسی ۳/۰کمتر از ( β)با توجه به ضرایب مسیر 

 ورطهب تأثیردیگر دارند و میزان این  یهبرسازاثر مستقیم ا ههمتغیرهای تحقیق هر یک از ساز

ی احساس تعلق به نندگکلیتعد. لذا نقش هستقوی  نندهکلیتعدمستقیم ضعیف و با حضور 

 .  ودشیم دیتائمدرسه  

 بررسی الگو ساختاری 

به این صورت است که این ضرایب باید از   tفاده از ضرایببرازش الگو ساختاری با است

ساخت. البته  تائیدرا  هاآنمعنادار بودن  %۹5بیشتر باشند تا بتوان در سطح اطمینان  ۹۶/۱

بین  یههند و شدت رابطدیم ها را نشانهفقط صحت رابط  tباید توجه داشت که اعداد 

و ضرایب مسیر نیز ؛ (Davari and Rezazadeh, 2013)سنجید هاآنوان با تینم راا ههساز

 t یهآمار مقدار . اگرهستمثبت و یا منفی یک متغیر بر روی متغیر دیگر  تأثیر هندهدننشا

 ازر تککوچ اگر و. دارد وجود معناداری و مثبت بین متغیرها اثر یعنی باشد ۱.۹۶ از بیشتر

 .ندارد وجود معناداری و مثبت بین متغیرها اثر یعنی باشد ۱.۹۶
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 است. دهشهارائ پژوهشمدل نهایی  tمقادیر۳در شکل 

 
  مدل نهایی tمقادیر  : ۳ شکل

درصد برای  ۹5در سطح اطمینان  مدهآتسدهب tمقادیر  ۳با توجه به اینکه در نمودار شکل

 زجهببوده است  ۹۶/۱بیشتر از تمامی ضرایب مسیر مربوط به بین متغیرهای این تحقیق 

. که این نتایج معنادار هست۹۶/۱تعلق به مدرسه که کمتر از  بااحساسی اهمدرسوامل مسیر ع

 سؤاالت نیبنابرا.  هددیمبودن تمامی مسیرها و مناسب بودن مدل ساختاری را نشان 

انجام نمود. پس  سؤاالترا روی  موردنظری اهنآزمووان تیم و دهشعواق موردقبول دهشحمطر

هد که در حالت کلی ضریب معناداری سه دیم نشان ۳چون نمودارنتیجه گرفت  وانتیم

از احساس تعلق به مدرسه ، سبک تربیتی، یاهمدرسعملکرد تحصیلی با عوامل مسیر میان 

 معناداریو  میرمستقیو غمستقیم  تأثیربودن  اردیاز معنکه این مطلب حاکی بیشترند  ۹۶/۱

 %۹5 در سطح اطمینان تحصیلی بر عملکردادی اقتص -تی و پایگاه اجتماعیسبک تربیمتغیر 

و مناسب بودن مدل .سدریم دیتائنیز به نقش میانجی احساس تعلق به مدرسه  و داشته است.

 .هددیمساختاری را نشان 
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 : چنین نتیجه گرفت وانتیم اههیفرض در مورد پژوهش اطالعات لیتحلوهیتجزبه با توجه 

با  هست دارا ینی عملکرد تحصیلی رابشپی ی قابلیتاهمدرس که عوامل فرضیه اولدر 

یی نها ریمس بیو ضر، ( t=۱۱/۳ با مقدار)، آماری لیو تحل تجربهتوجه به نتایج حاصل از 

(2۷/۰ β =) چون مقادیرt   بیشتر است که  ۹۶/۱مربوط به مسیر بین متغیرهای فوق از مقدار

 .   ندکیم دیتائرد تحصیلی را ی بر عملکاهمدرسعوامل  تأثیرمعنادار بودن مسیر 

متوسطه  آموزان مدرسه دانش به تعلق بر احساس یاهمدرس که عوامل فرضیه دومدر  

احساس تعلق به  ینیبشپی قابلیت، یاهمدرس عوامل که هددیم نشان نتایج. دارد تأثیر

 اینکه به وجهت با )β = ۱۴/۰یی)نها ریمس بیو ضر، ( t=۷۰/۰ مقدار) .و باستین دارا را مدرسه

 عوامل ورنیازا است کمتر ۱.۹۶ یعنی معناداری مقدار حداقل مدل تحقیق از t مقدار

 .ندارد معناداری تأثیربر احساس تعلق به مدرسه  یاهمدرس

دارد. با توجه به  تأثیرکه احساس تعلق به مدرسه بر عملکرد تحصیلی  فرضیه سومدر 

( β =۳2۰/۰مسیر حاصل) بیو ضر(  t=۹۸۰/۱قدار)متغیرها م لیو تحل تجربهنتایج حاصل از 

و  ودشیماحساس تعلق به مدرسه بر عملکرد تحصیلی نمایان  تأثیرمعنادار دار بودن مسیر 

 .ودشیمواقع  دیتائاین فرضیه نیز مورد 

با عملکرد  خانوادگی عوامل یهرابطکه احساس تعلق به مدرسه در  فرضیه چهارمدر   

نقش میانجی دارد. نتایج نشان دادند عوامل خانوادگی)سبک  متوسطه آموزان تحصیلی دانش

 t=۹۷/۱ دارد. با مقدار) تأثیربه عملکرد تحصیلی  جهیدرنتتربیتی(بر احساس تعلق به مدرسه 

 یعنی معناداری مقدار حداقل از t مقدار اینکه به توجه با (β= ۱۰/۰یی)نها ریمسضریب ، (

 و میانجی بین رابطه عوامل ینیبشپی مدرسه قابلیتاحساس تعلق به ، است بیشتر ۱.۹۶

 هست. دارا خانواده و عملکرد تحصیلی را

با عملکرد  یاهمدرس عوامل یهرابطکه احساس تعلق به مدرسه در  فرضیه پنجمدر 

یی نها ریمس بیو ضر، ( t=۹۸/۱ نقش میانجی دارد. با مقدار) متوسطه آموزان تحصیلی دانش

(۳2/۰ β =   نتای )ج حاصل با مقدارt  نتایج ندکیم دیتائاین فرضیه را نیز  ۹۶/۱بیشتر از .

 در جدول زیر ارائه گردیده است. پژوهشدر مورد فرضیات  مدهآتسدهب

 

 

 

با نقش میانجی احساس تعلق به مدرسه پژوهش فرضیات آزمون ایههیافت : 9جدول   
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 نتیجه T Β فرضیات

 آموزان تحصیلی دانش بر عملکرد یاهعوامل مدرس ۱فرضیه 

 .دارد تأثیر متوسطه

 دیتائ 2۹۰/۰ ۳.۱۸۹

 بر احساس تعلق به مدرسه دانش یاهمدرس عوامل ۲فرضیه 

 .دارد تأثیر متوسطه آموزان

۰.۷۰۸ 

 

 رد ۰.۱۴

 ۳ فرضیه

 

 تأثیراحساس تعلق به مدرسه بر عملکرد تحصیلی 

 دارد.

 دیتائ ۳2/۰  ۹۸/۱

 عوامل یهرابطر احساس تعلق به مدرسه د ۴فرضیه 

 متوسطه آموزان با عملکرد تحصیلی دانش یاهمدرس

 نقش میانجی دارد

 دیتائ ۳2/۰ ۹۸/۱

 

 ۹با توجه به  جدول ، در رابطه با نقش میانجی احساس تعلق به مدرسه، در این پژوهش

 آمد. به دستزیر  جیو نتامتغیرهای تحقیق بررسی  میرمستقیو غمستقیم  راتیتأث

 

بط و واریانس تبیین شده متغیرهای پژوهشروا: ۱۰جدول  

 واریانس تبیین شده اثر کل میرمستقیاثر غ میاثر مستق مسیر

عملکرد تحصیلی از عوامل 

 خانوادگی

2۰۴/۰ -  -  - 

 از عواملاحساس تعلق به مدرسه 

 خانوادگی

۱۰۰/۰ - - - 

عملکرد تحصیلی از ترکیب عوامل 

 تعلق به مدرسه و احساسمدرسه 

-  ۰۴5/۰ ۳۴/۰  5۰/۰ 

به عملکرد تحصیلی از عوامل 

 یاهمدرس

2۹۰/۰ - - - 

به احساس تعلق به مدرسه از 

 یاهمدرسعوامل 

۱۴۰/۰ - - - 

در صد عملکرد  ۶۱نتایج نشان داد ترکیب عوامل خانوادگی و احساس تعلق به مدرسه      

صد عملکرد تحصیلی در  5۰ی و احساس تعلق به مدرسه اهمدرستحصیلی را و ترکیب عوامل 

  .ندکیمرا تبیین 

 یریگهجینت و بحث
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 و عواملاقتصادی خانواده -اجتماعی گاهیو پاتبیین نقش سبک تربیتی  باهدفاین پژوهش 

منظور از سبک ، تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به مدرسه بوده بر عملکردمدرسه 

شکل و الگوی تربیتی خانواده هست عواملی است که بیشتر مربوط به نوع و ، تربیتی خانواده

 از عوامل، و نتایج این تحقیق نشان داد ودشیماز جو خانواده ادراک ، موزآشدانکه توسط 

 ( قابلیت = 2/۰βیی  )نها ریمسضریب ، ( t=2۸/۶ سبک تربیتی با مقدار)، خانوادگی

د آن شود. ی تواند سبب بهبوکم هست مستقیم دارا ورطهب را عملکرد تحصیلی ینیبشپی

، ی امکانات فیزیکیاهصشاخدر این تحقیق  ، ی استاهعوامل مدرس تأثیرشاخص مهم دیگر 

نتایج این ، ی و بهداشتی مدرسه منظور شداهمشاور و خدماتامکانات ، منابع انسانی، اقتصادی

 به ( = ۰β/ 2۹یی )نها ریمسضریب ، ( t=۳/ ۱۸ با مقدار)  یاهمدرستحقیق نشان داد عوامل 

عملکرد تحصیلی دانش  و جبر هست دارا ینی عملکرد تحصیلی رابشپی شکل معنادار قابلیت

مثبت و  تأثیر، ی دارد به این معنا که مدارس با عوامل استاندارداردیو معنمثبت  تأثیرآموزان 

داشته و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را ارتقاء  موزآشدانمعناداری بر عملکرد تحصیلی 

طبق رویکرد  هستسبک تربیتی بر احساس تعلق به مدرسه  تأثیری ر بررسد دهند.

 و کودکاحساس تعلق دارای عنصر پایداری است و از پیوند عاطفی میان والدین  شناسانهروان

رابطه خود با والدین باشد در  جدا آموزان تجربیات لذت بخشی اگر دانش یرد.گیسرچشمه م

رافیان خواهد داشت ولی اگر این تجربیات منفی باشد باعث آینده روابط مثبت و عمیق با اط

 (.Brzonowski, 2005منزوی شدن و تعلق کمتر نسبت به محیط و اطرافیان خواهد شد )

و مثبت  تأثیرتعلق به مدرسه  بااحساسنتایج تحقیق نشان داد سبک تربیتی خانواده 

نتایج و پیامد ، تعلق به مدرسه ی کننده است. منظور احساسنیبشیپی دارد و عامل اردیمعن

نتایج  نگرش و احساس مثبت داشتن نسبت به مدرسه است.، و تغییر در انگیزه دتمیطوالن

  ۱۴/۰ یی)نها ریمسضریب  و، ( t=۰/ ۷۰ با مقدار) یاهاین تحقیق نشان داد که عوامل مدرس

(β =ینیبشپی یتقابل ندارد و تأثیرمتوسطه  آموزان مدرسه دانش به تعلق بر احساس 

  .ستین دارا را احساس تعلق به مدرسه

ی غیر اهنساختما -۱به چندین دلیل اشاره نمود  وانتیمو علت این یافته  ریدر تفس  

 رگذاریتأثتعلق  بااحساسمدارس برانگیزاننده نیست که بتوانند  در استاندار با امکانات ناچیز

رسی که فضای فیزیکی مدرسه و محیط مدا نیدر چن( و ۱۳۹۰، یکرم ریش(به زعم وباشد 

ی و بی تمرکزی ظمنیب، خستگی و باعثمنفی داشته  تأثیربر روح و روان دانش آموزان ، حاکم
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 ,Shir Karami)ی با مشکل جدی روبرو است و آموزشاهداف تربیتی  متحقق ودشیم هاآن

Bakhtiarpour, 2014 .) 

باید به حدی  در مدرسهبهداشتی ، یحمایت، یاهمشاور، خدمات و امکانات آموزشی–2

دانش آموزان را به احساس تعلق به مدرسه هدایت کنند که در مدارس ما چنین ، باشنده

اقتصادی( بر احساس تعلق به -پایگاه اجتماعی، عوامل خانوادگی)سبک تربیتی نبوده است.

 ریمس بیضرو ، ( t=۱/ ۹۸ با مقدار) دارد. تأثیرمدرسه و درنتیجه به عملکرد تحصیلی 

 و میانجی بین رابطه عوامل ینیبشپی احساس تعلق به مدرسه قابلیت، ( β= ۱۰/۰یی)نها

ی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمدرسعوامل   هست. دارا خانواده و عملکرد تحصیلی را

 عوامل یهرابطدارد که احساس تعلق به مدرسه در  تأثیربه عملکرد تحصیلی  جهیدرنت

یی نها ریمس بیو ضر، ( t=۹۸/۱ با مقدار) متوسطه آموزان لکرد تحصیلی دانشبا عم یاهمدرس

(۳2/۰β = ( نقش میانجی دارد. احساس تعلق به مدرسه با ) ۹۸۰/۱=t ) ،مسیر  بیو ضر

ی که احساس موزانآشدانو ، معنادار دار دارد تأثیر( بر عملکرد تحصیلی  = ۳2/۰βحاصل )

بیشتر و انواع  هاآنیادگیری و عملکرد تحصیلی در  یهانگیز، باالیی دارند یهمدرستعلق به 

گروه(کالسی بین  یهاسطوهشناسایی خود با گروه )معرف ب زانیو مارتباط کالسی را نیز دارند 

 دیتائی احساس تعلق به مدرسه را رگیانجیمبیشتر است که این امر نقش  موزانآشداناین 

 کرد. 

پرسشنامه با ، اههچون ابزارهای گردآوری داد، هشی این پژواهتیمحدود در خصوص

بودن مخاطبان پرسشنامه که دانش آموزان متوسطه  سالوسنمو ک باالبود سؤاالتتعداد 

عدم  نینچمهشده باشد  هاآنی اهخپاسی ریسوگممکن است موجب خستگی و ، بودند

ای هیویژگ: ان همانندتوانایی پژوهشگر در کنترل برخی از متغیرهای مربوط به دانش آموز

. ندکیمبومی نیز تعمیم دادن نتایج آن را با مشکل روبرو ، عوامل روانی اجتماعی، شخصیتی

عوامل ، ی استانیاههبودجمیزان ، همچنین در این تحقیق به عوامل محیطی کالن مثل

 ی که ممکن است برناختشنروای و ناختشهجامعای هصشاخ، بر جامعهفرهنگی حاکم 

 به دلیل گستردگی موضوع توجه نشد.  باشد رگذاریتأثابری نابر

 تحقیق ما شدهانجامی اههافتینوان پژوهشی مشابه بها عهنیز ب، Bund(2007) تحقیق

در بهین دانهش  کننده عملکرد تحصیلی ینیبشینوان پعهتعلهق بهه مدرسه ب، همخوانی دارد

رویکهرد بسهته بهه -اهداف عملکهرد  و هم آمهوزان است. محققان معتقدند که هم اهداف
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آموزان و محیطی که در آن مشغول به انجام تکلیف هستند  خصوصهیات شخصیتی دانش

 هادنکینوان عهمدرسه ب Desi,1991))را به انجام تکلیف راغب کند. طبق نظر  هاآن واندتیم

. یکی ردیگیم شکل ازانسهندیپرورش و رشد شخصیت آوشاجتمهاعی اسهت کهه در آن آموز

هست.  هاآنآموزان تمرکز بر سالمت ذهنی  دانش اریعماز عوامل مهم و مؤثر بر رشد تما

همکهاری ، داشتن حس مثبت در زنهدگی، شادی و نشهاط نقهش حیهاتی در توسعه خالقیت

پویایی ذههن و غیهره ایفها ، تمایل به پیشرفت، فسنهاعتمادب، ثبهات عهاطفی، اجتمهاعی

معلم و فضای فیزیکی ، مدیریت: ند ازاتعوامهل در نشهاط مهدارس عبار نی. مؤثرترندکیم

، سرپرسههتان مدرسههه، مدرسه. بها توجهه بهه نقهش و اهمیهت نشهاط در توسهعه آمههوزش

آموزان بکوشند  آمههوزش بههرای جههذب دانش یهبایههد در ایجههاد محههیط شههاد و سرزند

(2012 ،Romazpour.) 

بودجه کافی به  صیواتخصی مدارس محروم استانداردساز، ییدازتیمحروم نظورمهب 

ی ندازاهرا، ندامنظا ورتصهبی آموزشی و محتواهای تدریس اهشروی و بازنگرمدارس دولتی 

نظام آموزشی از راه دور و آموزش الکترونیکی در مدارسی که دسترسی کمتر به منابع انسانی 

در ، ی با تفکیک نهادی مدارساهمدرستا نقش عوامل ، زشی بروز دارندمتخصص و منابع آمو

 نابرابری آموزشی به حداقل برسد. جادیو اپیشرفت تحصیلی 

ی( و غناستعدادیابی از بین دانش آموزان دختر و پسر از تمامی آحاد جامعه )فقیر   

ای عدالت ههشاخصی جنسیتی از طریق تغییر در کتب درسی و بازتعریف اههشیکل ورازدهب

، عمرانی-اقتصادی، فیزیکی و امکاناتعادالنه نیروی انسانی متخصص  در توزیعآموزشی 

 نگرمکتبعیض و نابرابری جنسیتی ، شکاف طبقاتیتأثیر تا ، بهداشتی-خدمات مشاوره ای

 استحقاقی جاری شود. و عدالتشده 

ی آموزشی اههبرنام اههرسانایر ی استانی و سمایصداوسی عملیاتی تا از طریق زیرهبرنام - 

از طریق آموزش ، الزم برای رفع مشکالت تربیتی خانواده در بعضی نقاط محروم کشور

بومی منطقه تا جبران فقر  بافرهنگی تربیتی متناسب اهکاسبفرزند پروری ، اههخانواد

ی دالتعیبیِ احساس درسای و بزهکاری ضداجتماعی رفتارهای ریگلاز شکفرهنگی شده و 

 اجتماعی کاسته شود.

ی شیندامهارج نهادن به خرد جمعی و فراهم کردن امکان  باهدف در مدرسهایجاد اتاق فکر  -

برای اولیا دانش  فکر مدرسهی بکر در اتاق اههشیاندبا ایجاد محیطی مطلوب برای تولید 

 شود. رتگپررنفرزندانشان  تیو تربدر تعلیم  اههخانوادآموزان تا نقش 
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بر ، شناختی عملکرد تحصیلی باهدفدر تحقیقات آتی در سایر مقاطع تحصیلی عالوه  -  

مهارت حل ، نگرش عدالت اجتماعی، یار رفتار جامعه، پیامدهای غیر شناختی مثل تفکر خالق

منابع آموزشی و کتب  هیو تهی درسی زیرهبرناممسئله نیز پرداخته شود و سطح کالن در 

 پرورشوشآموزسند تحول بنیادین  انهگششی اهتساح، آموزشیاهداف  نییو تبدرسی 

 منظور گردد.

 : ودشیمتوصیه ، پژوهشکاربردی  اهدشنهایپ نوانعهبراهبردهای زیر 

 پرورشوشآموز ظامنهبی اعتباربخشضرورت ، کشور ی کالنزیرهو برناممدیریت  در سطح

اختصاص بخشی از ، در جهت حمایت از آنبا نگاه تولید نیروی انسانی جامعه )نه مصرفی( لذا 

و عملیاتی کردن این تصمیم توصیه  پرورشوشآموزو نهادها به  اهنترجمادرآمدهای سایر 

  .ودشیم
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