
 از فراری آموزان دانش مدرسه به و پیوند  تحصیلی درگیری با  معلمان  شغلی انگیزش رابطه تعیین

   مدرسه

 میناشاهعلیزاده کلخوران

 ایران،  نویسنده مسئول: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاداسالمی واحداردبیل، .1

 اردبیلدبیر دبیرستان تیزهوشان استان               

@gmail.com9144Shahalizade 

 اسماعیل حقی کلخوران .2

 کارشناس ارشدروانشناسی بالینی، دانشگاه آزاداسالمی واحد اردبیل، ایران                       

@yahoo.com53n.haghi 

 

 چکیده

 از فراری آموزان دانش مدرسغه به پیوند و تحصغیلی درگیری با معلمان شغللی انگیزش رابطه تعیینبا هدف این مطالعه 

ی  جامعه آماری پووهش حاضغر شغامل کلیهصغور  گرف.  روش پووهش توصغی ی از نوه همتسغتگی بود   مدرسغه 

  -1398شغرر اردبیل و همننین معلمان این ناحیه در سال تحصیلی  دومآموزان دختر و پسغر مقط  متوسغطه دوره  دانش

  35ن ر از دانش آموزان فراری از مدرسغغغه و تعداد  35هدفمند تعداد گیری بودند که از بین آنرا به روش نمونه 1397

  مدرسه با ، درگیری تحصیلی و پیوندشللی انگیزه ه هایپرسشنامن ر از معلمان انتخاب شدند  برای گردآوری داده از 

و  رسغونیهمتسغتگی پ و با روش آماری ضغری  18SPSSنرم افزار آماری های پووهش با اسغت اده از داده اسغت اده شغد 

 شللی معلمان انگیزش چندگانه به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف.  نتایج نشان داد بین ونیرگرستحلیل 

رابطه مثت. و معنی داری  فراری از مدرسغه  آموزان دانش مدرسغه به پیونددرگیری تحصغیلی و همه مول ه های آن و   با

توانایی باالیی   معلمان شغللی داد که انگیزشنشغان نتایج تحلیل رگرسغیون چندگانه (  همننین >p 01/0وجود دارد)

مدرسغه را داشغ.  می توان بیان نمود که  از فراری آموزان دانش مدرسغه به پیوند  و تحصغیلی درگیری برای پیش بینی

فراری از  آموزاندانش با مدرسغغغه پیونددرگیری تحصغغغیلی و بینی توانایی باالیی برای پیش معلمان شغغغللی انگیزش

  انگیزشلذا الزم اسغ. تا برنامه های همه جانته از سغوی سغازمان آموزش و پرورش به من ور افزایش دارد   مدرسغه را

 فراری از مدرسه تدارک دیده شود   آموزاندانش با مدرسه پیوندو به تت  آن افزایش درگیری تحصیلی و  شللی
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 مقدمه  

برخی از  به متتال نوجوانان در بیشتر مدرسه از فرار  گذاش.  فرق مدرسه از فرار با باید را مدرسه از ترس

 نمی منزل به و کند می فرار مدرسه از نوجوان حال.  این در  شود می دیده آن ن ایر و یاضطرابمشکال  

 دو هر منزل و مدرسه از نوجوان حقیق.  در یعنی ندارند، اطالعی مدرسه از فرزند غیت.  از مادر و پدر  رود

کاهش فرار از مدرسه و گرایش دادن دانش  بسیاری می تواند در    وجود عوامل  ( 1395محمدی،  )کند  می  فرار

معلمان اشاره کرد  از  شللی از جمله این عوامل می توان به انگیزشآموزان به مدرسه نقش داشته باشد  

اح  ن ران و نویسندگان این حوزه به عمل آمده اس.  برای  ش تعاریف متعدد و متنوعی از سوی صانگیز

فشار   کی صور  به را یشلل زشیانگ ( 1393ی و همکاران، چ  لیآج  نقل ازه ب؛ 1998)1و راش اندنس یومثال 

او در مقابل   یداری سطح پا  و به رفتار شخص در سازمان، سطح تالش یده  در درون شخص که جر.  یروان

، نقل از میری و همکاران، 1999و همکاران)  2همننین وین ماندی   اند   کرده  فیتعر  کند،ی  موان  را مشخص م

( انگیزش را عتار  از اشتیاق و عالقه نست. به انجام فعالیتی می دانند که برای نیل به هدف های سیستم  1395

بیشتری به دس.  که انگیزش شللی باالیی دارند، دائم بر این تالش اند که ترفیعا  مورد ن ر اس.  معلمانی

انجام امور محوله و وظایف خود هستند، سری    ه همواره در جستجوی راه های برتری برایبیاورند و از آنجا ک

انجام وظایف، برای خود حالتی را به وجود می آورند که به کوشش نستتاٌ  تر ارتقاء می یابند  این کارکنان در

امجدزبردس. و  مایند)نیاز باشد و بتوانند برای ای ای نقشی که از آنان خواسته شده اس.، تالش ن بیشتری

 ( 1396همکاران، 

وجود انگیزش شللی در معلمان می تواند موج  گردد تا آنان توجه بیشتری بر امر تحصیلی و درگیر کردن  

( در نتایج  2016)3فروو کریست   سوزان، کریستالمارتینز،  ناننه  چ دانش آموزان در تحصیل داشته باشند   

معلم در سطح فردی و مدرسه رابطه من ی و معناداری با بروز رفتارهای ای نشان دادند که رفتار  مطالعه

 آموزان داش. پرخطر در دانش

های یادگیری توصیف  گذاری و رفتار درگیرانه را در فعالی.ای اس. که سرمایه سازه  4یلیتحصدرگیری  در واق   

تواند عالوه بر فرآیند  درگیری تحصیلی میوجود    ( 2014،  5کایاما، هار، چووی و النگرکند)گاال، وود، تسومی

باشد ی سه بعد میادارآموزان را نیز تح. تاثیر قرار دهد  چرا که این متلیرآموزشی فرآیند اجتماعی شدن دانش

ابعاد   رندهیدربرگ یلیتحص یریدرگگیرد  در واق  آموزان را در بر می که رفتار تحصیلی و اجتماعی دانش

قابل مشاهده   یبه رفتارها ،یرفتار بعد(  2003، 6برینک و پینتریچ  ن)لیناس.  ی زشیگو ان یشناخت ،یررفتا

 
1 - Whisenand & rush 
2 - Veinmandee 
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5 - Galla, Wood, Tsukayama, Har, Chiu & Langer 
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Martinez%2C+Andrew


کمک    یو تقاضا  یدرس  فیانجام تکال  نیدر هنگام مواجه شدن با مشکل در ح   یدار ی تالش و پا  رین   ،یلیتحص

  ، یریدرگ  یعاط   بعد(   2006،  1الی)فیناشاره دارد  یو درک مطال  درس   یریادگیمن ور  همساالن به   ای  دیاز اسات

درواق   ( 1991، 2)کانیل و ویلتورنآموز در کالس و مدرسه اشاره دارددانش  یجانیو ه  یعاط  یهابه واکنش 

به مطال ، وجود عاط ه   یده ارزش  ، یدرس فیبه مطال  و تکال یدرون یمندشامل عالقه  یعاط  یریدرگ

  اس.  یریادگیو  یسدر  ف یاضطراب و خشم هنگام انجام تکال ،یدی ناام رین  یمثت. و فقدان عاط ه من 

  ی ری ادگیآموزان جر. پردازش اس. که دانش  یندها یشامل انواه فرا  یشناخت یریدرگ(  2010)معماریان، 

)صابری و شری ی،  اس.  یفراشناخت یو راهتردها یشناخت  یو متشکل از راهتردها دهندی مورد است اده قرار م

( نشان داد که انگیزش شللی معلمان توانایی پیش 2018و همکاران) 3ما وینسبر-کنزفا عهمطال نتایج ( 2013

( نیز در 2010و همکاران )  4کوماراجو   بینی جر. گیری تحصیلی در دانش آموزان را به طور معناداری داش. 

 دانش آموزان   تحصیلیکارکردهای  تاثیر بسزایی در افزایش    ش آموزدان-معلم که تعامل  دادند    نشانمطالعه خود  

 د دار

معلمغان یکی از عغامغل هغای مرم در خصغغغوط ارتتغا  دادن و پیونغد دادن بین مغدرسغغغه و دانش عالوه براین 

 های زندگی تحصغیلیاشغاره به ارتتاطاتی دارد که فرد با مدرسغه و دیگر جنته  5پیوند با مدرسغهآموزان هسغتند  

 نست.  باور و ارزشرا به تعرد مدرسه، در مشارک.  شامل را  پیوند با مدرسه ( 2010و همکاران )  6اولسنر دارد 

 از آموزان دانش  احسغاس را مدرسغه با پیوند ( 1999)  7آندرمن و آندرمن اند  همننین تعریف کرده مدرسغه به

 اصغطال  یک ی دهنده مدرسغه نشغان با دانند  پیوندمی مدرسغه در راحتی و احسغاس شغدن واق  احترام مورد

 اس.   است اده شده مدرسه با آموزاندانش توصیف روابط برای که اس.  گسترده

(  1969) 8هیرشغی اجتماعی کنترل پیوند اجتماعی یا ن ریه براسغاس مدرسغه با پیوند مورد در جام  درک اولین

 باور و مشغارک.  تعرد، دلتسغتگی،  چرار عامل نتیجه مدرسغه با پیوند ن ریه ی این اسغ.  در شغده م روم سغازی

 و دارد بقیه با عناصغر همتسغتگی باالیی این از کدام ( هر1969هیرشغی) ن ر اسغ.  از شغده ذکر مدرسغه به

 پیوند ( 1990هیرشغی ) و 9فردسغون جدید گا  ن ریه انجامید  در خواهد بقیه تضغعیف به عنصغر یک تضغعیف

 کنترلی خود که آموزانی دانش ن ریه این اسغ.  طت  شغده گرفته ن ر در فرد کنترلی خود نتیجه مدرسغه با

 یافته گسغترش که 10اجتماعی رشغد مدل شغد  در مشغکل خواهند دچار نیز مدرسغه با پیوند در پائینی دارند،

 
1 - Finlay  
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 ها سغهمشغارک.  این تقوی.  مشغارک. و برای یا مشغارک.، مرار  درگیری برای اسغ.، فرصغ.  کنترل ن ریه

کاتاالنو و اسغ. ) مشغارک.  اجتماعی رشغد مدل در کلیدی بعد که اسغ.  مدرسغه با پیوند در ضغروری عامل

(  معلمان از جمله قشغغر فعالی هسغغتند که نقش بسغغیار مرمی در گرایش و پیوند با مدرسغغه 1996، 1هاوکینز

( در خصغغوط رابطه بین انت ارا  شغغللی و رضغغای. شغغللی معلمان با 2013)2یرانسغغ دانش آموزان دارند   

کارآیی باال دارند و معلمان  که   یدر مدارسغغ احسغغاس تعاون و پیوند به مدرسغغه در دانش آموزان نشغغان داد  

 و احساس تعاون بین همکاران قویتر اس.، معلمان نست. به شللشان  شتریب  دانش آموزان از  انت ارا  معلمان

دانش آموزان نیز احسغغغغاس تعغاون و پیونغد بغه مغدرسغغغغه بیشغغغتری دارنغد  همننین کننغد، می رافتخغا

( نشغغان داد رابطه مثت. معناداری بین سغغتک رهتری مدیر و رضغغای. شغغللی معلمان با 2016)3بیگراسغغتاف

( 1389یی )رضغاو پور  یقل گرایش به مدرسغه )مرتتط با پیوند با مدرسغه( در دانش آموزان وجود دارد  سغاکی،

 رابطه تعرد سغازمانی معلمان با عملکرد تحصغیلی دانش آموزاندر پووهشغی نشغان دادند رابطه معناداری بین 

( نیز در پووهشغی نشغان داد همتسغتگی معناداری بین فرهند مدرسغه و رضغای. 2010) 4وجود دارد  هاتن. 

  شللی معلمان با پیوند با مدرسه و پیشرف. تحصیلی دانش آموزان وجود دارد

در نرای. با توجه به تاثیرا  من ی فرار از مدرسه در دانش آموزان، بررسی و شناسایی عوامل موثر در کاهش 

  شللی  انگیزش رابطه تعیین و پیگیری از این معضل بسیار مرم می باشد  براین اساس مطالعه حاضر با هدف 

 صور  گرف. مدرسه  از فراری آموزان دانش  مدرسه به پیوند و  تحصیلی درگیری با معلمان

 

 روش پژوهش 

جامعه آماری پووهش حاضغر شغامل کلیه دانش آموزان بود   همتسغتگی نوه از پووهش حاضغر توصغی یر وش 

 -1397شغرر اردبیل و همننین معلمان این ناحیه در سغال تحصغیلی   دومدختر و پسغر مقط  متوسغطه دوره 

ن ر از دانش آموزان فراری از مدرسغه شغناسغایی و به عنوان  35هدفمند بودند که به روش نمونه گیری  1398

ن ر از معلمان مدارس  35نمونه اماری انتخاب شغغدند  همننین به روش نمونه گیری دردسغغترس نیز تعداد  

انتخاب شغدند  بعد از هماهنگی های الزم اقدام به انتخاب نمونه آماری از بین دانش آموزان و معلمان گردد  

از توضغیح اهداف پووهش، پووهشغگر پرسغشغنامه های پووهشغی را در اختیار گروه مورد بررس قرا دا تا   بعد

ضغغری  همتسغغتگی پیرسغغون و   آزمون با و آوری جم  گروه دو هر  های  پرسغغشغغنامه  نرای.  تکمیل کنند  در

 ردآوریگ ابزار  مشغغخصغغا   گرف.  قرار  تحلیل و  تجزیه مورد  SPSS افزارنرم  توسغغط  رگرسغغیون چندگانه

 :اس.  شده ارائه ذیل در اطالعا 

 
1 - Catalano & Hawkins 
2  -Roncy 
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  15طراحی شده اس. و دارای    ( 1980)1هاکمن و اولدهاماین پرسشنامه توسط    (پرسشنامه انگیزه شغلی:الف

  ؛ 3؛ نه موافقم نه مخالف،2؛ مخال م،1)کامال مخال م، یا  نهیگز 5 کر یل اسیبراساس مقسوال می باشد که 

و  استقالل، شلل . یاهم ،شلل . یهو، تنوه مرار مول ه  5و دارای  باشد ی( م5؛ کامال موافقم؛4موافقم،

  سازندگان این پرسشنامه روایی آن را مطلوب گزارش  ( 1980، هاکمن و اولدهاممی باشد) بازخورد شلل

گزارش کردند  در ایران نیز   87/0کردند  همننین همسانی درونی این پرسشنامه را به روش آل ای کرونتاخ 

( روایی صوری این پرسشنامه مورد تایید و همسانی درونی این پرسشنامه 1389در پووهش مررابی و همکاران)

 گزارش کردند   77/0ونتاخ را به روش آل ای کر

( ساخته شده اس.  2006)2و بکر رسغشغنامه درگیری تحصغیلی توسغط ش ر: پب( پرسشششنامه درگیری تحصشیلی

ای)هرگز تا همیشغه( و هر ماده گویه و سغه مول ه اسغ. با یک مقیاس لیکر  پنج درجه 9این مقیاس دارای  

( روایی پرسغشغنامه توسغط 1396پووهش)سغیف،   (  در1390اسغ.)سغرمد و همکاران، 5تا  1دارای ارزشغی بین 

اسغاتید و متخصغصغان این حوزه تدیید شغده اسغ.  قابلی. اعتماد یا پایایی یک ابزار عتار  اسغ. از درجه ثتا  

گیری در شغرایط یکسغان تا چه اندازه نتایج آن در اندازه گیری هر آننه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه

به دسغغ. آمده  70/0دهد  همننین پایایی پرسغغشغغنامه از روش آل ای کرونتاخ باالی  یکسغغانی به دسغغ. می

 79/0( در تحقیقی اعتتار درونی این آزمون را 1388(  همننین عیسغی زادگان و همکاران)1396اسغ.)سغیف،  

 و روایی آن را مطلوب گزارش کردند  

 3جوردانو و  سغرنکویچ  مدرسغه  با پیوند های  پرسغشغنامه از  پووهش، این در  ه:پرسشششنامه پیوند با مدرسش ج(  

 تا 1 از ترتی   به آن های  گزینه که  اسغ.  ای  گزینه پنج  سغوال 18 دارای  پرسغشغنامه شغد  این  اسغت اده ،( 1992)

  (1992) وردانویج  و    سغرنکویچمی باشغد 90و حداکثر نمرا   18ا  حداقل نمر   شغوند می گذاری نمره 5

گزارش کردند   79/0و  83/0پایایی این پرسغشغنامه با روش ضغری  آل ای کرونتاخ و تصغنیف به ترتی  برابر 

 محاسغته  با ها سغوال کل درونی ( همسغانی1389همننین در ایران در پووهش قاضغی طتاطتایی و همکاران )

  همتسغتگی ضغری    اسغتهمح طری  از  پرسغشغنامه  سغازه آمده اسغ.  همننین روایی  بدسغ.  93/0  کرونتاخ  آل ای

 ها آزمون خرده با  باید آزمون  ن ری،  لحغا  به  شغغغد  گزارش باالیی  سغغغطح در ها آزمون خرده و آزمون بین

باشغند )قاضغی طتاطتایی و   داشغته کمتری همتسغتگی هم با ها  آزمون خرده و باشغد  داشغته  باالیی همتسغتگی

 ( 1389همکاران، 

 یافته های پژوهش

 
1 - Hackman & Oldham 

2 - Inventory academic engagement by Schafer and Becker 
3  -Cernkovich & Giordano 



و میغانگین معغدل  68/0معیغار بغا انحراف 13/17میغانگین سغغغن پغاسغغغخگویغان هغای پووهش براسغغغاس یغافتغه

بعالوه    درصغد دانش آموزان پسغر بودند 15/69 باشغد  همننینمی 60/2با انحراف معیار   09/17پاسغخگویان  

 78/34همننین میانگین سن معلمان   ودرصد معلمان مجرد    40/25درصد معلمان زن ،  13/47از بین معلمان  

 بود  74/11و میانگین سابقه خدم. برابر 

 معیار متلیرهای پووهش در گروه مورد مطالعه میانگین و انحراف ا -1جدول 
 انحراف معیار میانگین متلیر

 یشلل انگیزش

 2/ 62 12/ 04 مرار تنوه 

 2/ 72 12/ 84 هوی. شللی

 2/ 91 13/ 24 اهمی. شللی

 2/ 91 13/ 37 استقالل 

 2/ 96 13/ 48 بازخورد شلل

 7/ 46 59/ 23 یشلل انگیزش

 درگیری تحصیلی

 2/ 41 11/ 30 توانمندی

 2/ 16 11/ 07 تعرد 

 2/ 29 11/ 13 جذب

 5/ 19 37/ 86 درگیری تحصیلی

 7/ 62 59/ 10 پیوند به مدرسه

ارائه شغده   د مطالعهمورمتلیرهای  ( مشغاهده می شغود میانگین و انحراف معیار  1همانطور که در جدول )

 اس. 

 نوجوانان  در پرخطر رفتارهای با تحصیلی ضری  همتستگی پیرسون بین معنای-2جدول 

متلیر 

 مستقل
  جذب تعرد  توانمندی آماره

پیوند به 

 مدرسه

 انگیزش

 شللی
r 

 **410 /0  **345 /0  **488 /0  **471 /0  **420 /0 

p 001 /0 001 /0 001 /0 001 /0 001 /0 

درگیری (، r= 488/0)جذب (، r= 345/0)تعرد  ، ( r= 410/0) توانمندیدهد بین ( نشان می2همانطور که جدول )

 مثتغ. رابطغه شغغغللی معلمغان  انگیزش بغا دانش آموزان ( r= 420/0) پیونغد بغه مغدرسغغغه( و r= 471/0) تحصغغغیلی

  ( >01/0p)داری وجود داردمعنی

های آن مورد بررسغغی به من ور اسغغت اده از روش تحلیل رگرسغغیون چندگانه مدل ورود پیش فر در ادامه  

( و VIFقرار گرفغ.  برای این من ور شغغغاخص دوگغانغه هم خطی چنغدگغانغه یعنی شغغغاخص توزی  واریغان )

  30/1) جذب(، 862/0و  63/1) تعرد، ( 975/0و  27/1) توانمندی( به ترتی  برای Toleranceشغاخص تحمل )



باشغغد که حاکی از تایید ( می909/0و  31/1) پیوند به مدرسغغهو  ( 953/0و  52/1)درگیری تحصغغیلی  (،  980/0و 

لذا می توان از آزمون رگرسیون است اده نمود  به من ور کاهش تعداد جداول   باشد های مذکور میپیش فر 

 نتایج مروبط به بتای هریک از متلیرهای در یک جدول ارائه شده اس. 

درگیری  بینی پیش در معلمان شللی تعیین سرم انگیزشبرای گانه نتایج تحلیل رگرسیون چند -3جدول 

 آموزان  دانش مدرسه به پیوندتحصیلی) و مول ه های آن( و 

 ضرای  غیر استاندارد متلیرها
ضرای  

 T P استاندارد

B SE BETA 

Constant 136 /27 292 /2 - 410 /14 001 /0 

 0/ 001 4/ 23 0/ 556 0/ 351 0/ 882 (توانمندی)یشلل انگیزش

 0/ 003 3/ 75 0/ 397 0/ 307 0/ 718 (تعرد)یشلل انگیزش

 0/ 001 4/ 17 0/ 491 0/ 324 0/ 805 (جذب)یشلل انگیزش

 0/ 004 3/ 82 0/ 462 0/ 319 0/ 789 (درگیری تحصیلی)یشلل انگیزش

 0/ 003 3/ 90 0/ 448 0/ 356 0/ 823 (پیوند به مدرسه)یشلل انگیزش
 

 مدرسه به پیونددرگیری تحصیلی و پیش بین و  متلیر به عنوان معلمان شللی انگیزش هر یک از نقشبرای تعیین 

شود میزان مشاهده می(  3)متلیر مالک در معادله رگرسیون تحلیل شدند  همانطور که در جدول  به عنوان    آموزان  دانش

F  (.001/0مشاهده شده معنادار اسp<و )  از طری    آموزان  دانش  مدرسه  به  پیونددرگیری تحصیلی و    درصد از    8/40

 انگیزش، (β= 55/0)(توانمندی)یشلل انگیزشبا توجه به مقادیر بتا  شود تتیین می معلمان شللی انگیزش

 انگیزشو    (β=  46/0)  (درگیری تحصیلی)یشلل  انگیزش،  (β=  49/0)(جذب)یشلل  انگیزش،  (β=  39/0)(تعرد)یشلل

 مدرسه به پیونددرگیری تحصیلی)مول ه های آن( و به  مربو  تلییرا  توانندمی (β= 44/0) (پیوند به مدرسه)یشلل

 د نرا به صور  معنی داری پیش بینی ک آموزان دانش

 

 بحث و نتیجه گیری

 آموزان  دانش  تحصغیلی درگیری و  مدرسغه به  پیوند با  معلمان  شغللی  انگیزش  رابطه این مطالعه با هدف تعیین

مدرسه رابطه مثت.  به  پیوند با  معلمان شللی  انگیزشمدرسه صور  گرف.  نتایج نشان داد که بین  از فراری

معلمان   شغغللی همننین نتایج تحلیل رگرسغغیون نشغغان داد که انگیزش  ( >p 01/0و معناداری وجود دارد )

نتایج به دسغ. آمده با یافته   ( >p 01/0مدرسغه دانش آموزان را دارد ) به  درصغد توانایی پیش بینی پیوند 8/44

  (2016بیگراسغغتاف ) ( و2013ی)رانسغغ (، 2010هاتن. )(، 1389یی )رضغغاو پور  یقل  های پووهش سغغاکی،

( در خصغوط رابطه بین انت ارا  شغللی و رضغای. شغللی 2013ی )رانسغ   عهمطال  نتایجهمسغویی داشغ.  



کارآیی باال معلمان  که  یدر مدارسغغ معلمان با احسغغاس تعاون و پیوند به مدرسغغه در دانش آموزان نشغغان داد  

و احسغاس تعاون بین همکاران قویتر اسغ.، معلمان نسغت. به  شغتریب  دانش آموزان از  انت ارا  معلماندارند و 

دانش آموزان نیز احسغغاس تعاون و پیوند به مدرسغغه بیشغغتری دارند  همننین کنند، می  افتخار  شغغللشغغان

معلمان با ( نشغغان داد رابطه مثت. معناداری بین سغغتک رهتری مدیر و رضغغای. شغغللی 2016بیگراسغغتاف )

( 1389یی )رضغاو پور  یقل گرایش به مدرسغه )مرتتط با پیوند با مدرسغه( در دانش آموزان وجود دارد  سغاکی،

 رابطه تعرد سغازمانی معلمان با عملکرد تحصغیلی دانش آموزاندر پووهشغی نشغان دادند رابطه معناداری بین 

معناداری بین فرهند مدرسغه و رضغای. ( نیز در پووهشغی نشغان داد همتسغتگی 2010هاتن. ) وجود دارد 

  شللی معلمان با پیوند با مدرسه و پیشرف. تحصیلی دانش آموزان وجود دارد 

 با  ارتتا  در ذهنی  بخش رضغای.  و مثت.  وضغعی.  یک  شغللی انگیزش گ . کهتوان می  نتیجهدر تتیین این 

 و  دارد کارش های فعالی.  با مؤثر  ارتتا  و  نیرومندی  احسغاس یک  شغخص  وضغعی.  این در که  اسغ.  کار

(  2002 همکاران، و شغ ر) داندمی  شغللی  تقاضغاهای به  پاسغخگویی برای  توانمند فردی  عنوان به را خودش

ذهنی در معلمان باعث می گردد که آنان در ارائه م اهیم درسغغی عملکرد موثر  وجود چنین نیرو و رضغغای. 

آموزان درس شغغده و به طت  آن موج  ترغی  و گرایش نشغغان دهند که این عامل موج  لذ  بردن دانش  

( نشان داده اس. 2003)  1د  به طوری که در این راستا شریل گرددانش آموزان به مدرسه و کالس درس می

که یکی از عامل های اسغاسغی گرایش دانش آموزان به مدرسغه و لذ  بردن از ارائه درس توسغط معلمان می 

  باشد

درگیری تحصیلی و همه مول ه های آن رابطه مثت.   با معلمان شللی انگیزشهمننین نتایج نشان داد که بین 

 55 معلمان شللی انگیزش(  همننین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که >01/0pو معناداری وجود دارد )

ور  معناداری پیش بینی درصد را به ص  46درصد جذب و    49درصد تعرد،    39درصد از واریان  توانمندی،  

 و ( 2010کوماراجو و همکاران )(، 2006)2براون و لن. (  این نتایج با یافته های مطالعا  >01/0pمی کند )

( نشان  2018برینسوما و همکاران)-فوکنزهمخوانی داش.  در این راستا  ( 2018برینسوما و همکاران)-فوکنز

بینی جر. گیری تحصیلی در دانش آموزان را به طور معناداری  داد که انگیزش شللی معلمان توانایی پیش 

  ش آموز دان-معلمکه تعامل دادند  نشان ( نیز در مطالعه خود 2010و همکاران ) 3همننین کوماراجو  داش. 

 دارد   دانش آموزان تحصیلیکارکردهای تاثیر بسزایی در افزایش 

 مدرسه   در  درگیری  برای  آموزان  دانش  به  کمک  و  آموزش  برای  معلمدر تتیین این نتیجه می توان بیان نمود که  

  از  بعد و اس.  یاددهی- یادگیری مطلوب شرایط کننده ایجاد عامل و دارد حضورو پیشرف. وی در مدرسه 

 
1 - Sheryls 
2-  Lent & Brown 
3  -Komarraju 



  آموزشی  کارهای به که معلمی رو این از  میرود شمار به پرورش و آموزش ن ام مرم عنصر دومین شاگرد

 این   اس.  شده نراده وی  دوش بر که اس.  مسئولیتی اجرای و معلمی نقش ای ای حال در دهد،می اولوی. 

 پی در را رضای.  احساس کردن پیگیری را کاری اهداف و بودن هدف دنتال و فرد در وظی ه انجام احساس

  دارد

تحصغغیلی و بینی درگیری  توانایی باالیی برای پیش  معلمان  شغغللی انگیزشدر نرای. می توان بیان نمود که  

دارد  لذا الزم اس. تا برنامه های همه جانته از سوی سازمان   آموزان فراری از مدرسه رادانش  با مدرسه  پیوند

 با مدرسغه  و به تت  آن افزایش درگیری تحصغیلی و پیوند  شغللی انگیزشآموزش و پرورش به من ور افزایش  

محدودی. های مرم این پووهش می توان به برره گیری آموزان فراری از مدرسغه تدارک دیده شغود  از دانش

از روش های نمونه گیری غیر احتمالی اشغاره و عدم بررسغی شغرایط اجتماعی/فرهنگی دانش آموزان فراری 

 اشاره کرد  لذا پیشنراد می گردد این محدودی. ها از سوی پووهشگران آتی مورد توجه قرار گیرد 
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