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با پیوند با مدرسه بود. پژوهش توصیفی از نوع   عمومیهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی وخود کارامدي 

نفر ازبین دانش  260همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه ي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر گرمی بود. نمونه پژوهش، 

مه هوش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر گرمی به صورت خوشه اي انتخاب شدند. براي سنجش متغیرهاي مورد مطالعه ازپرسشنا

هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکار آمدي عمومی شرر و پرسشنامه پیوند با مدرسه استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل نتایج از 

روشهاي ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خودکارامدي با پیوند 

آموزان رابطه معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین زیر مولفه هاي هوش هیجانی (مدیریت هیجا ن،ارزیابی هیجان وبهره با مدرسه دانش 

برداري از هیجان) با پیوند با مدرسه نیز رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد 

نتیجه گیري: در تبیین یافته فوق می توان گفت که توان پیش بینی پیوند با مدرسه را دارند. که هوش هیجانی و زیر مولفه هاي آن 

کننده در برآیندهاي زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل،  هوش هیجانی و خود کارامدي عمومی  عامل موثر و تعیین

  باشد. وري سالمت می لی در کنشموفقیت در شغل ، ارتباط با مدرسه و روابط بین شخصی و به طور ک
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  مقدمه -1-1

افراد دارند، کودکان اولین تعامالت  یاجتماع نقش مهمی در شکل گیري ارزشها و فرصت هايمدارس 

ارتباطشان را سالگی  18برقرار می کند و معموالً تا  سالگی 6و  5خود را در سیستم آموزش در حدود 

سال از زندگی خود را درسیستم آموزش صرف می کنند و  13 جوانان با مدرسه حفظ می کند در نتیجه

در ساختار تحصیلی و به دور از خانواده سپري می کند و موسسات به عبارتی این مقدار از زمان 

ابزار اولیه اجتماعی شدن جوانان می شوند مدارس هم مسئول اطالعات، روش ها و هم مسئول  یآموزش

محسوب می شود. در جامعه امروز مدارس با موضوعات پیچیده اي  ایجاد هنجارها و ارزش هاي جامعه

که تاثیر انکار ناپذیري برکارکرد آنها دارند از این رو از مدارس انتظار می رود که جوانان را با محیط 

سالم مواجه سازند که بتوانند در آن به سطح مطلوبی از دانش دست یابند و افراد مولد درجامعه باشد با 

ز وقایع و نارسایی هایی که در مدارس دیده می شود نگران عمومی از جو مدارس بیشتر می آگاهی ا

شود. پیوند با مدرسه عالقه و دلبستگی دانش آموزان به معلمان، کارکنان و مدیران و غرور نسبت به 

  .)2005، 1مدرسه فرد است (اینس

  

  بیان مساله: - 2- 1

اختی، روان شناسی مدرسه و ادبیات نمدرسه زمینه جامعه ش -اهمیت جو مدرسه و پیوند دانش آموز

آموزش دارد توافق عمومی وجود دارد که مدارس محیط اجتماعی بزرگی هستند در آن دانش آموزان از 

دارند هم چنین عملکرد شتاختی، عاطفی دانش اعتقادات، ارزشها، معیارها و نگرانی هاي مشترك برخور 

آموزان به وسیله ویژه هاي مدرسه شکل می گیرد و یادگیري در مدرسه در یک محیط اجتماعی، هم در 

به نظر می رسد یکی از متغیرهایی که ؛درون، هم بیرون کالس درس صورت می گیرد

                                                           
1 .ins 
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است. معلمان درکالس خود سبکی دارند که می تواند بر پیوند با مدرسه تاثیر گذار باشد خودکار آمدي  

و موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان دارد سبک وروش  و فهم، انگیزه درك این یک نقش بنیادي در

معلم سبب عالقه مندي یا تنفر دانش آموزان نسبت به کالس درس و مدرسه می شود از این رو معلم 

از طرفی نیز یافته ها از ؛ ه و پیشرفت تحصیل او داردنقش تعیین کننده اي درپیوند دانش آموز با مدرس

، 2000کاسیدي و الچوزد ،1996تاثیر خودکار آمدي بر پیشرفت تحصیل حمایت دارد. (پا جارزد، 

   .)1388،افشاري ،اژه اي،به نقل ازلواسانی؛ 2000فلندو واتسن  سامروز

فرآیندها  نیا فی چنین بیان می کند کهنظریه هاي معاصر انگیزش با تمرکز برفرآیندهاي شناختی و عاط 

که اعمال انسان را بر می انگیزاند جهت دهی می کنند و تداوم می بخشند خودکار آمدي در چهارچوب 

نظري وسیع تري به نام نظریه شناختی اجتماعی قرار دارد بر پایه این نظریه پیشرفت انسان به تعامل 

فراگیران براي  )1997 – 1986 1بندورااست (رفتار شخص، عوامل شخصی و شرایط محیطی وابسته 

ارزیابی خودکار آمدي شان از عملکرد واقعی خود اطالعاتی را از طریق تجارب جانشین، تشویق هاي 

دیگران و هم چنین عکس العمل هاي فیزیولوژیکی خودشان بدست می آورند باورهاي خودکارآمدي بر 

 2، شانگ1997 ،بندورا(ند انتخاب تکلیف، تالش، استقامت، امتناع و پیشرفت افراد تاثیر می گذار

دانش آموزانی که در یادگیري تکالیف احساس کارآمدي دارند در مقایسه با دانش آموزانی که  )1995

نسبت به قابلیت هاي یادگیري خود شک و تردید دارند در سطح باالتري پیشرفت می کنند، آماده تر 

ز دارند این امر در مواقعی که افراد با هستند، با جدیت بیشتري فعالیت می کند و استقامت بیشتري نی

مشکالت روبرو می شود نمود بیشتري می گیرد و این ها مربوط می شود به خودکارآمدي تحصیل 

ریشه گرفته  منبع 4از احساس خود کارامدي چه درست چه نادرست  3بیل نظریه یادگیري . درفراگیران

استنباط فعالیت هاي شخص دیگربر اساس  -2 عملکردبدست اوردن تجربه بعد از  -1که عبارتند از 

وضعیت فیزیولوژیک که بر اساس قضاوتهاي  -4 گرانیدیا اظهار عقیده  ها قیقضاوتها، تشو - 3مشاهده 

کند این نشان میدهد که تغییر درك احساس خود کارامدي  مان تغییرمی درباره قدرت توانایی وتحمل ما

با استفاده از یک یا چندین منبع اطالعاتی امکان ذیر است افرادي که داراي خود کارامدي بیشتري هستند 

                                                           
1 .Bandora 
2 .Shang 
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شوددر حالی که افرادي  نها مطلوب میآاهداف باالتري را در نظر گرفته ومتعهدتر شده ودر نتیجه رفتار 

 .تري دارند نتیجه رفتار انها مناسب نیستکه خود کارامدي کم

 . هوشتاثیر گذار باشد هوش هیجانی است 1یکی دیگر از متغیرهایی که می تواند بر پیوند با مدرسه

عنوان هوش اجتماعی مطرح شدکه شامل توانایی کنترل احساسات  وبه 1990هیجانی اولین بار در سال 

هوش هیجانی یک  سایر افرادوکنترل روابط اجتماعی است دگاهیرشدیپذ ،وهیجانات در خود ودیگران

و اقتضاهاي محیطی  فشارها با هاي غیر شناختی است که توانایی فرد را درمقابله سري تواناییها ومهارت

و  3) هوش هیجانی رابطه نزدیکی با پیشرفت تحصیلی دارد پارکر2،1997(باران دهد افزایش می

ش مثبت به مدرسه، عزت نفس مثبت و مسئولیت پذیري نیز از ) در عین حال نگر2004همکاران (

شناختی هستند که در پیشرفت تحصیلی نقش موثري دارند  –جمله عوامل اثر گذار مهم دیدگاه اجتماعی 

ها و شایستگی هاي  ) که نشان از رابطه غیر مستقیم این دو متغیر می باشد. توانایی2005، (4(دي ایدرا

عاملهاي تعیین کننده و تاثیر گذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت درحوزه  اجتماعی و هیجانی از

، ، فلومن2000هاي گوناگون زندگی و حرفه اي به شمار می روند (ایزنبرگ، فابز، گادري و ریزر 

؛ سالوي، میروکارایو؛ 1999؛ سارنی 2001و نام و رانسور  ؛ ها لبوستد1991فیلیپوت و کاسترینی؛ 

  .)1382نقل از دهشیري  ، به2001

) آن را پیشنهاد 1990این دسته از پژوهشها مفهوم هیجانی است که سالوي و میر ( ينظر خواستگاه

کرده اند هوش هیجانی ظرفیت ادراك ابراز شتاخت کاربرد و اداره هیجانها در خود و دیگران کرده اند 

هیجانی توانایی هاي این سازه را نیز با سازه سنتی هوشبهر پژوهشهایی صورت گرفته، هوش  سهیمقا در

 1997، 1995که شامل (ادراك هیجان، شناخت هیجان و آسان سازي هیجان (تسهیل) میر و سالوي؛ 

نقل از  ، به1995هستند پیش بینی کننده بهتري براي موفقیت و سازگاري معرفی کرده اند. (گلمن، 

با توجه به اینکه مدارس باقشر فعال و پویاي جامعه در ارتباط . )1385، سلیمی زاده،برجعلی،خامنه

است و نگرش خوب و مثبت به مدرسه می تواند دانش آموزان را افراد قوي، پربار و خودکارآمدي بار 

بیاورد و با توجه با اینکه می تواند با پیوند بین خود و مدرسه فرصتهاي اجتماعی و شغلی بهتري درآینده 

                                                           
1 . Reinforcement For the Involvement 
2 .Bar-on 
3 .Parker 
4 .diedra 
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و پیوند باید مدرسه از اهمیت ویژه اي  خودکارآمدي عمومیتوجه به اهمیت هوش هیجانی، داشته باشند 

رکارآموزي و اثر بخشی سازمانها بخصوص مدارس و کلی تر آن جامعه می باشد بر این اساس در  _د

با پیوند مدرسه در  خودکارآمدي عمومیهیجانی و  هوش پژوهش حاضر تالش بر بررسی رابطه بین

رانه شهرستان گرمی خواهد بود و به این سواالت پاسخ داده خواهد شد که آیا بین هوش مدارس پس

با پیوند با مدرسه درمدارس پسرانه ارتباطی وجود دارد؟ و سهم هوش  عمومیهیجانی و خودکارآمدري 

  در پیش بینی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر چقدر است؟  عمومیهیجانی و خودکارآمدي 

  ف پژوهش:اهدا - 3- 1

 اهداف کلی- 1- 3- 1

  پیوند با مدرسه دانش آموزان  وطه بین خودکارآمدي تعیین راب -1

  پیوند با مدرسه دانش آموزان  وتعیین رابطه بین هوش هیجانی  -2

  اهداف جزئی  - 2- 3- 1

  پیوند با مدرسه دانش آموزانو تعیین رابطه مدیریت هیجان  -1

  پیوند با مدرسه دانش آموزان وتعیین ارتباط بین ایجاد هیجان  -2

  پیوند با مدرسه دانش آموزان وارتباط بین کنترل هیجان  نییتع -3

  دانش آموزان پیش بینی پیوند با مدرسه از روي خودکارآمدي -4

  هوش هیجانی دانش آموزان بینی پیوند با مدرسه از روي  شیپ -5

هیجانی (مدیریت هیجان، ارزیابی هیجان و زیر مولفه هاي هوش  پیش بینی پیوند با مدرسه از روي -6

  آموزان  دانش بهره برداري از هیجان)
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  پژوهش: سوال هاي - 4- 1

 اصلی پژوهش: سوال هاي - 1- 4- 1

  ؟وجود دارد اي رابطه چه بین خودکارآمدي و پیوند با مدرسه دانش آموزان -1

  ؟وجود دارد اي رابطه چه دانش آموزانبین هوش هیجانی و پیوند با مدرسه -2

  :پژوهش فرعی سوال هاي - 2- 4- 1

  ؟وجود دارد اي رابطه چه دانش آموزانبین مدیریت هیجان و پیوند با مدرسه  -1

  ؟وجود دارد اي رابطه چهدانش آموزان  پیوند با مدرسهو بین ایجاد هیجان  -2

  ؟وجود دارد اي رابطه چهدانش آموزان بین کنترل هیجان و پیوند با مدرسه  -3

  ؟خودکارآمدي و هوش هیجانی می تواند پیوند با مدرسه دانش آموزان را پیش بینی کندآیا  -4

مدیریت هیجان، ارزیابی هیجان و بهره برداري از هیجان می توانند پیوند با مدرسه را پیش بینی آیا  -5

  ؟کنند

 ضرورت و اهمیت پژوهش - 5- 1

این  گسترش بسیاري یافته و یک نگرش پایدار در طی چند دهه گذشته پژوهشهاي پایه در مطالعه هیجان

 رابطه مفهوم هوش هیجانی آخرین پیشرفت در زمینه فهم ).2000، 1(سالوي و مایر حوزه بوجود آمده

بین هیجان و تفکر بود و محققان بر این باورند که کاربرد و مفهوم هوش یک استعاره مناسب براي سازه 

نی یاد می شود و به گفته گالمن کفایت هاي هوش هیجانی بر اداره اي است که از آن با نام هوش هیجا

خود هیجانها و نبر هدایت ماهرانه روابط اساسی و مهم اند و هوش هیجانی می تواند از طریق آموزش 

هاي منظم و مفید تقویت شود بنابراین نظریه هوش هیجانی چهارچوب جدیدي از مدل پیش گیري اولیه 

ائه می دهد. پژوهش ها نشان داده اند که آموزش مهارتهاي هیجانی و اجتماعی به در بهداشت روانی ار

عنوان مدلی از مداخله که به تعبیري تقویت هوش هیجانی نامیده می شود نقش مهم در بهبود کیفیت 

روابط بین فردي و اجتماعی ایفا می کند. از جمله عوامل دیگر که در آموزش و پرورش از اهمیت 

                                                           
1 . salovey & mayer 
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وردار است خودکارآمدي است که می تواند بر سالمت روانی و جسمانی فرد تاثیر بگذارد زیادي برخ

کنترل حوادثی است که بر  و خودکارآمدي از نظر بندورا بنیادي ترین سازوکار ضروري انسانبراي اداره

بهتر  ) در حالی که خودکارآمدي باال با سالمت2005 ،1زندگی او اثر می گذارد (زیمرین و کیس تانتاس

) خودکارآمدي پایین با نشانه هاي اضطراب و افسردگی باال ارتباط دارد 2003ارتباط دارد (اینس 

و  نظر سولبرگ و ابرین، ویالول، کتیل 1985) و گاه، میراندا و هوق (2004 ،و بندورا 2(بنیامین

ل سالمت ) مطرح کرده اند خودکارآمدي نقش مهم به عنوان یک سازوکار در تسهی1993دریویس، 

روانی دارد خودکارآمدي به عنوان یک میانجی سازگاري دانشجویانی که استرس را تجربه می کند 

تسهیل می نماید. خود کارآمدي تحصیلی راجع به توانایی دانش اموز براي سازمان و انجام تکلیف 

وز با آموزش طرح شده گفته می شود دانش اموزان با خودکارآمدي باالدر مقایسه با دانش ام

خودکارآمدي پایین اطمینان بیشتري دارند که بتواند تکالیف خود را انجام دهند و نسبت به آنان عملکرد 

و سازگاري بیشتري دارند خودکارآمدي زمانی که به تکالیف خاص و معینی اختصاص داشته باشد پیش 

یجانی خودکارآمدي ) عالوه بر هوش ه2001بین مناسبی براي پیشرفت تحصیلی خواهد بود بندورا (

یکی دیگر از عوامل موثر در نظام هاي آموزشی و پرورشی پیوند با مدرسه است توافق عمومی وجود 

دارد که مدارس محیط اجتماعی بزرگی هستند که یادگیري در آن هم در درون و هم بیرون کالس درس 

بعد از خانه مهم ترین ) مدرسه 2004به نقل از اسکرمن  2001اتفاق می افتد (هافمن و همکاران 

اصلی جامعه عامل () مدارس را 1986( 3مکانی است که دانش آموز در آن بسر می برد کاتالنوها و کینز

پذیري می دانند پیوند با مدرسه اشاره به ارتباطی دارد که فرد، با مدرسه و دیگر جنبه هاي زندگی دارد. 

ذاري شخص باط عاطفی مثبت، تعهد و سرمایه گهاوکنیر و همکاران پیوند با مدرسه را دلبستگی ارت

اولنسر،  ،2004،اسکاپزومیلون، ماتسیتیچ، 2003ما دروکس ( به مدرسه میدانند نسبت

) پیوند با مدرسه 1391 يااژه  ،حجازي،طباطبایی،نقل از رضایی شریف ، به2010،ایپلودکرونبرگ

         .تعریف کرده اند به مدرسه باور نسبت .شامل (مشغولیت درمدرسه تعهد به ارزشها

                                                           
1 . Zymerman, Kis & Tantas 
2 .Benyamin 
3 . Catalano & keinz 
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  متغیر ها اتیتعریف نظري وعملی - 6- 1

  هوش هیجانی

هوش هیجانی یک سري تواناییها ومهارتهاي غیر شناختی است که توانایی فرد را  تعریف مفهومی:

  .)1997، ان-بار( دهدیمو اقتضاهاي محیطی افزایش  بافشارها درمقابله

هوش در این پژوهش نمره اي است که فرد در پرسشنامه  هوش هیجانیمنظور از  تعریف عملیاتی:

  به دست می آورد. )1998شاته و همکاران ( هیجانی

  خود کارامدي عمومی:  

یک کار، یا رسیدن به یک  در کارآمدي عبارت از انتظارات متصور یک فرد موقعیتخود:تعریف مفهومی

برآورده تالش  ،نتیجه ارزشمند از طریق فعالیت هاي فردي است. این فرایند ذهنی، شناسایی هدف

؛ 2000وتوانایی هاي الزم براي رسیدن به آن هدف وپیش بینی نتیجه راشامل می شود (استیپک و وایرز،

  ).1392به نقل از عبادي، 

 عمومی شرر خود کارامديپرسشنامه  در نمره اي است که فرد مديخودکارا از منظور تعریف عملیاتی:

  به دست می آورد.

  پیوند با مدرسه:

معناي ارتباط عاطفی نزدیک ما بین افراد است که در محیط آموزشی  مدرسه اپیوند ب تعریف مفهومی:

شامل مهربانی همدلی و پذیرش یک به یک اعضاي مدرسه می باشد که این پذیرش براي موفقیت 

گرایش پیوند با مدرسه را به عنوان احساس )2005هارد نمب بود (خواهد  تحصیلی ان امري مهم

رسه تعریف می کند و همچنین پیوند با مدرسه عالقه و دل بستگی رضایت دانش آموزان از بودن در مد

  ).2005اینس است (و مدیران وغرور به مدرسه  ، کارکناندانش آموزان معلمان

به دست  پیوند با مدرسهنمره اي است که فرد در پرسشنامه  پیوند با مدرسهمنظور از  تعریف عملیاتی:

  می آورد.
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  : مدل مفهومی تحقیق1- 1نمودار               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خودکارآمدي 

 بهره برداري از هیجان

 مدیریت هیجان

 ارزیابی هیجان

 هوش هیجانی

 پیوند با مدرسه
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  مقدمه -2-1

و  متغیرهاي پژوهش حاضراین بخش از آن جهت اهمیت دارد که بنیاد نظري را جهت گسترش فلسفه 

، هوش هیجانی و خود هم چنین شناخت پیدا کردن نسبت به چهار چوب نظري پیوند به مدرسه

ه نظری. باید داراي بنیاد نظري محکمی باشد مبانیباید در نظر داشت که  را فراهم می آورد این کارآمدي

ها راه یافتن به فهم و تشخیص را تسهیل می کند و فرد را قادر می سازد تا حوادث گذشته را تبیین 

؛ امی و توجیه کننده مفاهیم هستنندنماید و رویدادهاي آتی را نیز پیش بینی کند در هر حال نظریه ها ح

که شامل  فصلاین این بنابر )1389له مورد سوال قرار می کیرد (شیخی ئدر غیر این صورت اعتبار مس

 ، هوش هیجانی و خودکارآمديري پیوند با مدرسهدر بخش اول ادبیات و چهار چوب نظدو بخش است 

  .بررسی می گردددر بخش بعدي به پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق و 

  پیوند با مدرسه - 2- 2

افراد است که در محیط آموزشی شامل مهربانی همدلی و پیوند به معناي ارتباط عاطفی نزدیک ما بین 

خواهد  پذیرش یک به یک اعضاي مدرسه می باشد که این پذیرش براي موفقیت تحصیلی ان امري مهم

گرایش پیوند با مدرسه را به عنوان احساس رضایت دانش آموزان از بودن در  )2005، (نمب هارد بود

و  ، کارکنانبا مدرسه عالقه و دل بستگی دانش آموزان معلمان مدرسه تعریف می کند و همچنین پیوند

  .)2005 ،(اینس مدیران وغرور به مدرسه است

روانشناسی مدرسه و ادبیات  مدرسه زمینه جامه شناختی، –اهمیت جو مدرسه و پیوند دانش آموز 

ان دانش  آموزش دارد توافق عمومی وجود دارد که محیط مدرسه محیط اجتماعی بزگی است که در

آموزان از اعتقادات ارزش ها و نگرانی هاي مشترکی بر خوردارند همچنین عملکرد انان به وسله ویژگی 

  .هاي مدرسه شکل می گیرد
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  اهمیت پیوند با مدرسه - 2-1- 2

هر بررسی عملی و تجربی با مدرسه بدون توجه به اصول نظریه ها و مکاتب و حوزه هاي آموزشی و 

روانشناسی اجتماعی نا رسا خواهد بود بحث پیوند با مدرسه بیشتر با فرایند هایی مثل رشد یافتگی 

اول به خانواده اجتماعی و تکامل ارتباط دارد که براي بهبود و بهتر شدن این فرایند ها باید در درجه 

  .موزشیآهمساالن و نظام اهمیت داد بعد 

مدرسه نخستین جایی است که بعد از خانواده بیشترین تاثیر را بر زندگی دانش آموزان دارد و تعیین  

ثیر بسیار بزرگی بر زندگی اکننده بسیاري از فرصت ها رفتار ها و کیفیت زندگیی آنان است مدرسه ت

 نی، کنکیادارد (ش بسیار مهمی بر احساس کلی فرد از اجتماع در نوجوانی نوجوانان می گذارد و نق

  .)1391، دي ومحمديشهم ، پشتنقل از پناهی، احمد ابادي ) به2007، (وهیدي الیس

اهمیت پیوند با مدرسه به دلیل رابطه آن با پیامد هاي سازگارانه مثبت و منفی است علی رغم اهمیت 

از انحراف اجتماعی درباره چگونگی تغییر است و عوامل فردي و اجتماعی پیوند با مدرسه در پیشگري 

که بر ان تاثیر می گذارد اطالعات کمی داریم بیشتر مطالعات انجام شده بر روي پیوند با مدرسه آن را به 

عنوان پیش بینی کننده برون داد دانش آموزي مفهوم سازي کردند و به عنوان یک برون داد به تنهایی در 

نظر نگرفته اند در رابطه با پیوند با مدرسه در سال هاي اخیر مطالعاتی بوده اند که کم و بیش به این 

مقدمه پرداخته اند و آن را مورد مطالعه قرار داده اند از پیوند با مدرسه از عناوینی مثل رابطه با مدرسه 

شده است که همه این مفهوم ها به همکاري عالقه به مدرسه تمایل به مدرسه و دل بستگی به مدرسه یاد 

آموز با مدرسه اشاره دارد و این اشارات با یاد گیري دانش آموزان ارتباط دارد یعنی هر چه  ارتباط دانش

دانش آموز به مدرسه و عوامل آن نگرش مثبت به آن نشان دهد یاد گیري اش بهتر خواهد بود و البته 

با مدرسه برگرفته از نظریه اجتماعی هیرشی میباشد که این این نکته را هم ذکر کرد که نظریه پیوند 

  .)1391،رضائی شریفاست (مفهوم توسط بسیاري مورد تجدید نظر قرار گرفته 

  نظریه هاي پیوند با مدرسه - 2-2- 2

در  ) حداقل2004مهمترین نظریات ارائه شده در مورد پیوند با مدرسه به وسیله کاتاالنو و همکاران (

  .سه نظریه به توسعه روابط کودکان و نوجوانان پرداخته است
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       The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and 
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Kolmogorov-Smirnov test for normality of the data and analysis ofl simple linear regression analytic 

research hypotheses Pearson's correlation coefficient was investigated. two variables at a relatively strong 

link with the school is located The following3 variables EI: Management nowhere, a reappraisal 

exploitation of excitement (16%15%) associated with the link with the school and the results show 18/0 of 

the variance associated with the school to explain emotional intelligence and ed that about emotional 

intelligence as the most powerf Is in relation to its ul variables linked to school Self-efficacy as well as 41 

/. Positive significant positive correlation was found with the link with the school and this result is 

consistent with previous results that the higher the students' self-efficacy as w ell as the link with the 

school will have more. Conclusion above findings we can say that emotional intelligence and general 
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