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های زندگی اشاره دارد. این سازه، بازنمایی از حس دلبستگی و تعهد آموز با مدرسه و دیگر جنبهپیوند با مدرسه به ارتباطات دانشچکیده: 

آموز از مورد توجه قرار گرفتن در مدرسه و داشتن حس نزدیکی به کارکنان و های دانشتجربه هبرگیرندآموز نسبت به مدرسه است و در دانش

آن  هایآوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مؤلفهانسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابط محیط مدرسه

یازدهم متوسطه شهرستان دزفول در سال تحصیلی  هپایآموزان دانش هکلیآماری این پژوهش  ه)تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد( بود. جامع

انسجام خانواده  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاسبهنفر  310این جامعه، تعداد  . ازبود 9311-9314

(SFC )مقیاس حمایت تحصیلی(SES) آوری تحصیلیتاب ه، پرسشنام) (ARL و مقیاس پیوند با مدرسه (SCS)  استفاده شد. نتایج نشان داد

 آوری تحصیلیهای تابهای حمایت تحصیلی )حمایت از سوی همساالن، پدر، مادر و معلم( و مؤلفهکه بین ترکیب خطی انسجام خانواده، مؤلفه

مثبت  هعلق و باور به قواعد( رابطهای پیوند با مدرسه )تعهد، توان، تنگری( با مؤلفهمحوری/مثبتهای ارتباطی و مسئلهآینده، مهارت گیری)جهت

بینی متغیرهای مالک در این پژوهش را دارند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل بین قابلیت پیشداری وجود دارد و مجموعه متغیرهای پیشمعنا

های بینشپیانسجام خانواده،  آوری تحصیلی وبین به ترتیب، حمایت تحصیلی، تابرگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش

  برای پیوند با مدرسه هستند. قوی

 آوری تحصیلی، پیوند با مدرسهانسجام خانواده، حمایت تحصیلی، تاب های کلیدی:واژه

Abstract: School bonding (school connectedness) refers to a communication between the student and other aspects of 

his life. This construct represents a student's sense of attachment and commitment to school, his experience of being 

attended at school and having a sense of closeness to staff and school setting. The purpose of the present study was to 

investigate the relation of family coherence, educational support and academic resilience to school-bonding and its 

components (commitment, empowerment, attachment and believing in rules). The statistical population was all 11th 

grade students studying in Dezful in the academic year 2015-2016 of which350 were selected as a sample. To measure 

the variables, the Scale of Family Coherence (SFC), Sanders and Planck's Scale of Educational Support (SES), 

Samuels's Academic Resilience Inventory (ARI) and Brown & Evans's Scale of Bonding to School (SCS) were used. 

Results showed a significantly positive relation  between family coherence, the components of academic support 

(support by peers, parents and teachers) and those of educational resilience (orientation toward future, communication 

skills and problem-oriented/ positive thinking) and components of bonding to school (commitment, empowerment, 

attachment and believing in rules). A set of predicator variables are able to predict the criterion variables for this study. 

Also, the results of the stepwise regression correlation indicated that educational support, academic resilience and 

family coherence are respectively significant predicators for a bonding to school.  
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 مقدمه

بین شود که پیشتوصیف می 9پیوند با مدرسه هساز هوسیل

ود شهای تحصیلی و اجتماعی تلقی مینیرومندی برای پیامد

 (.2096)ویتالک، 

آموزان به عالقه و دلبستگی دانشبه  پیوند با مدرسه

اشاره نسبت به مدرسه  افتخارمعلمان، کارکنان و مدیران و 

(. توافقی عمومی وجود دارد که مدارس 2001ایس، ) دارد

آموزان از محیط اجتماعی بزرگی هستند که در آن دانش

های مشترک برخوردارند. ها، معیارها و نگرانیاعتقادات، ارزش

 هوسیلآموزان به ای شناختی و عاطفی دانشهمچنین عملکرده

گیرد و یادگیری در مدرسه در های مدرسه شکل میویژگی

یک محیط اجتماعی، هم در درون و هم بیرون کالس درس 

ه در حس تعلق به مدرس(. 2092، گیرد )اسکرمنصورت می

آموزان به استانداردهای تحصیلی باال، حمایت باالی دانش

ی بافت فیزیک وبزرگسال -آموزارتباطی دانشمعلم، جو مثبت 

 .(2092 )ماکینگامبی،اجتماعی امن مربوط است 

پیوند  با تواندمتعددی می 2فردیدرونفردی و برونعوامل 

فردی که داشته باشد. ازجمله عواملی برون ارتباطبا مدرسه 

است. خانواده،  3بسیار روی آن تأکید شده، انسجام خانواده

 

های ویژه در سالپذیری کودکان بهترین نهاد جامعهاساسی

آموز نتواند در نظام زندگی است. اگر دانش هاولیحساس 

های اجتماعی و ارتباطی را رشد دهد، ممکن خانواده سرمایه

ست ممکن ا و است نتواند از پیوند با مدرسه سود چندانی ببرد

دهند، آموزان به او اهمیت میفکر کند معلمان و دیگر دانش

هایی در عنوان عاملاما قادر نخواهد بود این منابع را به

دستیابی به موفقیت و یا اجتناب از رفتارهای پر خطر مورد 

(. انسجام خانواده 2094ساالزار، -استفاده قرار دهد )استانتون

 انعنوتوان آن را بههای کارکرد خانواده است و مییکی از مؤلفه

بین اعضاء خانواده و حدی از استقالل فردی که  4پیوند عاطفی

تعریف کرد که ، کندتجربه می 1شخص در سیستم خانواده

دهد سطحی از همبستگی بین اعضاء خانواده را نشان می

 هنوادخاویژه (. خانواده، به2091)السون، روسل و اسپرینکل، 

کند. میمنسجم نقش مهمی در سازگاری نوجوانان ایفا 

 هخانوادها حاکی از آن است که کودکان متعلق به پژوهش

، توانایی خود را در تحقق بخشیدن به اهدافشان باور 6منسجم

 کنند و عالوه برفردی بیشتری را ادراک میدارند، حمایت بین

نفس باالتری دارند. نوجوانان متعلق به حس امنیت، عزت

ر، اثربخشی مثبت و منسجم رضایت از زندگی بیشت هخانواد

که کودکان حالیپذیری بیشتری نشان خواهند داد، درجامعه

بیشتر مستعد پرخاشگری و  7آشفته هخانوادمتعلق به 

هستند )موریرا، فرونتینی، بولینجر و کاناوارو،  9جوییستیزه

 انهمکارنتایج حاصل از پژوهش آنونزیانتا، هوگو، فاو و (. 2094

هم انسجام خانواده و هم کنترل  ( نیز نشان داد که6920)

در این کند. بینی میرا پیش 90تعهد به مدرسه ،1والدینی

از نظر جنسیت نیز نشان داده شد. ی اختالف معنادارپژوهش 

بین انسجام خانواده و تعهد به مدرسه در  هرابطبرای پسرها، 

که تر است. درحالیصورتی که کنترل والدینی باال باشد، قوی

ها، تأثیرات انسجام خانواده و تعهد به مدرسه بیشتر برای دختر

دخترها هم با انسجام خانوادگی باال و هم کنترل والدینی  ؛بود

 باال با احتمال بیشتری نسبت به مدرسه تعهد داشتند.

توان پیوند با مدرسه می مرتبط بافردی نبرواز دیگر عوامل 

از سوی والدین، معلمان و همساالن  99به حمایت تحصیلی

7. turbulent family 

8. aggression and conflict 

9. parental control 

10. commitment to school 

11. academic support 
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1. school connectedness 

2. external and individual factors 

3. family cohesion

 

4. emotional bond 

5. family system 

6. coherent family 

____________________                                                          ____________________                                                          

نوجوانان سراسر دنیا تقریبا یک چهارم اوقات زندگیشان 

را در مدارس و کالس درس میگذرانند و مدرسه تأثیر بالقوه 

قوی بر دانشآموزان دارد و روابط ایجادشده در کالس درس با 

معلمان و گروه همساالن میتواند تأثیر زیادی بر زندگی 

نوجوانان به ویژه بر پیامدهای اجتماعی و تحصیلی آنها داشته 

باشد )کوهن، مککاب، مایکلی و پیکرال، 2093(. طی 

سالهای اخیر، پژوهشگران حوزه آموزش و سالمت مشخص 

ساختند که پیوند اجتماعی و روانشناختی با مدرسه یک عامل 

محافظتی و رشدی برای تمام نوجوانان است )ماپفامو و موکنا، 

2093(. دانشآموزانی که احساس میکنند مورد مراقبت قرار 

میگیرند و به مدرسه خود تعلق دارند، در مدرسه موفقتر 

هستند و رفتارهای مشکلزای کمتری داخل و خارج از مدرسه 

دارند )براون و ایوانز، 2002(. این مفهوم به بهترین شکل به 



شان از تواناییخود و  هباراشاره کرد. باور نوجوان و کودکان در

طریق ادراک آنها از میزان حمایت و مراقبت بزرگساالن در 

(. کودکان و نوجوانانی 2001گیرد )بلوم، شان شکل میزندگی

ها آنشان از کنند بزرگساالن مهم در زندگیکه احساس می

شان کنند احتماال بیشتر در مدرسه و یادگیرییت میحما

 شانونوینتزل، باتل، (. 2096شوند )کرونینگر و لی، درگیر می

 هک منبع حمایت تحصیلی معتقدند هبار( در2093)و همکاران 

آموزان یک موضوع چندبُعدی موضوع حمایت تحصیلی از دانش

همساالن، -والدین و والدین-آموز، معلمدانش-است. نقش معلم

نماید که هر یک به هایی فراهم میاز حمایت تحصیلی ترکیب

تنهایی و در ارتباط با یکدیگر، نقش مهمی در کیفیت و کمیّت 

ا ها با مدرسه ایفآنآموزان و ارتباط های تحصیلی دانشفعالیت

  .کنندمی

فردی مرتبط با پیوند با مدرسه عالوه بر عوامل برون

خاص فردی برخاسته از عوامل محیطی  توان به متغیرهایمی

، نیز اشاره هستند 2های فردیساز تفاوتکه زمینه 9و وراثتی

ای، کرد )رضایی شریف، قاضی طباطبایی، حجازی و اژه

(. سازگاری با خود و محیط برای هر موجودی یک 9319

همه آدمیان نیز  هروزمررود. تالش شمار میضرورت حیاتی به

زند. ورود به مدرسه نیز ن سازگاری دور میبر محور همی عموما

به نوبه خود مستلزم مواجهه با شرایط متغیر جدیدی است که 

ها و عوامل مختلفی است؛ سازگاری با آن نیازمند کسب ویژگی

مانند  3های شخصیتیویژگی بهتوان ازجمله این عوامل می

شود، می 1زاکه باعث سازگاری با عوامل استرس 4آوریتاب

عنوان یکی از را به 6آوری تحصیلیتاب ،هاژوهش. پاره کرداش

های فردی تأثیرگذار بر پیوند با مدرسه کمتر مورد ویژگی

محدودتری از  هحوز 7شناسی تربیتیاند. روانبررسی قرار داده

آوری تحصیلی ارائه کرده است که آوری را با عنوان تابتاب

آموزان برای برخورد مؤثر و کارآمد با عنوان توانایی دانشبه

ها و فشار در مدارس در طول زمان تعریف موانع و چالش

آوری تحصیلی عامل مهمی در (. تاب2097شود )فالون، می

شود. آموزان محسوب میبهبود التزام و تعهد به مدرسه دانش

ت با مشکال آموزانیارویی دانشورآوری تحصیلی، توانایی تاب

 
1. environmental and hereditary factors 

2. individual differences 

3. personality characteristics 

4. resilience 

5. stress factors 

مزمن و مقطعی است که این مشکالت موجب کاهش تعهد و 

 شودمی 1و افت تحصیلی 9مدرسه، ترک تحصیل التزام به

 موسویهای شریف طبق بررسی(. 2001)مارتین و مارش، 

آوری باالیی در برابر مشکالت آموزانی که تاب( دانش9314)

دهند، تعهد و التزام بیشتری به تحصیلی از خود نشان می

محیط مدرسه، مواد درسی و محیط یادگیری داشته و در 

با د. یابنهای تحصیلی بیشتری دست مینتیجه به موفقیت

ا مدرسه، ب فرآیند تغییرات پیوند ، درکشد آنچه گفته بهتوجه 

هایی کـه بـاعث در درک مکانیسم را علل و پیامدهای آن، ما

 ما دتوانکند و میشوند، کمک میتـقویت پیوند با مدرسه می

هدف اصلی پژوهش دهد.  یاری 90محوررا در مداخالت مدرسه

ام جبینی پیوند با مدرسه براساس متغیرهای انسحاضر پیش

آوری تحصیلی بود. با توجه به و تاب خانواده، حمایت تحصیلی

، های پژوهشی موجوددف پژوهش و مالحظات نظری و یافتهه

مجموعه ( 9های پژوهش به این شرح آزمون شدند: فرضیه

بین )انسجام خانواده، حمایت تحصیلی از سوی متغیرهای پیش

گیری های ارتباطی، جهتپدر، مادر، همساالن و معلم، مهارت

نگری/مسئله محوری( متغیرهای مالک )توان، مثبتآینده و 

انسجام ( 2. کنندبینی میتعهد، تعلق و باور به قواعد( را پیش

آوری تحصیلی با پیوند با خانواده، حمایت تحصیلی و تاب

 چندگانه دارد. هرابطمدرسه 

 

 روش
 اجرای پژوهش، نمونه و روش آماری جامعه

 هجامعهمبستگی است. -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 شهریازدهم  هپایآموزان دختر آماری این پژوهش را تمام دانش

تشکیل داد. از این جامعه،  9314-11دزفول در سال تحصیلی 

ای گیری تصادفی چند مرحلهنفر به روش نمونه 310تعداد 

های انتخاب شدند. به این صورت که از بین تمامی دبیرستان

دبیرستان دخترانه  1دزفول  شهردخترانه آموزش و پرورش 

کالس و  3صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر دبیرستان به

 310آموز انتخاب شدند و در نهایت از هر کالس تعدادی دانش

 صورت تصادفی انتخاب شدند. نفر به
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6. academic resilience 

7. educational psychology

 

8. drop-out 

9. academic failure 

10. school-based interventions
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برای سنجش متغیر  .(SCS) مدرسهمقیاس پیوند با 

براون و ایوانز  هساخت 9پیوند با مدرسه از مقیاس پیوند با مدرسه

ماده است که  96 متشکل از مقیاس( استفاده شد. این 2002)

 ،(9مخالفم ) کامال، از بندی لیکرتدرجهبر اساس یک مقیاس 

بندی شده ( درجه4موافقم ) کامالو  ،(3موافقم ) ،(2مخالفم )

 64و بیشترین نمره آن  96مقیاس است. کمترین نمره در این 

 پیوند با مدرسه هدهند نشانباالتر، در این مقیاس  هنمر .است

، 2تعهدمقیاس: زیرمتشکل از چهار مقیاس باالتر است. این 

( 2002براون و ایوانز ) .است 1و باور به قواعد 4، تعلق3توان

ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

ی ضرایب آلفادر پژوهش حاضر، . نمودندگزارش  96/0برابر با 

های تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد مقیاسزیربرای  کرونباخ

و ضرایب به روش تنصیف  11/0و  61/0، 79/0، 64/0ترتیب به

ی که در باال ترتیب بهها مقیاسزیراین برای  6براون-اسپیرمن

روایی  دست آمده است.به 60/0و  67/0، 73/0، 61/0 ذکر شد

های بسیاری به اثبات رسیده است. این مقیاس در پژوهش هساز

، مقیاس( ساختار عاملی این 2002در پژوهش براون و ایوانز )

، مورد تأیید قرار گرفته است. 7کارگیری روش تحلیل عاملیبا به

منظور تعیین روایی مقیاس ( به9319در پژوهش سماوی )

( یک تحلیل عامل 2002پیوند با مدرسه )براون و ایوانز، 

های این مقیاس انجام شد که در اجرای ماده تأییدی روی

 ها بارماده ههمتحلیل عامل تأییدی مقیاس پیوند با مدرسه 

تمام ضرایب خود داشتند و اری با عامل مربوط به عاملی معناد

در پژوهش حاضر  (.p < 009/0بودند ) 40/0عاملی باالی 

ین کل ب هاز طریق همبستگی هر ماده با نمر مقیاساین روایی 

دار معنی > p 09/0در سطح   دست آمد کهبه 63/0تا  49/0

 .بودند

 

( 9399سامانی ) .(SFC) مقیاس انسجام خانواده

بررسی متون موجود و با  هپایرا بر  9وادهانسجام خانمقیاس 

 29این مقیاس  .ساخت( 9111الهام از الگوی ترکیبی اُلسون )

توان به میزان انسجام خانوادگی که از طریق آن می داردماده 

 
1. School Connection Scale (SCS) 

2. commitment 

3. power 

4. belonging 

5. belief in the rules 

ترین رکن پی برد و همبستگی بین افراد خانواده را که مهم

انسجام خانوادگی است، تعیین نمود. این مقیاس  هایجادکنند

شود و در تمامی از طریق فرزندان خانواده پاسخ داده می

رخودار ای و پژوهشی، از کاربرد وسیعی بهای مشاورهموقعیت

 ای کامالدرجه 1طیف لیکرت . این مقیاس بر اساس است

( و 4( موافقم )3( نه موافقم نه مخالف )2( مخالفم )9مخالفم )

ضریب پایایی این  .شودگذاری مینمره( 1موافقم ) کامال

و به روش ضریب آلفای  10/0مقیاس به روش بازآزمایی 

همچنین،  (.9399گزارش شده است )سامانی،  71/0کرونباخ 

توسط جمشیدی، رزمی، حقیقت و سامانی مقیاس پایایی این 

دست به 91/0( با روش آزمون ضریب آلفای کرونباخ 9397)

از روش  این مقیاس با استفاده در پژوهش حاضر پایایی. آمد

 99/0یب ترتبراون به-رونباخ و تنصیف اسپیرمنضریب آلفای ک

( برای 9397سامانی )در پژوهش زارع و  دست آمد.به 71/0و 

برآورد روایی از روش همسانی درونی استفاده شد. بدین صورت 

ضریب  هکه ضریب همسانی درونی آزمون از طریق محاسب

دست آمد و به 69/0همبستگی هر گویه با نمره کل به مقدار 

 مقیاساین تمام ضرایب معنادار بودند. در پژوهش حاضر روایی 

 73/0تا  19/0کل بین  ها نمراز طریق همبستگی هر ماده ب

  بود.دار معنی  > 09/0p در سطح  که محاسبه شد

 

مقیاس حمایت  .(SES) مقیاس حمایت تحصیلی

( ساخته شد.  این 2001ساندز و پالنکت )توسط  1تحصیلی

 24ز ارود و کار میبهمنظور ارزیابی حمایت تحصیلی به مقیاس

 6مقیاس حمایت تحصیلی از سوی همساالن )زیر 4ماده و 

ماده(، حمایت تحصیلی  6ماده(، حمایت تحصیلی از سوی پدر )

 6ماده( و حمایت تحصیلی از سوی معلم ) 6از سوی مادر )

 4طیف لیکرت  بر اساسماده( تشکیل شده است. این مقیاس 

 کامال و (3) ، موافقم(2) مخالفم ،(9) مخالفم کامالای درجه

( 2001ساندز و پالنکت ) .دشوگذاری مینمره (4) موافقم

های این ابزار را با استفاده از ضریب مقیاسزیرهمسانی درونی 

در  ند.نمودگزارش  13/0تا  91/0 هدامنآلفای کرونباخ در 

با استفاده از روش ضریب  مقیاسپایایی این پژوهش حاضر، 

 

ابزار سنجش   
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6. Spearman-Brown split 

7. factor analysis method 

8. Scale of Family Coherence (SFC) 

9. Scale of Educational Support (SES)  

____________________                                                          ____________________                                                          



 
 

وی س های حمایت تحصیلی ازمقیاسزیرآلفای کرونباخ برای 

مادر، حمایت تحصیلی از سوی پدر، حمایت تحصیلی از سوی 

. 10/0ترتیب معلم و حمایت تحصیلی از سوی همساالن به

ن براو-و ضرایب به روش تنصیف اسپیرمن 79/0، 77/0، 91/0

، 97/0 ی که در باال گفته شدترتیببه باالهای مقیاسزیربرای 

 خوبی جهت سبتان، که پایایی آمددست به 76/0، 74/0، 91/0

نجی سنتایج روایی گیری متغیر حمایت تحصیلی است.اندازه

این مقیاس نشان داد که مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و 

( از روایی مطلوبی جهت استفاده در ایران 2001پالنکت )

منظور بررسی روایی همگرای مقیاس حمایت برخوردار است. به

تحصیلی، ضریب همبستگی عملکرد تحصیلی )معدل کل( با 

های مربوط به حمایت تحصیلی از سوی مادر، پدر، معلم، نمره

، 44/0، 41/0ترتیب دست آمد که بهکل به هنمرهمساالن و 

 ˂ 01/0تمام ضرایب در سطح  برآورد و 41/0و  23/0، 49/0

p (. در پژوهش حاضر9310ود )سامانی و جعفری، معنادار ب، 

 هنمرمقیاس با زیراز طریق همبستگی هر  مقیاسروایی این 

 p < 09/0 دست آمد که در سطحبه 92/0تا  67/0کل بین 

 .بودند معنادار

 

پرسشنامه  .(ARI) تحصیلیآوری پرسشنامه تاب

ساخته شد و در  (2004ساموئلز )توسط  9آوری تحصیلیتاب

مناسب بودن آن تأیید شد. نسخه اصلی این  ،دو مطالعه

شود. در ایران، این پرسشنامه ماده را شامل می 40پرسشنامه 

( هنجاریابی شد. در 9312نژاد و همکاران )توسط سلطانی

ماده تقلیل  21های این پرسشنامه به ایرانی تعداد ماده هنسخ

پرسشنامه سه عامل با عناوین  ها برای ایننآ. در پژوهش یافت

و  3گیری آینده، جهت2های ارتباطیمهارت

 یک درتأیید شدند. این پرسشنامه  4نگریمحوری/مثبتمسئله

، (9مخالفم ) کامالای که به صورت درجه 1طیف لیکرت 

 کامالو  (4) ، موافقم(3خالفم )، نه موافقم و نه م(2) مخالفم

( پایایی نسخه 2004. ساموئلز )شودمیگذاری نمره (1) موافقم

 91/0با روش آلفای کرونباخ ای این پرسشنامه را ماده 40

ضرایب پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر  محاسبه نمود.

های مقیاسزیربا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای 

گیری آینده و های ارتباطی، جهتمهارت

و  67/0، 62/0، 73/0ترتیب نگری، بهمحوری/مثبتمسئله

های مقیاسزیربراون برای -اسپیرمن ضرایب به روش تنصیف

که پایایی  آمددست به 62/0، 69/0، 61/0ترتیب به مذکور

آوری تحصیلی است. گیری متغیر تابجهت اندازه مناسبی

( مطلوب 2004روایی سازه این پرسشنامه در پژوهش ساموئلز )

( برای 9312ژاد و همکاران )ندر پژوهش سلطانی ارزیابی شد.

وش های اصلی با ردستیابی به ساختار سه عاملی تحلیل مؤلفه

ماده به علت بار عاملی  99انجام شد و  1چرخش واریماکس

و مساوی روی بیش از  معنادارو یا به دلیل بار  3/0کمتر از 

نژاد و یک عامل حذف شدند. بنابراین، در پژوهش سلطانی

منظور انجام روایی محتوایی و تأیید تطابق ( به9312همکاران )

در جامعه ایرانی تقلیل  ماده 21به  ماده 40ها از ماده ،فرهنگی

روایی  ،ایماده 21با استفاده از نسخه  . در پژوهش حاضریافت

ین کل ب هنمرمقیاس با زیراز طریق همبستگی هر  مقیاساین 

 معنادار p < 09/0 دست آمد که در سطح به 79/0تا  66/0

 بود.

 

 هایافته
ها را بر حسب کنندههای آماری شرکتویژگی 9جدول 

حمایت تحصیلی از سوی همساالن، حمایت تحصیلی های نمره

های گیری آینده، مهارتاز سوی پدر، مادر و معلم، جهت

نگری، تعهد، توان، تعلق و باور و محوری/مثبتارتباطی، مسئله

 دهد.پیوند به مدرسه نشان می
 
 

 

 

 

 

 
1. Academic Resilience Inventory (ARI)   

2. communication skills 

3. future orientation 
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4. problem-oriented / positive-thinking

 5. varimax rotation method 
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 9جدول 

یلی و آوری تحصانسجام خانواده، حمایت تحصیلی، تابدر متغیر  کنندگانشرکتهای ، کمترین و بیشترین نمرهاستاندارد میانگین، انحراف 
  هانهای آمقیاسزیرو پیوند با مدرسه 

 

 متغیر

 
M 

 
SD 

 

 کمترین

 

 بیشترین

 انسجام خانواده

 حمایت تحصیلی از سوی همساالن

 تحصیلی از سوی پدرحمایت 

 حمایت تحصیلی از سوی مادر

 حمایت تحصیلی از سوی معلم

 گیری آیندهجهت

 های ارتباطیمهارت

 نگریمحوری/مثبتمسئله

 پیوند با مدرسه

 تعهد

 توان

 تعلق

 باور به قواعد

99/91 

96/96 

20/91 

74/20 

62/96 

91/33 

91/10 

02/22 

29/43 

26/99 

49/1 

09/99 

46/99 

97/90 

67/4 

21/4 

14/3 

21/1 

04/1 

13/7 

4 

94/7 

47/2 

63/2 

04/2 

24/2 

12 

6 

6 

6 

6 

96 

29 

1 

22 

4 

4 

1 

4 

940 

20 

24 

24 

24 

41 

61 

30 

64 

96 

96 

96 

96 

 

    

.گزارش شده است 2جدول  رسون بین متغیرهای پژوهش در ضرایب همبستگی پی

 

 
 2جدول 

 کنندگانمالک در شرکتبین و متغیرهای پیشبه  ماتریس همبستگی مربوط 

  متغیر 2 1 3 4 5 6 7 8 9 21 22 21

 9 انسجام خانواده 9           
حمایت تحصیلی از  77/0** 9          

 سوی همساالن

2 

حمایت تحصیلی از  79/0** 11/0** 9         

 سوی پدر

3 

حمایت تحصیلی از  04/0 97/0** 39/0** 9        

 سوی مادر

4 

حمایت تحصیلی از  90/0** 41/0** 42/0** -93/0* 9       

 سوی معلم

1 

 6 گیری آیندهجهت 36/0** 26/0** 37/0** 94/0** 21/0** 9      

های مهارت 21/0** 24/0** 49/0** -34/0** 29/0** 19/0** 9     

 ارتباطی

7 

مسئله  37/0** 39/0** 31/0** 94/0** 26/0** 62/0** 10/0** 9    

 نگریمحوری/مثبت

9 

 1 تعهد 21/0** 91/0** 22/0** 00/0 21/0** 26/0** 91/0** 39/0** 9   

 90 توان 20/0** 92/0** 94/0** 09/0 91/0** 29/0** 092/0 21/0** 71/0** 9  

 99 تعلق 21/0** 27/0** 39/0** -06/0 96/0** 30/0** 22/0** 39/0** 71/0** 10/0** 9 

 92 باور به قواعد 29/0** 20/0** 91/0** 003/0 99/0** 91/0** 91/0** 21/0** 72/0** 39/0** 41/0** 9
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دومین مرحله در همبستگی کاننی تعیین تعداد بُعدهای 

بین و الزم برای درک ارتباط بین مجموعه متغیرهای پیش

. از لحاظ نظری، تعداد متغیرها استمجموعه متغیرهای مالک 

یا بُعدهای کاننی برابر با تعداد مجموعه کوچکتر )متغیرهای 

)رمضانی،  نیستند معنادارهمه آنها  و لزوما استمالک( 

بین و بُعدهای کاننی برای متغیرهای پیش 3(. جدول 9391

 دهد.آموزان نشان میک را در دانشمال

شود تعداد ُبعدهای مشاهده می 3جدول  درهمان طور که 

متغیر  4که همانند مجموعه کوچکتر ) است 4کاننی برابر 

( و بُعد دوم p  ،73/3 = F  =009/0مالک( است. در ُبعد اول )

(009/0 = p ،93/2 = Fمعنا )( 66/0دار و در ُبعد سوم=  p ،

11/0 = F( و در بُعد چهارم )16/0 = p ،17/0 = F )دار معنا

ضرایب کاننی استاندارد و ضرایب ساختاری  1. جدول نیستند

بین و مالک در بُعد اول و دوم را برای مجموعه متغیرهای پیش

دهد.کاننی نشان می

 
 3جدول 

های آینده، مهارت گیریحمایت تحصیلی از سوی همسال، پدر، مادر و معلم، جهت انسجام خانواده،بین بُعدهای کاننی برای متغیرهای پیش 
 آموزانهای تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد در دانشنگری با مؤلفهمحوری/مثبتمسئلهارتباطی و 

همبستگی  بُعد

 کاننی

لمبدای  کاننی همبستگی مجذور

 ویلکز

 (pی )معنادارسطح  F 𝐝𝐟𝟏 𝐝𝐟𝟐 نسبت

9 

2 

3 

4 

11/0 

49/0 

96/0 

90/0 

34/0 

23/0 

021/0 

09/0 

66/0 

79/0 

13/0 

19/0 

73/3 

93/2 

11/0 

17/0 

92 

6 

4 

2 

269 

204 

996 

903 

009/0 

009/0 

66/0 

16/0 

 

 شودتلقی می معنادار ≥ 30/0ضریب ساختاری باالی 

ضریب ساختاری باالی  4. بنابراین، در جدول (9391)رمضانی، 

اول از بین متغیرهای  شوند. در بُعدتفسیر می معنادار 30/0

سجام نگری، انمحوری/مثبتمسئلهترتیب اهمیت، بین بهپیش

خانواده، حمایت تحصیلی از سوی معلم، حمایت تحصیلی از 

های سوی همساالن، حمایت تحصیلی از سوی مادر و مهارت

بین سهم بیشتری در ترکیب خطی متغیرهای پیش ،ارتباطی

ترتیب متغیرهای توان، تعهد، از سوی دیگر در این بُعد بهرند. دا

ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در به تعلق و باور به قواعد

ترکیب خطی متغیرهای مالک دارند. به عبارت دیگر، در بُعد 

وسیله ، تعهد، تعلق و باور به قواعد بهاول متغیرهای توان

ام خانواده، حمایت نگری، انسجمحوری/مثبتمتغیرهای مسئله

تحصیلی از سوی معلم، حمایت تحصیلی از سوی همساالن، 

، های ارتباطیحمایت تحصیلی از سوی مادر و مهارت

ری، نگمحوری/مثبتباال در مسئله هشوند. نمربینی میپیش

انسجام خانواده، حمایت تحصیلی از سوی معلم، حمایت 

ی مادر و تحصیلی از سوی همساالن، حمایت تحصیلی از سو

باال در توان، تعهد، تعلق و باور به  هبا نمر های ارتباطیمهارت

 34/0( 𝑅2𝑐قواعد همراه است و مقدار ضریب تعیین کاننی)

که مقدار واریانس مشترک بین دو مجموعه کاننی  است

 کند.بین و مالک را تبیین میمتغیرهای پیش

وعه ضرایب ساختاری و استاندارد برای مجم 4جدول 

عد دوم کاننی را نیز نشان بین و مالک در بُ متغیرهای پیش

 و با توجه به اینکه فقط دارای 4براساس جدول  دهد.می

شوند، در بُعد دوم، از تفسیر می 30/0ضرایب ساختاری باالی 

بین حمایت تحصیلی از سوی معلم، بین متغیرهای پیش

االن و حمایت تحصیلی از سوی همس

ر ترکیب دترتیب بیشترین سهم را نگری بهمحوری/مثبتمسئله

بین دارند و از سوی دیگر، در این بُعد از خطی متغیرهای پیش

 ترتیبتعلق، توان و باور به قواعد به ،کبین متغیرهای مال

اهمیت بیشترین سهم را در ترکیب خطی متغیرهای مالک 

تحصیلی از سوی  باال در حمایت هبه عبارتی دیگر، نمر .دارند

و  معلم، حمایت تحصیلی از سوی همساالن

ه تعلق، توان و باور بباال در  هنگری با نمرمحوری/مثبتمسئله

 23/0( 𝑅2𝑐و مقدار ضریب تعیین کاننی )همراه است قواعد 

 بین دو مجموعه متغیرهای  که مقدار واریانس مشترک است

 کند. بین و مالک را تبیین میپیش
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    4 جدول
)انسجام خانواده، حمایت تحصیلی از سوی همسال، پدر، مادر و معلم، بین ضرایب ساختاری و کاننی استاندارد بین مجموعه متغیرهای پیش

 وزانآمنگری( و مالک )تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد( بُعد اول و دوم در دانشمحوری/مثبتهای ارتباطی و مسئلهآینده، مهارت گیریجهت
 بُعد اول بُعد دوم

ضرایب کاننی  متغیر

 استاندارد

 ضرایب ساختاری ضرایب کاننی استاندارد ضرایب ساختاری

97/0 

42/0 

31/0 

49/0 

79/0 

21/0 

91/0 

27/0 

033/0 

99/0 

93/0 

001/0 

91/0 

99/0 

22/0 

19/0 

39/0 

13/0 

39/0- 

36/0 

42/0 

30/0- 

39/0 

17/0 

41/0 

33/0 

21/0 

32/0 

31/0 

22/0 

32/0 

62/0 

 انسجام خانواده

 حمایت تحصیلی از سوی همساالن

 حمایت تحصیلی از سوی پدر

 حمایت تحصیلی از سوی مادر

 حمایت تحصیلی از سوی معلم

 گیری آیندهجهت

 های ارتباطیمهارت

 نگریمحوری/مثبتمسئله

23/0  34/0  𝑅2𝑐 

21/0- 

17/0 

93/0 

39/0 

070/0- 

10/0 

60/0 

37/0 

93/0 

91/0 

04/0 

64/0 

17/0 

61/0 

19/0 

43/0 

 تعهد

 توان

 تعلق

 باور به قواعد

 

 

بین متغیری بین متغیرهای پیش برای بررسی روابط چن

های آماری رگرسیون چندگانه به های مالک، از روشو متغیر

نتایج  1 ( استفاده شد. جدولEnterهای ورود مکرر )روش

 انسجام خانواده،مربوط به ارتباط  تحلیل رگرسیون چندگانه

ر دآوری تحصیلی با پیوند با مدرسه حمایت تحصیلی و تاب

 دهد.نشان می ( راEnterآموزان با روش ورود مکرر )دانش

شود، بر اساس نتایج مشاهده می 1طور که در جدول همان

 حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود مکرر 

 

(Enter ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی بین ،)

بین انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و متغیرهای پیش

و ضریب  MR = 10/0آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه تاب

دار معنا p = 009/0که در سطح  است RS = 21/0تعیین 

درصد واریانس متغیر  21حدود  6است. با توجه به نتایج جدول 

بین انسجام خانواده، مدرسه توسط متغیرهای پیشپیوند با 

. استآوری تحصیلی قابل تبیین حمایت تحصیلی و تاب

 شود. پژوهش تأیید می 2 هبنابراین، فرضی
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 1 جدول

آموزان انشدآوری تحصیلی با پیوند با مدرسه در انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاببین متغیرهای پیشایند  نتایج رگرسیون چندگانه 
 (enterبا روش ورود مکرر )

 

 بحث
انسجام خانواده، حمایت  هحاضر بررسی رابط هدف پژوهش

های آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مؤلفهتحصیلی و تاب

 هفرضیخصوص  در آن )تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد( بود.

جام بین )انسپژوهش مبنی بر اینکه مجموعه متغیرهای پیش 9

مادر، همساالن و معلم،  خانواده، حمایت تحصیلی از سوی پدر،

نگری/مسئله گیری آینده و مثبتهای ارتباطی، جهتمهارت

)توان، تعهد، تعلق و باور به قواعد( محوری( متغیرهای مالک 

بینی ها نشان داد که چنین پیشکنند، یافتهبینی میرا پیش

این  .شودپژوهش تأیید می 9 هفرضیبنابراین،  .امکان پذیر است

(، وانگ و 2094های موریرا و همکاران )یج پژوهشیافته با نتا

(، 2091(، مو و سینگ )2094(، کرایگ و اسمیت )2093اکلز )

(، حجازی و 9314و عسکریان ) وفاییان(، 2001مورای )

، بیاتی (9391(، قاضی طباطبایی و همکاران )9312همکاران )

و شریف  (9311) (، بشارت و همکاران9316و همکاران)

پژوهش نیز  2 هدر مورد فرضی. است( همخوان 9314موسوی )

انسجام خانواده، حمایت تحصیلی بین چندگانه  همبنی بر رابط

ایج نتپیوند با مدرسه،  آوری تحصیلی با متغیر مالکو تاب

غیر بین با متداری بین متغیرهای پیشمعنا هنشان داد که رابط

شود. پژوهش تأیید می 2  هیمالک وجود دارد. بنابراین، فرض

توان گفت که روابط عاطفی پدر و ها میدر تبیین این یافته

شدن مادر با فرزندان نقش بسیار مهمی در فرآیند اجتماعی

هایی که والدین رفتارهای کودکان و نوجوانان دارد. در خانواده

آمیز دارند و با فرزندان خود نیز همدلی و تعامل مثبت محبت

کودکان نیز با رفتارهای اخالقی مثبت و توأم با  عموالمدارند، 

احترام با دیگران ارتباط برقرار خواهند کرد. اگر پدر و مادر 

شان داشته باشند و همواره ای با فرزندانروابط گرم و صمیمانه

نیازهای کودکان خود را از راه مطلوب و در حد لزوم تأمین 

 هصنفس پا به عراعتمادبهکودکان و نوجوانان با غرور و کنند. 

گذارند و در حل مشکالت به خود ترس و زندگی اجتماعی می

طور ها و بهها، معلمدهند و با دوستان، همکالسیبیم راه نمی

کلی با محیط، اجتماع و مدرسه مشکلی نخواهند داشت. نتایج 

 هخانواد( نشان داد که در 9312) و همکاران حجازی همطالع

ایمن به والدین و همچنین، دلبستگی به  منسجم، دلبستگی

بینی پیوند با مدرسه را دارد. پیوند عاطفی همساالن توان پیش

و دلبستگی به والدین از طریق ارضاء نیازهای ارتباط، 

شایستگی و خودمختاری زمینه را برای ارتباط با مدرسه فراهم 

کند. به عبارت دیگر، ویژگی دلبستگی ایمن یعنی هدایت می

گری شناختی به او فرصت د به سوی استقالل و جستجوفر

ارتقاء کارآمدی و احساس شایستگی را داده و در نتیجه او را 

همبستگی  شاخص آماری

 MRچندگانه 

ضریب تعیین 
RS 

 Fنسبت 

 P احتمال

 (β( و )Bضرایب رگرسیون )

 3 1 2 پیش بین متغیر

 99/0 33/0 انسجام خانواده
79/42F =  

009/0 p =  

02/0 B =  

33/0β =  

14/9t =  

09/0p =  

 

 

 

 حمایت تحصیلی

 
49/0 23/0 

39/14F =  

009/0 p =  

003/0B =  

94/0β =  

66/2t =  

09/0p =  

02/0 B =  

40/0β =  

66/7t =  

09/0p =  

 

 

 

 

 آوری تحصیلیتاب
10/0 21/0 

41/39F =  

009/0 p =  

04/0B = 

99/0β =  

92/2t =  

03/0p =  

02/0B =  

31/0β =  

22/9 t =  

09/0p =  

01/0 B =  

31/0β =  

33/2t =  

02/0p =  
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ایمن با همساالن و بافت مدرسه  هرابطبرای ارتباط و برقراری 

که نوجوانانی که دارای دلبستگی نا سازد. درحالیآماده می

وند شاز طرف والدین نادیده گرفته می ،هستندایمن با والدین 

گیرند، در دوران آمیز والدین قرار مییا مورد رفتار خشونت

ان بتو احتماالمدرسه پیوند و ارتباط کمتری با مدرسه دارند. 

دادن گفت که عدم پیوند عاطفی با والدین موجب از دست

 کننده و مثبت درصورتی حمایتتوانایی ایجاد روابط جدید به

شود و به همین دلیل به سختی به حمایت و جوان مینو

دهد )حجازی و رفتارهای مثبت در روابط توجه نشان می

 (.9312همکاران، 

فردی قوی، های ارتباطی بیناز طرف دیگر، مهارت

سازد. آموزان را برای حفظ روابط سالم توانا میدانش

 آموزانی که احساس ارتباط با مدرسه بیشتری گزارشدانش

های اجتماعی مختلف کنند، دارای دوستان زیادی از گروهمی

آموزانی که احساس ارتباط کمتر و دانش ،هستند. در مقابل

اند، ، از لحاظ اجتماعی منزویدارندتری با مدرسه پیوند ضعیف

یا دوستان کمتری در مدرسه و بیرون از مدرسه دارند. بنابراین، 

ن و حمایت همساالن در توان گفت که دلبستگی به همساالمی

ارتباط با مدرسه نقش مهمی دارد. زمانی که فرد احساس کند 

در گروه اجتماعی همساالن و دوستان مورد پذیرش، حمایت 

تحصیلی  هزمینو احترام واقع شده است و از سوی همساالن در 

تواند بر پیامدهای تحصیلی کند، میهایی دریافت میراهنمایی

. ذاردتأثیر بگ ها با مدرسهنو ارتباط بهتر آ انآموزو سالمت دانش

 آموزان با مدرسه وای در پیوند دانشکنندهمعلم، نقش تعیین

ترین عامل در پیوند پیشرفت تحصیلی او دارد. مهم

در دوره ابتدایی، دلبستگی به ویژه هبآموزان با مدرسه دانش

مندی یا معلم است. سبک و روش معلم در کالس سبب عالقه

شود و آموز نسبت به درس، کالس و مدرسه میتنفر دانش

فردی و های بینتجربیات شیرین یا تلخی را برای ارتباط

آورد. برخوردهای درون کالس وجود میاجتماعی بعدی او به

ود و شآموزان میگیری و استحکام شخصیت دانشسبب شکل

 امعهگیرد که چگونه در بین دیگران و در جآموز یاد میدانش

لی، )میرکماو با محیط پیوند بهتری برقرار کند زندگی کند 

آوری تحصیلی در (. از سوی دیگر، در تبیین نقش تاب9314

 9گریخود تعیین هنظریبینی پیوند با مدرسه بر اساس پیش

وجوی تجاربی هستند تا توان گفت که افرادی که در جستمی

 
1. self-deterministic theory 

 شند و در راستایها نیازهای اساسی خود را تحقق بخآن بوسیل

آوری بیشتری دارند و این هدف پافشاری بیشتری کرده و تاب

بندند، در کار میرویکردهای حل مسئله را در حل مشکالت به

شوند های آموزشی میمحیط مدرسه نیز بیشتر درگیر فعالیت

ی های تحصیلی بعدو عملکرد تحصیلی بهتری در گذار به دوره

آموزان در ارتباط با محیط دانشتوان گفت این دارند و می

 مدرسه از سازگاری باالتری برخوردارند.

وم نی این فرضیه در بُعد دکانعالوه بر این، در نتایج تحلیل 

بین انسجام خانواده و حمایت تحصیلی از سوی پدر و  هرابط

با پیوند با  های ارتباطیمهارتو گیری آینده جهتمادر، 

( تعهد، توان، تعلق و باور به قواعدهای آن )مدرسه و مؤلفه

های مورای ناهمخوان با پژوهش و در نتیجهدار نشده معنا

( 2091مو وسینگ ) و (2091(، کوین و همکاران )2001)

نشدن نقش انسجام خانواده و حمایت  معنادار است. در تبیین

تحصیلی از سوی پدر و مادر در رابطه با پیوند با مدرسه و 

 علت احتماالهای آن )توان، تعهد، باور به قواعد و تعلق( مؤلفه

چراکه طی روند ؛ آن را به برخی از عوامل محیطی نسبت داد

ای زیادی ازجمله رشد از کودکی به نوجوانی متغیرهای مداخله

حمایت از سوی معلمان، دوستان و همساالن در محیط مدرسه 

برد. وقتی افراد از اوایل کودکی وجود دارد که فرد از آن بهره می

یابند وقت بیشتری را به اواخر کودکی و نوجوانی انتقال می

روابط با دیگران، ازجمله  هتوسعبیرون از خانه در تعامل و 

گذرانند. از سوی دیگر، در ها و همساالن میهمکالسی

عنوان عامل محافظت ها بر نقش روابط با همساالن بهپژوهش

سالمت روان و بسیاری دیگر از پیامدهای اجتماعی و  هکنند

ه داشتن بطوری که تعلقاند. بهرشدی نوجوانان تأکید کرده

وه همساالن که رفتارهای غیرمسئوالنه ثباتی از گربی شبکه

)مانند زورگویی و شعار نوشتن روی دیوار( را حمایت کند، 

های مدرسه درگیر آموزان به احتمال کمتری در فعالیتدانش

شود، سطح پیشرفت شان کمتر میشوند، پیوند با مدرسهمی

 شاید بتوانافتد. شان به خطر میسالمتآید و ا پایین میهآن

، گفت که با توجه به اهمیت نقش حمایت معلم و همساالن

تواند بر داشتن ارتباط ضعیف با معلم و دوستان که می

آموز در برقراری ارتباط بهتر با مدرسه تأثیر نفس دانشعزت

آموز بگذارد، تأثیر حمایت والدین در پیوند با مدرسه برای دانش

فرزندان این والدین با اینکه از پیوند و  لزومارا کمرنگ کند و 
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وردارند اما قادر به ارتباط مؤثر تعهد عاطفی با والدین خود برخ

با مدرسه نباشند. همچنین، نوجوانی سنی است که 

شود و ممکن است گرایی بسیار دیده میآلگرایی و ایدهآرمان

های انسجام خانواده و حمایت تحصیلی در گزارش مقیاس

 دروالدین خود سوگیری کرده و گزارش درستی ارائه ندهند. 

های ارتباطی گیری آینده و مهارتهتدار نشدن جاتبیین معن

به دالیلی از جمله برآورده  توانمی طه با پیوند با مدرسهرابدر 

آموزان اشاره نمود. به اعتقاد دانششناختی نشدن نیازهای روان

تواند در برآوردن اهداف و نیازهای آموزان، مدرسه نمیدانش

 ندادن امکان خوداستقاللی عالوه،ها کمک کند. بهپیشرفت به آن

اهداف آموزشی و رسیدن به  آموزان در جهتبه دانش

ها و همچنین، عدم آنهای یادگیری دهی به فعالیتجهت

دلبستگی به کارکنان مدرسه از جمله مدیر و معاونین به دلیل 

آن دسته از  شدهآموزان باعث ها با دانشنآروابط بد 

یلی برخوردارند، نسبت به آوری تحصآموزانی که از تابدانش

 مدرسه احساس تعلق نکنند.

از محدودیت های این پژوهش عدم توانایی تعمیم به  

همچنین تنها ابزار  پسران و سایر مقاطع تحصیلی است.

 هجنبآوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه بود که جمع

دهی دارد. به همین دلیل خالی از اشکال و خودگزارش

وهش این پژ شودپیشنهاد میگویی نیست. سوگیری در پاسخ

نند بین دیگری ماپسران انجام گیرد و متغیرهای پیش با نمونه

پروری، متغیرهای های فرزندپذیری خانواده، سبکانعطاف

الس ک آموزان، ساختارشخصیتی، تاریخچه موفقیت قبلی دانش

درس )ارزش تکلیف، مفید بودن، وضوح شیوه ارزشیابی و 

تدریس معلمان( و ساختار یا جوّ مدرسه را مورد استفاده قرار 

های حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر با توجه به یافته دهند.

اهمیت نقش حمایت و روابط معلم بر کیفیت ارتباط و پیوند 

منظور شود بهاد میبه معلمان پیشنه ،آموزان با مدرسهدانش

ها نن با مدرسه، تعامل مثبتی را با آآموزاافزایش پیوند دانش

آموزانی را که از جانب خانواده و گروه برقرار سازند تا دانش

اند شناسایی کرده و مورد حمایت روانی همساالن طرد شده

خود قرار دهند و بدین طریق با آموزش برقراری تعامل مثبت 

فردی بینبین همساالن و حفظ روابط  و احترام متقابل

ها با مدرسه کمک کنند. آنآموزان به پیوند بهتر دانش
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مجله  .زناشویی مشکالت و اولیه ناسازگار هایسازهروان

 .27-44، 2، روانشناسی خانواده

 (. رابطه9316). زاده، س.، و رجب، ابیانی، ب.، افروز، غ.، قاسم

 در زندگی کیفیت و روان سالمت با والدینی استرس

مجله . یک نوع دیابت به مبتال فرزند دارای مادران

 .21-40، 9، روانشناسی خانواده

 .و سامانی، س .،جمشیدی، ب.، رزمی، م.، حقیقت، ش

پذیری خانواده با ابعاد (. رابطه انسجام و انعطاف9397)

 ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران .گراییکمال

2 ،201-911. 

بینی ارتباط (. پیش9312) .و رنجبر، غ .،ای، جحجازی، ا.، اژه

  با مدرسه بر اساس دلبستگی به والدین و همساالن.

 .93-17، 33 پژوهی،فصلنامه خانواده 

ای، و اژه .،رضایی شریف، ع.، قاضی طباطبایی، م.، حجازی، ا

آموزان درباره پیوند با (. بررسی دیدگاه دانش9319) .ج

-931، 9،   مجله روانشناسیمدرسه: یک مطالعه کیفی. 

96 . 

های ویژگی (. بررسی رابطه هوش هیجانی،9391) .رمضانی، ف

سالمت روان در بین  خالقیت هیجانی با شخصیت و

نامه . پایاندانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، 

 دانشگاه شهید چمران اهواز.

انسجام و  هرابط(. بررسی 9397) .و سامانی، س .،زارع، م

فصلنامه گرایی فرزندان. پذیری خانواده در هدفانعطاف

 . 97-36، 93 ،خانواده پژوهی

-علّی برای همبستگی خانوادگی (. مدل9399) .سامانی، س

نامه دکتری روانشناسی . پایاناستقالل عاطفی و سازگاری

تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه 

 شیراز.
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(. بررسی کفایت 9310) .و جعفری، م .،سامانی، س

سنجی مقیاس حمایت تحصیلی )نسخه های روانشاخص

 .47-60، 9مجله مطالعات آموزش و یادگیری، فارسی(. 

و توانایی یوسفیان،  .،نژاد، م.، آسیابی، م.، ادهمی، بسلطانی

سنجی پرسشنامه های روان(. بررسی شاخص9312) .س

 ،گیری تربیتیفصلنامه اندازه(. ARIآوری تحصیلی )تاب

39 ،31-97. 

آزمایش و مقایسه مدل رابطه علّی پیوند (. 9319). سماوی، ع

انداز آینده، باورهای خودکارآمدی با مدرسه، چشم

مت گری امید و سالتحصیلی، عملکرد تحصیلی با میانجی

آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر بندر روانی دانش

نامه دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، . پایانعباس

وانشناسی، دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم تربیتی و ر

 اهواز.

آوری تحصیلی و التزام تاب(. 9314) .شریف موسوی، ف

. اولین همایش ملی های شهر قمتحصیلی در هنرستان

های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات پژوهش

اجتماعی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی 

 سروش حکمت مرتضوی.

(. 9391) .و رضایی شریف، ع .،یی، م.، حجازی، اقاضی طباطبا

های مسئله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین تئوریآزمون 

 ،مجله بررسی مسائل اجتماعی ایرانآموزان ابتدایی. دانش

2 ،939-993. 

. تهران: روابط انسانی در آموزشگاه(. 9314) .میرکمالی، م

 یسطرون نشر.

تأثیر کنترل (. 9314) .و عسکریان، م .،وفائیان، د.، نیوشا، ب

اطر خرفتار در خانواده بر کیفیت زندگی در مدرسه و تعلق

آموزان دختر دبیرستانی شهرستان به مدرسه در دانش

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی زرندیه. 

شناسی، مطالعات اجتماعی فرهنگی، دانشگاه آزاد و روان

 .9-7، اسالمی واحد ساوه
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