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 در آموزاندانشی ریدرگ زانیم و مدرسه با وندیپ مدرسه، جو از ادراکی ساختار روابط

 مدرسه

 2یهاشم الیسه ،1یکاظم فاطمه دهیس

 دهیچک

 مدرسه در آموزاندانشی ریدرگ زانیم و مدرسه با وندیپ مدرسه، جو از ادراکی ساختار روابطی بررسی کنون پژوهش از هدف

 پرسشنامه مدرسه، جو از ادراک پرسشنامه و داشتند مشارکتی کنون پژوهش در متوسطه اول ورهد آموزدانش 121. است بوده

. استی ساخار معادالتی ساز مدل نوع ازی کنون پژوهش روش. نمودند لیتکم را مدرسه دری ریدرگ پرسشنامه و مدرسه با وندیپ

 زا درونی رهایمتغ عنوان به مدرسه دری ریدرگ و مدرسه با ندویپی رهایمتغ و زا، برون ریمتغ عنوان به مدرسه جو از ادراک ریمتغ

 مدل مناسب برازش ازی حاک جینتا. گرفتند قرار لیتحل مورد Smart PLS افزار نرم از استفاده با ها داده. شدند مدل وارد

 . است بودهی ساختار

 .ناننوجوا مدرسه، دری ری،درگ مدرسه با وندیپ مدرسه، جو از ادراک: هادواژهیکل
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  مقدمه

 در نوجوانان،ی تمندیرضا با آنی قو ارتباط لیدل به که است مدرسه با ارتباط در احساسات و تفکرات رفتارها، مدرسه، دری ریدرگ

 ای و فیتکل کی در فرد فعال مشارکت کننده منعکسی ریدرگ. است ساخته معطوف خود سمت به رای ادیز توجه ریاخی سالها

: است شده لیتشک مجموعه ریز سه ازی ریدرگ که بوده نیا ازی حاک( 2333)همکاران و 1کسیفردر مطالعات. است تیفعال

 از نقل()خاطر تعلق عالقه،ی)عاطف ای یجانیه و ؛ی(ریادگی دری گذار هیسرما ،یده خودنظمی)شناخت ؛(مشارکت تالش،ی)رفتار

 آن با متحده االتیا مدارس نظام کهی مسائل ازی کی است معتقد( 2313)0فاتور(. 2339 ،2یچلیر و میک ستنسون،یکر آپلتون،

 عنوان به مدارس در آموزاندانشی ریدرگ عدم ،یو نظر به. است مدارس از آموزاندانشی جسمان وی جانیهی دگیبر روبروست،

 هستند ریدرگ کامال مدرسه در کهی آموزاندانش. است آنانی برای متعددی منفی امدهایپ و ها چالش مشکالت، سمت بهی شاهراه

 رسند،ی م خودی فرد وی لیتحص اهداف بهی شتریب احتمال با ندارند، مدرسهی ها تیفعال دری ریدرگ که خود انیهمتا به نسبت

ی م نشانی شتریبی لیتحص شرفتیپ هستند،ی درون زشیانگی دارا ند،ینمای م صرف پشتکار و تالش دارند،ی تر مثبت انداز چشم

 مرتفع را آموزاندانشی ازهاین مدرسه طیمح کهی زانیم است معتقد( 2313)فاتور. هستند کالج به رفتنی جستجو در شتریب و دهند

 در مهمی ا نهیزم عوامل ازی کی مدرسه جو از آموزاندانش ادراکی عن. یاست آموزاندانشی ریدرگ درجه کننده نییتع کند،ی م

 دیتاک نوجوانانی تمندیرضا در مدرسه جو از جنبه 3 تیاهم بر پژوهشگران و ها هینظر. است آموزاندانشی ریدرگ زانیمی نیب شیپ

 در آموزاندانشی مختار خود زانیم( 0) آموزان؛دانش نیب روابط تیماه( 2) آموزان؛دانش و معلمان نیب روابط تیماه( 1: )نمودند

 نیبی تناسب اگر که اند کرده ذکر پژوهشگران. رراتمق و نیقوان بودن عادالنه و ثبات ت،یشفاف زانیم( 3) و ؛یریگ میتصم ندیفرا

 سالمت نشود، ادراک ثبات وی خودمختار ارتباط،ی ازهاین تگریحما عنوان به مدرسه اگر ای و باشد نداشته وجود "طیمح-فرد"

 در که کنندی م احساس آموزاندانش کهی زمان(.  2332 ،3رادس وی رد ،یوا)افتاد خواهد مخاطره به نوجوانانی روان وی جسم

 عالوه. شوندی م ریدرگی ریادگی طیمح دری رفتار وی ذهن لحاظ بهی شتریب احتمال با هستند تگریحما و دهنده پرورشی طیمح

) شودی می ریادگی دری ریدرگ و توجه به نسبت نوجوانان در لیتما جادیا به منجر و هستند لذتبخش اریبسیی طهایمح نیچن ن،یبرا

 در. است مدرسه با وندیپ مفهوم مدرسه، در آموزاندانشی ریدرگ زانیم بر رگذاریتاثی رهایمتغ از گریدی ک(. ی8،2311یالو و داترر

 قراری بررس مورد مدرسه به تعلق ای ،یاجتماع وندیپ مدرسه، با وندیپ ، 9مدرسه بهی دلبستگ نیعناو با مفهوم نیا مطالعات ازی برخ

                                                           
1 Fredricks 

2 Appleton, Christenson, Kim, & Reschly 

0 Fattorا 
3 Way, Reddy & Rhodes 

8 Dotterer &  Lowe 

9 attachment to school 
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 و مدرسه، کارکنان گرید و همساالن با روابط ازی ا شبکه مدرسه، به خاطر تعلق حس عنوان به مدرسه با وندیپ. است گرفته

 (. 1،2333یازیز از نقل)است شده فیتعری ریادگی ندیفرای برای ذاتی ارزشگذار

 مدرسه در آموزاندانشی ریدرگ بر گذار ریتاث عوامل تا است بوده نیا بر تالشی کنون پژوهش در شده، عنوان مطالب به نظر

 آموزاندانشی ریدرگ بر موثر عوامل شناخت با تا شودی بررسی علی الگو کی قالب در( مدرس با وندیپ و مدرسه جو از ادراک)

 . گردد فراهم آن شیافزای ها نهیزم مدرسه، در

  روش

ی رهایغمت نیبی عل روابطی جستجو صدد در که استی علی ابیالگو نوع ازی فیحاضرتوص پژوهش روش :پژوهش طرح و نوع

 .  است زا برون و زا درون

 که بودندی سار شهر متوسطه اول دوره آموزاندانشی کنون پژوهش جامعه ی:ریگنمونه روش و نمونه ،یآماری جامعه

 . شدند انتخاب دسترس دری ریگ نمونه روش به نفر 111 تعداد

 :پژوهش ابزار

 پرسشنامه نیا. شد نیتدو( 1030)همکاران و فیشریی رضا وسطت که استی ا هیگو 33ی ابزار :مدرسه با وندیپی پرسشنامه

 .سنجدی م را تعهد و باور مدرسه، در مشارکت کارکنان، بهی دلبستگ مدرسه، بهی دلبستگ معلم، بهی دلبستگ بعد شش

 خرده چهاری دارا و شد نیتدو( 2332)همکاران وی وا توسط ابزار نیا :مدرسه جو از آموزاندانش ادراکی پرسشنامه

 است سوال 01ی دارا اسیمق نیا. است نیقوان ثبات و تیشفاف و آموزاندانشی خودمختار همساالن، تیحما معلم، تیحما اسیمق

 .است شده میتنظی ا نهیگز پنج کرتیل فیط در که

. شد نیتدو( 2339) مدرسهی ریدرگی مل مرکز توسط مدرسهی ریدرگی سوال 81  اسیمق: مدرسه دری ریدرگی پرسشنامه

 تا شهیهم: 1ی)ا هیگو 8 کرتیل فیط در و سنجدی می جانیه وی شناخت ،یرفتاری ها حوزه در رای ریدرگ سطوح ابزار نیا

 (.2313فاتور، از نقل)است شده نیتدو( هرگز:8

ی برا 2/3 از ترباال مقدار. شد پرداخته کرونباخی آلفا وی بیترکیی ایپای بررس به ،ی کنون پژوهش در ابزارهایی ایپا سنجشی برا

ی آلفا وی بیترکیی ایپا مقدار پژوهش پنهانی رهایمتغی تمام. است مدل مناسب برازش دهنده نشان کرونباخی آلفا وی بیترکیی ایپا

 .است ابزار نیا مناسب اریبسیی ایپا از نشان که اند داشته 13/3ی باال کرونباخ

 مربعات حداقل روش کردیرو بای ساختار معادالتی ساز مدل فن از استفاده با ها داده لیتحل :هاداده و لیتحل و هیتجز روش

 آنها در که استی قاتیتحق لیتحلی برا ابزار نیبهتر روش نیا. است شده انجام Smart PLS 2 افزار نرم از استفاده با وی جزئ

 بخش برازشی برا افزار نرم نیا در. است النرم ریغ ها داده عیتوز و باشدی م اندک نمونه حجم است، دهیچیپ رهایمتغ نیب روابط

                                                           
1 Ziazi 
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ی برا اریمع نیتریی ابتدا. شودی م استفاده GoF اریمع ازی کل مدل برازشی برا و values-t، 2R، 2Qی ها اریمع از مدلی ساختار

 نشان شود، شتریب 39/1 از اعداد نیا مقدار اگر. است( t-valuesی)تی معنادار اعداد مقدار ساختار، مدل در سازه نیب رابطه سنجش

ی قو و متوسط ف،یضع ریمقادی برا مالک مقدار عنوان به 92/3 و 00/3 ،13/3 مقدار سه نیهمچن. دارد ها سازه نیب رابطه صحت از
2R 2 مقدار اگر عالوه، به. است شدهی معرفQ آن از نشان باشد، باالتر و 08/3 به کینزد محدوده در زا درون سازه کی مورد در 

ی کل برازش دهنده نشان باالتر و GoF 09/3 مقدار ت،ینها در. دارد سازه آنی ها شاخص قبال دری قوی نیب شیپ قدرت مدل دارد

 (.  1030 رضازاده، وی داور از نقل)است مدلی قو و

  جینتا

 وندیپ-جو ادراک "ریمسی ت مقدار. است گرفته قراری بررس مورد ریمس هری ت مقدار ر،یمس بیضر بودن معنادار زانیمی بررسی برا

 -مدرسه با وندیپ " ریمسی ت مقدار و ؛03/9 با برابر "یلیتحصی ریدرگ -جو ادراک " ریمسی ت مقدار ؛33/20 با برابر "مدرسه با

 دیتائ مورد ها سازه نیب رابطه صحت و است 39/1 از بزرگتر ها ریمسی تمامی ت ریمقاد. آمد دست به 09/3 زین "یلیتحصی ریدرگ

 2R مقدار دهنده نشان رهیدا هر  داخل اعداد. است شده ارائه ریز نمودار در شده آزمونی مفهوم مدل ن،یهمچن.  ردیگی م قرار

 و مدرسهی ریدرگ ریمتغی برا 29/3 با برابر 2R مقدار. اند شده وارد رهیدا آن به فلش قیطر از آن نیب شیپی ها ریمتغ که استی مدل

 در مدرسه، جو از ادراک ریمتغی قوی نیب شیپ قدرت از نشان که آمد دست به مدرسه با وندیپ ریغمتی برا 21/3 با برابر 2R مقدار

 .دارد ریمتغ دو نیا راتییتغی نیب شیپ

 2R ریمقاد و آزمون مورد مدل. 1نمودار

 
ی ریدرگ سازهی برا 2Q مقدار حاضر، پژوهش در. گرفتند قراری بررس مورد زین  GoF و 2Qی عنی ها، اریمع ریسا بعد، مرحله در

 برازش و مدلی نیب شیپی قو تیقابل دهنده نشان که آمد دست به 39/3 با برابر مدرسه با وندیپ سازهی برا و 93/3 با برابری لیتحص

 . است پژوهشی کل مدل مناسب اریبس برازش دهنده نشان زین 21/3 با برابر  GoF  مقدار حصول. است مدل مناسب
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 ی ریگجهینت و بحث

 بوده مدرسه دری ریدرگ و مدرسه با وندیپ مدرسه، جو از آموزاندانش ادراکی ساختار روابط نییتعی کنون پژوهش از فهد

 از درصد 21 مدرسه، جو از آموزاندانش ادراک و دارد پژوهش جامعه دری مناسب برازش نظر موردی الگو داد نشان جینتا. است

  و مسئوالن ،یکنون پزوهش جینتا به نظر. کندی م نییتب را مدرسه دری ریدرگ انسیروا از درصد 29 و مدرسه با وندیپ انسیوار

 با دوستانه و موثر ارتباط ضمن آموزاندانش که باشند مدارس دری طیمح ساز نهیزم دیبا کشوری آموزش نظام اندرکاران دست

 خصوص در عدالت تیرعا و مقررات ثبات از و بوده برخوردار های ریگ میتصمی برخ دری خودمختار از معلمان، و انیهمتا

ی دلبستگ و وندیپ شیافزا باعث ،یبخش زهیانگ و گر تیحما طیمح نیچن شک بدون. باشند داشته خاطر نانیاطم نیقوانی اجرا

 رد آموزاندانشی رفتار وی جانیه ،یشناختی ریدرگ شیافزا به منجر خود نوبه بهی وستگیپ نیا و شده مدرسه به آموزاندانش

 . شد خواهد آن با مرتبطی ها تیفعال و مدرسه خصوص

  منابع
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