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بررسي رابطة پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي 

  ان پسر سال دوم (دورة دوم) متوسطه شهر اهوازآموزدانشخرابكارانه در 

  3عليرضا حاجي يخچاليو  2، غالمحسين مكتبي1ياسين سعيدي

  

  چكيده

گرايش به رفتارهاي  پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با

 ان پسر سال دوم (دوره دوم) متوسطه شهر اهواز انجام شد. روش پژوهشآموزدانشخرابكارانه در 

ان پسر سال دوم (دوره دوم) آموزدانشباشد. جامعه آماري شامل كليه از نوع همبستگي مي توصيفي و

. حجم نمونه در اين پژوهش مشغول تحصيل بودند 94-95متوسطه شهر اهواز بود كه در سال تحصيلي 

اي انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش پرسشنامه پيوند با نفر بود، كه به روش تصادفي چند مرحله 360

و پرسشنامه گرايش به رفتارهاي خرابكارانه  مدرسه براون و ايوانز، پرسشنامه رضايت از تحصيل احمدي

همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده ها از ضريب . براي تحليل دادهبودطوابيه و احمد 

شد. نتايج نشان داد بين پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه رابطه منفي 

هاي كل پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل، نشان داد كه از ميان نمره جينتادار وجود دارد. همچنين معني

  .باشدان ميآموزدانشمناسبي براي گرايش به رفتارهاي خرابكارانه در  پيش بين لرضايت از تحصي
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  مقدمه

تخريب اموال عمومي به عنوان يك عارضة جبران ناپذير بر منافع و امكانـات جوامـع امـروزي، هـر     

سـازد. تخريـب امكانـات آموزشـي     عمومي وارد مـي  هاي ملي وت فراواني را به سرمايهساله خسارا

يكي از موضوعات مهمي است كه ذهن روانشناسان تربيتي را به خود مشغول ساخته اسـت. بـه نظـر    

اي كـه  گيـرد، بـه گونـه   ان صورت مـي آموزدانشها به وسيلة اي از اين آسيبهرسد قسمت عمدمي

وزشي فراتر رفته و عـالوه بـر تخريـب امـوالي چـون درب، ديـوار، ميـز و صـندلي         گاه از محيط آم

هـا و  مدرسه، دست به تخريب اموال بيرون از محيط آموزشـي مثـل فضـاي سـبز، صـندلي اتوبـوس      

  زنند.  مي سينماها، آثار تاريخي و غيره

ها و به غازههاي متواند شامل تخريب اموال عمومي، شكستن شيشهدر نوع خود مي 1خرابكاري

هاي عمومي و تخريب امكانات ها، نوشتن كلماتي روي ديوارهاي مكانهم ريختن ورزشگاه

در معني  رغم گستردگي مفهومي واژة خرابكاري، در پژوهش حاضر اين واژهآموزشي باشد. علي

ورد ان در مدارس است، مآموزدانشمحدود آن، كه صرفاً بيانگر گرايش به رفتارهاي خرابكارانه 

-) مدارس و مكان1392، به نقل از بني نعيم،1975( 2 گيرد. به اعتقاد كلينارد و مييربررسي قرارمي

ان، وسايل آموزشي و لوازم آموزدانشهاي آموزشي هدف نخستين افراد خرابكار است. اين 

هاي طهاي محياي كتابخانهبرند و يا به شكل گستردهكنند يا به سرقت ميالتحرير را تخريب مي

 دهند.آموزشي را مورد تخريب قرار مي

ظهور پديدة خرابكاري و آسيب انحرافات ناشي از آن به عنوان يك نابهنجاري بين قشر جوان 

و نوجوان از اهميت خاصي برخوردار بوده و در اين راستا مسائل و عوامل مؤثري نقش دارند (بوند 

اي اخير، بيشتر عوامل اجتماعي را در ارتباط ه). پژوهش1391؛ نواح و كوپايي،2007و همكاران، 

اند و كم تر نقش عوامل تربيتي و تحصيلي مانند پيوند با با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه سنجيده

  اند.مدرسه را بررسي كرده

                                                                                                                                                    

1. vandalism 
2. Clinard & Meire 
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هاي اخير پيوند با مدرسه، حوزة پژوهشي مورد عالقة محققان، متخصصان آموزش و در سال

اني كه آموزدانش) 2005). طبق نظر بالم (2004، 1ارس بوده است (ليبيپرورش و مشاوران مد

كنند، باور دارند كنند مدرسه را دوست دارند، به آن احساس تعلق ميپيوند با مدرسه را تجربه مي

ها دوست هستند، شان هستند، معتقدند كه اولياي مدرسه با آنها و يادگيريكه معلمان مراقب آن

هاي فوق برنامه دارند. چپمن، هايي براي مشاركت در فعاليتدالنه است و فرصتقواعد مدرسه عا

ي و رفتارهاي پر ) نشان دادند كه پيوند با مدرسه با ريسك پذير2013(2بوكلي، شيهان و شوچت 

تر باشد گرايش به رفتارهاي خرابكارانه و رفتارهاي و هرچه پيوند با مدرسه قويخطر رابطه دارد 

ادي زي تأثيرباشد. مدرسه در تربيت و آموزش و شكل گيري شخصيت نوجوان مي پرخطر كمتر

 تواند ذاتاً محيطي جرم زا و انحرافيهاي تربيتي و آموزشي نميدارد. به دليل دارا بودن هدف

توان به عنوان عامل پيگيري از جرم و بزهكاري نام برد. محسوب شود و حتي از اين محيط مي

است كه طفل ناچار است خود را با نظم و قوانين آن هماهنگ نمايد. اين نظم  مدرسه اولين محيطي

تر است. تر و اطاعت از آن حتميحاكم بر خانواده، رسمي و ترتيب مسلماً از قوانين و مقررات

اني كه استعداد پيروي از نظم و آهنگ هماهنگي با محيط و پيشرفت ندارند مورد كم آموزدانش

گيرند. متأسفانه سيستم آموزشي جايي براي اينگونه مسئولين مدرسه قرار مي لطفي آموزگاران و

افراد ندارد و معموالً اين افراد از مدرسه اخراج مي شوند و در جامعه رها و با آزادي بيشتري به بزه 

شوند اي ميهاي بزرگتري دست بزنند و تبديل به بزهكاران  حرفهدهند، چه بسا به جرمادامه مي

ي رضايت ) نشان دادند رضايت از مدرسه كه زير مجموعه2012(4). آندر و يلماز2015، 3نت(آر

و ميزان رضايت از مدرسه  كارانه رابطه منفي بدست آمده استباشد با رفتارهاي بزهاز زندگي مي

) نشان داد كه نظارت و پيوند عاطفي در 2014با رفتارهاي خرابكارانه رابطه عكس دارد. بروان (

                                                                                                                                                    

1. Libbey 
2. Chapman, Buckley, Sheehan & Shochet 
3. Arentt  
4. Onder & Yilmaz 
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هاي هاي عملكرد خانواده و راهبردهاي آموزش مشاركتي و استفاده از تقويت كنندهن مؤلفهبي

داد ) نشان 2009( 1سالهوف مثبت بيشترين توان پيش بيني براي كاهش رفتارهاي تخريبي را دارند. 

يج نتا هاي فوق برنامه با رفتارهاي پرخطر رابطه دارد.كه پيوند با مدرسه و مشاركت در فعاليت

دهد كه رضايت از مدرسه و سالمت ) نشان مي2009( 2ترتو و پكا- كاتجا، پيوي، مرجا پژوهش

د، به اين صورت كه هرچه رضايت از بدني با سوء مصرف مواد و مشروبات الكلي رابطة منفي دار

، مانند نوشيدن مدرسه و رضايت از سالمت بدني كمتر باشد، گرايش به رفتارهاي مخاطره آميز

هاي توان پيوند با مدرسه را يكي از مؤلفهات الكلي و مصرف مواد بيشتر با اين توصيف ميمشروب

هاي عملي ان تلقي كرد و آن را به عنوان يكي از حوزهآموزدانشمهم و مرتبط با ميزان خرابكاري 

  جهت كاهش گرايش به رفتارهاي خرابكارانه به شمار آورد.

رضايت از باشد. رضايت از تحصيل مي ،انآموزدانشري يكي ديگر از عوامل مؤثر در خرابكا

، به نقل از 2002، 3ان در محيط تحصيلي اشاره دارد (حسانآموزدانشتحصيل به رضايت 

هاي آموزشي، شرايط الزم براي مطالعه ان از برنامهآموزدانش) و شامل ادراك 1393عبدالرسولي، 

) نيز رضايت از 1992( 5). پايروت2007، 4ورسباشد (فلو همچنين رفتار و راهنمايي معلم مي

هاي موجود در رشته انتخابي خود و همچنين برنامه ان را رضايت از همةآموزدانشتحصيل در 

، به نقل ازشيخ االسالمي و احمدي، 1986( 6و برادلي كند. بينرضايت از رابطه با معلم معرفي مي

 آموزدانشكه در نتيجة وضعيت شخصي ) رضايت از تحصيل را حالت عاطفي دلپذيري 1390

ها، شرايط محيط مدرسه و رفتارهاي مدير و كه برنامههنگاميد. نكنشود تعريف ميايجاد مي

ها احساس رضايت و ارزشمندي ان باشد، آنآموزدانشهاي معلمان، متناسب با نيازها و خواسته

خوشايند را حفظ كنند و در جهت كنند اين احساس كنند و با برخورد مؤثر متقابل سعي ميمي

                                                                                                                                                    

1. Saelhof 
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هاي مطلوب جامعه تالش كنند، خود را به عنوان فردي مفيد و مؤثر براي خود و كسب ارزش

اني كه احساس رضايت از تحصيل دارند، مدرسه را به عنوان آموزدانشجامعه باور داشته باشند. 

باشد. ، با آنان همسو ميهاهاي آنكه در جهت رسيدن به اهداف و خواسته دانندحامي خود مي

-ها و نيازهاي او توجهي نمياحساس كند از طرف مدرسه، به خواسته آموزدانشولي هنگامي كه 

كند و شود، كسي براي او و عقايد او ارزش قائل نيست، از مجموعة مدرسه احساس نارضايتي مي

رفتارهاي نابهنجار دست  دهد و بهنارضايتي خود را با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه نشان مي

 زند.مي

دهد كه عوامل بسياري ان نشان ميآموزدانشهاي انجام گرفته در زمينه خرابكاري بررسي 

مانند عوامل اجتماعي، خانوادگي و محيطي در گرايش به رفتارهاي خرابكارانه مؤثر هستند. اگر 

ي تأثيرفي نيستند. با توجه به ها در جاي خود قابل تقدير و ضروري هستند ولي كاچه اين پژوهش

خرابكارانه دارند، و اينكه  كه متغيرهاي فوق بر فرايند يادگيري و كاهش گرايش به رفتارهاي

هاي اندكي در خصوص ارتباط متغيرهاي ذكر شده با خرابكاري صورت گرفته است. به پژوهش

يزان خرابكاري تواند گامي مثبت در جهت كاهش مرسد شناسايي اين متغيرها مينظر مي

ان داشته باشد. با توجه به مطالب گفته شده پژوهشگر در صدد است تا رابطة بين آموزدانش

در محيط  متغيرهاي پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل را با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه

رسي نمايد. هاي شهر اهواز بران پسر سال دوم (دورة دوم) متوسطه دبيرستانآموزدانشمدرسه در 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطة پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي 

  .ان پسر سال دوم (دورة دوم) متوسطه شهر اهواز بودآموزدانشخرابكارانه در 

  روش

هايي، محّقق به دنبال بررسي از نوع همبستگي است. در چنين پژوهش توصيفي و پژوهش حاضر

باشد. هدف كشف رابطة علت و معلولي بين متغيرها احتمالي بين متغيرهاي مورد مطالعه مي روابط
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  ). 1390نيست بلكه مطالعة روابط يك يا چند متغير با يك يا چند متغير ديگر است (دالور،

ان پسر آموزدانش: جامعه آماري اين پژوهش، شامل تمام گيرينمونهجامعه، نمونه و روش

به  1394- 95هاي شهر اهواز بود كه در سال تحصيلي رة دوم) متوسطه دبيرستانسال دوم (دو

گيري در دو مرحله، يك بار جهت تعيين روايي و تحصيل اشتغال داشتند. در اين پژوهش، نمونه

  ها انجام شد.ها و بار ديگر براي بررسي فرضيهپايايي پرسشنامه

يوند با مدرسه از پرسشنامه پيوند با مدرسه، براي سنجش متغير پپرسشنامه پيوند با مدرسه: 

ماده است كه بر اساس يك  16) استفاده شد. اين پرسشنامه داراي 2002براون و ايوانز ( ساخته

- ) درجه4) و كامالً موافقم (3)، موافقم (2)، مخالفم (1اي، از كامالً مخالفم (مقياس چهار درجه

باشد. نمرة باالتر، در اين مي 64و بيشترين نمره  16امه بندي شده است. كمترين نمره در اين پرسشن

پرسشنامه نشان دهندة پيوند بيشتر با مدرسه است. اين پرسشنامه متشكل از چهار خرده مقياس، يعني 

- هاي توان با ماده، مؤلفه4و  3، 2، 1هاي تعهد، توان، تعلق و باور به قواعد است. مؤلفة تعهد با ماده

هاي هاي باور به قواعد با مادهو مؤلفه 12و  11، 10، 9هاي هاي تعلق با ماده، مؤلفه8و  7، 6، 5هاي 

) ضريب پايايي اين پرسشنامه را با استفاده 2002شوند. براون و ايوانز (سنجيده مي 16و  15، 14، 13

ب ) ضري2010(1، رولسون و هريرااند. لوكاسذكر كرده 86/0از روش آلفاي كرونباخ برابر با 

 77/0تا  76/0هاي آن را بين و ضرايب پايايي خرده مقياس 76/0پايايي اين پرسشنامه را برابر با 

ضرايب پايايي پرسشنامه پيوند با مدرسه با استفاده از دو روش  گزارش كردند. در پژوهش حاضر

قبول  به دست آمد كه نشان دهندة پايايي قابل 81/0و  87/0آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب 

) ساختار عاملي اين پرسشنامه، با به كار 2002در پژوهش براون و ايوانز ( باشد.پرسشنامه فوق مي

 . املي، مورد تأييد قرار گرفته استگيري روش تحليل ع

مؤلفة رضايت از مدرسه، رضايت از  4اين پرسشنامه داراي پرسشنامه رضايت از تحصيل: 

اين پرسشنامه با مطالعه و  باشد.ت از معلمان در مدرسه ميرشته تحصيلي، نگرش به تحصيل و رضاي

                                                                                                                                                    

1. Loukas, Roalson & Herrera 
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)، آرامش در محيط دانشگاه، گدلد، ريدمن، 2006و همكاران ( 1هاي كوهاقتباس از پرسشنامه

 4)، پرسشنامه تجديد نظر شده رفتار معلم پايانت1999( 3) شي و فيشر2008( 2وات، ساه و ايوانز

) و پرسشنامه رضايت از رشته 2002(به نقل از حسان،  5البوهي)، رضايت از تحصيل السادا و 1393(

) ترجمه شده است، تهيه شد. در 1388) كه توسط احمدي (1999تحصيلي بحراني و جوكار (

كامالً « تايي از 5گويه است كه در يك طيف  30مجموع، پرسشنامه رضايت از تحصيل داراي 

شود. در اين پرسشنامه مؤلفه رضايت ) نمره گذاري مي5(نمره » كامالً موافقم«)، تا 1نمره (» مخالفم

گويه و نگرش به تحصيل متشكل از  8گويه و رضايت از رشته تحصيلي شامل  9از مدرسه داراي 

هاي باشد. در انتها با جمع نمرهمي گويه 6گويه و در نهايت، رضايت از معلمان در مدرسه شامل  7

) ضرايب 1393در پژوهش عبدالرسولي ( آيد.مي ه دستها، نمره كل رضايت از تحصيل بمؤلفه

پايايي براي كل پرسشنامه رضايت از تحصيل با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، تنصيف و گاتمن 

- به دست آمد كه نشان دهندة پايايي قابل قبول پرسشنامه فوق مي 89/0و  89/0، 91/0به ترتيب 

از روش تحليل عامل تأييدي يا استفاده اين پرسشنامه  ) روايي1393باشد. در پژوهش عبدالرسولي (

داراي بارهاي  22هاي مربوط به پرسشنامة رضايت از تحصيل بجز ماده محاسبه شد. تمامي ماده

ضرايب پايايي رضايت از تحصيل با استفاده از دو در پژوهش حاضر عاملي قابل قبولي بودند. 

به دست آمد كه نشان دهندة پايايي قابل  84/0و  91/0روش آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب 

  باشد.قبول پرسشنامه فوق مي

) 2010توسط طوابيه و احمد ( اين پرسشنامهپرسشنامه گرايش به رفتارهاي خرابكارانه: 

دهد. تنظيم شده است. اين پرسشنامه ميزان گرايش به رفتارهاي خرابكارانه را در مدرسه نشان مي

 1اي، درجه 5ها بر اساس يك طيف ليكرت باشد كه پاسخ به مادهماده مي 18 اين پرسشنامه داراي

                                                                                                                                                    

1. Kuh 
2. Goodlad, Readman, Waats, Saah & Evans 
3. She & Fisher 
4. Payant 
5. Alsada & Albouhi 
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(كامالً مخالفم)، تنظيم شده  5(مخالفم) و  4(تا حدي موافقم)،  3(موافقم)،  2(كامالً موافقم)، 

در پژوهش  باشد.است. نمرة باالتر نشان دهندة تمايل بيشتر به رفتارهاي خرابكارانه در مدرسه مي

و  97/0) پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف به ترتيب 1392يم (نعبني

به منظور بررسي روايي پرسشنامه گرايش به رفتارهاي خرابكارانه، با استفاده از ؛ محاسبه شد 94/0

علوم از روش تحليل عامل تأييدي استفاده شد و م )AMOS( نرم افزار تحليل ساختارهاي گشتاوري

دار معني 001/0هاي گرايش به رفتارهاي خرابكارانه همه در سطح شد كه ضرايب استاندارد ماده

هاي آلفاي كرونباخ و تنصيف در پژوهش حاضر پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روشبودند. 

سشنامة به دست آمد كه نشان دهندة پايايي قابل قبول پر 94/0و  97/0براون به ترتيب  - اسپيرمن

  باشد.فوق مي

هاي آمار توصيفي  و تحليل گرسيون و آوري شده روشهاي جمعجهت تجزيه و تحليل داده

 استفاده شد. 16نسخة  )spssافزار (از نرم

  نتايج

  ارائه شده است. 1هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدوليافته

ش به رفتارهاي ايت از تحصيل و گراي. يافته هاي توصيفي مربوط به متغيرپيوند با مدرسه، رض1جدول

 خرابكارانه

  M  SD  تغيرهام هاي آماريشاخص

  76/9  57/43  پيوند با مدرسه

  04/22  14/109  رضايت از تحصيل

  45/17  81/27  گرايش به رفتارهاي خرابكارانه

ي بين متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد كه نتايج براي بررسي رابطه

  آورده شده است. 2ر جدول آن د
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  ها. ماتريس همبستگي مربوط به متغيرهاي پيش بين و مالك در آزمودني2جدول

  آماره 

  متغير

1  2  3  

      1  . پيوند با مدرسه1

    1  -29/0**  . گرايش به رفتارهاي خرابكارانه2

  1  43/0**  59/0**  . رضايت از تحصيل3

ب همبستگي بين نمره كل پيونـد بـا مدرسـه بـا     شود، ضريمشاهده مي 2طور كه در جدول همان

دار معنـي  P >001/0بـه دسـت آمـده اسـت كـه در سـطح        -29/0گرايش به رفتارهاي خرابكارانـه  

. همچنــين ضــريب همبســتگي بــين نمــره كــل رضــايت از تحصــيل بــا گــرايش بــه رفتارهــاي اســت

  دار است.  معني P >001/0به دست آمد كه در سطح  -43/0خرابكارانه 

ان آمـوز دانـش گـرايش بـه رفتارهـاي خرابكارانـه در     بـين در  راي بررسي نقش متغيرهاي پيشب 

  پسرسال دوم (دورة دوم) متوسطه از تحليل گرسيون استفاده است كه نتايج آن در ادامه آمده است.

متغيرهاي پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با  گانه مربوط به. نتايج تحليل رگرسيون چند3جدول 

 )ENTERگرايش به رفتارهاي خرابكارانه به روش ورود مكرر (

  شاخص آماري

  بينمتغيرهاي پيش

 همبستگي

 MRچندگانه 

 ضريب

 RSتعيين 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

  

  ضرايب رگرسيون

  09/0  30/0  پيوند با مدرسه
10/53F= 

0001/0P< 

53/0-B= 

29/0 - = β  

92/5 - t = 

0001/0P= 

  

  

  

 --  

  /19  43/0  رضايت از تحصيل
99/41 F= 

0001/0 P< 

117/0 - B=  

065/0 - β=  

103/1 - t=  

271/0 P= 

312/0 - B=  

395/0 - =β  

679/6 - t=  

0001/0 P= 
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، بـر اسـاس نتـايج حاصـل از تحليـل رگرسـيون بـا روش        3با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 

دار منفي معنـي  مكرر، پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه رابطه

يج نتـا  4جـدول  بيني بيشتري برخـوردار اسـت.   . همچنين متغير رضايت از تحصيل از توان پيشدارد

متغيرهاي پيوند با مدرسه و رضايت از تحصـيل بـا گـرايش بـه      گانه مربوط بهتحليل رگرسيون چند

  دهد.) نشان ميStepwiseرفتارهاي خرابكارانه را با روش گام به گام (

متغيرهاي پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با  گانه مربوط به. نتايج تحليل رگرسيون چند4جدول 

  )STEPWISE( گرايش به رفتارهاي خرابكارانه به روش گام به گام

  شاخص آماري

  بينمتغيرهاي پيش

 همبستگي

 MRچندگانه 

 ضريب

 RSتعيين 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

ضرايب 

  رگرسيون

  18/0  43/0  رضايت از تحصيل
71/82 F =  

0001/0 P < 

343/0 - B = 

433/0 - =β  

09/9 - t = 

0001/0 P =  

گانه با روش شود، بر اساس نتايج تحليل رگرسيون چندمشاهده مي 4جدول طور كه در همان

متغيرهاي پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل به عنوان متغيرهاي  )، از ميانStepwiseگام به گام (

دار شد. ضريب همبستگي فتارهاي خرابكارانه، رضايت از تحصيل معنيبين گرايش به رپيش

43/0MR=  18/0و ضريب تعيين RS=  0001/0شد، كه در سطحP< دار است.معني 

  گيريبحث و نتيجه
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه پيوند با مدرسه و رضايت از تحصيل با گرايش بـه رفتارهـاي   

نتـايج حاصـل   پسر سال دوم (دوره دوم) متوسطه شهر اهواز انجام شـد.  ان آموزدانشخرابكارانه در 

ضريب همبستگي چندگانه براي تركيب خطـي نمـرة كـل پيونـد بـا مدرسـه و        ،از تحليل رگرسيون

باشـد كـه   مي =RS 20/0و =MR 43/0برابر  رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه

-از قـدرت پـيش   بين رضـايت از تحصـيل  نين متغير پيش دار است. همچمعني >0001/0Pدر سطح 



   Journal of school psychology, Autumn 2020                                       1399شناسي مدرسه، پاييز رواني مجله     
                  
 Vol.9, No.3/83-100                                                                   83-3/100ي ، شماره9ي دوره            

    93 

بـين پيونـد بـا مدرسـه و رضـايت از      تري برخوردار است. بنابراين از ميـان متغيرهـاي پـيش   بيني قوي

بيني الزم برخـوردار اسـت. ايـن نتيجـه ناهمسـو بـا       پيش تحصيل، فقط رضايت از تحصيل از قدرت

) و بونـد و  2009)، سـالهوف ( 2011مكـاران ( )، چـپمن و ه 2013هاي چپمن و همكـاران ( پژوهش

-) است كه معتقدند پيوند با مدرسه با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه ارتباط معني2007همكاران (

) و كاتجـا،  2012)، فوليـا و ياسـين (  2012هاي آندر و يلمـاز ( پژوهش دار دارد و اين نتايج همسو با

دنـد رضـايت از تحصـيل بـا گـرايش بـه رفتارهـاي        ) اسـت كـه معتق  2009ترتو، پكـا ( -پيوي، مرجا

تـوان گفـت كـه رضـايت از     باشـد. در تبيـين نتـايج، چنـين مـي     خرابكارانه رابطه دارد، هماهنگ مي

ان، وابسته به محيط تحصيل و يادگيري است. به عنوان مثـال شـيوة ارزشـيابي    آموزدانشتحصيل در 

از معلـم از جملـه عناصـري هسـتند كـه بـر       ان آموزدانشمدرسه، آزادي در نوع آموزش و ادراك 

، بـه نقـل از حسـان،    1986گذارنـد (اينتويسـل،   مـي  تـأثير ان در محيط تحصـيلي  آموزدانشديدگاه 

). ميزان مطلوبيت تجارب در مدرسه را بـا معيـار وجـود يـا عـدم وجـود تبعـيض در مدرسـه،         2002

تشويق در مدرسـه، تناسـب يـا تضـاد      احساس ستيز يا الفت ميان خود و اولياء مدرسه، وجود تنبيه يا

 آمـوز دانـش ). هنگـاني كـه   1381سنجد (محسني تبريزي، ان ميآموزدانشميان انتظارات مدرسه و 

  كند.احساس رضايت داشته باشد، تمايل به رفتارهاي خرابكارانه پيدا نمي

رهاي بين نمره كل پيوند با مدرسه با گرايش به رفتا يرابطهبراساس نتايج مالحظه شد 

هاي چپمن، بوكلي، شيهان و شوچت . نتايج حاصل با نتايج پژوهشبوددار معني منفي وخرابكارانه 

)، بوند و همكاران 2009)، سالهوف (2010)، چپمن، بوكلي، شيهان، شوچت و رومانيك (2013(

)، 2002براون وايوانز ()، 2020هاشمي، محمود عليلو و هاشمي ()، 2004)، بالم و ايرلند (2007(

كه معتقدند پيوند با مدرسه با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه  )1999مورتون و همكاران ( - سيمونز

توان به آن هايي كه در تبيين اين نتيجه مينظريه دار دارد، هماهنگ است. يكي ازارتباط معني

به ارضاء نيازهاي استناد كرد، نظريه دلبستگي است. طبق اين نظريه، اظهار محبت و مراقبت والدين 

كند. كودكاني كه فرايند دلبستگي را با موفقيت سپري رشدي كودكان در زمينه عاطفي كمك مي
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). اين 1980كنند (باولبي، كنند، والدين خود را به عنوان منبع پايايي از اعتماد و ايمني تلقي ميمي

گذارد و به عنوان يك الگوي دروني مي تأثيرها پيوند اوليه با نمادهاي والديني بر رفتار و برداشت

). باربر و اُلسن 1999كند (آلن و الند، شده به رشد و حفظ رابطه كودك با ديگران كمك مي

) معتقدند كه دلبستگي به نماد بزرگسالي در مدرسه، حالت گسترش يافتة روابط والديني 1997(

ان آموزدانشهايي را فراهم كند تا تواند فرصتاوليه است. براين اساس، به طور آرماني مدرسه مي

هاي ضعيف و آسيب هاي مثبت اوليه به بزرگساالن را افزايش دهند و يا اينكه دلبستگيدلبستگي

  ديده را از طريق پيوند با الگوهاي بزرگسال در مدرسه جبران و ترميم كنند.

درسه، هزينه انجام هاي اجتماعي، مثل مطبق نظرية رشد اجتماعي، پيوندهاي نيرومند با مؤسسه

يابد (هرشي، دهند و از اين طريق رفتارهاي نامناسب كاهش ميمي دار را افزايشرفتارهاي مسئله 

-به شيوة اجتماعي پذيرفته شده ان در مدرسهآموزدانش). در اين الگو فرض براين است كه 1969

هم مدرسه ترويج و نمايش كنند كه اين شيوة رفتاري به وسيلة بزرگساالن و افراد ماي رفتار مي

آميزي و تعهد شود. بر اين اساس، پژوهشگران پيوند با مدرسه را متشكل از دلبستگي، هممي داده

). 2004دانند (كاتاالنو و همكاران، ها و قواعد مدرسه ميبه مدرسه همراه با باور به ارزش

دهند رفتارهايي را نمايش مي تماالًكنند احپذيرند و دروني ميها را مياني كه اين مؤلفهآموزدانش

شوند (مك نيلي، ويتلوك و ليبي، كه در محيط مدرسه به عنوان رفتارهاي مطلوب تلقي مي

گذار باشد. وقتي تأثيري با مدرسه ارتباط قوي دارد كه مدرسه براي او مهم و آموزدانش). 2010

ان باشد و به نظرات و عقايد آموزدانش ها و نيازهايشرايط و محيط مدرسه، متناسب با خواسته

نمايند. همچنين جهت ها متقابالً، پيرو قواعد و قوانين مدرسه رفتار ميها احترام گذاشته شود آنآن

زند در جهت پيشرفت و ساختن خود و ها سر ميداشتن ارتباط خوب، رفتارهاي مطلوبي ازآن

  نمايد.محيط مدرسه اقدام مي

ضر مشاهده شد، رابطة بين رضايت از تحصيل با گرايش به گونه كه در پژوهش حاهمان

-هاي به دست آمده از اين پژوهش با نتايج پژوهشرفتارهاي خرابكارانه منفي و معنادار بود. يافته
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) كه 2009ترتو، پكا (-)، كاتجا، پيوي، مرجا2012)، فوليا و ياسين (2012هاي آندر و يلماز (

باشد. در ش به رفتارهاي خرابكارانه رابطه دارد، هماهنگ ميمعتقدند رضايت از تحصيل با گراي

توان گفت كه تبيين نتيجة رابطه رضايت از تحصيل با گرايش به رفتارهاي خرابكارانه، چنين مي

تحقيقات گذشته حاكي از آن است كه سطوح باالي رضايت از مدرسه به شكلي مثبت با پذيرش 

گيزش باال براي يادگيري مرتبط است. همچنين سطوح هاي آموزشي، تعهد به مدرسه، انارزش

پايين رضايت از مدرسه به شكلي منفي با مشكالت رفتاري، با عملكرد ضعيف در مدرسه و بيزاري 

ان بيزار و آموزدانشتوان گفت بنابراين، مي ).1998از مدرسه در ارتباط دانسته شده است (بكر، 

با روي آوردن به رفتارهاي خرابكارانه در مدرسه نشان  متنفر از مدرسه، انزجار و نفرت خود را

توان گفت هرچه رضايتمندي از مدرسه و آموزش باالتر بوده سالمت روان، تعامالت ميدهند. مي

، به نقل از 1382ان بيشتر بوده است (نصرآبادي و نوروزي، آموزدانشمثبت و تعامل سالم ميان 

اند رفتارهايي ان از آموزش و مدرسه ناخرسند بودهموزآدانش). به عكس وقتي كه 1391قدسي، 

)، رفتار پرخاشگرانه نسبت به جامعه و 2005گيري و غيبت از مدارس (فارل و ديگران، مانند كناره

را  آموزدانش)، در آنان بيشتر ديده شده است. اين پيامدهاي منفي ممكن است 2003مدرسه (چن، 

  ).1391دلزده كند و از او عنصري مخرب بسازد (قدسي،  براي هميشه از مدرسه و محيط علمي

هر پژوهشي داراي محدوديت هايي است و پژوهش حاضر نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين 

محدوديت ها از اين جمله مي باشند: محدود بودن جامعه و نمونه به نوجوانان پسر يك شهر، منطقه و 

ديگر با جنس و حتي گروه هاي سني ديگر امكان پذير  دوره تحصيلي تعميم نتايج به جمعيت هاي

نيست. در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شده؛ پرسشنامه به دليل خودگزارشي بودن با محدوديت 

- هايي مواجه است. رفتارهاي خرابكارانه از متغيرهاي ديگري اثرپذير است كه در اين پژوهش به آن

تر و با لحاظ كردن هر هايي در سطحي وسيعشود پژوهشنهاد ميها پرداخته نشده است. بنابراين پيش

تر استفاده شود و در دو جنسيت صورت بگيرد. از ابزارهاي سنجشي ديگر نيز براي سنجش دقيق

  هاي بعدي متغيرهاي اثرگذار بر رفتارهاي خرابكارانه شناسايي شوند.نهايت در پژوهش
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The relationship between school connectedness and academic 
satisfaction with tendency to vandalism in male secondary 

high school student of Ahvaz 

Y. Saeedi1111, Gh. Maktabi2222, & A. Hajiyakhchali3333 

Abstract 

The present study investigated the simple and multiple relationship between 
school connectedness and academic satisfaction with tendency to vandalism 
of male students high school in Ahvaz. The study population consisted of all 
male students at second-grade of Ahvaz high school in academic year of 
2015-2016. The sample consisted of 360 students who were selected 
through multistage random sampling method. They completed the School 
Connection questionnaire related to the work of Brown and Evans, 
Ahmadi’s Academic Satisfaction Questionnaire (ASQ) and the vandalism 
Questionnaire by Thawabieh and Ahmad. Statistical methods for data 
analysis were Pearson correlation and multiple regression analysis. The 
results showed that the correlation between school connectedness and 
academic satisfaction with tendency to vandalism was significantly 
negative. Moreover, showed that The stepwise and enter regression analysis 
from both school connectedness and academic satisfaction, only academic 
satisfaction predicted vandalism. 

Keywords: School connectedness, Academic satisfaction,  Vandalism,  
Students
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