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، وگرش بٍ علم، بروامٍ درسی پىُان بر احساس تعلق بٍ مدرسٍ تبییه اثر

 آمًزانساز تحصیلی داوصخًدکارآمدی تحصیلی ي رفتارَای خًدواتًان

 
 2فاطمٍ بیاوفر، *1مجتبی ضعرباف عیدگاَی

 داًطگبُ پیبم ًَر سوٌبى ، داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ رضتِ هطبٍرُ هذرسِ: ًَیسٌذُ هسئَل 1

 داًطگبُ پیبم ًَر سوٌبى، عضَ ّیئت علوی، یبر گرٍُ رٍاًطٌبسیاستبد 2 

 

 چکیدٌ

خَدکبرآهذی تحصیلی ٍ ، ًگرش ثِ علن، ثررسی ًقص ثرًبهِ درسی پٌْبى ثر احسبس تعلق ثِ هذرسِ ّذف از ایي پژٍّص

عِ آهبری پژٍّص جبه. رٍش پژٍّص تَصیفی ٍ از ًَع ّوجستگی است. ثَدآهَزاى سبز تحصیلی داًصرفتبرّبی خَدًبتَاى

 5424ثِ تعذاد  1397-1398آهَزاى دختر دٍرُ دٍم هتَسطِ هٌطقِ تجبدکبى هطْذ در سبل تحصیلی حبضر ضبهل کلیِ داًص

ٍثِ  ای اًتخبةگیری خَضِ ثر اسبس فرهَل کَکراى ٍ ثِ ضیَُ ًوًَِ آهَزاىداًص ًفر از ایي 382حجن ًوًَِ. ًفر دختر هی ثبضٌذ

(، 2004) ثتی ٍ ٍات، تَسط ثریاحسبس ا تعلق ثِ هذرسِ (، 1394) ِ درسی پٌْبى ایوبًی ٍ ّوکبراىثرًبهّبی پرسطٌبهِ

ٍ رفتبرّبی خَدًبتَاى سبز ( 1999) هَرگبىٍ جیٌگسخَدکبرآهذی تحصیلی (، 1982) ًگرش ثِ علن سیوپسَى ٍ ترٍست

تفبدُ از ضریت ّوجستگی پیرسَى ٍ تحلیل آٍری ضذُ ثب اسّبی جوع دادُ. پبسخ دادًذ( 1982) جًَس ٍ رٍدٍالتتحصیلی 

، ًگرش ثِ علن، ثرًبهِ درسی پٌْبى ثب احسبس تعلق ثِ هذرسِّب ًطبى داد کِ ثیي  یبفتِ. رگرسیَى چٌذهتغیرُ تحلیل ضذ

ثرًبهِ درسی پٌْبى ثب رفتبرّبی خَدًبتَاى سبز ثیي (. P<01/0) داری ٍجَد دارد راثطِ هثجت ٍ هعٌیخَدکبرآهذی تحصیلی 

درصذ  % 57/2ًتبیج تحلیل رگرسیَى چٌذهتغیرُ ًیس آضکبر کرد کِ (. P<01/0) داری ٍجَد دارد راثطِ هٌفی ٍ هعٌیصیلی تح

خَدکبرآهذی تحصیلی درصذ از ٍاریبًس %  50/1 ،ًگرش ثِ علندرصذ از ٍاریبًس  % 38/1 ،احسبس تعلق ثِ هذرسِاز ٍاریبًس 

ّبی ایي  یبفتِ. ضَد تجییي هیثرًبهِ درسی پٌْبى ٍسیلِ  ثَِاى سبز تحصیلی رفتبرّبی خَدًبتدرصذ از ٍاریبًس %  66/8ٍ 

 . آهَزاى دارًذ ثیٌی کبرکردّبی تحصیلی داًصدرسی پٌْبى سْن هعٌبدار در پیص دّذ کِ ثرًبهِپژٍّص ًطبى هی

 

لی ٍ رفتبرّبی خَدًبتَاى خَدکبرآهذی تحصی، ًگرش ثِ علن، تعلق ثِ هذرسِاحسبس ، ثرًبهِ درسی پٌْبى: َای کلیدی ياژٌ
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