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Abstract 

Background & Objectives: Academic achievement is among the main criteria for students' abilities to complete their education. Among the 

variables that can be related to students' academic achievement are the responsibility and a sense of belonging to the school. A sense of 

responsibility is a personality trait that arises during the healthy development of individuals, which includes accepting circumstances, being 

accountable, and taking on the tasks required of the individual. Having a sense of belonging to school contributes to the students' academic 

progress. Active participation in school activities affects students' learning as well as their motivation. A low sense of belonging to school leads 

to academic failure and eventually dropout. Therefore, the current study aimed to explain a model of academic achievement based on the direct 

role of academic responsibility mediated by the sense of school belonging in 10th–grade male students. 

Methods: This was a descriptive and correlational study. The statistical population of this study included all male primary school students in 10 

districts of Qazvin City, Iran, in the academic year of 2019–2020 (N=738). In correlational studies, 30 samples are required per variable. 

Considering that we explored 3 variables in the present study, 90 subjects were sufficient. To prevent sample loss and for sample 

representativeness, the sample size of 200 individuals was selected by the multistage cluster random sampling method. The inclusion criteria of 

the study were being tenth–grade male students of the second district of Qazvin and answering all the questions of the questionnaires. The 

exclusion criterion of the study was providing incomplete questionnaires. The Sense of Belonging to School Questionnaire (Brew et al., 2004), 

California Psychology Inventory (subscale of responsibility) (Gough, 1951), and Academic Achievement Questionnaire (Saatchi, 2010) were 

used to collect the necessary information. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient and structural equations in AMOS and 

SPSS. A significance level of 0.05 was used for all statistical tests. 

Results: The obtained results indicated that the effect of total responsibility on academic achievement was positive and significant (β=0.308, 

p=0.001). Additionally, the direct effect of responsibility on the sense of belonging to school (β=0.134, p=0.014), the direct effect of 

responsibility on academic achievement (β=0.215, p=0.004), and the direct effect of sense of belonging on school concerning academic 

achievement (β=0.38, p=0.001) were positive and significant. Furthermore, responsibility presented a significant and positive indirect effect on 

academic achievement with the mediating role of belonging to school (β=0.093, p=0.031). The proposed research model had a good fit based on 

various indicators (RMSEA=0.06, GFI=0.914, CFI=0.952, TLI=0.961, X2/df=2.2). 

Conclusion: Based on the obtained findings, various factors, including academic responsibility and a sense of belonging to the school, explain 

academic achievement; therefore, parents, teachers, and educators can take special care to grow and nurture them. 

Keywords: Sense of belonging to the school, Academic responsibility, Academic achievement. 
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  .۵۸(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ رتی برخط انتشار   

 گریپذیری تحصیلی با میانجیلیتئومس نقش مستقیم پیشرفت تحصیلی براساس تبیین مدل
 شهر قزوین پایٔه دهم ناحیٔه دو آموزان پسردانش احساس تعلق به مدرسه در

 ۳، مجید یوسفی افراشته۲، مسعود حجازی۲، *افسانه صبحی1خسرو سیفی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛زاد اسالمی، زنجان، ایرانآدانشگاه  شناسی تربیتی،دانشجوی دکتری روان .1

 ؛زاد اسالمی، زنجان، ایرانآدانشگاه  شناسی،استادیار گروه روان .۲

 شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.استادیار گروه روان .۳

 psychsobhi@gmail.com *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۴۰۰تیر ۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۹شهریور  1۸ دریافت: تاریخ
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

نقش مستقیم  پیشرفت تحصیلی براساس تبیین مدلهدف پژوهش حاضر است.  مهم توانایی فراگیران برای اتمام تحصیالت بسیار پیشرفت تحصیلی از معیارهای زمینه و هدف:
 شهر قزوین بود.  دوناحیٔه دهم آموزان پسر پایٔهمدرسه در دانشگیری احساس تعلق به پذیری تحصیلی با میانجییتئولمس

تشکیل  1۳۹۸-۹۹آموران پسر پایٔه دهم ناحیٔه دو شهر قزوین، در سال تحصیلی پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری پژوهش را همٔه دانش بررسی:روش
(، ۲۰۰۴اس تعلق به مدرسه )بری و همکاران، ای انتخاب شدند. از پرسشنامٔه احسای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهروش نمونهنفر بود. دویست نفر به ۷۳۸دادند که تعداد آنان 

ها استفاده شد. آوری داده( برای جمع1۳۸۹( و پرسشنامٔه پیشرفت تحصیلی )ساعتچی، 1۹۵1پذیری( )گاف، مقیاس مسئولیت)خرده شناختی کالیفرنیاپرسشنامٔه روان
 ۰٫۰۵داری سطح معنا صورت گرفت. ۲۴نسخٔه  SPSSو  ۲۴نسخٔه  AMOSهای افزارنرمی با های آماری همبستگی پیرسون و معادالت ساختارآزمونوسیلٔه تحلیل بهوتجزیه
 .در نظر گرفته شدهای آماری آزمون
 و =۰٫۰۰۴pپذیری بر پیشرفت تحصیلی )(، اثر مستقیم مسئولیت=۰٫1۳۴β و =۰٫۰1۴pپذیری بر احساس تعلق به مدرسه )اثر مستقیم مسئولیتنتایج نشان داد  ها:یافته

۰٫۲1۵β=( و اثر مستقیم احساس تعلق به مدرسه بر پیشرفت تحصیلی )۰٫۰۰1p= ۰٫۳۸ وβ= پذیری بر پیشرفت تحصیلی با نقش . همچنین مسئولیتبود( مثبت و معنادار
مختلف برازش خوبی داشت  هایمدل پیشنهادی پژوهش براساس شاخص(. =۰٫۰۹۳β و =۰٫۰۳1p) شتمیانجی احساس تعلق به مدرسه اثرغیرمستقیم معنادار و مثبت دا

(۰۶٫۰=RMSEA  ۹1۴٫۰و=GFI  ۹۵۲٫۰ و=CFI  ۹۶1٫۰ و=TLI  ۲٫۲ و=df/2X .) 
 بنابراینند؛ نکپذیری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه پیشرفت تحصیلی را تبیین میشود که عوامل مختلفی ازجمله مسئولیتها نتیجه گرفته میبراساس یافته گیری:نتیجه

 ها مبذول دارند. توانند اهتمام خاصی در جهت رشد و پرورش آنوالدین، معلمان و مسئوالن آموزشی می
 .پذیری تحصیلی، پیشرفت تحصیلییتئولاحساس تعلق به مدرسه، مس ها:واژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
کس پوشیده نیست و نقش مؤثر تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ

تاکنون دربارٔه ضرورت آن نیز تردید نشده است؛ زیرا شکوفایی 
تعلیم و تربیت  بر تعلیم و تربیت است.مبتنیهای بالقؤه افراد توانایی

فعالیتی مداوم، جامع و برای همه است و برای رشد و تعالی انسان، 
. از موضوعات مهم مدنظر (1) است فرهنگ و تکامل جامعه غنای

اشاره  1پیشرفت تحصیلیتوان به شناسان و والدین میمسئوالن، روان
کرد و درواقع میزان بازدهی آموزش و پرورش معموالً با پیشرفت 

 مرتبط بایکی از عوامل شود. آموزان سنجش میی دانشتحصیل
احساس  ۳کارچر .است ۲پیشرفت تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه

آموز در داند که سبب سازگارشدن دانشتعلق به مدرسه را اعمالی می
افزایش احساس  ،شود و این اعمالخاص می یدادن فعالیتانجام

دنبال دارد )به را بهآموز دانش 4بودن و کاهش اضطرابراحتی، خوب
آموزی که احساس تعلق به مدرسه معتقد است دانش گودنا .(۲نقل از 

در امور مدرسه مشارکت دارد و تکالیف خود را متعهدانه  ،داشته باشد
موجب ارتقای انگیزٔه تحصیلی در  همین موضوع دهد.انجام می

وریسون و . م(۳شود )آموز درجهت رسیدن به اهداف مدرسه میدانش
موجب  احساس تعلق به مدرسه داشتن ،ندهست معتقد همکاران
در  شرکت فعالشود. تحصیل میدر زمینٔه آموزان دانش پیشرفت
ها تأثیرگذار زٔه آنانگی نیزآموزان و یادگیری دانش برهای مدرسه فعالیت

ترک  درنهایتافت تحصیلی و ، احساس تعلق به مدرسه بودنکم .است
  .(۴را در پی دارد ) تحصیل

پذیری مسئولیت، پیشرفت تحصیلییکی دیگر از متغیرهای مرتبط با 
آید شمار میبهویژگی شخصیتی  ،احساس مسئولیتاست.  5تحصیلی

شامل احساس مسئولیت  .آیدپدید می فرادا جریان رشد سالمدر  و
اموری است که از فرد گرفتن عهدهو بهبودن گوپاسخشرایط،  پذیرش
. بخشی تواند آن موضوع را قبول یا رد کندو شخص میشود می خواسته

که در  اشخاصیپذیری انتخاب درست و مؤثر رفتار است. از مسئولیت
گیرندگان اند، در بزرگسالی تصمیمگیری منع شدهجوانی از تصمیم

آموزان دست به انتخاب بزنند ضعیفی خواهند بود. باید اجازه داد دانش
زدن به پذیرشدن با دستاشتباهات خودشان بیاموزند. مسئولیتو از 

گالسر معتقد است برای  .(۵) دهدمدت جواب میانتخاب طوالنی
اینکه افراد احساسات خوبی دربارٔه زندگی داشته باشند، باید 

از تربیتی است تفاوت ناشیهای بیپذیر باشند. وجود انسانمسئولیت
توان ولویت نبوده است. با اندکی توجه میپذیری اکه در آن مسئولیت

مسئولیتی در حوزٔه تحصیلی، شغلی و دریافت که علت اصلی بی
مسئولیتی است. از بیاجتماعی وجود طرز فکر اشتباه نیست؛ بلکه ناشی

بر این اساس امروزه شاهد افرادی هستیم که همواره درصدد هستند 
 .(۶دٔه ذهنی نجات دهند )کننهای خستهها و فعالیتخود را از تالش

پذیری و نتایج پژوهش خدیوی و الهی مشخص کرد، بین مسئولیت
(. نتایج ۷داری وجود دارد )پیشرفت تحصیلی رابطٔه مثبت و معنا

دهد، احساس تعلق به مدرسه نشان می پور و همکارانپژوهش سلیمان

                                                      
1. Academic achievement 
2. Sense of belonging to school 
3. Karcher 

 (. ۸با پیشرفت تحصیلی رابطٔه مثبت دارد )

پذیری بیشتر است، ای همراه با آسیبسطه، دورهازآنجاکه دورٔه متو
های تحصیلی و هنجارهای مدرسه هایی دربارٔه مسئولیتدارای چالش

آموزان نیازمند تأیید و حمایت هستند؛ همچنین است و دانش
آموزانی با حس تعلق کمتر، بیشتر درمعرض خطر پیوستن به دانش
ند و اغلب ترک کار و سوءمصرف مواد قرار دارهای خالفگروه

کنند. وجودنداشتن این حس منجربه ایجاد حجم وسیعی از تحصیل می
(؛ بنابراین هدف این ۹شود )مشکالت رفتاری، عاطفی و تحصیلی می

پذیری پژوهش تبیین مدل پیشرفت تحصیلی براساس مسئولیت
آموزان پسر تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به مدرسه در دانش

 ٔه دو شهر قزوین بود.دهم ناحی پایٔه

 بررسیروش 2
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعٔه آماری این 

آموزان پسر پایٔه دهم ناحیٔه دو شهر قزوین، در پژوهش را همٔه دانش
 .نفر بود ۷۳۸تشکیل دادند که تعداد آنان  1۳۹۸-۹۹سال تحصیلی 

معیار تعیین حجم نمونه در مدل معادالت ساختاری برای هر متغیر 
(. 1۰کند )نفر کفایت می ۲۰۰نفر و حداقل  1۵تا1۰آشکار 

آمده است، در پژوهش حاضر هشت متغیر  1طورکه در شکل همان
کرد. برای پیشگیری از ریزش نمونه نفر کفایت  1۳۵تا۹۰آشکار بود و 

ه دویست نفر در نظر گرفته شد که بودن نمونه، حجم نمونو معرف
ای تصادفی، انتخاب شدند. ای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونهبه
کردن موضوعات اخالقی در پژوهش، قبل از شروع کار منظور لحاظبه

کد اخالق از کمیتٔه سازمانی اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد به شمارٔه 
IR.IAU.Z.REC.1399.045  دریافت شد.  1۳۹۸اسفند۲1به تاریخ

آموزان توضیح داده شد که ها به دانشهمچنین قبل از اجرای پرسشنامه
آمده دستشرکت در این پژوهش اختیاری است و تمام اطالعات به

کنندگان به این پژوهش های ورود شرکتمحرمانه خواهد بود. مالک
ٔه دادن به همآموزان پسر پایٔه دهم ناحیٔه دو شهر قزوین و پاسخدانش

کنندگان ها در نظر گرفته شد. مالک خروج شرکتسؤاالت پرسشنامه
 های تحقیق بود.ندادن کامل به همٔه سؤاالت پرسشنامهاز پژوهش پاسخ

 ها از ابزارهای زیر استفاده شد.آوری دادهبرای جمع
 ۲۰۰۴در سال این پرسشنامه  :6تعلق به مدرسهاحساس  پرسشنامٔه -

 ت جمالت مثبت در مقیاس لیکرترصوبهو همکاران  توسط بری
 .(11) مخالفم( طراحی شد موافقم تا کامالا )از کامالا ای چهاردرجه

فرد با مدرسه  شامل ارتباط مقیاسخرده ششرای اد این پرسشنامه
، مشارکت (1۰و  ۹)سؤال  اجتماعدر ، مشارکت (۸الی  1)سؤال 
الی  1۵ )سؤال ساالنهم پذیرش توسط ،(1۴الی  11)سؤال علمی 

احساس رعایت احترام و ( و ۲۴الی  ۲۰)سؤال  حمایت معلم ،(1۹
گذاری به گزینٔه برای نمره .( است۲۷الی  ۲۵)سؤال  عدالت در مدرسه

و کامالا موافقم  ۳، موافقم نمرٔه ۲، مخالفم نمرٔه 1کامالا مخالفم نمرٔه 
 ی و همکاران در پژوهش خود رواییبر (.11گیرد )تعلق می ۴نمرٔه 

4. Anxiety 
5. Academic responsibility 
6. Sense of Belonging to School Questionnaire 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               3 / 8

https://jdisabilstud.org/article-1-2250-fa.html


۳ 

صوری و محتوایی پرسشنامه را مناسب ارزیابی کردند؛ همچنین 
ای کرونباخ برای کل پرسشنامه فازطریق آل را پایایی پرسشنامه بضری

حمایت  ،۰٫۷۳ن ساالهای احساس تعلق به همهفو برای مؤل ۰٫۷۵
 ،۰٫۷۵احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه  ،۰٫۸۹ ممعل
و مشارکت  ۰٫۶۹تعلق فرد با مدرسه  ،۰٫۸۴کردن در جامعه رکتامش

ماکیان و کالنتر کوشه در پژوهش  (.11) دست آوردندبه ۰٫۷۸علمی 
ازطریق  را احساس تعلق به مدرسهپرسشنامٔه  یروایی همگرای خود

و  ۴۴1٫۰ با برابر 1انگیزش پیشرفت هرمنس زمان پرسشنامٔهاجرای هم
های حمایت اسمقی، خرده۰٫۸۸ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 

 ۰٫۶۶، احساس رعایت عدالت ۰٫۶۹، مشارکت در اجتماع ۰٫۸۲معلم 
، ۰٫۴۶، احساس مثبت نسبت به مدرسه ۰٫1۳و احترام در مدرسه 

گزارش کردند  ۰٫۵۶و مشارکت علمی  ۰٫۴۶ارتباط فرد با مدرسه 
(1۲.) 

پذیری از : برای سنجش مسئولیت۲شناختی کالیفرنیاپرسشنامٔه روان -
شناختی کالیفرنیا استفاده پذیری پرسشنامٔه روانمقیاس مسئولیتخرده
های اولیٔه این مقیاس 1۹۴۸در سال  بار هاریسون گافنخستینشد. 

پرسشنامه را منتشر کرد؛ اما نخستین چاپ این پرسشنامه در سال 
زده صفت سؤال و پانزده مقیاس برای سنجش پان ۶۴۸با  1۹۵1

پذیری بود. مقیاس شخصیتی کلی بود. یکی از این صفات مسئولیت
منظور سنجش سؤال دارد و به ۴۲پذیری عاملی سنجش مسئولیتتک

کوشی، شناسی، احساس تعهد، سختهایی ازقبیل وظیفهویژگی
بر نظم و مقررات و منطبق بر جدیت، قابلیت اعتماد، رفتار مبتنی

گذاری این پرسشنامه براساس شود. نمرهمی احساس مسئولیت استفاده
صورت صفر و یک ای صحیح و غلط است که بهعبارت دوگزینه

پذیری زیاد فرد دهندٔه مسئولیتشود. نمرٔه بیشتر نشانگذاری مینمره
شیؤه آلفای کرونباخ توسط گاف (. پایایی ابزار به1۳است )به نقل از 

یی روایی آقا شدر پژوه (.1۴دست آمد و مطلوب بود )به ۰٫۷۴
محتوایی و صوری این پرسشنامه مناسب ارزیابی شد. ضریب پایایی 

 .(1۵دست آمد )به ۰٫۷۸آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بیشتر از 
: این پرسشنامه توسط محمود ۳یلیتحص شرفتیپ پرسشنامٔه -

(. این پرسشنامه شصت 1۶طراحی شد ) 1۳۸۹ساعتچی در سال 
ای بلی و خیر است گذاری آن براساس عبارت دوگزینههسؤال دارد. نمر

گذاری شود؛ اما این شیؤه نمرهگذاری میصورت صفر و یک نمرهکه به
، ۳۳، ۳۲، ۳۰، ۲۶، ۲۴، ۲۳، ۲۰، 1۸، 1۷، 1۲، 11برای سؤاالت 

۳۵ ،۳۸ ،۳۹ ،۴1 ،۴۴ ،۴۸ ،۵۰ ،۵1 ،۵۳ ،۵۴ ،۵۵ ،۵۶ ،۵۷ ،۵۹ 
(. در پژوهش 1۶=صفر( )شود )بلی=یک و خیرمعکوس می ۶۰و 

سرمد و همکاران روایی محتوایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید 
تأیید رسید. همچنین پایایی این  شناسی دانشگاه تهران بهگروه روان

(. در پژوهش 1۷دست آمد )به ۰٫۸۲ پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ
 (.1۸بود ) ۰٫۷۰صالحی پایایی پرسشنامه ازطریق آلفای کرونباخ 

همبستگی های آماری آزمونها، داده ستنباطیاتحلیل وبرای تجزیه
 ۲۴نسخٔه  AMOSافزارهای نرمپیرسون و معادالت ساختاری با 

فرض نرمالیتی با آزمون بررسی پیش صورت گرفت. ۲۴نسخٔه  SPSSو
غیرمستقیم،  اسمیرنف ارزیابی شد. برای بررسی روابطکولموگروف
برای تمامی  ۰٫۰۵داری کار رفت. سطح معنااستراپ بهروش بوت

دو های نکویی برازش کایهای آماری استفاده شد. شاخصآزمون
(2Xبا مقدار احتمال بزرگ ) اسکوئر نرم، کای۰۵٫۰تر از( شدهdf/2X )

، ریشٔه خطای میانگین مجذورات تقریب ۳با نقطٔه برش کمتر از 
(RMSEAب )شاخص نکویی برازش ۰٫۰۸تر از ا نقطٔه برش بزرگ ،
(GFIبا نقطٔه برش بزرگ ) و شاخص نکویی تطبیقی  ۰٫۹۵تر از
(CFIبا نقطٔه برش بزرگ ) عنوان برازش مطلوب مدل به ۰٫۹۵تر از

دهد. مدل مفهومی را نشان می 1(. شکل 1۹شناخته شد )

 پذیری و پیشرفت تحصیلیاحساس تعلق به مدرسه در رابطٔه بین مسئولیتمدل مفهومی پژوهش برای میانجیگری  .1کل ش

                                                      
1. Hermans’ Achievement Motivation Questionnaire 
2. California Psychology Inventory 

3. Academic Achievement Questionnaire 
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۴ 

 هایافته ۳

 ی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه ریپذتیمسئولهای توصیفی در متغیرهای داده .1جدول 

 معیارانحراف  میانگین  هامؤلفه متغیرها
 ۶٫۸۸ ۲1٫۲  - پذیریمسئولیت

 ۷٫۷۲ ۳۳٫۵  - پیشرفت تحصیلی

 به مدرسهتعلق احساس 

 ۴٫۰۸ 1۷٫۲  احساس حمایت معلم
 ۲٫۹۲ 1۳٫۵  احساس مشارکت در اجتماع

 1٫۸ ۸٫۵  احساس رعایت عدالت و احترام
 ۳٫۹۹ 1۶٫۴  احساس مثبت نسبت به مدرسه
 ۲٫1۶ ۸٫۹۳  احساس ارتباط فرد با مدرسه

 ۲٫۸1 11٫۳  احساس مشارکت علمی
 1۳٫۳ ۷۵٫۸  به مدرسهتعلق احساس 

ی ریپذتیمسئول میانگین و انحراف معیار متغیرهای 1نتایج جدول 
تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه را نشان 

 دهد.می
های متغیرهای پژوهش، آزمون بودن توزیع دادهمنظور بررسی نرمالبه

دارنشدن این آزمون کار رفت. باتوجه به معنااسمیرنف بهکولموگروف

فرض نرمالیتی همچنین پیش بودن توزیع متغیرها رد نشد؛فرض نرمال
(؛ بنابراین استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و p>۰٫۰۵رد نشد )

ت ساختاری بدون مانع بود. ماتریس همبستگی پیرسون مدل معادال
 گزارش شده است. ۲برای رابطٔه بین متغیرها در جدول 

 . ماتریس همبستگی پیرسون برای بررسی رابطٔه بین متغیرها۲جدول 
 1 ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 

        - پذیریمسئولیت .1
       - 1۵٫۰** پیشرفت تحصیلی .۲
      - ۳۵٫۰** ۰٫1۴ احساس حمایت معلم .۳
     - ۲۸٫۰** ۲۴٫۰** ۰٫1۳ احساس مشارکت در اجتماع .۴
    - ۲۷٫۰** ۳۲٫۰** ۳۰٫۰** ۰٫۰۸ احساس رعایت عدالت و احترام .۵
   - ۴۰٫۰** ۲۳٫۰** ۴1٫۰** ۲۴٫۰** ۲۰٫۰** احساس مثبت نسبت به مدرسه .۶
  - ۲۵٫۰** ۳۶٫۰** ۴۸٫۰** ۳۷٫۰** ۲۷٫۰** ۰٫۰۹ با مدرسهاحساس ارتباط فرد  .۷
 - ۲۸٫۰** ۳۲٫۰** ۳۴٫۰** ۳۶٫۰** ۴۴٫۰** ۲۹٫۰** ۲۷٫۰** احساس مشارکت علمی .۸
 ۶1٫۰** ۶۰٫۰** ۵۸٫۰** ۶۲٫۰** ۶۴٫۰** ۵۶٫۰** ۳۸٫۰** ۲۹٫۰** به مدرسهتعلق احساس  .۹

دهد. طبق اطالعات رابطٔه بین متغیرهای پژوهش را نشان می ۲جدول 
پذیری با پیشرفت تحصیلی این جدول، ضریب همبستگی بین مسئولیت

 ۰٫۲۹کل احساس تعلق به مدرسه پذیری با نمرٔه و بین مسئولیت ۰٫1۵

 ۰٫۳۸و بین پیشرفت تحصیلی با نمرٔه کل احساس تعلق به مدرسه 
 دار است.ادست آمد که هر سه معنبه

 . ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش۳جدول 

برآورد  مسیر
 غیراستاندارد

 مقادیر احتمال برآورد استاندارد خطای برآورد

 ۰٫۰1۴ ۰٫1۳۴ ۰٫۰۰۷ ۰٫۲۲۴ احساس تعلق به مدرسه               پذیریمسئولیت
 ۰٫۰۰۴ ۰٫۲1۵ ۰٫۰۰۹ ۰٫۳۸۳ پیشرفت تحصیلی          پذیری    مسئولیت

 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۸ ۰٫۰1۰ ۰٫۴۴۷ پیشرفت تحصیلی           احساس تعلق به مدرسه     
 ۰٫۰۳1 ۰٫۰۹۳ ۰٫۰۰۳ ۰٫1۰۵ پذیری بر پیشرفت تحصیلیاثر غیرمستقیم مسئولیت

 ۰٫۰۰1 ۰٫۳۰۸ ۰٫۰۰۸ ۰٫۴۹۵ پذیری بر پیشرفت تحصیلیاثر کل مسئولیت

ضرایب مسیر بین متغیرهای پژوهش ارائه شده است.  ۳در جدول 
پذیری بر های مندرج در این جدول، اثر کل مسئولیتبراساس یافته

(. اثر =۰٫۰۰1p=، ۰٫۳۰۸βپیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار است )
 ،=۰٫۰1۴pپذیری بر احساس تعلق به مدرسه )مستقیم مسئولیت
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۵ 

۰٫1۳۴β=پذیری بر پیشرفت تحصیلی (، اثر مستقیم مسئولیت
(۰٫۰۰۴p=، ۰٫۲1۵β= و اثر مستقیم احساس تعلق به مدرسه بر )

( مثبت و معنادار است. =۰٫۰۰1p=، ۰٫۳۸βپیشرفت تحصیلی )

احساس  پذیری بر پیشرفت تحصیلی با نقش میانجیهمچنین مسئولیت
 ،=۰٫۰۳1pاثرغیرمستقیم معنادار و مثبت دارد ) تعلق به مدرسه

۰٫۰۹۳β=.)  

 
احساس تعلق  با میانجیگری پذیریمسئولیتی براساس لیتحص شرفتیپ. ضرایب استاندارد مدل معادالت ساختاری پژوهش در تبیین ۲شکل 

 به مدرسه 

شود که پس از حضور متغیر ، مالحظه می۲های شکل باتوجه به داده
 نیب رابطٔه درعنوان متغیر سوم بهاحساس تعلق به مدرسه 

پیشرفت تحصیلی، شدت رابطه بین دو متغیر  و پذیریمسئولیت

افزایش یافته است و این مدل مطابق خروجی آزمون بارون و کنی با 
 ی اعتبار است.های برازش دارااستناد به شاخص

 پیشرفت تحصیلی و پذیریمسئولیت نیباحساس تعلق به مدرسه  های برازش مدل در میانجیگری. شاخص۴جدول 

 شاخص RMSEA TLI GFI CFI /df2X 2X مقدار احتمال

 مقدار 1۳٫1۳ ۲٫۲۲ ۰٫۹۵۲ ۰٫۹1۴ ۰٫۹۶1 ۰٫۰۶ ۰٫۰۰۷

شده مدل تدوین برازش تطبیقیهای شاخص ۴طبق اطالعات جدول 
اما  دهد؛را نشان میبودن مدل امر پذیرفتنیو این  بود ۰٫۹یشتر از ب

دار بود؛ معنا ۰٫۰۰۷با مقدار احتمال  1۳٫1۳دو با مقدار شاخص خی
شود و کمتر های مذکور معموالً معنادار میدو در نمونهالبته شاخص خی

دو به درجٔه آزادی مهم است؛ باتوجه جای آن نسبت خیبه مهم است.
 تر است، مطلوب است؛ بنابراینکوچک ۳و از  ۲٫۲۲به اینکه مقدار آن 

  دارد.برازش خوبی  مدل

 بحث 4
نقش  پیشرفت تحصیلی براساس تبیین مدلهدف پژوهش حاضر 

پذیری تحصیلی با میانجیگری احساس تعلق به یتئولمسمستقیم 
نتایج  شهر قزوین بود.  دوناحیٔه دهم آموزان پسر پایٔهدانشمدرسه در 

پذیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در لیتئوبین مسنشان داد، 
 مثبت وجود دارد. رابطٔه دهم ناحیٔه دو شهر قزوین پسر پایٔه آموزاندانش

های ذیل همسوست: پژوهش میکائیلی منیع این یافته با نتایج پژوهش

پیشرفت با  همکاری روحیٔه و پذیریلیتئومس مشخص کرد، بین
(؛ امیری خراسانی و لسانی در پژوهش ۲۰) رابطه وجود دارد تحصیلی

پذیری و سازگاری با پیشرفت نتیجه گرفتند، بین مسئولیت خود
شود های روزانه رابطٔه مثبت دیده میآموزان دبیرستانتحصیلی دانش

پذیری و تمامی ئولیتنشان دادند، بین مس (؛ خدیوی و الهی۲1)
 (. ۷)های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد مؤلفه

آموزانی که از پیشرفت تحصیلی توان گفت، دانشدر تبیین این یافته می
پذیری را یکی از عوامل مهم در زیادی برخوردار هستند، مسئولیت

که آموزانی دانند؛ بنابراین دانشموفقیت و پیشرفت تحصیلی می
کنند وظایفی را که به آنان محول شده سعی می، پذیر باشندمسئولیت

های خوبی انجام دهند. یکی از مسئولیتاند، بهاست و پذیرفته
ها، تحقق اهداف آموزشی است؛ بنابراین در امور شدٔه آنپذیرفته

 (.۷کنند )هایی کسب میتحصیلی، موفقیت و پیشرفت
یری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی پذولیتئبین مسنتایج نشان داد، 

با میانجیگری احساس  دهم ناحیٔه دو شهر قزوین پسر پایٔهآموزان دانش
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۶ 

های پژوهش، پس از براساس یافته تعلق به مدرسه رابطه وجود دارد.
 نیبعنوان متغیر میانجی بهاحساس تعلق به مدرسه حضور متغیر 

دو متغیر پیشرفت تحصیلی، شدت رابطه بین  و پذیریمسئولیت
افزایش یافته است. این مدل مطابق خروجی آزمون بارون و کنی است 

های ذیل پژوهششود. این یافته با نتیجٔه و فرض پژوهش تأیید می
پور و همکاران نشان دادند، احساس تعلق به همسوست: سلیمان

(؛ همچنین ۸مدرسه با پیشرفت تحصیلی دارای رابطٔه مثبت است )
کند، کنترل درونی و ایی و حاجی محمدی بیان مینتایج پژوهش تقو

بیرونی با احساس تعلق به مدرسه و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد 
های مؤلفه دریافتند، بین در پژوهشیزاده و همکاران حکیم(؛ ۲۲)

احساس تعلق به مدرسه با انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی 
آموزانی که احساس دانش. (۲۳وجود دارد )قوی  ٔهآموزان رابطدانش

های مدرسه سهیم و خود را در فعالیت ،تعلق به مدرسه داشته باشند
آموزان پیشرفت در دانش ین امر باعث افزایش انگیزٔها دانند؛میمتعهد 

 (. ۴شود )درجهت رسیدن به اهداف مدنظر مدرسه می
 آموزانی که احساس تعلق بهتوان گفت، دانشدر تبیین این یافته می

دانند و برای دستیابی به مدرسه دارند، خود را بخشی از مدرسه می
های خود کالسیهمچنین در بین هم اهداف مدرسه ارزش قائل هستند؛

همکاری داخلی در راستای اهداف مدرسه دارند که بیانگر احساس 
موقع پذیری آنان است. رفتارهایی ازجمله حضور فعال و بهمسئولیت

دهندٔه احساس ها و معلمان، نشانکالسیمثبت با هم در کالس و تعامل
شود ها میآن تعلق به مدرسه است که همواره منجربه پیشرفت تحصیلی

پذیری در بین نوجوانان احساس اعتقاد مازلو، الزمٔه مسئولیت(. به۲۴)
پذیری امنیت، احساس تعلق و امنیت است. در ایجاد و رشد مسئولیت

تری را تواند درمقایسه با خانواده نقش مهممی و احساس تعلق، مدرسه
سعی ، پذیر باشندکه مسئولیتآموزانی (؛ بنابراین دانش۲۵ایفا کند )

خوبی انجام اند، بهکنند وظایفی که به آنان محول شده است و پذیرفتهمی
شود و زمینٔه الزم این امر سبب رشد عاطفی و اجتماعی آنان میدهند؛ 

دهد. مدرسه را در آنان رشد و پرورش میاحساس تعلق به 
شود پذیربودن تحصیلی منجربه احساس تعلق به مدرسه میمسئولیت

آورد و که شرایط را برای حضور فعال در مدرسه در آنان فراهم می
تحقق اهداف آموزشی را در پی دارد؛ بنابراین در امور تحصیلی، 

که پیشرفت  ینقش مهم کنند.هایی کسب میموفقیت و پیشرفت
اقتصادی -پایگاه اجتماعی یکند عبارت است از ارتقاتحصیلی ایفا می

و بهتری  بیشترهای شغلی اینکه فرصت واسطٔهفردی و خانوادگی افراد به
 (.۴)آورد را فراهم می

دنبال ارتباط بین عوامل و میزان تأثیر آن است؛ اما در هر پژوهشی به
هایی دارد. پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی بطن خود محدودیت
شرح داشت: پژوهشگر در پژوهش هایی بدیننیست و محدودیت

-حاضر قادر به بررسی نقش متغیرهای دیگر ازجمله طبقٔه اجتماعی
آموزان پسر پایٔه دهم ر این پژوهش روی دانشطواقتصادی نبود؛ همین

رو در تعمیم به دختران و سایر ازاینناحیٔه دو شهر قزوین انجام شد؛ 

شود سایر مناطق و شهرها دارای محدودیت بود؛ بنابراین پیشنهاد می
پژوهشگران متغیرهای پژوهش حاضر را با میانجیگری متغیرهایی مثل 

و خودکارآمدی تحصیلی در  هوش، پشتکار، اشتیاق تحصیلی
 ویژه در مقاطع مختلف و در بین دختران مطالعه کنند.آموزان بهدانش

 گیرینتیجه ۵
ی عوامل مختلف شود کهرفته میگهای پژوهش نتیجه براساس یافته

پذیری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه پیشرفت ولیتئازجمله مس
آموزشی مسئوالن معلمان و والدین،  کنند؛ بنابراینرا تبیین میتحصیلی 

 ؛ها مبذول دارندتوانند اهتمام خاصی در جهت رشد و پرورش آنمی
عنوان متغیر بهاحساس تعلق به مدرسه پس از حضور متغیر همچنین 
پیشرفت تحصیلی، شدت رابطه بین دو  و پذیریمسئولیت نیبمیانجی 

  .یابدمتغیر افزایش می

 تشکروقدردانی 6
از مسئوالن آموزش و پرورش استان قزوین، همکاران و فرهنگیان 

که در اجرای این مدارس ناحیٔه دو شهر قزوین آموزان ویژه دانشبه
 شود. پژوهش همکاری کردند، تشکر و قدردانی می

 هابیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتتأییدیٔه اخالقی و رضایت

شناسی تربیتی در رشتٔه روان برگرفته از رسالٔه دکتری در مقالٔه حاضر
و کد اخالق از کمیتٔه سازمانی  است دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد به شمارٔه 
IR.IAU.Z.REC.1399.045  دریافت شد.  1۳۹۸اسفند۲1به تاریخ

گاهی و رضایت دانشای مبنینامهرضایت آموزان از شرکت در بر آ
های پژوهش به پژوهش اخذ شد. همچنین قبل از اجرای پرسشنامه

آموزان توضیح داده شد که شرکت در این پژوهش اختیاری است دانش
 آمده محرمانه خواهد بود.دستو تمام اطالعات به

 برای انتشار یترضا
 این امر غیر قابل اجرا است. 

 ها و موادبودن دادهدردسترس
ها و اطالعات پژوهش هر زمان که عوامل مجله بخواهند، تمامی داده

 دردسترس است.
 تزاحم منافع

  .گونه تضاد منافع ندارندکنند هیچنویسندگان اعالم می
 منابع مالی 

صورت هزینٔه سندٔه اول بهتمامی منابع مالی پژوهش از طرف نوی
 شخصی پرداخت شده است.

 مشارکت نویسندگان
ا و هها، نویسندٔه دوم آنالیز و تفسیر دادهآوری دادهنویسندٔه اول جمع

نویسندٔه سوم ارائٔه ایدٔه پژوهش را بر عهده داشت. نویسندگان نسخٔه 
 نهایی مقاله را قبل از انتشار مطالعه و تأیید کردند.
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