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Abstract 

The present study aimed to determine the role of perceived classroom 

environment, academic optimism and academic emotions in predicting the 

female students’ school bonding. The research method is a descriptive 

correlation. The statistical population of the study consisted of all female 

students of the second secondary school in Rasht in the academic year of 

2019-2020, among whom 170 people were selected as the sample using 

the cluster random sampling method. Finally, 150 healthy questionnaires 

were analyzed. To collect data from Rezaei-Sharif, et al school bonding 

questionnaire (2014), Gentry, et al perceived classroom environment 

questionnaire (2002), the Schannen-Moran, et al academic optimism 

questionnaire (2013). And Pekran, et al academic emotions questionnaire 

(2002) were used. Pearson correlation coefficient and regression analysis 

tests were used to analyze the data. The findings showed that there was a 

significant positive relationship between perceived classroom 

environment, academic optimism and positive academic emotions 

associated with female students’ school bonding and a significant negative 

relationship between negative academic emotions and transplantation with 

female students’ school bonding (0/01). Also, the results of regression 

analysis revealed that 73% of the variance of the female students’ school 

bonding is based on the Perceived classroom, academic optimism and 

predictable academic emotions. Therefore, it can be concluded that 

perceived classroom environment, academic optimism and academic 

emotions are among the variables related to the students' school bonding. 
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 هایهیجان و تحصیلی بینیخوش، کالس محیط از ادراک نقش
دختر آموزاندانش مدرسۀ با پیوند بینیپیش در تحصیلی
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 چکیده

های بینی تحصیلی و هیجانخوش، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش ادراک از محیط کالس

صیفی از تو، آموزان دختر انجام گرفت. روش پژوهشبینی پیوند با مدرسة دانشتحصیلی در پیش

آموزان دختر دورة متوسطة دوّم ناحیة یک وع همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را تمامی دانشن

با استفاده از روش  هاآندادند که از میان تشکیل می 1398-99 سال تحصیلیشهر رشت در 

 150 درنهایتعنوان نمونه انتخاب شدند که نفر به 170تعداد ، ایگیری تصادفی خوشهنمونه

شریف ها از پرسشنامة پیوند با مدرسة رضاییآوری دادهة سالم وارد تحلیل شد. برای جمعپرسشنام

پرسشنامة ، (2002ران )او همک Gentryپرسشنامة ادراک از محیط کالس ، (1393و همکاران )

های تحصیلی ( و پرسشنامة هیجان2013و همکاران ) Tschannen-Moranبینی تحصیلی خوش

Pekran ضریب همبستگی  هایآزمونها از داده وتحلیلتجزیه( استفاده شد. برای 2002) و همکاران

بینی شخو، ها نشان داد بین ادراک از محیط کالسپیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته

اری و آموزان دختر رابطة مثبت معنادهای تحصیلی مثبت با پیوند با مدرسة دانشتحصیلی و هیجان

آموزان دختر رابطة منفی معناداری وجود دارد های تحصیلی منفی با پیوند با مدرسة دانشبین هیجان

درصد از واریانس پیوند با مدرسة  73نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که ، (. همچنین01/0)

ابل های تحصیلی قبینی تحصیلی و هیجانخوش، ادراک از محیط کالس بر اساسآموزان دختر دانش

معنادار  ،های تحصیلی در کنار دو متغیر دیگرنقش هیجان، ی است که با توجه به ضرایب بتابینپیش

های انبینی تحصیلی و هیجخوش، توان نتیجه گرفت که ادراک از محیط کالسمی، بنابراین؛ نیست

 آموزان هستند.تحصیلی از متغیرهای مرتبط با پیوند با مدرسة دانش

 :های کلیدیواژه
 تحصیلی هایهیجان، تحصیلی بینیخوش، کالس محیط از ادراک، مدرسه با پیوند

 
 ستا محقق اردبیلی دانشگاهتربیتی  یشناسروان رشتهکارشناسی ارشد  نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

چون زمان ، استآموزان در زندگی دانش یمهممدرسه بُعد 
فرصت مناسبی را  طورهمینکنند؛ زیادی را در آن سپری می

 هاآنبه رشد سالم  که نمعاونان و همساال، برای ارتباط با معلّمان
(. یکی از عواملی Shuling, 2015آورد )فراهم می، کندکمک می

آموز با که موجب ایجاد احساس وابستگی یا ارتباط دانش
 ,Allen & Boyleاست ) 1پیوند با مدرسه، شودمدرسه می

کنندة قدرتمند برای یک محافظت وانعنبه(. پیوند 2016
و  Oelsner(. Johnson, 2019نوجوانان شناخته شده است )

 ،( پیوند با مدرسه را شامل مشغولیت در مدرسه2010) همکاران
دانند. طبق ها و باور نسبت به مدرسه میتعهد به ارزش

پیوند قوی با مدرسه با تأثیر مثبتی بر ، شدهانجام هایپژوهش
سالمت ، (Ma & Chan, 2020) شناختیروان سازگاری

تمایل ، (Castro‑Kemp et al., 2019اجتماعی )-عاطفی
در  فردیآموزان برای کمک به هنگام مواجه با استرس بیندانش

( Arslan, 2018سالمت روان )، (La Salle etal., 2018مدرسه )
( همراه است. Konishi et al., 2017و مشکالت رفتاری کمتر )

تواند پیامدهای مثبتی را در پیوند با مدرسه می آنجائی که از
ر بینی عوامل اثرگذار بپیش، آموزان به دنبال داشته باشددانش

 آموزان مؤثر است.پیوند با مدرسة دانش
آموزان رابطه عواملی که با پیوند با مدرسة دانش ازجمله

 ندةکن. محیط کالس منعکساست 2ادراک از محیط کالس، دارد
آموزان خود را راحت یک معلّم است که چگونه دانش

، کندرا برای یادگیری مؤثر آماده می هاآنگذارد و می
 ،شودحساسیت انجام می هاآنآموزشی مؤثر که در  هایکالس

ا ر و جامعهآموزان نسبت به مدرسه تغییر عمدة نگرش دانش
ب (. یک محیط یادگیری خوTyagi, 2020دهد )آموزش می

 استآن ضروری  موازاتبهکافی و ، همیشه برای آموزش
(Roy & Ray, 2019 تأثیرات مطلوب جوّ مثبت کالس در .)

 ,.La Salle et alهمة جمعیت عمومی نوجوانان نمایان است )

( نشان 2020) Havik & Westergård(. نتایج پژوهش 2018
رک د باال را باکیفیتآموزانی که تعامل در کالس داد که دانش

 Newsomeشوند. بیشتر در مدرسه مشغول کار می، کنندمی

                                                                                                                                                                                                            
1. school bonding 
2. perceived classroom environment 

( در تحقیق خود از رابطة مثبت معنادار بین رهبری 2018)
آموزان و فضای مدرسه با پیوند روابط معلّمان و دانش، مدرسه

( نشان داد 1398با مدرسه خبر داد. مطالعة هاتف و یوسفی )
اند در ارتقای تواجتماعی کالس می-که بهبود جوّ روانی

 ارانو همک کیاآموزان مؤثر باشد. معینیبهزیستی مدرسة دانش
( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رابطة مثبت 1396)

ی بین کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کالس معنادارو 
 آموزان نسبت به مدرسه وجود دارد.درس و نگرش دانش

واند تمی ایگونهبهسد رمفهوم مرتبط دیگر که به نظر می
بینی خوش، آموزان افزایش دهدپیوند با مدرسه را در دانش

 اتیبه خصوصاشاره ، بینی تحصیلیاست. خوش 3تحصیلی
احساس هویت و تعلق ، حمایت معلم، تأکیدمحیط مدرسه مثل 
(. حمایت Tschannen-Moran et al., 2013به مدرسه دارد )

 افراد عنوانبهن از معلّمان خود آموزاعاطفی معلم با درک دانش
(. روابط معلّم Gasser et al., 2018دلسوز و عادل رابطه دارد )

مدرسه در جوانان بسیار  یتموفقآموز برای تعامل و و دانش
( 2018) همکارانو  Allen(. نتایج مطالعة Li, 2018مهم است )

ق تعلّ یکنندهبینیترین پیشنشان داد که حمایت معلّمان قوی
( در پژوهش 2016) همکارانو  Mitchellبه مدرسه بودند. 

آموزان به معلّمان و خود به این نتیجه رسیدند که اعتماد دانش
د های مثبت پیونکنندهبینی آموزان از ایمنی پیشدرک دانش

 و همکاران آموزان با مدرسه است. نتیجة مطالعة احمدیدانش
 بینیبین خوش معنادار( حکایت از ارتباط مثبت و 1398)

تحصیلی و درگیری تحصیلی با میانجیگری بهزیستی مدرسه 
( در پژوهش خود 1397) و همکاران االسالمیشیخداشت. 

ا مدرسه بینی کنندة مثبت پیوند بدریافتند که حمایت معلم پیش
 آموزان است.در دانش

تواند بر پیوند با مدرسة یکی دیگر از متغیرهایی که می
. است 4های تحصیلیهیجان، موزان مؤثر باشدآدانش

آموزان هایی که دانشهای تحصیلی آن دسته از هیجانهیجان
های کالسی و موقعیت هایفعالیت، های یادگیریدر بافت

 ,.Putwain et alتعریف شده است )، کنندآزمون تجربه می

های تحصیلی به (. هیجان1397، نقل از زندی و حسینی 2017
 ,.Pekrun etalاند )بندی شدهد مثبت و منفی تقسیمدو بُع

3. academic optimism 
4. academic emotions 
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احساس پذیرش ، (. هیجانات مثبت در تعامل همساالن2014
(. Bacete et al., 2014دهد )و احساس تعلّق نشان می

ممکن ، مکرر تجربه و جمع شود طوربههیجانات منفی اگر 
است موجب ایجاد بدبینی به سمت کارهای مدرسه باشد 

(Pietarinen et al., 2014 نتیجة مطالعة .)Datua & King 
( نشان داد که تجربة هیجانات مثبت و شاد بیشتر توسط 2018)

در تکالیف مدرسه  هاآنموجب درگیری بیشتر ، آموزاندانش
( در پژوهش خود دریافتند 2018) همکارانو  Anttilaشود. می

الن اآموزان با همسکه تجربة هیجانات تحصیلی در تعامل دانش
( 2017) همکارانو  Pateو معلّمان نقش دارد. نتیجة مطالعة 

نشان داد که پریشانی عاطفی با درک منفی نوجوانان از تعلّق 
خود ( در تحقیق 1398به مدرسه همراه بود. بندانی و شهبازی )

های تحصیلی مثبت باعث افزایش نشان دادند که هیجان
 شود.آموزان میاحساس اشتیاق در مدرسه در دانش

با توجه به اینکه پیوند با مدرسه در امر  درمجموع
و نقش  استآموزان حائز اهمیت دانش وپرورشآموزش
سالمت روانی و اجتماعی و ، در پیشرفت تحصیلی بسزایی

آموزان به سمت رفتارهای پرخطر دانشجلوگیری از گرایش 
کنندة پیوند با مدرسه و بینیدارد. لذا شناسایی عوامل پیش

آموزان ضروری اتّخاذ راهکارهایی جهت افزایش آن در دانش
ای انجام نشده تاکنون مطالعه آنجائی کهرسد و از به نظر می

که به بررسی جامع همة این متغیرها در یک مطالعه در 
بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این ؛ وزان بپردازدآمدانش

ی بینی تحصیلخوش، است که آیا بین ادراک از محیط کالس
 آموزان رابطههای تحصیلی با پیوند با مدرسة دانشو هیجان

ة بینی پیوند با مدرسوجود دارد؟ و آیا این متغیرها توان پیش
 آموزان را دارند؟دانش

 روش

، روش بوده و از لحاظ یکاربرد، دفه ازنظرحاضر  پژوهش
ه بردن ب که با هدف پی استتوصیفی از نوع همبستگی 

بر  متغیر مالک عنوانبهآموزان تغییرات پیوند با مدرسة دانش
بینی تحصیلی و خوش، ادراک از محیط کالس اساس
 .بین انجام شدمتغیرهای پیش عنوانبههای تحصیلی هیجان

آموزان دختر دورة مامی دانشجامعة آماری پژوهش را ت

                                                                                                                                                                                                            
1. school bonding questionnaire 

-1399 سال تحصیلیمتوسطة دوّم ناحیة یک شهر رشت در 
همبستگی حداقل  هایپژوهشدر  دادند.تشکیل می 1398

اند عنوان کرده، به ازای هر متغیر پژوهشنفر  30حجم نمونه را 
(. در 1398، ؛ دالور1393، پور؛ سعدی1383، زاده)حسن

پذیری نتایج در جامعة عمیمپژوهش حاضر برای افزایش ت
آموز دختر به روش دانش 170ای به حجم نمونه، یادشده
ای انتخاب شدند که ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهنمونه

ی پرسشنامه 150، های ناقصپس از حذف پرسشنامه درنهایت
که پس از اخذ مجوز از  ترتیباینبه .سالم وارد تحلیل شد

عداد سه مدرسة دورة متوسطة دوّم از ت، وپرورشآموزشادارة 
ده مدرسة دورة متوسطة دوّم دولتی دخترانة ناحیة یک شهر 

تصادفی انتخاب گردید و در هریک از مدارس  طوربهرشت 
 رطوبهیک کالس ، یازدهم و دوازدهم، از هر پایة تحصیلی دهم

های الزم با مدیران مدارس تصادفی انتخاب و بعد از هماهنگی
های مربوط به پژوهش میان پرسشنامه، توضیحات الزم و ارائة
 ها توزیع گردید. برایآموزان حاضر در آن کالسدانش
، های آمار توصیفی )فراوانیاز روش هاداده وتحلیلتجزیه

های آمار استنباطی )ضریب میانگین و انحراف معیار( و روش
شد.  استفاده SPSSافزار همبستگی پیرسون و رگرسیون( با نرم

 های زیر استفاده شد:ها از پرسشنامهآوری دادهبرای گرد
در این پژوهش از پرسشنامة پیوند  .1مدرسه با پرسشنامة پیوند

( استفاده 1393) و همکاران شریف حجازیبا مدرسة رضایی
مة پیوند با پرسشنا .است یهگو 40 دارای شد. این پرسشنامه

 (یهگو 9) به معلم بستگیدل مقیاسشش خردهدارای  مدرسه
 10از سؤال  (یهگو 10) به مدرسه بستگیدل، 9تا  1از سؤال 

، 25تا  20از سؤال  (یهگو 6) به کارکنان بستگیدل، 19تا 
باور به ، 31تا  26از سؤال  (یهگو 6) مشارکت در مدرسه

 (یهگو 3)و تعهد به مدرسه  37تا  32از سؤال  (یهگو 6)مدرسه 
 طیف بر اساسگذاری پرسشنامه نمره است. 40تا  38از سؤال 
و بیشترین نمره  40ای است. کمترین نمره درجه 5لیکرت 

تا  40شود. نمرة بین است که از جمع نمرات حاصل می 200
تا  80آموز با مدرسه نامطلوب است. نمرة بین : پیوند دانش80

آموز با مدرسه متوسط است. نمرة باالتر از : پیوند دانش120
آموز با مدرسه مطلوب است. در پژوهش : پیوند دانش120

کسب اطمینان از  منظوربه( 1393شریف و همکاران )رضایی

https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9202-3#auth-1
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 سیموردبرربین و سازه پیش، روایی محتوا، روایی پرسشنامه
نفر  5نظرخواهی از  واسطةبهقرار گرفته است. روایی محتوا 

وا رقرار گرفت و ابزاری  موردبررسی یشناسروانمتخصص 
گی بین بین همبستتشخیص داده شد. برای محاسبة روایی پیش

به دست آمد. برای  31/0میانگین تحصیلی با پیوند با مدرسه 
اطمینان از پایایی نیز همسانی درونی کلّ پرسشنامه و 

 93/0های آن از طریق آلفای کرونباخ برای کلّ پرسشنامه مؤلفه
 هب ی این پرسشنامهپایای، حاضر نیز پژوهش به دست آمد. در

 .آمد به دست 93/0، کرونباخ آلفای روش
در این پژوهش از پرسشنامة  .1کالس محیط از ادراک پرسشنامة

( استفاده 2002) همکارانو  Gentryادراک از محیط کالس 
پرسشنامه دارای  یناست. ا یهگو 31 دارای شد. این پرسشنامه

، 8تا  1ز سؤال ا (یهگو 8) ادراک عالقه مقیاسچهار خرده
از  (یهگو 7) انتخاب، 17تا  9از سؤال  (یهگو 9) انگیزیچالش
 است. 31تا  25از سؤال  (یهگو 7)لذّت  و 24تا  18سؤال 

 1ای از درجه 5طیف لیکرت  بر اساسگذاری پرسشنامه نمره
و بیشترین نمره  31. کمترین نمره است)همیشه(  5)هرگز( تا 

: ادراک از محیط کالس نامطلوب 62تا  31است. نمرة بین  155
: ادراک از محیط کالس متوسط است. 93تا  62است. نمرة بین 
: ادراک از محیط کالس مطلوب است. در 93نمرة باالتر از 
( روایی محتوایی پرسشنامه توسط 1393طالع )پژوهش خوش

اساتید دانشگاه تأیید شده است. همچنین پایایی آن از طریق 
ذکر شده است. در پژوهش  70/0خ باالی آلفای کرونبا

های تحلیل عاملی ( شاخص1387) و همکاران کارشکی
 RSMEA= ،95/0 044/0در منبع اصلی ) شدهگزارش تأییدی
GFI=) ،دهندة اعتبار مناسب پرسشنامه است )نشانGentry 

et al., 2002 در اجرای نهایی  آمدهدستبه(. اعتبار کلی
 آمد. اعتبار خرده به دست( 93/0یز )ن خکرونباآلفای  برحسب

، (66/0)، (82/0به ترتیب )، پرسشنامة مزبور هایآزمون
پایایی ، حاضر نیز پژوهش آمد. در به دست (87/0( و )76/0)

 .آمد به دست 89/0، کرونباخ آلفای روش به این پرسشنامه
در این پژوهش از پرسشنامة  .2تحصیلی بینیخوش پرسشنامة

( 2013)همکاران  و Tschannen-Moran یلیبینی تحصخوش
ة است. پرسشنام یهگو 28 دارای استفاده شد. این پرسشنامه

                                                                                                                                                                                                            
1. Perceived Classroom Environment Questionnaire 
2. Academic Optimism Questionnaire 

 اعتماد مقیاسخرده دارای سه بینی تحصیلیخوش
 تأکید، 10تا  1از سؤال  (یهگو 10مان )آموزان به معلّدانش
 و احساس 18تا  11از سؤال  (یهگو 8آموزان )دانش یلیتحص

 19از سؤال  (یهگو 10موزان نسبت به مدرسه )آدانش هویت
 لیکرت ایدرجه 5 مقیاس بر اساس پرسشنامه این است. 28تا 
 البته. است شده تنظیم( 5) موافقم کامالً تا( 1) مخالفم کامالً از

 معکوس صورتبه 28 و 23، 17 هایسؤال گذارینمره شیوة
یی و روا. است 140 نمره بیشترین و 28 نمره کمترین. است

و  Tschannen-Moranپایایی پرسشنامه نیز در پژوهش 
، 93/0، هاخرده مقیاسبرای هر یک از ، (2013) همکاران

بودن پایایی  به دست آمد که نشان از مطلوب 97/0، 96/0
، واعظی، در پژوهش مرادی پرسشنامه دارد. پایایی پرسشنامه

 به هاسخرده مقیااز  یکبرای هر  (1393فرزانه و میرزایی )
به دست  92/0و برای کلّ ابزار  89/0، 86/0، 91/0ترتیب برابر 

 روش به پایایی این پرسشنامه، حاضر نیز پژوهش آمد. در
 .آمد به دست 94/0، کرونباخ آلفای

پرسشنامة  از پژوهش این در .3تحصیلی هایپرسشنامة هیجان 
 همکارانو  Pekrun یادگیری به مربوط تحصیلی هایهیجان

 ؛ وگویه است 75این پرسشنامه دارای . شد استفاده( 2002)
یادگیری و امتحان است. ، های کالسیدارای سه بخش هیجان

، (سؤال 10) های مثبت لذّتمتعلق به هیجان 22تا  1های مادّه
متعلق به  75تا  23های و ماده (سؤال 6) غرور، (سؤال 6) امید

، (سؤال 11) اضطراب، (سؤال 9) های منفی خشمهیجان
 11) خستگی، (سؤال 10) ناامیدی، سؤال( 11) شرمساری

ا )هرگز ت ایدرجهپنجبا یک مقیاس لیکرت  ؛ کهاست (سؤال
تا  1شود و هر ماده دارای ارزشی بین گذاری میهمیشه( نمره

 22از  ،های مثبتاست. کمترین و بیشترین نمره برای هیجان 5
است. در  265تا  53از ، های منفیو برای هیجان 110تا 

( روایی پرسشنامه توسط 1388) و همکاران پژوهش کدیور
و  Pekrunاساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. 

روایی محتوایی پرسشنامه را با مراجعه به ، (2002) همکاران
ی شناسنروانظر برخی متخصصان و اساتید تعلیم و تربیت و 

( این 1388مکاران )کدیور و ه به دست آوردند. همچنین
آموزان ایرانی هنجاریابی کردند پرسشنامه را برای جامعة دانش

3. Academic Emotions Questionnaire 
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ند نشان داد تأییدیروش تحلیل عامل  کارگیریبهو از طریق 
دیور ها دارد. ککه ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده

و  Pekrunهمسو با نتایج پژوهش ، (1388و همکاران )
های دادند که پرسشنامة هیجان نشان، (2002) همکاران

تحصیلی از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و 
 74/0ی آن بین هاخرده مقیاسضرایب آلفای کرونباخ را برای 

( در پژوهش خود روایی 1392محاسبه کردند. قناد ) 86/0تا 
این پرسشنامه را با استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید کرده 

ضرایب آلفای ، در مورد پایایی پرسشنامهاست و همچنین 
و  94/0به ترتیب ، های مثبتکرونباخ و تنصیف برای هیجان

محاسبه  91/0و  97/0به ترتیب ، های منفیو برای هیجان 89/0
ضرایب آلفای ، (1392شدند. همچنین در پژوهش هاشمیان )

یلی های منفی تحصکرونباخ و تنصیف برای پرسشنامه هیجان
به دست آمدند که حاکی از پایایی  83/0و  95/0 به ترتیب

ایایی پ، حاضر نیز پژوهش . دراستقبول این پرسشنامه قابل
لی برای هیجان تحصی، کرونباخ آلفای روش به این پرسشنامه

 .آمد به دست 91/0و  88/0، یبترتمثبت و منفی به 

 هایافته

 کتشر مطالعه این در آموزان دخترنفر از دانش 150 تعداد
نفر  48، درصد( رشتة تجربی 3/41نفر ) 62تعداد  که داشتند

درصد( رشتة  7/26)نفر  40درصد( رشتة انسانی و  32)
درصد(  7/47نفر ) 70، درصد( پایة دهم 20نفر ) 30، ریاضی

درصد( پایة دوازدهم بودند. 3/33نفر ) 50پایة یازدهم و 

 .1جدول 

 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
 کشیدگی چولگی واریانس انحراف معیار انگینمی متغیرها

 -20/0 -40/0 40/650 50/25 78/143 پیوند با مدرسه

 -85/0 -18/0 37/504 458/22 87/109 ادراک از محیط کالس

 -32/0 -06/0 69/349 70/18 65/99 بینی تحصیلیخوش

 -25/0 -47/0 83/72 53/8 66/76 های تحصیلی مثبتهیجان

 -62/0 40/0 80/1353 79/36 16/110 لی منفیهای تحصیهیجان

 
پیوند با مدرسة  ریمتغمیانگین ، 1با توجه به جدول 

 ریمتغمیانگین ، آمد همچنین به دست 78/143آموزان دانش
، 65/99 بینی تحصیلیخوش، 87/109کالس  یطادراک از مح

های تحصیلی منفی و هیجان 66/76 های تحصیلی مثبتهیجان
از سوی دیگر با توجه به مقادیر چولگی  .است 16/110

 لحاظ از، دن( قرار دار-2، 2)که بین بازة  متغیرهای پژوهش
متقارن  هاآننرمال بوده و توزیع  کجی متغیرهای پژوهش

، 2) ةدر باز متغیرهای پژوهش مقدار کشیدگی است. همچنین
 از متغیرهای پژوهشدهد توزیع د. این نشان مین( قرار دار-2

 .هستندی نرمال برخوردار کشیدگ

 .2جدول 

 آموزانماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش با پیوند با مدرسة دانش
 5 4 3 2 1 متغیرها

     1 پیوند با مدرسه -1

    1 79/0** ادراک از محیط کالس -2

   1 73/0** 77/0** بینی تحصیلیخوش -3

  1 39/0** 49/0** 50/0** های تحصیلی مثبتهیجان -4

 1 -39/0** -25/0** -32/0** -36/0** های تحصیلی منفیهیجان -5
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، بین ادراک از محیط کالس، 2با توجه به جدول 
با  های تحصیلی مثبت با پیوندبینی تحصیلی و هیجانخوش

های داری و بین هیجانآموزان رابطة مثبت معنامدرسة دانش
ی وزان رابطة منفآمتحصیلی منفی با پیوند با مدرسة دانش

 (.P<01/0معناداری وجود دارد )

 .3جدول 

درسة بینی پیوند با منتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش

، کالس یطدراک از محمتغیرهای ا بر اساسآموزان دانش

 یلیتحص هاییجانو ه یلیتحص ینیبخوش
R 2R F Sig 

85/0 73/0 51/96 001/0 

لیل رگرسیون چندگانه نشان نتایج تح، 3با توجه به جدول 
، کالس یطادراک از محدهد که میزان همبستگی مجموعی می

درسة یلی با پیوند با متحص هاییجانو ه یلیتحص بینیخوش
و  استکه مقداری مثبت  85/0دانش آموزان برابر است با 

 ،کالس یطدراک از محدهندة رابطة مثبت بین مجموع انشان
درسة یلی با پیوند با متحص هاییجانو ه یلیتحص ینیبخوش
آموزان است و مجذور ضریب همبستگی چندگانه دانش

 یطادراک از مح درواقع، 73/0)ضریب تعیین( برابر است با 
درصد  73یلی تحص هاییجانو ه یلیتحص بینیخوش، کالس

 کنند.آموزان را تبیین میواریانس پیوند با مدرسة دانش

 .4جدول 

 بینبرای متغیرهای پیش Tمعناداری ضرایب بتا و آزمون 
 دوربین واتسون B STE β T Sig VIF بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 89/1 - 135/0 51/1 - 05/13 64/19 مقدار ثابت پیوند با مدرسه
 44/2 001/0 26/6 42/0 08/0 48/0 ادراک از محیط کالس

 14/2 001/0 37/6 40/0 09/0 55/0 بینی تحصیلیخوش
 43/1 061/0 89/1 10/0 16/0 29/0 های تحصیلی مثبتهیجان
 21/1 089/0 -71/1 -08/0 03/0 -06/0 های تحصیلی منفیهیجان

 
های تحلیل در رابطه با مفروضه، 4با توجه به جدول 

به  89/1، مقدار آمارة دوربین واتسون، رگرسیون چندگانه
 ها رداندهآمد که بر اساس آن فرض همبستگی باقیم دست

زیرا قرار داشتن مقدار آمارة دوربین واتسون در دامنة ؛ شودمی
ه . عالواستها حاکی از رد شدن همبستگی باقیمانده 5/2-5/1
 بینپیش متغیرهای (VIFواریانس ) عامل تورم این مقدار بر

فرض عدم آن پیش اساس قرار دارد که بر 21/1-44/2دامنة  در
گونه که در جدول گردد. همانید مییتأچندگانه نیز  هم خطی

شود اعتبار تحلیل واریانس رگرسیون چندگانه باال مشاهده می
 طیدراک از محبین متغیرهای ا، بنابراین؛ مورد تأیید است

وند با یلی با پیتحص هاییجانو ه یلیتحص ینیبخوش، کالس
آموزان رابطة رگرسیونی وجود دارد. همچنین از مدرسة دانش

 42/0با بتای  کالس یطدراک از محا، یرهای پژوهشبین متغ
(01/0>P  26/6و=T و )40/0یلی با بتای تحص ینیبخوش 
(01/0>P  37/6و=T )توانند پیوند مثبت معناداری می طوربه

های بینی نمایند و هیجانآموزان را پیشبا مدرسة دانش

نی بییشقادر به پ، تحصیلی مثبت و منفی در کنار این دو متغیر
طة توان به راباین را می، آموزان نیستندپیوند با مدرسة دانش

همبستگی متغیرهای پژوهش در برآورد پیوند با مدرسة 
زیرا با توجه به ماتریس همبستگی در ، آموزان ارتباط داددانش

بت به نس، های تحصیلی مثبت و منفیهیجان، های قبلفرضیه
ی همبستگی بینی تحصیلو خوش کالس یطدراک از محا

 آموزان دارند. با توجه به بتایکمتری با پیوند با مدرسة دانش
بینی سهم بیشتری در پیش کالس یطدراک از محا، آمدهدستبه

 آموزان دارد.پیوند با مدرسة دانش

 گیریبحث و نتیجه

، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش ادراک از محیط کالس
ینی پیوند بپیش های تحصیلی دربینی تحصیلی و هیجانخوش

ان ها نشداده وتحلیلتجزیهآموزان بود. نتایج با مدرسة دانش
بینی تحصیلی و خوش، داد که بین ادراک از محیط کالس

ان آموزهای تحصیلی مثبت با پیوند با مدرسة دانشهیجان
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وند های تحصیلی منفی با پیو بین هیجان یمعناداررابطة مثبت 
طة منفی معناداری وجود دارد آموزان راببا مدرسة دانش

 73نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که ، (. همچنین01/0)
اک ادر بر اساسآموزان درصد از واریانس پیوند با مدرسة دانش

ی های تحصیلبینی تحصیلی و هیجانخوش، از محیط کالس
های پژوهش حاضر در این زمینه بینی است. یافتهقابل پیش

، Havik & Westergård (2020)ای هبا یافته ینوعبه
Newsome (2018) ،( و معینی1398هاتف و یوسفی ) کیا و
( مبنی بر رابطة مثبت بین ادراک از محیط 1396همکاران )

 Mitchell( 2018و همکاران ) Allen، کالس و پیوند با مدرسه
( و 1398احمدی و همکاران )، (2016و همکاران )

( مبنی بر رابطة مثبت بین 1397)و همکاران  االسالمیشیخ
 Datua & King، بینی تحصیلی و پیوند با مدرسهخوش

(2018) ،Anttila ( و بندانی و شهبازی 2018و همکاران )
ثبت های تحصیلی منی بر رابطة مثبت بین هیجانت( مب1398)

( مبنی 2017و همکاران ) Pateهای و پیوند با مدرسه و با یافته
ه های تحصیلی منفی و پیوند با مدرسبر رابطة منفی بین هیجان

آموزان توان گفت اگر دانشها میهمسوست. در تبیین این یافته
در تعیین اهداف در ، در یادگیری مستقل و خودمختار باشند

داشته باشند و در مدرسه مشارکت داشته  فرایند یادگیری نقش
اُفتد اتفاق می هاآناحساس تعلّق به مدرسه در ، باشند

(Belderian, 2006 ،1397، و همکاران به نقل از میرزابیگی .)
آموزان به محیط کالس احساس تعلّق داشته دانش کهدرصورتی

یادگیری مشارکت داده شوند و از حقّ  هایفعالیتدر ، باشند
 همچنین، ها برخوردار باشندتخاب از شرکت در آن فعالیتان

باشد و  برانگیزچالشتکالیف کالسی به اندازة کافی برایشان 
تواند همین امر خود می، بتوانند از انجام آن تکالیف لذّت ببرند

آموزان شود. موجب افزایش پیوند با مدرسه در دانش
حمایت  کنند ازکه احساس می ینوجوانان، طورهمین
باشند شان )معلّمان( برخوردار میدر زندگی مهم ساالنبزرگ

ود مدرسه از خ هایفعالیتدرگیری بیشتری در  زیاداحتمالبه
 کهدرصورتی(. Croninger & Lee, 2016دهند )نشان می

محبّت و ، آموزان نسبت به مدرسة خود احساس اٌنسدانش
 هاآن ،ز به معلّمانوابستگی نمایند و بدانند که در صورت نیا

همچنین ، باشندمی اعتمادقابلهمیشه حضور فعّال دارند و 
بدانند که در صورت برآوردن اهداف سطح باالیی که مدرسه 

عملکردشان مورد تشویق و تقدیر قرار ، انتظار دارد هاآناز 
، ینا یابد. عالوه برپیوندشان با مدرسه افزایش می، گیردمی

آموزان از کالس درس مطلوب ی دانشارزیاب کهدرصورتی
 خوبیهبباشد و تصوّر کنند توانایی فراگیری مطالب درسی را 

از بودن در  هاآناین نگرش مثبت موجب ابراز شادمانی ، دارند
آموزان در امور تحصیلی خود ولی اگر دانش، شودمدرسه می

موجب ایجاد نگرش و عواطف منفی نسبت ، ضعیف عمل کنند
 هاآنمندی شود و همین امر از عالقهمی هاآندر به مدرسه 

(. اگر Vansteenkiste et al., 2004کاهد )نسبت به مدرسه می
ای منفی مثل تخلیة هیجانات آموزان از راهبردهای مقابلهدانش

منفی مانند بروز پرخاشگری و خشم در برابر شرایط حاکم در 
د موجبات تنفر همین امر خو، کالس و مدرسه استفاده نمایند

کالس و در کل مدرسه را فراهم ، آموزان نسبت به درسدانش
 کهدرصورتی(. 1398، و همکاران خواهد ساخت )وفا

 هایفعالیتاز ، آموزان در کالس درس و مدرسهدانش
راضی و خشنود از ، یادگیری احساس مثبتی داشته باشند

برای  هاآنباشند و انگیزش کالسی می هایفعالیتمشارکت در 
با مدرسة  آن پیوند تبعبهشود و انجام تکالیف درسی بیشتر می

ی احساسات منف کهدرصورتییابد و در مقابل افزایش می هاآن
این عدم رضایت ، یادگیری را تجربه نمایند هایفعالیتاز 

به مشارکت در  هاآنموجب دلسردی و کاهش انگیزش 
آن  بعتبهشود و می کالسی و انجام تکالیف درسی هایفعالیت

ت توان گفمی، بنابراین؛ یابدکاهش می هاآنپیوند با مدرسة 
بینی تحصیلی باال و خوش، ادراک مثبت از محیط کالس

ه معلّم و ب بستگیدلهای تحصیلی مثبت به دلیل ایجاد هیجان
مدرسه  هایفعالیتآموزان در افزایش مشارکت دانش، مدرسه

یک محیط امن و تعهد  عنوانبهرسه و همچنین باور داشتن مد
کنندة مثبت پیوند با مدرسه در  بینییشپتوانند به آن می

آموزان باشند و هیجانات تحصیلی منفی به دلیل عدم دانش
کاهش مشارکت ، به معلّم و مدرسه بستگیدلایجاد 

 عنوانبهآموزان در مدرسه و همچنین باور داشتن مدرسه دانش
ندة بینی کنتوانند پیشدم تعهد به آن مییک محیط ناامن و ع

 آموزان باشند.منفی پیوند با مدرسه در دانش
ط از محی ادراکنتایج این پژوهش نشان داد که  طورکلیبه
های تحصیلی در بینی تحصیلی و هیجانخوش، کالس
ه آموزان نقش دارند. لذا با توجبینی پیوند با مدرسة دانشپیش

https://link.springer.com/article/10.1007/s12310-016-9202-3#auth-1
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با  بینی پیوندمحیط کالس در پیش به نقش ادراک مثبت از
به  ،به بهبود محیط کالس توجّه شود، شودمدرسه پیشنهاد می

 هایاین صورت که معلّمان با توجّه به دروس مختلف از روش
آموزان تا نگرش مثبت در دانش تدریس متنوع استفاده کنند

 یهممنسبت به کالس درس ایجاد نمایند و از این طریق نقش 
آموزان داشته باشند. پیوند با مدرسه در دانش در افزایش

ا پیوند بینی تحصیلی ببا توجه به رابطة مثبت خوش، همچنین
معلّمان و کادر آموزشی در جهت ، شودبا مدرسه پیشنهاد می

ا ت آموزان تالش نمایندایجاد رابطة دوستانه و همدالنه با دانش
ازند و آموزان مهیّا سشرایط را جهت جلب اعتماد دانش

 تبعهبآموزان بیشتر نمایند و بینی تحصیلی را در دانشخوش
نظر به ، افزایش دهند. همچنین هاآنآن پیوند با مدرسه را در 

اینکه هیجانات تحصیلی مثبت موجب افزایش پیوند با مدرسه 
و هیجانات تحصیلی منفی موجب کاهش پیوند با مدرسه 

هیجان مثبت در کالس معلّمان جوّ ، شودشود پیشنهاد میمی
تالش نمایند جوّ کلّی کالس  طورهمیندرس ایجاد کنند و 
اضطراب و هیجانات بالقوة منفی دیگر ، درس عاری از ترس

های تحصیلی مثبت را افزایش و باشد تا از این طریق هیجان
آموزان کاهش دهند و های تحصیلی منفی را در دانشهیجان

 فراهم سازند. هاآنرا در  موجبات افزایش پیوند با مدرسه
توان به محدود بودن می، این پژوهش هایمحدودیت ازجمله

به منطقة جغرافیایی خاص )رشت( اشاره نمود که تعمیم نتایج 
 کند. محدودیتآن به سایر مناطق جغرافیایی را محدود می

که  استها دیگر پژوهش طوالنی بودن زمان تکمیل پرسشنامه
های دهندگان به پرسشنامهن است پاسخبه علّت خستگی ممک

آخر با دقت کمتری پاسخ داده باشند. همچنین انجام آن در 
آموزان آموزان دورة متوسطة دوم و در بین دانشبین دانش

دهی نتایج آن را به سایر مقاطع تحصیلی و دختر بود که تعمیم
 شود کهپیشنهاد می روازاینکند. آموزان پسر محدود میدانش

این پژوهش در مناطق جغرافیایی دیگر و در سایر مقاطع 
 سیموردبررآموزان پسر نیز تحصیلی و همچنین در بین دانش

 قرار گیرد.

 تعارض منافع

 .تعارض منافع ندارم

 منابع

(. تدوین مدل 1398ج. )، خلعتبری ؛ وه، جدیدی، ح.، احمدی
زش بینی تحصیلی و انگیخوش بر اساسدرگیری تحصیلی 

گری بهزیستی مدرسه و سرزندگی ت با میانجیپیشرف
، شناختیرواننوین  هایپژوهشی فصلنامه، تحصیلی

14(56) ،1-23. 
ی بین (. بررسی رابطه1398م. )، شهبازی ؛ وف، بندانی

ا به همساالن و هیجان تحصیلی ب بستگیدل، اندیشیمثبت
آموزان دختر مقطع احساس اشتیاق در مدرسه در دانش

اولین همایش ملی ، یمانمسجدسلدوم شهرستان  یمتوسطه
 دانشگاه محقق اردبیلی.، ای فردمدرسه

پردازش اطالعات و  هایسبک یرابطه(. 1393م. )، طالعخوش
. یمیادراک از محیط کالس با راهبردهای مطالعه خودتنظ

 دانشگاه فردوسی مشهد.، کارشناسی ارشد نامةپایان
ج. ، ایاژه ؛ وم، طباطباییاضیق، ا.، حجازی، ع.، شریفرضایی

آموزان دربارة پیوند با مدرسه: (. بررسی دیدگاه دانش1391)
 .35-16، (1)16، یشناسروانمجلة  .یک مطالعة کیفی

ج. ، ایاژه ؛ وم، طباطباییقاضی، ا.، حجازی، ع.، شریفرضایی
سازی پرسشنامة پیوند با مدرسه (. ساخت و آماده1393)
(SQBدر دانش )(1)3، مدرسه یشناسروانمجلة  .موزانآ ،

67-55. 
(. اثربخشی تلفیق الگوی طراحی 1397س. ع. )، ط و حسینی، زندی

های انگیزش کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان
های ی پژوهش در نظامفصلنامه .آموزانتحصیلی دانش

 .120-103، (43)12، آموزشی
بینی (. پیش1397ی. )، محمّدی ؛ وغ، پورکریمیان، ع.، االسالمیشیخ

حمایت تحصیلی  بر اساسآموزان ی دانشپیوند با مدرسه
 یشناسروانی مطالعات فصلنامه .و خودپندارة تحصیلی

 .206-187، (30)15، تربیتی
 انگیزش و پیشرفت هایهیجان علّی یرابطه(. 1392س. )، قناد

 رسختیس گریمیانجی با تحصیلی مشغولیت با تحصیلی
. دزفول شهر دبیرستانی دختر آموزاندانش در حصیلیت

 دانشگاه شهید چمران اهواز.، کارشناسی ارشد نامةپایان
(. 1387س. م. )، قاضی طباطبائی ؛ وس. ع، خرازی، ح.، کارشکی

ای و اهداف ی ادراکات محیطی مدرسهبررسی رابطه
رشتة تحصیلی و منطقة محل ، پیشرفت؛ آیا نوع مدرسه

مجلة مطالعات تربیتی و کند؟ وت ایجاد میسکونت تفا
 .93-79، (2)9، دانشگاه فردوسی یشناسروان
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(. 1388ف. )، نیکدل ؛ وو.ا فرزاد، ج.، کاوسیان، پ.، کدیور
مة فصلناهای تحصیلی پکران. رواسازی پرسشنامة هیجان

 .38-7، (8)32، های آموزشینوآوری
(. نقش 1393. )م، ییمیرزا ؛ وم، فرزانه، .م، واعظی، ک.، مرادی 

بینی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین خوش یرابطه
شهر  9و  6مناطق  ةپسران ةآموزان مدارس متوسطدانش
، پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی ةنشری .تهران

2(5) ،80-69. 
 ا.، پورعظیم ؛ ور، شوطیجبّارنژاد، ع.، بابالنزاهد، م.، کیامعینی

بر آموزان نسبت به مدرسه ینی نگرش دانشب(. پیش1396)
کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کالس درس.  اساس

، (3)5، فصلنامة پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
21-32. 
 ؛ وب، مکوندی، ز.، افتخارصعادی، س.، بختیارپور، ا.، میرزابیگی

احساس ، ی سرزندگی تحصیلی(. مقایسه1397ر. )، پاشا
ی پیشرفت تحصیلی در بین انگیزه، به مدرسه تعلّق
 .ی دوّم شهر ایالمآموزان دختر و پسر مدارس متوسطهدانش

، (نامهویژه)12، های آموزشیی پژوهش در نظامفصلنامه
1085-1104. 

(. آزمون 1398خ. )، ابوالمعالی ؛ وم، مجتبایی، ن.، باقری، ش.، وفا
اک محیط ادر بر اساسروابط علّی اضطراب تحصیلی 

 ،آموزانای در دانشمقابله هایسبکگری کالس با میانجی
 .69-53، (44)13، های آموزشیی پژوهش در نظامفصلنامه

ی هوش هیجانی کالس و (. رابطه1398ف. )، یوسفی ؛ ون، هاتف
اجتماعی کالس با بهزیستی مدرسه: نقش -جوّ روانی

ی فصلنامه. شناختیروانای ارضای نیازهای بنیادین واسطه
 .22-3، (6)16، ان ایرانیشناسروانتحولی:  یشناسروان

و پیشرفت های ی علّی بین هدفرابطه(. 1392ن. )، هاشمیان
لی های منفی تحصیگری هیجانعملکرد تحصیلی با میانجی

کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه و اهمال
د. دانشگاه نامة کارشناسی ارش. پایانشهید چمران اهواز
 شهید چمران اهواز.
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