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 دهيچك

ان يوند با مدرسه و بررسي عوامل موثر بر آن در ميپ يريگ ن مقاله به اندازهيا
ن يبد. پردازد ، مييهاي كنترل اجتماع يبر اساس تئور يوزان مقطع ابتدائآم دانش

آموزان پنجم  از دانش) دختر 263پسر و  149(نفر  412به حجم  يا منظور، نمونه
وند با مدرسه را يها پ افتهي. انتخاب شدند يوة تصادفيشهرستان كرج به ش يابتدائ

به مدرسه، تعهد به مدرسه و  يبه معلمان، دلبستگ يجة چهار عامل دلبستگينت
وند با يس نشان داد كه پيوال _جة آزمون كروسكال ينت .نشان مي دهندمشاركت 

ها تفاوت  ن كالسياز هم ندارد، اما در ب يدار ين مدارس تفاوت معنيمدرسه در ب
وند با مدرسه  به يتوان در وابسته بودن پ ين امر را ميدار بود؛ كه علت ا يمعن

ن يگر در ايها نسبت به هم و عوامل د علم، متفاوت بودن جو كالسبه م يدلبستگ
ر يگر متغيد يوند با مدرسه رابطه داشت، از سوير معدل با پيمتغ. سن دانست

  .  ن سن نداشتيآموزان در ا وند با مدرسة دانشيبا پ يت رابطة معناداريجنس
ريه كنترل، ، نظيآموزان مقطع ابتدائ وند با مدرسه، دانشيپ: كليديواژگان 
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  مقدمه
. افراد دارند ياجتماع يها، هنجارها و فرصت ها ارزش يريگ در شكل يمدارس نقش مهم

كنند  يبرقرار م يا شش سالگيدر حدود پنج  يستم آموزشين تعامالت خود را در سيكودكان اول
 13باً يجوانان تقر جه،يكنند، در نت يشان را با مدرسه حفظ م ارتباط يجده سالگيو معموالًً تا ه
ن مقدار از زمان را در يا يكنند به عبارت يصرف م يستم آموزشيخود را در س يسال از زندگ
ة يابزار اول يكنند و موسسات آموزش يم يشان سپر و به دور از خانواده يليساختار تحص

ها وهم مسئول  مدارس هم مسئول آموزش اطالعات و روش. شوند يشدن جوانان م ياجتماع
، مدارس با يدر جامعة امروز. شوند يجامعه محسوب م يها جاد هنجارها و ارزشيا

از مدارس انتظار . ها دارند روبرويند بر كاركرد آن يريناپذ ر انكاريكه تاث يا دهيچيموضوعات پ
 يسالمي مواجه سازند كه بتوانند در آن به سطح مطلوب يريادگيط يرود كه جوانان را با مح يم

كه در  يهاي يع و نارسائياز وقا يبا آگاه. ابند و افراد مولد در جامعه باشنديت از دانش دس
  . يابد يش ميعموم از جو مدارس افزا يها يشود، نگران يده ميمدارس د

ران و غرور نسبت يآموزان به معلمان، كاركنان و مد دانش يوند با مدرسه عالقه و دلبستگيپ
نة يمدرسه زم -آموز  وند دانشيت جو مدرسه و پيهما).  2005، 1سيا(به مدرسة خود است 

وجود دارد كه  يتوافقي عموم. دارد يات آموزشيمدرسه و ادب ي، روانشناسيشناخت جامعه
ارها و يها، معآموزان از اعتقادات، ارزش اند كه در آن، دانش يبزرگ يط اجتماعيمدارس مح

آموزان به  دانش يو عاطف ياختشن ين، عملكردهايهمچن. مشترك برخوردارند يهاينگران
، هم در يط اجتماعيك محيدر مدرسه در  يريادگيرد و يگ يمدرسه شكل م يهايژگيلة ويوس

، 2به نقل از اسكرمن 2001گران، يهافمن  و د(رد يگ يرون كالس درس صورت ميدرون و هم ب
از يك  هاي موجود نه متغير. اي تلفيقي است چارچوب نظري تحقيق حاضر نظريه). 2002

هاي  هدف پژوهش حاضر آزمون تئوري. اند تئوري، بلكه از چند تئوري و ديدگاه اخذ شده
سازي مقياسي براي سنجش اين  گيري آن و آماده موجود در زمينة پيوند با مدرسه و اندازه

 . مفهوم در مقطع ابتدائي است
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 وند مدرسهيپ يها يتئور

را در ابتدا هيرشي  يوند اجتماعيپ يتئور اي يكنترل اجتماع يتئور: كنترل يها يتئور
ف يفراواني را با توص يها يشناسان تئور جرم. ل جرم مطرح كرديح داليتوض يبرا) 1969(
س هيرشي يتراو. اند كنند بسط داده ينم يرويشان پ يط اجتماعين محيكه چرا مردم از قوان نيا
كه چرا  نيپاسخ به ا ياو به جا. ردكار ب به يمين سوال قديجاي ا را به يديكرد جديرو) 1969(

ن ين سوال پاسخ دهد كه چرا افراد از قوانيكنند، خواست به ا يم ين جامعه تخطيمردم از قوان
را چنين  ية كنترل اجتماعين سوال، هيرشي نظريپاسخ به ا يبرا. كنند يم يرويجامعه  پ

. شده با جامعه استا قطع يف يضع يوندهايجة پيشنهاد داد، هيرشي كه جرم و بزه نتيپ
ان كرد ياو ب. كرد يجامعه مفهوم ساز يوند قراردادين روش كنترل را با نام پيا) 1969(هيرشي

ن يخود حركت  و از قوان ير اخالقيعت غيشود مردم بر خالف طب كه يگانه علتي كه سبب مي
جماعت را  با يدارند كه همرنگ يا ا موسسهياست كه با فرد  يهاي ونديكنند، پ يرويجامعه پ
كه  يهاي تيها و جمع ا به سازمانيوند داده شوند يف با هم پيكه افراد ضع يوقت. دهند يرشد م

خود رفتار  يذات ير اخالقيالت غيوقت است كه طبق تما ند، آنيستند بگرايهمرنگ جماعت ن
، ، تعهديدلبستگ: وجود دارد يوند اجتماعيپ يشنهاد داد كه چهار عنصر براياو پ. كنند يم

ه يبا بق ييباال ين عناصر همبستگيهيرشي، هر كدام از ا يطبق تئور. ربودن و اعتقاد داشتنيدرگ
هيرشي ادعا ). 1997اكر،(د يه خواهد انجاميف بقيدارد به قسمي كه ضعيف شدن يكي به تضع

ن جامعه متابعت خواهد يسالم باشند، كودك از قوان يوند اجتماعيكرد كه اگر همة عناصر پ
ا كم شوند، منجر به جرم يف يضع يوند اجتماعيشتر از عناصر پيا بيكي يه هر حال، اگر ب. كرد

وندها را با جامعه بسط يشنهاد داد كه اشخاص انواع گوناگوني از پيهيرشي پ. خواهد شد
، چنانكه هيرشي يكنترل اجتماع يتئور. دهند، كه شامل خانواده، همساالن و مدرسه است يم

ص كمبود يوند مدرسه و تشخياست كه با بسط پ يهاي ين تئورياز اول يكيف كرد يآن را تعر
   ).2003، 2نزيو پر 1مادوكس(وكار دارد  ة جرم سريك عامل اوليمدرسه بعنوان  يوندهايپ

فا يوند با مدرسه ايپ يدر تئور يتر يكنترل نقش محور يها، تئور ير تئوريش از سايب
كنترل،  ياً تئوريثان. دهد وند مدرسه به دست ميياز پ يتر كنترل مفهوم جامع ياوالً تئور. كند يم

  . داند مي يرفتار انحراف يوند با مدرسه را عامل اصلينقص در پ

                                                   
1 Maddox 
2 Prinz 
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گر يافته و با دين سال گسترش يچند يط يكنترل اجتماع يتئور: 1يخودكنترل يتئور
جامع و به  ين تئورين باعث شده است كه ايده و ايرس يزيت آميها به اجماع موفق يتئور

 اين). 1994، 6ني، باسك5، فاقان4؛ سومرز1985، 3، كوچران2اكرس(شود  يك اكتشافيلحاظ تئور

 و تعديل آن را به منظور  1990  سال در  فردسون گات ميشل هيرشي و تراويس كه نظريه
هاي  با ديدگاه را نظرية كنترل مفاهيم كردند، مطرح اجتماعي هيرشي كنترل نظرية بازسازي

 .كند مي تركيب عقالني انتخاب هاي نظريه و روزمره هاي فعاليت و شناختي جتماعي، روان تزيس
و  7گات فردسون(بازدارنده بود  يروييشامل كنترل خود به منزلة ن ياز اصالحات اساس يكي

 نظري و ارزيابي تجربي به را خود نظرية دهه سه طول در هيرشي ).2001لور، ي؛ ت1990هيرشي، 

 شد مدعي و كرد مطرح جرم عمومي عنوان نظرية با را نظرية جديدش 1990 در نهايتاً گذاشت و

ن نسخة يدر ا .دارد ها مكان و ها همة زمان در را و بزهكاري جرم نوع همه تبيين قابليت كه
ف به منزلة عامل يوند با مدرسة ضعيپ. ده استينام يكنترل خود يكنترل، كه آن را تئور يتئور

ن درنظر يپائ يكنترل جة خوديشود بلكه، نت يو جرم در نظر گرفته نم يار انحرافرفت يبرا يعل
كند كه  يان ميويژه ب به يخودكنترل يتئور). 1990و هيرشي، 8گات فردسون. (گرفته شده است

 يريگران، خطر پذيشود، عدم احساس د يف ميتوص ين، كه با عامل تكانشيپائ يكنترل اجتماع
( شوند ير ميدرگ ياند كه در رفتار انحراف افرادي يف، عواملي برايعض يريگ ميو مهارت تصم

را  يقو ياجتماع يها ونديستند پيقادر ن ين افراديبعالوه  چن.) 1990گات فردسون و هيرشي 
ن، هم يپائ يكنترل با خود يآموزان ن، دانشيبنابرا. ن برقرار كننديپائ يكنترل به علت خود

شوند  يوند با  مدرسه دچار مشكل ميدهند و هم در پ يروز ماز خود ب يرفتارهايي انحراف
ن، رابطة يبنابرا). 2001لور، ي؛ ت1993، 10و پترنوستر 9ني؛  ناگ1990گات فردسون و هيرشي ، (

دهندة  و هر دو نشان. نادرست است يف و رفتار انحرافيوند با مدرسة ضعين پيگفته ب پيش
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و  6گات فردسون 1997، 5و بنسون 4ي، دانو3بورتون، 2، گولن1وانزيا(اند نيكنترلي پائ خود
  ).2001لور، ي؛ ت1993، 8و پترنوستر 7ني؛  ناگ1990هيرشي، 

  وند با مدرسهيتفاوت در پ
وند با  مدرسه يدر زمينة تصورشان از نقش پ يكنترل به شكل ملموس يدو نسخه از تئور

وند با مدرسة يكند كه پ يان ميب يكنترل اجتماع يتئور. تفاوت دارند يجاد رفتار انحرافيدر ا
كند كه  يان ميكنترل خود ب يكه تئور يدر حال. شود يم يجاد رفتار انحرافيف باعث ايضع

گات  1997وانز و همكاران، ؛يا. (ف استيضع يكنترل دهندة خود ف نشانيوند با مدرسة ضعيپ
  ؛ )1990فردسون و هيرشي، 

دهند  يرا رشد م ياجتماع يوندهايكه پ يتكند كه مداخال يان ميب يكنترل اجتماع يتئور
در مقابل گات فردسون و ). 1969هيرشي، . (اند مناسب ياز رفتار انحراف يريشگيپ يبرا

اي كه  رانهيشگيكنند كه مداخالت پ يان ميشان ب جرم يعموم يتئور يبر مبنا)1990( هيرشي،
  .شوند يم يافل به رفتار انحرين بردن ميباعث رشد كنترل خود شوند باعث از ب

  9يمدل رشد اجتماع
 ياجتماع يوندهايكند كه پ يكنترل است و ادعا م يگسترش يافتة تئور يمدل رشد اجتماع

سه عامل مهم كه  يبا شناسائ ين تئوريا. شود يم يو مشكالت رفتار يگران مانع بزهكاريبا د
اند  ن سه عامل عبارتيا. رود يكنترل م ياند فراتر از تئور يضرور يوند اجتماعيدر برقراري پ
 12ها ن مشاركتيت ايو تقو 11مشاركت  ي، مهارت برا10ا مشاركتي يريدرگ ياز فرصت برا

فرد در تعامل با  يها مشاركت بسته به استعداد يها فرصت) 1996، 14نزيو هاوك 13كاتاالنو(

                                                   
1 Evans 
2 Cullen 
3 Burton 
4 Dunaway 
5 Benson 
6 Gottfredson 
7 Nagin 
8 Paternoster 
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12 
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ه به شود ك يگفته م ياجتماع يهاي مشاركت به مهارت يمهارت برا. ان كارهاينديگران در جريد
ها  ت مشاركتيت تقويبرقرار و آن را حفظ كند و در نها يدهند روابطي اجتماع يفرد امكان م

 يآغاز و نگهدار يبرا يك واحد اجتماعيعرضه شده در  يها ها و مشوق به وسيلة پاداش
، يبعد اصلي در مدل رشد اجتماع. شود ياست كه به فرد داده م يو اجتماع يفرد يرفتارها

 ياست، بدون سطح كاف يوند اجتماعيشرط پ شين مدل، مشاركت پيدر ا .مشاركت است
   .شود يبرقرار نم يدر واحد اجتماع يونديمشاركت، پ

  وند با مدرسهيپ يها ف و مولفهيتعار

 به مدرسه يدلبستگ

وند مدرسه ياز ابعاد پ يكي. است ديگران حساس به نسبت فرد كه معناست اين به دلبستگي
آموز دربارة مدرسه دارد،  كند كه دانش ياست و به احساساتي اشاره مبه مدرسه  يدلبستگ

 ين بعد فقط به احساسات نوجوان دربارة سازمان واقعيا). 1992وردانو، يچ و گيسرنكو(
ران و مدرسه مد نظر يا مديآموز را دربارة آموزگاران، كاركنان  پردازد و احساسات دانش يم

ن، ياز تعلق داشتن، احساس غرور در مدرسه و همچن يحسن بعد شامل ياحساسات در ا. ندارد
  . احساس آرامش در مدرسه است

  :به كاركنان يدلبستگ
تجربه شدة نوجوان  ين فرديبه كاركنان است، كه به آن ارتباطات ب يگر، دلبستگيبعد د

 نيا. ران حاصل شده استين آموزگاران، كارمندان و مديپردازد كه در احترام، حرمت، تحس يم
) 1992(چ و جوردانو يسرنكو. آموز در مدرسه دارد شود كه دانش را شامل مي يبعد روابط مثبت

ن بحث يهيرشي ا يكنند، اما در تئور يبه معلمان ياد م ين مفهوم به عنوان دلبستگياز ا
گر پرسنل مدرسه يداران و ديان و مشاوران، نگهبانان و سرايران، مربيافته و شامل مديگسترش 

 يوند اجتماعيپ يدارا يرا به لحاظ كنشيشوند ز ين بحث شامل نميان در ايهمتا. شود يز مين
به پرسنل شامل توجه به كاركنان مدرسه و  ياز دلبستگ يهاي مثال). 1969هيرشي، (اند  يمتفاوت

را مد نظر  يارتباط ين بعد آن دلبستگيا. كاركنان مدرسه است ياحساس درك شدن از سو
آموزان  ن ارتباطات در احترام، عالقه و اعتبار دانشيا. گر دارنديكديفراد با دهد كه ا يقرار م

تواند شامل درك و  ين ميبه معلمان همچن يدلبستگ. شود يكاركنان مدرسه منعكس م يبرا
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، 1امزيلي، و1992چ و جوردانو، ي؛ سرنكوو2003نز، يمادوكس و پر(ت معلمان باشد يحما
كردند كه  يل عامليوند با مدرسة خود را تحلياس پيمق) 1992( 3و جوردانو 2چيسرنكو ).1994

. به معلمان يبه مدرسه و دلبستگ يدلبستگ: بود يكه حاصل، دو بعد منحصر به فرد از دلبستگ
در نظر هيرشي در واقع  ية دلبستگيكند كه بعد اول عرض مي يمقالة حاضر نيز شواهدي تجرب

به  يابعاد دلبستگ ين مرور بر روياو ا يها افتهي با توجه به. شامل دو بعد منحصر به فرد است
  . تمركز كرده است يريبه معلمان، تعهد به مدرسه و درگ يمدرسه، دلبستگ

  تعهد به مدرسه
 در او كه است ميزان خطري و جامعه قراردادهاي در شخص گذاري سرمايه نوعي تعهد

تعهد به  .كند مي احساس ) شغل دادن از دست مثل(اجتماعي قراردادي از رفتارهاي تخلف
كند كه مدرسه  ياشاره م يهاي تيمدرسه و اولو يها تيبه فعال يشخص يمدرسه به دلبستگ

ات مدرسه را يآموزاني با تعهد باال، اهداف، هنجارها و اخالق دانش. آموزان دارد دانش يبرا
مون ي؛ س1992، 5ي؛ مكك1969، هيرشي، 1994، 4ي، فر1992چ و جوردانو، يسرنكو. رنديپذ يم
نز، ي؛ مادوكس و پر1987، 8و آندرسون 7يت روسكي،؛ وا1999و همكاران،  6مورتان –مون يس
، مادوكس و  1969هيرشي، ( د استيرفتارها با باورها و عقا از يبين بعد، تركيا). 2003نز، يپر
نده، كسب درجات خوب و رفتارهايي مانند انجام يشرفت آيباور دربارة پ). 2003نز، يپر

به مدرسه  ييكه تعهد باال يآموزان دانش). 1992چ و جوردانو، يسرنكو(است  ف و مطالعهيتكال
، ي؛ فر1999مونز و مرتن، يس(رند يپذ يمدرسه را م يها ها، هنجارها و ارزش دارند، هدف

افراد  يرويكه پ يسميمكان). 1969؛ هيرشي، 1992، ي؛ مكك1992چ و جوردانو، ي؛ سرنكو1994
. مرتبط با مدرسه است يها تيمدرسه و فعال يها افق و حفظ ارزشل به تويبرد، تما يش ميرا پ

، يضد اجتماع يگر رفتارهايا دير شدن در جرم يل ندارند با درگيآموزاني با تعهد باال تما دانش
  .توانند داشته باشند را به خطر بيدازند يا ميكه دارند  يزيچ
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به دانشگاه رفتن داشته  يي قوليك منطقه محروم ممكن است تمايآموزي از  ك دانشيمثالً 
 يليق بورس تحصياز طر. را به دست آورد يتواند مدرك دانشگاه يكه او م ييگانه راه. باشد

ر شدن در جرم را از يا درگيتواند خطر استفاده از داروها  يآموز نم ن دانشين اياست، بنابرا
كه  يزمان. د، بخواهدفتيبه خطر ب يا ورزشي يلينة تحصيكمك هز ينكه شانس او برايترس ا
به رفتار ضد  يد عالقة كمتريرا دارد،  با يو ورزش يليتحص ياز آرزو ييآموز سطوح باال دانش

  ). 2003نز، يمادوكس و پر(. اش به خطر نيفتد ندهيآ يها داشته باشد تا برنامه ياجتماع
به  ياهد تجربسازة باور به  مدرسه نيز ذيل تعهد  به مدرسه قرار دارد و علت آن كمبود شو

  ).1992وردانو، يچ و گيسرنكو(مثابة بعدي مستقل است 

  1مشغوليت در مدرسه

برنامة  فوق هاي فعاليت در مشاركت نظير مرسوم هاي فعاليت در زياد مشغوليت به درگيري
 يها مشغوليت در مدرسه با مشاركت .شود مي مربوط ورزشي هاي باشگاه در عضويت مدرسه و

مطرح  يرفتار يمدرسه تعريف شده است كه معموالً با اصطالح فراوان يها تيدر فعال يرفتار
هاي تفريحي و  مثالً حضور در مسابقات فوتبال و ميزان ساعاتي كه صرف فعاليت. شود مي

 يدهندة مولفة زمان نشان. گيرد هايي مثل عضويت در باشگاه را در بر مي قبول مشغوليت
 يبه ارتباط عاطف يبا آنكه دلبستگ). 1992نو، چ و جوردايسرنكو(اند مشغوليت مدرسه

. كند يمدرسه اشاره م يمشغوليت در مدرسه به ارتباط رفتار. آموز با مدرسه اشاره دارد دانش
مدرسه مثل  يي كه داللت بر حضور در رخدادهايها مشغوليت مدرسه، واژه يريگ براي اندازه

 يها رييگ ر اندازهيسا). 2003نز،يپر مادوكس و(اند  شده ياتيدارند، عمل يورزش يرخدادها
فوق برنامه  يها تيآموز در فعال است كه هر دانش يمشغوليت در مدرسه شامل تعداد ساعات

مدرسه  يتيحما يها ر كانونيو سا يقيهاي موس ، گروهيقاتيهاي تحق مثل كتاب سال، گروه
مرسوم،  ياختارهاشده در س يكند كه زمان سپر ياستدالل م) 1969(هيرشي . كند شركت مي

  ).2003نز، يمادوكس و پر(دهد  يآموز را كاهش م مجرمانة دانش يها تيفعال

  

  

                                                   
1 School Involvement 
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   1باور

 جامعه و قوانين قراردادي هنجارهاي فرد. مدرسه است يها و هنجارها رش ارزشيباور، پذ

ن جامعه را مشروع و معتبر يكه شخص قوان يوقت. گذارد مي احترام ها آن به و پذيرد مي را
باور ممكن است با اعتقاد راسخ . دارد كه به رفتار مجرمانه دست بزند يداند، احتمال كم يم

چنانچه . در آموزش وجود دارد يسازي شود كه ارزش ده مفهومين ايا اينسبت به مدرسه 
به مدرسه است، باور ممكن است تعهد به مدرسه  يدلبستگ يندة رفتاريدر مدرسه نما يريدرگ

  . را منعكس كند
 يريگ جامعه اندازه يها شتر در  مطالعات مولفة باور را مانند هنجارها و ارزشيكه بير حالد

. ف كرديط مدرسه تعريمخصوص مح يها باور را  هنجارها و ارزش) 1993(نز يكنند، جنك يم
ت يآموزان به عدالت، مشروع ان باور دانشيرا م يدار ينز رابطة معنين تعريف از باور، جنكيبا ا
هيرشي  يةكنترل اجتماعيت از نظرين امر به حمايا. دا كردين مدرسه و جرم در مدرسه پيقوان

  ).1992چ و جوردانو، ي؛ سرنكو1994امز، يليو. (معطوف بود

  :مرتبط يها ك از سازهيتفك

، و يريادگيزة يشرفت، انگيزة پيانگ. وند با مدرسه وجود دارنديشبيه به پ يم متعدديمفاه
زة يانگ. وند با مدرسه دارنديبا پ يهايي مفهوم اند كه شباهت ييها نگرش به مدرسه سازه

، 4و تربگ  3؛ گروت وانت1995، 2بالك(ف شده است يتعر يترق يل فرد برايشرفت تمايپ
تواند به  يكه م).  2003نز،ي؛ نقل از مادوكس و پر1995، 6؛ ولفولك1996، 5؛ سانتراك1982

ز است، يف سخت و چالش برانگيوظا يبرا يرجحان ابتدا تسلط كه. چهار مولفه شكسته شود
گران، سوم كار كه به تعامل و اعمال كوشش و يبر د يبرتر يبرا يتعامل ييجو دوم رقابت

ر يدربارة تاث يتوجه يكه بر ب يفرد يت اشاره دارد، چهارم خونسرديموفق يتالش فرد برا
اي ارزشمند است،  ر برسد، مولفهبه نظ ياگر چه مولفةآخر ممكن است منف. گران داللت دارديد
كنند  يم يشتريسك بين معنا كه افراد ريدهد، به ا يرا ترس از شكست و خجالت را كاهش ميز
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؛ 2000، 3يو اسالن 2نوي، اكورد1نوياكورد(ت دارند يدن به موفقيرس يبرا يشتريب يها و فرصت
ن مفهوم يي بيها شباهتاگرچه  ).2003نز، ي؛ نقل از مادوكس و پر1982گروت وانت و تربگ، 

تر است و بر  وند مدرسه جامعيپ. زنديشرفت وجود دارد، از هم متمايزش پيوند مدرسه و انگيپ
تمركز دارد، ) يريدرگ(و رفتار ) تعهد(، شناخت )يدلبستگ(آموزان  عاطفه و احساسات دانش

 يها نهيزم. ها متمركز شده است الت و رجحانيشرفت عمدتاً بر تمايزش پيكه انگ يدر حال
تواند در  يشرفت ميزة پيانگ. اند شرفت قرار دارند و متفاوتيزش پيوند مدرسه در مقابل انگيپ

وند با ي، اما پ...اند شغل، مدرسه، ورزش و ها كاربرد داشته باشد، كه از آن جمله نهياز زم ياريبس
وند با مدرسه و يها پ نة آنين رو، با توجه به زميشود، از ا يمدرسه فقط به مدرسه مربوط م

 .توانند دو سازة جدا در نظر گرفته شوند يشرفت ميزش پيانگ

اند كه  دانسته يزه را عاملياغلب انگ. آموز است دانش يريادگيزة يگر انگيمفهوم مرتبط د
و  يتيترب يشناس در روان. بخشد يآورد و آن را استمرار م يد ميبر هدف را پد يمبتن يرفتار

 يا به طور كليآموز  رود كه دانش يبه كار م يزش در خصوص عامليگ، اصطالح انيريگ ادي
ت او شكل و جهت يدارد و به فعال يم آموختن درس به تالش و كوشش وا يرنده را برايگ ادي
ل يمثبت و ارزشمند و تما يليتحص يها تيكسب فعال يل برايتواند تما ين مفهوم ميا. دهد يم

د مرتبط با تعهد يشا يريادگي يزش برايانگ). 1988، 4يفبرو(دست آوردن دانش باشد  به يبرا
وند با مدرسه، همچون يپ يها گر مولفهيبا د يبه قدر كاف يريادگيزش يبه مدرسه باشد، اما انگ

ن ابعاد باعث جدا يو ا. در مدرسه، متفاوت است يريبه مدرسه و كاركنان و درگ يدلبستگ
  .شود مي يريادگيزة يوند  با مدرسه از انگيشدن پ

 6ليو مك دان 5ريما. وند با مدرسه شباهت داردياست كه به پ يگرينگرش به مدرسه سازة د

ن كردند و اين سازه را به نگرش به ياز نگرش به مدرسه را تدو يا سنجه) 1974( 6ليدان
اس نگرش به مدرسه نظرات يمق. كردند يبند ميف مدرسه و نگرش به معلمان تقسيتكال

( كند     يم يريفرد در مدرسه اندازه گ يمدرسه و راحت يندآموز را دربارة سودم دانش
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كنندة سطح احترام به معلمان است  انينگرش به معلمان ب). 1998، 2و كامفاز 1نولدسير
وند با مدرسه و نگرش به ين پيفراواني ب ينجا، همپوشيدر ا). 1998نولدس و كامفاز، ير(

به مدرسه، تعهد  يشابهي همچون دلبستگنگرش به مدرسه شامل عناصر م. مدرسه وجود دارد
در مدرسه، را  يري، همچون درگيرفتار يها اما مولفه. به پرسنل است يبه مدرسه و دلبستگ

  ). 2003نز،يمادوكس و پر( همراه ندارد
هاي موجود در زمينة  چنان كه گفته شد، هدف پژوهش حاضر آزمون تجربي تئوري

خواهيم ببينيم در جامعة آماري اين تحقيق،  اين اساس، ميبر . گيري پيوند با مدرسه است اندازه
ا يرابطه دارد؟ آ يوند با مدرسه با معدل كالسيا پيشود؟ آ پيوند با مدرسه با چه مدلي تبيين مي

ها متفاوت  ن كالسيوند با مدرسه در بيا پيآ ؟ن دختر و پسر متفاوت استيوند با مدرسه در بيپ
ن يوند با مدرسه در بيا پين مدارس گوناگون متفاوت است؟ آيوند با مدرسه در بيا پياست؟ آ

  متفاوت است؟ ير انتفاعيبا غ يمدارس دولت

 روش

  يريگ جامعه، نمونه و روش نمونه

 يية پنجم مقطع ابتدايآموزان پا ن پژوهش عبارت است از همة دانشيدر ا يجامعة آمار
در پژوهش حاضر . بودند ليمشغول به تحص 87 – 88 يليشهرستان كرج كه در سال تحص

شهرستان كرج به  ييه پنجم مقطع ابتدايآموزان پا از دانش) دختر 263پسر و  149(نفر  412
شهر  يمناطق آموزش. انتخاب شدند ير انتفاعيو غ ياز مدارس دولت يتصادف يبردار وة نمونهيش

 يبند جه به گروهبرداري با تو م شده است و نمونهيتقس 4و  3، 2، 1 ية آموزشيناح 4كرج به 
  . ، صورت گرفتية آموزشيناح 4مناطق به 

                                                   
1 Reynolds  
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  ابزار پژوهش

  وند با مدرسهيپرسشنامة پ

نز ي، جنك)1992(چ و جوردانو يوند با مدرسة سرنكويپ يها ن پژوهش، از پرسشنامهيدر ا
  . اطالعات استفاده شد يبراي گردآور) 1969(و هيرشي ) 1993(

سه ترجمة . مستقالً ترجمه كردند يسيمحققان زبان انگل را ها پرسشنامه يسيابتدا فرم انگل
با روش ترجمة  ها شدة پرسشنامه ل شد و سپس، فرم ترجمهيك فرم واحد تبديمستقل به 

شتر از صحت ترجمة ينان بين امر موجب اطميا. برگردانده شد يسيبه انگل 1معكوس
ها  ين اجرا از آزمودنيح. را شداج ينفر 30اي  سپس، پرسشنامه با  نمونه. شود يم ها پرسشنامه

ن امر به منظور برطرف ساختن اشكاالت يا. خواسته شد تا سواالت مبهم را مشخص كنند
متفاوت از  يزمان از دو پرسشنامه به سبب پشتوانة نظر استفادة هم. صورت گرفت ها پرسشنامه

كردند از پرسشنامة  يم يريگ ك مولفه را اندازهيسواالت مشابهي  كه . وند مدرسه بوديمفهوم پ
، )1992(چ و جوردانو يسرنكو ياي واحد بر اساس سه تئور تا پرسشنامه. حذف شدند يينها

ن مقدمات، پرسشنامه براي اجرا در يبعد از انجام ا. ه شديته) 1969(و هيرشي ) 1993(نز يجنك
چ و يسرنكو يئوربر ت يد شد مبتنيتائ يرانيكه در جامعة ا يا پرسشنامه. شد   آماده ينمونة اصل
آن به  يها نهياست كه گز يا نهيسوال پنج گز 18 ين پرسشنامه دارايا. بود) 1992(جوردانو 

ق با محاسبة ين تحقيها در ا كل سؤال يدرون يهمسان. شوند يم يگذار نمره 5تا  1ب از يترت
  دست آمد،  به 93/0كرونباخ  يآلفا

ها در  آزمون ن آزمون و خردهيب يستگب همبيق محاسبة ضريسازة پرسشنامه از طر ييروا
داشته  ييباال يها همبستگ آزمون د با خردهي، آزمون بايبه لحاظ نظر. گزارش شد يسطح باالي

  .داشته باشند يكمتر يها با هم همبستگ آزمون باشد و خرده

                                                   
1 Back Translation 
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 خود يها وند  با مدرسه با مولفهياس پين مقيب يهمبستگ: 1جدول 

به  يدلبستگ اسيمق
 معلم

به  يبستگدل
 مدرسه

مشاركت در 
 مدرسه

 تعهد به مدرسه

به  يدلبستگ -1
 معلم

................... ................... ................... ................... 

به  يدلبستگ -2
 مدرسه

59/0** .................... ................... ................... 

مشاركت در  -3
 مدرسه

41/0** 37/0** ................... ................... 

  **33/0 **44/0 **41/0 تعهد به مدرسه -4

 **64/0 **61/0 **82/0 **88/0 وند مدرسهيپ-5

**p< 01/0  
*p< 05/0  

هاي آن   وند با مدرسه با مولفهين پيب يشود، همبستگ يمشاهده م 1چنانچه در جدول 
باال  يروابط مذكور در سطح يمعنادار. است 64/0و  61/0، 82/0، 88/0ب برابر با  يترت به

ن يشتريب. سازة مطلوب است ييوند با مدرسه از روايپرسشنامة پ يدهندة برخوردار نشان
  .شود مشاركت در مدرسه مربوط مي ين همبستگيبه معلم و كمتر يبه دلبستگ يهمبستگ
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  :ها  افتهي

  يت شناختياطالعات جمع

  قيكنندگان در تحق شركت يشناخت تيجمعاطالعات : 2جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، سن و )ير انتفائيا غي يدولت(ت، مدرسه يجنس يها يژگيو يفياطالعات توص 2جدول 
شود  ين جدول، مالحظه ميبراساس ارقام مندرج در ا. دهد يكنندگان را نشان م معدل شركت

ن تعداد ياز ا. حضور داشتند) دختر 263پسر و  149(شركت كننده  412كه در پژوهش حاضر 
ن يانگيم. ل بودنديمشغول به تحص ير انتفاعينفر در مدرسة غ 97و  ينفر در مدرسة دولت 315

 درصد تعداد 

  تيجنس 

 8/63 263 دختر

 2/36 149 پسر

 مدرسه

 5/76 315 يدولت

 5/23 97 ير انتفائيغ

 سن

انحراف   نيانگيم  
  استاندارد

   

 037/0 56/11 دختر

 048/0 62/11 پسر

 57/0 5/11 كل

 معدل

 061/0 56/19 دختر

 081/0 43/19 پسر

 96/0 5/19 لك
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دخترها  يز برايمعدل ن. به دست آمده است 62/11پسران  يو برا 56/11دختران  يبرا يسن
  .به دست آمد 43/19پسرها  يو برا 56/19

ت در ياس و جنسيمق خرده ك گروه،يج به تفكينتا يفيل توصياطالعات حاصل از تحل
  . آمده است 3جدول 

  .وند با مدرسهينمرات پرسشنامة پ يفيل توصياطالعات حاصل از تحل: 3جدول 

  
 اسيمق

 تيجنس شاخص

 كل دختر پسر

به  يدلبستگ
 معلم

انحراف (ن يانگيم
 )استاندارد

)14/6(500/29 )01/7(38/28 )66/6(78/28 

 412 412 412 تعداد

به  يدلبستگ
 مدرسه

انحراف (ن يانگيم
 )استاندارد

)14/5(77/18 )42/4(41/19 )70/4(18/19 

 412 412 412 تعداد

مشاركت در 
 مدرسه

انحراف (ن يانگيم
 )استاندارد

)56/2(79/9 )88/2(97/8 )80/2(26/9 

 412  412 تعداد 

تعهد در 
 مدرسه

انحراف (ن يانگيم
 )استاندارد

)86/2(25/12 )56/2(09/12 )68/2(15/12 

 412 412 412 تعداد

وند با يپ
 مدرسه

انحراف (ن يانگيم
 )استاندارد

)05/13(20/70 )43/13(69/68 )21/13(24/69 

 412 412 412 تعداد

 

وند با ياس پيآموزان پسر در كل مق ن نمرات دانشيانگيآمده است، م 3چنانچه در جدول 
ر يشتر است، و در سايب 69/68ن با مقدار وند مدرسه دختراياز پ يزيبا مقدار ناچ 20/70مدرسه 

ن يانگين، ميهمچن. ستين دو جنس چندان مشهود نين تفاوت بيز ايوند با مدرسه نيپ يها مولفه
 يدلبستگ يها و مولفه 84/3آموزان با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه  استاندارد نمرات دانش
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، 83/3، 11/4ب يترت د به مدرسه بهبه مدرسه، مشاركت در مدرسه و تعه يبه معلم، دلبستگ
  .است 05/4، 08/3

  :سواالت پژوهش

  كند؟  يين ميتب يوند با مدرسه را درمقطع ابتدائيپ يچه مدل

كه  ين مدليو بهتر. استفاده شد يدييتأ يل عاملياز تحل يفرض يها به منظور آزمون مدل
مدل مذكور داللت بر آن . ودوند با مدرسه بياز پ) 1992(چ و جوردانو يبرآورد شد، مدل سرنكو

 يبه معلم، دلبستگ ياز چهار مولفة دلبستگ يآموزان ابتدائ ن دانشيوند با مدرسه در بيدارد كه پ
نز يكه مدل جنك يدر حال. شود يل ميبه مدرسه، مشاركت در مدرسه و تعهد به مدرسه تشك

د دارند برازش يها تاك لفهر مويكه بر مولفة باور و اعتقاد در كنار سا) 1969(و هيرشي ) 1993(
برآورد مدل از  يبرا. صورت گرفت 7/8 1زرليبا استفاده از ل يدييتأ يل عامليانجام تحل. نشد

2( 2يمجذور خ يبرازش مدل از شاخص ها يروش حداكثر احتمال و به منظور بررس
X( ،

df( 3يدو بر درجه آزاد يشاخص نسبت مجذور خ

X
2

، )GFI( 4برازش ييكوي، شاخص ن)
شة ير ي، خطا)CFI( 6يا سهي، شاخص برازش مقا)AGFI( 5يبرازش انطباق ييكويشاخص ن
  .استفاده شد) RMR( 8نيانگيماندة مجذور ميو باق) RMSEA( 7بين تقريانگيمجذور م

اما از ار مناسب است، يمعنادار نباشد، دال بر برازش بس ياز لحاظ آمار ياگر مجذور خ
د لذا شاخص يآ يمعنادار به دست م 100تر از  بزرگ يها  ن شاخص غالباً در نمونهيآنجا كه ا

بر  يچنانچه شاخص نسبت مجذور خ. شود يسنجش برازش مدل محسوب نم يبرا يمناسب
كه  يدر صورت. دهد يار مطلوب را نشان  ميباشد، برازش بس 3تر از  ، كوچكيدرجه آزاد

تر  كوچك RMRو  RMSEA يها  و شاخص 90/0تر از  بزرگ CFI ،AGFI ،GFI يها شاخص
 08/0تر از  ار مناسب به شمار آمده و كوچكيار مطلوب و بسيباشند، دال بر برازش بس 05/0از 

                                                   
1 Lisrel   
2 Chi Square 
3 Degree of Freedom (df) 
4 Goodness of Fit Index (GFI) 
5 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
6 Comparative Fit Index (CFI) 
7 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
8 Root Mean Square Residual (RMR) 
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ب برابر با  يترت به  CFI ،AGFI ،GFI يها شاخص. بر برازش مطلوب و مناسب داللت دارد
و  RMSEA يها ب داللت داشته و شاخصبر برازش مطلوب و مناس 90/0، 86/0، 95/0

RMR د ييبرازش مطلوب و مناسب مدل برآوردشده را تأ 054/0، 067/0ب برابر با  يترت به
  .ش داده شده استير مدل برآورد شده نماينمودار مس 1در شكل . كنند يم

  
  نمودار مسير برآوردشدة پيوند با مدرسه. 1شكل 

چ و يوند با مدرسة مدل سرنكويپرسشنامة پ اسيمق يساختار عامل يبه منظور بررس
 يل عاملي، سؤاالت پرسشنامه مورد تحليآموزان مقطع ابتدائ ن دانشيدر ب) 1992(جوردانو 

ل ين تحليا يبراKMO 3ب يضر. قرار گرفت 2ياصل يها وة چرخش مؤلفهي، به ش1ياكتشاف
ر يمقدار اخ يه معنادارك. به دست آمد 97/2570برابر  4ت بارتلتيو مقدار آزمون كرو 898/0

اس و يسؤاالت مق يس همبستگيت ماتريفينان از كيپس از اطم. د شدييتأ P>000/0در سطح 

                                                   
1 Exploratory Factor Analyze 
2 Principle Component 
3 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
4 Bartlett’s Test of Sphericity 
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 1ماكسيوة واريوند مدرسه به شياس پي، سؤاالت مقييمحتوا يبردار ت نمونهين كفايهمچن
به  ينشان داد چهار عامل دلبستگ ياكتشاف يل عامليج حاصل از تحلينتا. چرخش داده شد

درصد از  60به مدرسه، مشاركت در مدرسه و تعهد به مدرسه مجموعاً  يمعلم، دلبستگ
ل مشخص شد، عامل اول، دوم، سوم و چهارم به ين تحليدر ا. كنند ين مييانس كل را تبيوار
ل، مقدار بار ين تحليدر ا. اند انس كليدرصد وار 20/6و  37/7، 87/7، 29/35گر  نييب تبيترت

به  يعوامل چهارگانة دلبستگ يمحتوا و بار عامل 4در جدول . ن شديتع 4/0 مورد قبول يعامل
وند با مدرسه ياس پيبه مدرسه، مشاركت در مدرسه و تعهد به مدرسه در مق يمعلم، دلبستگ

 .آمده است

  اسيسؤال مق 18 يماكس برايبا چرخش وار يل مؤلفه اصليتحل: 4جدول 

 محتوا فيرد
 يدلبستگ

 به معلم

 يدلبستگ

 به

 مدرسه

مشاركت 

در 

 مدرسه

تعهد 

به 

 مدرسه

 - 083/0 076/0 104/0 82/0 .كند يمعلم من را درك م 2

 17/0 098/0 200/0 77/0 .معلم من با من خوب است 13

7 
معلم من با دادن اطالعات به حل مشكالتم كمك 

 .كند يم
74/0 301/0 068/0 - 098/0 

 055/0 13/0 135/0 70/0 .معلم مواظب من است 8

1 
م يدارم، معلمم به حرفها يا مشكليناراحتم  يوقت

 .كند يگوش م
70/0 146/0 11/0 118/0 

11 
ا كارم را خوب انجام يكنم  يسخت تالش م يوقت

 كند يقم ميدهم، معلم تشو يم
67/0 244/0 24/0 070/0 

            

 269/0 - 142/0 340/0 58/0 .كالس امسالم را دوست دارم 15

 - 012/0 28/0 75/0 120/0 .گذارند يه من احترام مم بيها يهمكالس 6

  18/0  - 17/0  71/0  23/0  .است يخوب يمدرسة من جا  4

 24/0 013/0 66/0 32/0 .كنم يت ميمن در مدرسه احساس امن 9

 - 022/0 49/0 61/0 25/0 يها تيشركت در فعال يم از من برايها يهمكالس 14

                                                   
1 Varimax 
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 .كنند يدعوت م يكالس

            

12 
شرفت و يپ يبرا يمدرسة ما شانس خوب يها بچه

 .ت دارنديموفق
23/0 42/0 06/0 29/0 

 21/0 70/0 07/0 - 01/0 .پرسم ياد سوال ميسر كالس ز 16

18 
ت يمدرسه فعال يو هنر يقي، تحقيعلم يها در گروه

 .كنم يم
28/0 18/0 - 55/0 35/0 

 - 125/0 54/0 330/0 332/0 .مدرسه هستم يم ورزشيعضو ت 3

 74/0 20/0 01/0 001/0 .كنم تا تمام شود يدارم سخت كار م يفيتكل يقتو 17

            

 58/0 092/0 24/0 201/0 .رميگ يم يا ت دارد كه چه نمرهياهم يليم خيبرا 10

 46/0 012/0 35/0 317/0 .م مهم استيانجام درست كارها در مدرسه برا 5

  

  رابطه دارد؟ يوند با مدرسه با معدل كالسيا  پيآ

 آموزان دانش يليوند با مدرسه با عملكرد تحصيپ يب همبستگيضر: 5جدول 

تعهد به 
 مدرسه

مشاركت در 
 مدرسه

به  يدلبستگ
 مدرسه

به  يدلبستگ
 معلم

وند با يپ
 مدرسه

 

 ها اسيرمقياس و زيمق

 

 بيمقدار ضر 12/0 09/0 091/0 - 009/0 19/0

 يهمبستگ

 

 شرفتيپ

 يليتحص

دو (دار  يسطح معن 02/0 05/0 07/0 861/0 00/0
 )هيسو

 تعداد 384 382 375 384 382

  
آموزان از آزمون  دانش يليوند با مدرسه و عملكرد تحصين پيي رابطةب محاسبه يبرا

 يليوند با مدرسه و عملكرد تحصين پيشود كه ب يمالحظه م.  رسون استفاده شديپ يهمبستگ
ن دو يدار ب ياز رابطة مثبت معن يه حاكبه دست آمده ك 12/0به مقدار  يآموزان همبستگ دانش

به مدرسه، مشاركت در  يبه معلم، دلبستگ يدلبستگ يها عامل يب همبستگيضر. ر استيمتغ
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و  009/0، 091/0، 09/0ب يان به ترتيدانشجو يليشرفت تحصيمدرسه و تعهد به مدرسه با پ
  . دست آمد به 19/0

 ؟تن دختر و پسر متفاوت اسيوند با مدرسه  بيا پيآ

آموزان دختر و پسر  ن دانشيآن در ب يها وند با مدرسه و مولفهيسة نمرة كل پيمنظور مقا به 
آموزان  وند با مدرسه در دانشيدهد كه پ ج نشان ميينتا. راهه استفاده شد كي ياز آزمون آنوا

) x=69/68(موزان دختر آ ن دانشيوند با مدرسه در بيشتر از پيب يمقدار كم) x=20/70(پسر 
 يدر مولفة دلبستگ). f=24/1و  df=1و  <05/0p(دار نيست  ياست، اما تفاوت مشاهده شده معن

آموزان دختر  شتر از دانشيب يمقدار كم) x=50/29(آموزان پسر  ن دانشيانگيبه معلم، م

)38/28=x (دار نيست  ياست، اما تفاوت مشاهده شده معن)05/0p>  1و=df  67/2و=f.(  

شتر از يب يمقدار كم) x=41/19(آموزان دختر  ن دانشيانگيبه مدرسه، م يدر مولفة دلبستگ

ست يدار ن يشده باز معن است، اما تفاوت مشاهده) x=77/18(آموزان پسر  ن دانشيانگيم
)05/0p>  1و410و=df  70/1و=f.(  

آموزان  ن دانشيانگيشتر از ميب) x=79/9(آموزان پسر  ن دانشيانگيدر مولفة مشاركت، م

  ).f=16/8و  df=1و  >01/0p(دار است  يز معنيشده ن است و تفاوت مشاهده) x=97/8(دختر 

ن يانگيبا م يباً مساويتقر) x=25/12(آموزان پسر  ن دانشيانگيم در مولفة تعهد،

ن يدر ا ين، تفاوتيو بنابرا)f=30/0و  df=1و  <05/0p(است ) x=09/12(آموزان دختر  دانش
 .ن دو جنس وجود ندارديمولفه ب

  ؟ها متفاوت است ن كالسيوند با مدرسه در بيا پيآ

ن يج آزمون بيس استفاده شد، بر اساس نتايوال _ن منظور از آزمون كروسكال يا يبرا
=  000/0p< ،610/67(دار مشاهده شد  يآموزان تفاوت معن وند با مدرسة دانشيها در پ كالس

)412N=  13و( 
2

x .  
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  ن مدارس مختلف متفاوت است؟يبا مدرسه در بپيوند ا  يآ

ن يج آزمون، بيبر اساس نتا. س استفاده شديوال _ز از آزمون كروسكال ين منظور نيا يبرا
شود  داري مشاهده نمي يآموزان تفاوت معن وند با مدرسة دانشيمدارس در پ

)113/0p<.،300/10 ) =412N=  6و(
2

x.  
 

  ت است؟متفاو ير انتفاعيبا غ ين مدارس دولتيوند با مدرسه در بيا پيآ
ر يو غ ين مدارس دولتيآن در ب يها وند با مدرسه و مولفهيسة نمرة كل پيمنظور مقا به 

وند با مدرسه در مدارس يدهد كه پ ج نشان ميينتا. راهه استفاده شد كي ياز آزمون آنوا يانتفاع

 410و  <05/0p(ا تفاوت ندارد ) x=38/69( ير انتفاعيبا مدارس غ) x=20/69( يدولت

با ) x=89/28( ين مدارس دولتيانگيبه معلم، م يدر مولفة دلبستگ). f=014/0و  df=1و

و  df=1و408و  <05/0p(دار ندارد  يتفاوت معن) x=41/28(ن يانگيبا م ير انتفاعيمدارس غ
383/0=f.( 

ن در يانگيكمتر از م) x=89/18( ين در مدارس دولتيانگيبه مدرسه، م يلبستگدر مولفة د

و  >05/0p(دار است  يز معنيشده ن است و تفاوت مشاهده) x=09/20( ير انتفاعيمدارس غ
  ).f=76/4و  df=1و398

با  ير انتفاعيشتر از مدارس غيب) x=46/9( ين مدارس دولتيانگيدر مولفة مشاركت، م

و  df=1و409و  >01/0p(دار است  يشده معن است و  تفاوت مشاهده) x=61/8(ن يانگيم
883/6=f.( 

ن يانگيبا م ير انتفاعيبا مدارس غ) x=03/12( ين مدارس دولتيانگيدر مولفة تعهد، م

)54/12=x (دار ندارد  يتفاوتي معن)05/0p>  1و408و=df  720/2و=f.( 
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  يريجه گيبحث و نت
وند با مدرسه برازش شد، مدل يپ يريگ اندازه ين پژوهش برايكه در ا ين مدليبهتر
ند با ويمدل مذكور داللت بر آن دارد كه پ. وند با مدرسه بودياز پ) 1992(چ و جوردانو يسرنكو

به مدرسه،  يبه معلم، دلبستگ ياز چهار مولفة دلبستگ يآموزان ابتدائ ن دانشيمدرسه در ب
و ) 1993(نز يدر عين حال مدل جنك. شود يل ميمشاركت در مدرسه و تعهد به مدرسه تشك

. د دارند برازش نشدير مولفه ها تاكيكه بر مولفة باور و اعتقاد در كنار سا) 1969(هيرشي 
جاد يكردند كه ا يل عامليوند مدرسة خود را تحلياس با پيمق) 1992(و جوردانو  چيسرنكو

ن يا. به معلمان يبه مدرسه و دلبستگ يدلبستگ: بود يفرد از دلبستگ كنندة دو بعد منحصر به
در نظر هيرشي در واقع شامل  ية دلبستگيكند كه بعد اول يعرضه م يز شواهدي تجربيمقاله ن

، سازة باور به مدرسه در ذيل تعهد يقبل يها افتهيبا توجه به . رد استف دو بعد منحصر به
به مثابه بعدي مستقل است و اصوالً  يمدرسه قرار دارد و علت آن را هم كمبود شواهد تجرب

  .كردن اعتقاد وجود دارد ياتيدر مطالعات نسبت به عمل يتوافق كم
هفت سؤال در عامل اول مثبت بوده  ينشان داد كه بار عامل يل عامليج حاصل از تحلينتا

پنج سؤال در عامل دوم از بار مثبت برخوردار  يسنجند، بار عامل يبه معلم را م يعامل دلبستگ
سه سؤال در عامل سوم بار  يدهند، بار عامل يبه مدرسه را نشان م يبوده و عامل دلبستگ

ز در عامل يسه سؤال ن ير عاملابند و باي يداشته و با عامل مشاركت در مدرسه ارتباط م ييباال
  . ابندي يداشته و با عامل تعهد به مدرسه ارتباط م ييسوم بار باال

به  يبه معلم، دلبستگ يوند با مدرسه، دلبستگيپ يها آموزان در مولفه ن نمرات دانشيانگيم 
. دست آمد به 05/4، 08/3، 83/3، 11/4ب يترت مدرسه، مشاركت در مدرسه و تعهد به مدرسه به

ن مربوط به مشاركت در مدرسه بود، يبه معلم و كمتر ين مربوط به دلبستگيانگين ميشتريب
ن يگر از سطح پائيد يها در مولفة مشاركت در مدرسه نسبت به مولفه يرانيآموزان ا دانش يعني

، يورزش يها تيالزم در بعد فعال يها يه گذاريتوان در عدم سرما يعلت را م. برخوردارند
شركت  يگروه يها تيآموزان ما كمتر در فعال دانش. در مدارس دانست يقاتيحقو ت يهنر

مطالعة حاضر نشان داد مولفة . شوند يم يورزش يو حت يپژوهش يها كنند كمتر عضو گروه يم
ت و يكند و نشان دهندة اهم يين ميوند با مدرسه را تبيانس پين واريشتريبه معلم ب يدلبستگ

ن معلمان ين روابط موجود در مدارس روابط بيشتريب. ت استيو تربم ينقش مهم معلم در تعل
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و به  يريادگي - ياددهيند يفرا يت اصليتوان گفت مسئول يم يآموزان است به اعتبار و دانش
معلمان ). 1386ان، يخالق(آموزان به عهدة معلمان است  امر آموزش و پرورش دانش يطور كل

ت يزه، كار و موفقيم، انگيدر درك، تفه يادينقشي بن ن سبكيدارند كه ا يدر كالس خود سبك
ا تنفر ي يمند سبك و روش معلم در كالس سبب عالقه. آموزان دارد ت دانشيا عدم موفقي

 يرا برا يا تلخين يريات شيشود و تجرب يآموز نسبت به درس، كالس و مدرسه م دانش
درون كالس سبب  يبرخوردها .آورد ياو به وجود م يبعد يو اجتماع ين فرديب يها ارتباط
رد كه چگونه در يگ ياد ميآموز  شود و دانش يآموزان م ت دانشيو استحكام شخص يريگ شكل

وند ياي در پ كننده نيمعلم نقش تع). 1380، يركماليم(كند  يگران و در جامعه زندگين ديب
وند با مدرسة ير پن عامل ديتر ن، مهميبنابرا. او دارد يليشرفت تحصيآموز با مدرسه و پ دانش
  .به معلم است يدلبستگ يآموزان دورة ابتدائ دانش

 يدار يآموزان دختر و پسر تفاوت معن ن دانشيوند با مدرسه در بيها پ افتهيبر اساس 
 2، فورر)2002( 1، آندرمن)1992(وردانو يچ و گيقات سرنكويراي با تحق ر هميافتة اخي. نداشت
مونز و همكاران يس) 2004( يمورا و مورا) 2003( 5؛ ما)1993(  4؛ قودنو)2003( 3نريو اسك

نسبت به  يفيوند با مدرسة ضعيكند پسرها پ نيست كه بيان مي) 2005(و مادوكس ) 1998(
آموزان دختر نسبت  ن دانشيوند با مدرسه در بيقات نشان داده است كه پيتحق. دخترها دارند
شده را گزارش  يدرون ياز رفتارها يوح باالئل دارند سطيتر است و دخترها تما يبه پسرها قو

اند  ز وجود دارند كه نشان دادهين يقاتيتحق يست ولين يقبل يها افتهيافته هماهنگ با ين يا. كنند
ق يل دارند از طريو پسرها تما) 1993، 7گانيليو گ 6براون(ل دارند يشتر به روابط تمايدخترها ب

ز پسرها در مولفة يدر مطالعة حاضر ن) 1996، 8والكپ(وندشان را حفظ كنند يت و عمل پيفعال
ن يها تفاوت ب ة مولفهيدر بق ينسبت به دخترها برخوردار بودند، ول يت بهتريمشاركت از وضع

  .دار نبود يدوجنس معن

                                                   
1 Anderman 
2 Furrer 
3 Skinner 
4 Goodenow 
5 Ma 
6 Brown 
7 Gilligan 
8 Pollack 
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ها تفاوت  ن كالسيآموزان تفاوت مشاهده نشد اما ب وند با مدرسة دانشين مدارس در پيب
كه  يم، بايد در وجود معلم و ادراكيح داديرا چنان كه در باال توض ن امريعلت ا. دار بود يمعن

برخوردار است كه  يط آموزشيك محيهر مدرسه از . وجو كرد آموزان از او دارند جست دانش
ن يها ممكن است ا يبعض. شود يگانه و مجزا شناخته ميآموزان به صورت  با رفتار دانش

ن و مقررات در آن يكه قوان ياست با ساختار استبداد يياحساس را داشته باشند كه مدرسه جا
ط يمح يجو مدرسه به جو كل. د استيشد يمراتب شود و كنترل سلسله يل ميشدت تحم به
، يرهبر. جاد جو مدرسه دخالت دارنديكند و عوامل فراواني در ا يمدرسه اشاره م  يريادگي

ران، معلمان و يان مديس، روابط مي، تدريط ساختاريآموز و شرا ت، روابط معلم با دانشيامن
ن مدارس يوند با مدرسه در بيدر مطالعة حاضر پ. دهند يل ميآموزان جو مدرسه را تشك دانش

ن در كالس يآموزان سن پائ د علت  محدود بودن روابط دانشيشا. گوناگون متفاوت از هم نبود
آموزان در مولفة  دانش. بودز محدود ين، تعداد مدارس در مطالعة حاضر نيهمچن. با معلم باشد

 يت بهترياز وضع ينسبت به مدارس دولت ير انتفاعيبه مدرسه در مدارس غ يدلبستگ
ن مدارس يها ب ر مولفهيشتر بود و در سايز مشاركت بين يبرخوردار بودند و در مدارس دولت

 .تفاوتي وجود نداشت ير انتفاعيو غ يدولت

راي با   مثبت وجود داشت و نتايج هم ين همبستگآموزا وند با مدرسة دانشين معدل و پيب
؛ )1998(مونز و همكاران ي؛ س)2004( يمورا و مورا) 1992(چ و جوردانو يقات سرنكويتحق

ن مطالعه، يدر ا ين بودن شدت همبستگيعلت پاي. است) 2005(و مادوكس ) 2005(س يا
ن يانس معدل در بيروا. ن مقطع استيآموزان در ا دانش يك به هم بودن معدل كالسينزد

شايد يكي از . برخوردار بودند يآموزان از معدل باالي ن بود و اكثر دانشيآموزان پائ دانش
آموزان بهتر بود،  شان بود استفاده از كارنامة دانش آموزان از معدل گزارشي دانش عوامل، خود

  .ها و نوع مطالعة حاضر امكان اين امر وجود نداشت ولي به سبب محدوديت
ن يوند با مدرسه در سنيپ يو تحول يبه روند انتقال يآت يها شود در پژوهش يشنهاد ميپ

متفاوت اجرا شود و به  يها ها و در فرهنگ ز پرداخته شود ولين پژوهش در شهريگوناگون ن
وند با مدرسه يپ يريگ اندازه يشود برا يشنهاد ميپ. نيز توجه شود يتيو قوم يفرهنگ يها تفاوت

  . ز استفاده شودين يفيك يها از روش
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