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چکیده
آوری است که به حیطه پیشرفت تابانواع آوری تحصیلی یکی از تاب

هدف از این پژوهش بررسی  .تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است

آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری بینی تابپیش

از نوع و روش پژوهش توصیفی  آموزان دختر بود.در دانش تحصیلی

آموزان دختر مقطع دانشآماری این پژوهش همبستگی است. جامعه 

 261به تعداد  1396-1397تهران در سال تحصیلی  5متوسطه  منطقه 

گیری به شیوه نمونه آموزاندانشنفر از این  200تعداد نفر دختر بودند. 

آوری تحصیلی )ساموئلز، تاب شده و به پرسشنامه انتخاب ای تصادفیخوشه

( و درگیری 2004(، احساس  تعلق به مدرسه )بری، بتی و وات، 2004

ها نیز با پاسخ دادند. داده( 2004تحصیلی )فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، 

متغیره به ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند استفاده از 

احساس تعلق به مدرسه بین  نشان داد که . نتایجتحلیل شد روش همزمان

آوری تحصیلی رابطه مثبت آموزان دختر با تابو درگیری تحصیلی در دانش

نیز آشکار کرد چندمتغیره نتایج تحلیل رگرسیون  داری وجود دارد.و معنی

احساس تعلق به وسیله  بهتحصیلی  آوریتاباز کل واریانس  2/65که 

پیشنهاد  .شودیین میتبآموزان دختر مدرسه و درگیری تحصیلی دانش

های احساس تعلق به آگاهی از مؤلفهبا  معلمان و مسئوالن مدارس شودمی

را  آموزان دختردانشآوری تحصیلی تاب مدرسه و درگیری تحصیلی،

 افزایش دهند.

ساس تعلق به مدرسه، درگیری آوری تحصیلی، احتاب های کلیدی:واژه

تحصیل

Abstract 
The academic resilience is one of the components that 

relates to academic achievement. The purpose of this 

study was to prediction of academic resilience based on 

sense of belonging to school and academic engagement in 

female students. The descriptive- correlation method was 

used. The statistical population consists of all the female 

students’ high school of 5th district Tehran city in year 

academic 2017-2018 to 261 female students. According 

to cluster random sampling method, 200 female students 

were selected as samples and they were asked to fill in the 

questionnaires academic resilience of Samuels (2004), 

sense of belonging to school scale of Brew, Beatty & Watt 

(2004) and academic engagement scale of Fredricks, 

Blumenfeld & Paris (2004). The data were analyzed by 

tests of Pearson correlation and multivariate regression 

simultaneously. Findings showed that there was a positive 

and significant correlation between academic resilience 

with sense of belonging to school and academic 

engagement in female students. Regression analyses also 

revealed that 65/2 of variance of academic resilience was 

explained by sense of belonging to school and academic 

engagement in female students. It is recommended that 

training sense of belonging to school and academic 

engagement can increase academic resilience of female 

students. 

Key words: Academic Resilience, Sense of Belonging 

School, Academic Engagement
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ستگی    شای ستی، انگیزش هایی از قبیل اعتمادبرگیرنده  سترس  ، بهزی سیابی،      ، جهت گزینی، ارتباط قوی و مدیریت ا سلطان نژاد، آ ست ) ا

ست که مجموعه       تاب (.احمدی و توانی،  صیتی ا شخ سبک  صفات روانی را دربرمی آوری نوعی  عنوان توانایی افراد به و گیردای از 

(. تاب آوری ، 1)پنگ شودهای زندگی تعری  میپذیر با چالشانعطاف مقابلهندن و با وقایع منفی زندگی برای سالم ما برای مواجهه

آموزان ممکن است که سطوحی از عملکرد ضعی ، سختی،      آموزان است، چرا که در برخی موارد همه دانش تحصیلی مربوط به همه دانش 

آوری تحصهههیلی دارند، حتبی با وجود که تاب آموزانیدانش(. 2013، 2چالش یا فشهههار را در زندگی تحصهههیلی خود تجربه کنند )فاسهههتر

دهد، انگیزة باال و  کردن مدرسههه قرار تواند آنها را در خطر عملکرد ضههعی  و نهایتاد در موقعیت رهاشههرایطی که می رویدادهای فشههارزا و

(. 1395)همتی و غفاری، دارند و احساس تعلق بیشتری به مدرسه عملکرد خوبی دارند

سه  س      با عنوان 3تعلق به مدر ستگی به مدر سه و دلب سه، پیوند با مدر ست )چاپمن،      ههای دیگری همچون تعهد به مدر شده ا صی   تو

شوچت   شیهان،  ست از اینکه دانش  (. ب2011، 4باکلی،  سه عبارت ا سه خود      ه عبارت دیگر تعلق به مدر سبت به مدر سی ن آموزان چه احسا

  (.1394)ماکیان و کالنترکوشه،  کنند چگونه استموزشی مدرسه برقرار می، معلمان و کادر آاالندارند و تعلقی که با همس

کند. عالوه بر تأثیر منحصر به فرد و عمیق بر زندگی نوجوانان، تعهد ها، کیفیت زندگی و رفتارهای نوجوان را تعیین میمدرسه فرصت

عدم تعهد به مدرسه  (. 1396آنها دارد )زهبیان و حسینی،  آموزان از اجتماع و زندگی آینده به مدرسه نقش حیاتی در احساس کلی دانش  

سه، به  و فعالیت صرف مواد در دانش  های تحصیلی و غیبت از مدر سه که     آموزان رابطه دارد.طور معناداری با م شرایط محیطی مدر بهبود 

سه را افزایش می    ساس تعلق به مدر سبریج    تواند عامل مهمی در کاهش رفتارهای پرخطر در بزدهد میاح شد )آزاگبا و آ سالی آنها با ، 5رگ

شد، کمتر احتمال دارد که در رفتارهای فردی و اجتماعی مخرب .(2013 شته با سه خود دا ستگی به مدر ساس پیو زمانی که نوجوان اح

رف مواد را انجام احتمال دارد که رفتارهای اجتماعی همنوا مانند موفقیت در مدرسه یا امتناع از درگیری در سوءمص    درگیر شود و بیشتر  

(. بنابراین احساس تعلق به مدرسه می تواند از طریق ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به اجتماع و رویدادهای    1391)گلپایگانی و خادمی،  دهد

شارزا یاری دهد،   زندگی، دانش شرایط ف سه، از دیگر عوامل مؤثر بر     آموز را در مقابله با  ساس تعلق به مدر آوری تاباز طرفی افزون بر اح

صیلی، می  صادقی، قدم      تح شاکرمی،  شاره کرد ) صیلی نیز ا صیلی می  (.1396پور، توان به درگیری تح تواند رابطه میان جو تاب آوری تح

سب  گری کند، بدین ترتیب میعاطفی خانواده و درگیری تحصیلی را میانجی  توان گفت جو روانی اجتماعی کالس درس و جو عاطفی منا

صیلی را باال می خانواده تاب در صیلی خواهد بود   برند و نتیجه باال رفتن تابآوری تح صیلی افزایش درگیری تح )راجان، هریفا و  آوری تح

(. 2017، 6پینیو

ای تحصههیلی سههازه درگیری .شههودبه رفتارهایی که به یادگیری و پیشههرفت تحصههیلی مربوط اسههت، اطال  می  7تحصههیلی درگیری

کارگیری راهبردهای شناختی و  تحصیلی شناختی شامل به    درگیری .و رفتاری است  عاطفیبُعد شناختی،  چندبُعدی است که دارای سه   

داشتن محیط  لفه احساس، ارزش و عاطفه است و دوست   ؤتحصیلی انگیزشی )عاطفی( شامل سه م     درگیریفراشناختی در یادگیری است،   

شی و عالقه به کارهای   شگاه  آموز سه و دان شور در        درگیری، و گیردرا در بر می مدر شو  و  شامل حضور فعال همراه با  تحصیلی رفتاری 

ای برای بهبود نارضایتی تحصیلی،  وسیلهتحصیلی  درگیری؛ همچنین (1395آبادی، عباسی، )صفری، جناآبادی، سلم محیط آموزشی است

شارکت در فعالیت    صیلی، افزایش انگیزه و م سه جلوگیری از افت تح ست )یوپادیایا و  و افزایش موفقیت دانش های مربوط به مدر آموزان ا

شوند،  التحصیل می کنند، رضایت تحصیلی بیشتری دارند و بیشتر فارغ    بیشتر مطالعه می  درگیر تحصیل  (. یادگیرندگان2013، 8آرو-سلما 

نابراین مفهوم   ر ارتباط منطقی آن با   عنوان یک هدف آموزشهههی، بلکه به خاط       تنها به خاطر ارزش خودش به     تحصهههیلی نه  درگیریب

ست      شمند و حائز اهمیت ا سیار ارز شی ب سعدی   پیامدهای آموز سالمی،درتاج،  شده و نظر به  1396پور، دالور، )ا (. با توجه به مطالب ذکر 

صیلی را پیش    این که دانش شته تح سطه اول، انتخاب ر ست   رو دارند و دانشآموزان دختر در مقطع متو سطه دوم در آ انه آموزان مقطع متو

آموزان دارای اهمیت خواهد بود. در راستای  آوری تحصیلی دانش امتحان کنکور سراسری هستند، لذا توجه به شناخت عوامل مؤثر بر تاب    
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آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به برآورده کردن این اهمیت پژوهشی در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا تاب

  شود؟بینی میآموزان دختر پیشتحصیلی در دانش مدرسه و درگیری

 روش

شهر تهران  5آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه جامعه آماری پژوهش حاضر دانشتوصیفی از نوع همبستگی است.  ،روش پژوهش

برآورد شد، که با توجه به نفر  150نفر دختر بودند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه  261به تعداد  1396-1397در سال تحصیلی 

نفر در نظر گرفته شد. به این صورت که از بین  200ها و مخدوش بودن برخی از آنها تعداد حجم نمونه ریزش احتمالی برخی پرسشنامه

و از  مدرسه انتخاب و از هر مدرسه دو کالس 5ای از نوع تصادفی گیری خوشهشهر تهران به روش نمونه 5مدارس مقطع متوسطه منطقه 

های پژوهش پاسخ دادند.در این پژوهش مانند هر پژوهشی دیگر برخی اصول نفر انتخاب شدند و به سؤاالت پرسشنامه 20هر کالس 

های جمع آوری شده رعایت اخالقی در دو بخش اجرایی و نگارشی عمل شده است. در بخش اجرایی حریم خصوصی و محرمانه بودن داده

عات گردآوری شده در راستای هدف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این پژوهش احترام شد. به این صورت که اطال

ها، کسب رضایت ها جهت شرکت در پژوهش توجه شد. توضیح اهداف پژوهش برای آزمودنیبه کرامت و حقو ، اسرار و آزادی آزمودنی

ها از دیگر اصول اخالقی رعایت شده در این قرار دادن نتایج در صورت تمایل به آزمودنیآگاهانه از آنها، اختیاری بودن پژوهش در اختیار 

در این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شده است. ابزار تجزیه  پژوهش بود. 

بوده است.  24نسخه  SPSSها نرم افزار و تحلیل داده

 نجشابزار س

به عنوان موضوع رساله دکتری خود تهیه کرد.    2004در سال   2پرسشنامه را ساموئلز    این : 1آوری تحصیلی پرسشنامه تاب            

سخه نهایی آن با همکاری وو    سب بودن آن تأیید و ن سه مؤلفه مهارت       2009) 3در دو مطالعه، منا شنامه  س سید. این پر های ( به چاپ ر

گذاری آن به صورت  (.  نمره1393کند )سلطان نژاد و همکاران،  گیری میرا اندازهنگری گیری آینده، مسئله محور و مثبت ارتباطی، جهت

نمره تعلق   1نمره و کامالد مخالفم    2ره، مخالفم  نم 3نمره، بی تفاوت   4نمره، موافقم  5پنج درجه ای به این صهههورت که به کامالد موافقم      

ونمره پایین نشههان دهنده  باالآوری تحصههیلی نشههانگر تاب باالباشههد. نمره می 145تا  29نماید بین ی که فرد اخذ مییهاهنمرگیرد. می

های آن در نمونه در خرده مقیاس(. ضهههرایب آلفای کرونبا  1396تارویردی زاده و همکاران، ) باشهههدآوری تحصهههیلی پایین فرد میتاب

دسههت آمده اسههت که پایایی سههه عامل آن قابل قبول اسههت به 76/0تا  62/0در نمونه دانشههجویی بین  و 77/0تا  63/0آموزی بین دانش

سلطان نژاد و همکاران   شنامه بر روی       1393) س سانی درونی پر سی هم ستفاده  دانش(. در این پژوهش برای برر آموزان از آلفای کرونبا  ا

  به دست آمده است.  75/0شده است که ضریب آلفای کرونبا  کل سؤاالت 

ساخته شده است. این پرسشنامه       2004در سال   5این پرسشنامه توسط بری، بتی و وات    : 4رسشنامه احساس تعلق به مدرسه    پ       

تماع، احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه، احساس مثبت به مدرسه، تعلق  مؤلفه حمایت معلم، مشارکت در اج  6سؤال و   27شامل  

شارکت علمی می    سه و م شد. نمره فرد به مدر صورت طی  لیکرت  با صورت که به کامالد موافقم   4گذاری آن به  نمره،  4درجه ای به این 

روایی همگرایی پرسشنامه با پرسشنامه انگیزش هرمنس ضریب       گیرد. در نمره تعلق می 1نمره و کامالد مخالفم  2نمره، مخالفم  3موافقم 

ستگی   ست 441/0همب شان دهنده روایی همگرایی آن ا شنامه ن س ستگی مثبت و معنادار بین این دو پر ست که همب ست آمده ا به د

سطح  و معنی 57/0تحصیلی   (. روایی واگرایی پرسشنامه با افت  1394)ماکیان و کالنترکوشه،   پیشرفت   روایی همگرایی با و 01/0دار در 

(. در این پژوهش برای بررسهی همسهانی درونی   2014، 6به دسهت آمده اسهت )نادیروا و برگر   01/0دار در سهطح  و معنی 56/0تحصهیلی  

به دست آمده است.  81/0آموزان از آلفای کرونبا  استفاده شده است که ضریب آلفای کرونبا  کل سؤاالت دانشپرسشنامه بر روی 

1.questionnaire academic resilience
2. Samuels
3.Woo
4. questionnaire sense of belonging to school
5 .Brew, Beatty & Watt 
6 .Nadirova & Burger 
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ساخته شده    2004در سال   2توسط فردریکز، بلومنفیلد و پاریس سؤال   15شامل  پرسشنامه    این :1پرسشنامه درگیری تحصیلی         

باشد. پاسخ هر کدام از سؤاالت دارای نمرات    است. پرسشنامه شامل سه مؤلفه درگیری رفتاری، درگیری عاطفی و درگیری شناختی می       

شد که از )هرگز تا ه یک تا پنج می شامل می   با شه( را  صورت که هرگز نمره    می ضی اوقات نمره  2، به ندرت نمره 1شود. به این  ، 3، بع

شتر اوقات نمره   شه نمره   4بی صیلی به ترتیبتعلق می 5و همی شتیا  تح شنامه ا س گیرد. حداقل و حداکثر نمره و نقطه برش در کل پر

بوده است.   15و  25، 5و در بعد اشتیا  شناختی    18و  30، 6شتیا  عاطفی  ، در بعد ا12و  20، 4، در بعد اشتیا  رفتاری  45و  75، 15

شان     نمره پایین شتیا  تحصیلی کم و نمره باالتر ن شان دهنده ا شتیا  تحصیلی زیاد می  تر ن شد )عجم، بادنوا، عبداللهی، مؤمنی،  دهنده ا با

نامه در   روایی این پرسهههش( 2004ند.)فردریکز و همکاران،   اگزارش نموده 86/0(. طراحان مقیاس، ضهههریب پایایی این مقیاس را       1396

ه اسههت )عباسههی، درگاهی، پیرانی، بنیادی، دسههت آمدبه 66/0روش آلفای کرونبا  در پژوهش آنها یید شههده و پایایی کل بهأپژوهشههی ت

ه است )صفری   محاسبه شد   74/0ا  روش آلفای کرونبپایایی کل بهبر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند    در پژوهش (. 1394

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی      اندانشجوی  بر رویپایایی مقیاس اشتیا  تحصیلی در پژوهش    (.1395و همکاران، 

شتی    ست آمد  72/0از طریق آلفای کرونبا    شهید به ست )عمویی، عجم، بادنوا،  به د سانی     (.1396ه ا سی هم در این پژوهش برای برر

شنامه بر روی     س سؤاالت        دانشدرونی پر ضریب آلفای کرونبا  کل  ست که  شده ا ستفاده  ست آمده   90/0آموزان از آلفای کرونبا  ا به د

است. 

یافته ها
ورود شامل نداشتن  هایمالکتهران بودند.  5نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه  200کنندگان این پژوهش شرکت      

آزمون کولموگروف شدند. نظرگرفته اختالالت روانپزشکی خاص و رضایت آگاهانه و اختیاری بودن و آزادی کامل در ورود به پژوهش در

 درصد اطمینان طبیعی است. 95ای برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات نشان داد توزیع نمرات متغیرهای پژوهش با اسمیرن  تک نمونه

چنین  توانیماساس  نیا برنبود.  ± 2محدوده  ی پژوهش حاضر خارج ازهامؤلفهاز  کیچیهی مربوط به کجی و کشیدگی هاشاخص

 و تورم واریانس 1/0از  ترهای هم خطی ضرایب تحمل کوچکاخصنرمال است. شها آنی مربوط به هادادهی کرد که توزیع ریگجهینت

و نتایج حاصل از مدل رگرسیون  نداردبین هم خطی وجود  بین متغیرهای پیش آن است که دهندهنشانبود که این نتایج  10تر از پایین

. اطمینان است قابل
حداقل و حداکثر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش -1جدول 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادمتغیرهای پژوهش

200152662/20345/4های ارتباطیمهارت

200122469/17786/3گیری آیندهجهت

200102114/15417/3مسئله محور و مثبت نگری

200102037/14528/3حمایت معلم

20051409/7387/3مشارکت در اجتماع

20041280/8356/3احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه

20071559/11186/2احساس مثبت به مدرسه

20041351/9982/1تعلق فرد به مدرسه

20051403/10255/2مشارکت علمی

20051597/9867/2درگیری تحصیلی رفتاری

200122331/18401/3درگیری تحصیلی عاطفی

20071774/11818/2درگیری تحصیلی شناختی

1. questionnaire academic engagement
2 .Fredricks, Blumenfeld & Paris 
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نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش -2جدول 

داریسطح معنیآوری تحصیلیتابمتغیرهای پژوهش

715/0001/0 حمایت معلم

837/0001/0 مشارکت در اجتماع

746/0001/0احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه

581/0005/0 احساس مثبت به مدرسه

635/0002/0 تعلق فرد به مدرسه

474/0007/0 مشارکت علمی

785/0001/0 درگیری تحصیلی رفتاری

778/0001/0 درگیری تحصیلی عاطفی

696/0009/0 درگیری تحصیلی شناختی

 01/0 P<

و های احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی دارای همبستگی مثبت خرده مقیاس شود،مالحظه می 2طور که در جدول همان     

بینی کننده ابعاد احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی بر روی پیشبرای بررسی نقش .  آوری تحصیلی هستندمعنادار با تاب

ه است که نتایج آن در ادامه آورده شده است. استفاده شدآوری تحصیلی از رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تاب

صیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلیآوری تحخالصه مدل رگرسیون تاب-3جدول 

Fسطح معناداری Fآماره  تعدیل شده Rمجذور  )ضریب تعیین( Rمجذور  (Rهمبستگی چندگانه ) مدل

1 808/0 652/0 650/0 930/98 001/0

دار است. همچنین مدل معنیدهد، مدل رگرسیون برازش مناسبی دارد و تحلیل واریانس نشان می 3طور که نتایج جدول همان     

آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی درصد از واریانس چندمتغیره تاب 2/65دهد که رگرسیون نشان می

 شود. تبیین می
آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلیگزارش ضرایب رگرسیون چندمتغیره تاب -4جدول 

معنی داریtضرایب استانداردضرایب غیر استانداردبینرهای پیشمتغی

B(ضریب بتا )خطای استاندارد

985/11 423/2 -947/4001/0 (Constantثابت )

373/0181/0121/0062/2041/0حمایت معلم

319/1194/0411/0803/3001/0مشارکت در اجتماع

476/1365/0103/0304/1019/0احساس عدالت و احترام

307/1371/0562/0827/1009/0احساس مثبت به مدرسه

449/1438/0182/0025/1007/0تعلق فرد به مدرسه

189/1290/0139/0653/1015/0مشارکت علمی

083/1358/0286/0029/3003/0درگیری تحصیلی رفتاری

841/1195/0263/0309/4001/0درگیری تحصیلی عاطفی

634/1363/0164/0745/1008/0درگیری تحصیلی شناختی

آوری تحصیلی بر اساس دهد، گزارش ضرایب رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تابنشان می 4طور که نتایج جدول همان       

آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه دهد. بر اساس این فرضیه که تاباحساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی را نشان می

بین بر اساس ضرایب بتا احساس مثبت به مدرسه میان متغیرهای پیش شود. ازی است تأیید مینیبشیپو درگیری تحصیلی قابل 
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آموزان دختر آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانشبینی تابپیش

The prediction of Academic Resilience based on Sense of Belonging to School and Academic Engagement in … 

(P=0/009  ،562/0=( از ابعاد احساس تعلق به مدرسه و درگیری رفتاری )P=0/003  ،286/0= از ابعاد درگیری ) تحصیلی بیشترین

 آوری تحصیلی داشت. بینی تابسهم را در پیش

بحث و نتیجه گیری
نهند و سالگی در آنها پا می تفن از سنین شش یا هاآموزروند که دانشهای اجتماعی بزرگی به شمار میجمله محیط مدارس از

آموزان پذیری، آموزش و پرورش دانشتأثیرگذاری در فرآیند جامعهکنند این محیط آموزشی نقش ان آغاز میکاولیه خود را از این م التتعام

. یدتری دست خواهند یافتفتر به فعالیت بپردازند به نتایج متر و باانگیزهخود بر عهده دارد و به هر میزان که آنان در این محیط فعال

های تحصیلی آورانه دارای بازدهشخصیت مستقل تاب احساس تعلق به مدرسه عالوه بر ایجاد محیطی سالم برای نوجوانان در جهت کسب

ه کبخصوص آن. موزان خود داشته باشندآانی دانشمروانی و جسالمت ای در بهبود ستوانند نقش برجستهمدارس میباشد. مثبتی نیز می

شود محیط آموزشی می بموجله ئکنند و این مسان سپری میکآموزان بخش اعظمی از دوره کودکی و نوجوانی خود را در این مدانش

شان داشته تأثیر زیادی بر زندگیدرس  کالسشان در االنبه معلمان و همس اشتیا مذکور اثرگذاری قابل توجهی بر روی آنان داشته و 

. هدف (2012، 1آموزان غیر قابل انکار است )یونآوری تحصیلی دانشدهی تابباشد. از این روی تأثیر بافت اجتماعی مدرسه در شکل

ی هایافتهآموزان دختر بود. آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانشبینی تابپژوهش حاضر، پیش

داری آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنیآموزان دختر با تاببین احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش نشان داد که پژوهش

احساس تعلق به مدرسه وسیله  بهتحصیلی  آوریتاباز کل واریانس  2/65نیز آشکار کرد که چندمتغیره یج تحلیل رگرسیون نتا وجود دارد.

سهم معنادار ، احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی های پژوهشیافته. بنا بر شودتبیین میآموزان دختر و درگیری تحصیلی دانش

(، راجان و همکاران 1396. این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیقات شاکرمی و همکاران )دارددختر  انآموزآوری تحصیلی دانشتابدر 

هایی که ( همسویی و همخوانی دارد. بنابراین از جمله جایگزین1394( و ماکیان و کالنترکوشه )2011(، چاپمن و همکاران )2017)

مدرسه است. محیط مدرسه در صورتی که نیازهای اصلی نوجوان را در این سن ارضا  توان برای خانواده و محیط همساالن یافت، محیطمی

اند که از ها موجوداتی اجتماعیانسان(. 2007، 2شود )روا، استوارت و پاترسونکند باعث ایجاد تعلق خاطر یا احساس تعلق به مدرسه می

شود نسبت به بزرگتر می فردموعه احساس تعلق دارند. هر چه کنند و نسبت به آن مجبدو تولد در یک مجموعه اجتماعی زندگی می

کند. گذشته و تاریخچه زندگی یک فرد در مدرسه این احساس را والدین، محله، شهر، مدرسه و اعضای خانواده احساس تعلق بیشتری می

احساس تعلق به مدرسه را به  .شودا میآموزان منجر به احساس تعلق بیشتر آنههای فردی مشترک با سایر دانشتر و همین ویژگیقوی

آموز اند که بر اساس آن هرچه دانشکردهها و معلمان خود تعری  آموزان با همکالسیعنوان کیفیت ارتباط و احساس همبستگی دانش

شود )روا و میتلقی احساس پذیرش، احترام و حمایت محیط مدرسه  عنوانبهاحساس تعلق بیشتری به مدرسه داشته باشد این احساس 

آوری های فشارزای تحصیلی  تابآموزانی که تعلق بیشتری به مدرسه دارند، در شرایط دشوار تحصیلی و موقعیت(  لذا دانش2007همکاران، 

آموز پذیرش، احترام و حمایت بیشتری از چرا که مدرسه برای آنها به عنوان یک محیطی است که دانش دهند،بیشتری از خود نشان می

دهند. بنابراین در آوری بیشتری از خود نشان ها و فشارزاهای تحصیلی، تابیشود افرد در برابر دشوارکند و باعث میمدرسه دریافت می

آوری آموزان دختر با تابهای آماری در پژوهش حاضر، این نتیجه حاصل شد که بین احساس تعلق به مدرسه در دانشتبیین نتایج یافته

. شودتبیین میآموزان دختر احساس تعلق به مدرسه دانشوسیله  بهتحصیلی  آوریداری وجود دارد و تابطه مثبت و معنیتحصیلی راب

باشد. با توجه به ( همسو می2013(، آزاگبا و آسبریج )1395(، همتی و غفاری )1393نژاد و همکاران )این نتیجه با نتایج تحقیقات سلطان

توانند با مدیریت اثرمند کالس درس و محیط مدرسه، موجب افزایش احساس تعلق به مدرسه ئوالن مدارس میاین نتایج، معلمان و مس

شان ارتقا بخشند.های فشارزا و تهدیدآمیز زندگی اجتماعی و تحصیلیآوری آنها را در برابر موقعیتآموزان شوند و از این طریق تابدر دانش

کند )ونگ، چو، آرو که درگیری تحصیلی را یک حالت پایدار در ذهن تعری  می-عدی سالمالاز طرفی دیگر، همسو با نظریه سه ب

مشتا  بیشتر  یادگیرندگانگردد. اشتیا  تحصیلی منجر به رشد اجتماعی، شناختی و پیشرفت تحصیلی می(، 2015، 3آرو-هافکنز، سالمال

تنها به خاطر ارزش  شوند، بنابراین مفهوم اشتیا  تحصیلی نهتحصیل میالکنند، رضایت تحصیلی بیشتری دارند و بیشتر فارغمطالعه می

1.Yuen
2.Rowe, Stewart& Patterson
3.wang, Chow, Hofkens, Salmela-Aro
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)اسالمی و  عنوان یک هدف آموزشی، بلکه به خاطر ارتباط منطقی آن با پیامدهای آموزشی بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است خودش به

و تمرکز بیشتری بر مسائل و  ، عالقهه باشند، توجهتحصیلی داشت درگیریکه  آرو یادگیرندگانی-طبق تحقیقات سالمال (.1396همکاران، 

 آوری تحصیلی و عملکردتاب ،هاکنند و در آزمونموضوعات مورد هدف یادگیری دارند، از انجام رفتارهای ناسازگارانه و نامطلوب اجتناب می

، نظام خود طبق دیدگاه نظری که استنباط کردتوان چنین می آوری و درگیری تحصیلیرابطه بین تابر تبیین همچنین د .بهتری دارند

 (درگیری یا عدم درگیری تحصیلی شناختی، عاطفی و رفتاری) آموزمنجر به عمل دانش)خودمختاری ادراک شده، ارتباط و شایستگی( 

قائل هستند و تمرکز  آموزانی که درگیری تحصیلی باالتری دارند، خودباوری تحصیلی باالتری دارند و برای تحصیل ارزش؛ دانششودمی

کنند و از حمایت کافی در خانه و مدرسه برخوردار بیشتری برای مطالعه دارند و هنگام تجربه شکست در راستای اهداف خود پافشاری می

آنها  کشند و ازها را به چالش میآموزان چالشواقع این دانش آورند. درقعیت مناسبی را برای خود به وجود میهستند و از شکست مو

های آموزشی را آموز در فعالیتتحصیلی احتمال درگیر شدن دانش التسازند. با توجه به ادبیات پژوهش، سازگاری با مشکموقعیت می

آوری آموزان دختر با تابهای پژوهش حاضر، بین درگیری تحصیلی در دانش(. بنابراین طبق یافته2017دهد )راجان و همکاران، افزایش می

. این یافته شودتبیین میآموزان دختر درگیری تحصیلی دانشوسیله  بهتحصیلی  آوریداری وجود دارد و تابابطه مثبت و معنیتحصیلی ر
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 شود.تحصیلی می

سازد؛ نخست اینکه ها را با چالش مواجه میپذیری یافتهیی فرا روی این پژوهش وجود دارد که تعمیمهاشایان ذکر است که محدودیت

اند. دوم، استفاده از ابزارهای خاص نیز نوعی محدودیت شهر تهران بوده 5آموزان دختر متوسطه منطقه نمونه این پژوهش صرفاد دانش
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آوری تحصیلی، افزایش عملکرد را علیرغم شرایط نیز در این مورد انجام شود و از سایر ابزارهای موجود استفاده گردد. با توجه به اینکه تاب

آموزانی که در آستانه انتخاب رشته و خصوص در مورد دانشآتی به این مهم به هایشود در پژوهشپی دارد، پیشنهاد میزا دراسترس

ورودی دانشگاه هستند توجه کافی مبذول شود.  آزمون
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