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 یبت   مدرسه بری، تعلق به احساس پرسشنامه یسنجروان ایهیژگیو : پژوهش حاضر با هدف بررسیهدف

 -وش پ ژوهش از ن وت توف ی ی   : رروش ان مقطع متوسطه انجام گرف ت  آموزدانش( در بین 5550وات )و 

 005م ورد بررس ی    نمون ه  ان دختر و پسر مقطع متوسطه بود آموزدانشو جامعه آماری شامل کلیه  پیمایشی

 یابزاره ا  انتخاب ش دند   یاخوشهتصادفی  گیرینمونهکه از طریق  ختر( بودد 005و  پسر 555آموز )دانش

 فرسودگی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بودند  مدرسه، هب تعلقپژوهش پرسشنامه احساس 

 با است اده از آل ای کرونباخ، تحلیل عاملی اکتشافی و ض ری  همبس تگی انج ام ش د      هادادهتجزیه و تحلیل 

ک ه ح اکی از پای ایی مطل وب ای ن مقی اس        به دست آم د  88/5: آل ای کرونباخ کل مقیاس برابر با هاتهیاف

ای ن مقی اس ب ا پرسش نامه فرس ودگی تحص یلی محاس به ش د          یهمبس تگ  تعیین روایی واگرا، منظوربه  است

 تعلقس احساس مقیا همبستگیضری  عالوه بر این  بود  داریمعنحاکی از همبستگی من ی و  ( که-005/5)

 هب   تعل ق روایی همگرای مقیاس احس اس   که به دست آمد 440/5برابر  انگیزش پیشرفتمقیاس و مدرسه  هب

در  مش ارکت  حمای ت معل  ،   شش خرده مقیاسنتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود   کندیمید أیمدرسه را ت

علم ی را   مش ارکت  ،رد به مدرسهف تعلق رعایت عدالت و احترام، احساس مثبت به مدرسه، احساس اجتمات،

 ت وان یم  مدرس ه را   هب   تعل ق احساس  یریگاندازه: مقیاس گیرییجهنت کرده است  تأییداین مقیاس  برای

  برد کارهای آموزشی و پژوهشی بهیتموقعیک ابزار پایا و معتبر در  عنوانبه

 ییروا مدرسه، پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی، هبتعلق  : احساسواژگان کلیدی

                                                 
 طباطب   ا ی روانشناس   ی و عل   وم تربیت   ی، دانش   گاه عالم   ه    کارشناس   ی ارش   د مش   اوره مدرس   ه، دانش    ده  . 0

r.s.mk92@gmail.com 

 ی گ    روه مش    اوره، دانش     ده روانشناس    ی و عل    وم تربیت    ی، دانش    گاه عالم    ه طباطب    ا    یاراس    تاد. 5
kalantar.counseling@gmail.com 
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 مقدمه

ان از س نین  آم وز دان ش ک ه   رون د یم  های اجتماعی بزرگی به شمار محیط ازجملهمدارس 

  کنن د یمو تعامالت اولیه خود را از این م ان آغاز  نهندیمپا  هاآندر  یسالگه تشش یا 

و پ  رورش  آم  وزش ،یریپ  ذجامع  هدر فرآین  د  یرگ  ذاریتأثای  ن مح  یط آموزش  ی نق  ش 

ب ه   تریزهباانگو  ترفعالد بر عهده دارد و به هر میزان که آنان در این محیط ان خوآموزدانش

 دست خواهند یافت الیت بپردازند به نتایج م یدتری فع

 انآم وز دان ش بهب ود س المت روان ی و جس مانی     در  یابرجستهنقش  توانندیممدارس 

بخ ش   انآموزدانش  هآن بخصوص  (1،5555و بلوم نانماکر )ام سی نیلی، داشته باشند خود

 مس لله  ی ن و ا کنن د یم  خ ود را در ای ن م  ان س پری     اعظمی از دوره کودکی و نوج وانی  

 و ایج اد  محیط آموزشی مذکور اثرگذاری قابل توجهی بر روی آنان داشته شودیم موج 

از   زی ادی ب ر زندگیش ان داش ته باش د      یرت أث  معلمان و همساالنشان در کالس درس هب تعلق

رفت ار نوجوان ان غیرقاب ل ان  ار اس ت       یده  ش  ل بافت اجتماعی مدرس ه در   یرتأث یرواین

  ( 2،5500شوچت و یهانش ،یباکل )چاپمن،

با  یوندپ ،3دیگری همچون تعهد به مدرسه یهاعنوانمدرسه با  هب تعلقدر ادبیات علمی، 

 ،ش وچت  ،یهانش   ب اکلی،  چ اپمن، اس ت ) توف ی  ش ده    5ب ه مدرس ه  دلبستگی  و 4مدرسه

دارد ان آم وز دان ش شخص ی و تحص یلی    یهاجنبهاثرات متعددی بر  ( که6،5500ومانیکر

ان چ ه  آم وز دان ش  ک ه ینا :عبارت است از مدرسه هب تعلقبه عبارت دیگر  ؛(7،5500روفی)

معلم ان و ک ادر آموزش ی     ،ب ا همس االن  ک ه  ی تعلق  مدرسه خود دارند و نسبت به  احساسی

 ،8ش یا  چان ،،  فون ،،  چان، گیسبرز، ،یل الاو، )یون، چگونه است کنندیمبرقرار  مدرسه

5505 ) 

                                                 
1. McNeely,Nonnemaker,Blum 

2. Chapman, Buckley, Sheehan, & Shochet 

3. school engagement 

4. school bonding 

5. school attachment 

6. Chapman, Buckley,Sheehan, Shochet, & Romaniuk 

7. Roffy 

8. Yuen, Lau,Lee, Gysbers, Chan,Fong, Chung,Shea 
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در ط ول   ام ا  اس ت  ض روری تحص یلی  مقاطع همه  در 1مدرسه اب ارتباطاحساس اگرچه 

ان آم وز دان ش  آن در فق دان  ( و2،5550)بل وم  یاب د یمبیشتری  افراد اهمیت دوران نوجوانی

جهت همین  به  شودیم لیو تحصی یعاط  ایجاد حج  وسیعی از مش الت رفتاری، موج 

ان آم وز دان ش در  تعلقاین نوت  یو ارتقا در جهت رشدمدارس  اندرکاراندستمسلولین و 

 _را  3که احس اس تعل ق ب ه مدرس ه     کنندیمو تالش  هزیادی به عمل آورد یهاتالشخود 

ن اهمیت داده و در جری ان ی ادگیری حمایتش ا    هاآنکه معلمان و همساالنشان به این عقیده 

تعل ی  و تربی ت ام ری الزم و     ک ه ی ن او  اس ت ، قواعد انضباطی در مدرسه عادالن ه  کنندیم

 ان خ ود ایج اد ک رده و آن را تقوی ت نماین د     آموزدانشدر  _ باشدیمحیاتی برای زندگی 

نق ش قاب ل    نی ز  و معلم ان  همس االن  وال دین،  در ای ن راس تا   ام ا ؛ (4،5500ماپ ومو و موچنا)

  (5،5505اوسترل و هاوکینز موناهان،) کنندیمرا ای ا توجهی 

ب روز   ان،آموزدانش تحصیلی انگیزشافزایش  ،عمل رد بهبودبه  منجر هاتالش گونهینا

از و همچن ین   (6،5500)ایت و  شودیمرایج در مدرسه  یهاارزشو تعهد به بهنجار  هایرفتار

جل وگیری ب ه عم ل     یدر س نین نوج وان   نتایج من ی زیادی نظیر ترک تحصیل یا بزه  اری 

ویژگ ی مه      سه ( معتقد است که5550بلوم ) ( 5505 ،7انسا-و اوسو یسان اشلی،) آوردیم

 هد:د ارتقاان آموزدانشدر  را مدرسه هب تعلقمیزان  تواندیممدارس در 

 ؛معل  مدارس و نقش حمایتگری علمی ی( سطح باال0

ب ا  و ک ادر آموزش ی مدرس ه    ان آم وز دان ش  رفت ار محیطی ک ه در آن  فراه  آوردن ( 5

 ؛محترمانه باشدی دیگر فمیمی و 

احس اس  روان ی  ان از لح ا  جس مانی و   آموزدانش در آن محیطی کهفراه  آوردن ( 0

 امنیت کنند 

                                                 
1. school connectedness 

2. Blum 

3. school bonding 

4. Mapfumo, Muchena 

5. Monahan,Ossterle,Hawkins 

6. Ito 

7. Ashley, Ennis,Owusu-Ansah 
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ان آم وز دان ش مدرس ه در   هب   تعل ق باید گ ت عواملی چن د باع ا اف زایش     یطورکلبه

همساالن و دوستان خود پذیرفته شوند ان در گروه آموزدانشچنانچه مثال  عنوانبه  شودیم

  یاب د یم  اف زایش   ش ان مدرس ه  هب   ه ا آن تعل ق برق رار کنن د    اییمانهف م و با آن ان رواب ط   

و یا در کل دوستان بسیار کم ی در داخ ل و    اندشدهاز نظر اجتماعی طرد انی که آموزدانش

 ی ن ر ی نیل ی، س   ام مدرس ه دارن د )بل وم،    هکم ی ب    تعلقدارند احساس خود خارج مدرسه 

ان ای ا آموزدانشمدرسه  هب تعلقافزایش در جهت نقش را  ینترمه  معلمان  (0،5555هارت

برای تجرب ه   انآموزدانشکمک به  منظوربه ییهافرفتو  هایتموقعخلق با  هاآن کنندیم

 دارعه ده خطی ری را   یی  ه وظدیگ ر معلم ان   و  هایهم الس، مدرسه هب بیشتر تعلقاحساس 

  (5500)ایتو، ندهست

ت وجهی   ه ا آنچنانچه نوجوانان در مدارسی حضور داشته باشند که به نیازه ای رش دی   

داش ته   تعل ق نشود احتمال خیلی کمی وجود دارد که آنان نسبت ب ه مدرس ه خ ود احس اس     

که محیط اجتماعی مذکور ب ه نیازه ای رش دی     یابدیمهنگامی این احساس افزایش   باشند

و م ورد حمای ت   به  یازن ،هایتوانمندبروز نیاز به ون نیاز به خودمختاری، همچان آموزدانش

توج  ه ک  افی مب  ذول دارد )ام س  ی نیل  ی و  گ  روه همس  االن  ق  رار گ  رفتن توس  ط پ  ذیرش

  (5555هم اران،

مدرس ه را   هب   تعلق هابرنامه گونهینا مدارس نیز بسیار م ید هستند  یامشاوره یهابرنامه

روانشناسان و مشاوران مدارس از جمله اف راد متخصص ی     دهندیمزایش ان افآموزدانشدر 

ان آم وز دان ش  یش ناخت روانباعا بهبود عمل رد تحص یلی و بهزیس تی    توانندیمهستند که 

و  یدم ار  ی اری رس انند )سال وس  ی،    شانمدرسهبا  تعلقرا در جهت افزایش  هاآنشده و 

  (2،5505الزاروس

موج ود در  ع اط ی   –محیط فیزی ی و جو روان ی  به  توانیم ریرگذاتأثاز دیگر عوامل 

مش ارکت   ب ه  انآم وز دان ش تش ویق   ب رای  ی مثب ت یفضااشاره کرد که باعا ایجاد  مدرسه

  یاب د یم  امن و جو روانی حمایتی مدرسه رش د   ،سال  با مدرسه توسط محیط تعلق  شودیم

                                                 
1. Rinehart 

2. Sulkowski, Demary,Lazarus 
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 ه ای ی ت فعالدر ش رکت   انام    ایجاد جو کالسی مثبت و مدیریت خوب آن توسط معل ،

و ان دازه ک الس درس در    بودن محیط مدرسه کوچک ب،طلوانضباطی م قواعد ،برنامهفوق

 احس اس   (5555ام سی نیلی و هم اران،هستند )مدرسه ضروری به  تعلقایجاد احساس  امر

ان در مقابل تمایل به س یگار کش یدن اس ت و بهب ود     آموزدانشمحافظ قوی به مدرسه  تعلق

ع املی مه      توان د یم دهدیممدرسه را افزایش  هب تعلقط محیطی مدرسه که احساس شرای

تحقیقات     (1،0550آزاگبا و آسبریجباشد ) هاآن یبزرگسالدر کاهش رفتارهای پرخطر در 

مدرساه در  ه با  تعلا  نشتن داده است مدارسی که جو انضبتطی خشن و نتمالیم دارند، احستس 

که برای امر تعل ی    ییهاخانواده .(2002بلوم و همکتران،است )تر کم وضوحبهتن انشآموزدانش

موج     رس انند یمیاری  فرزندان خود در انجام ت الی  درسیو به  اندقا لو تربیت ارزش 

 س،ی)ال   بیش تری را نس بت ب ه مدرس ه خ ود تجرب ه کنن د        تعل ق احس اس   هاآنکه  شوندیم

  (2،0990و فالناگان رومان ،بوچانان ویگ یلد، میجلی،

ع واملی  به خواسته شد  هاآنان چینی فورت گرفت از آموزدانشدر تحقیقی که روی 

م واردی  ب ه   انآم وز دان ش است اش اره کنن د، ای ن     اثرگذارمدرسه  هشان بتعلقبر میزان که 

 در مدرس ه، مش اوره   و راهنم ایی  هاییتفعالبا همساالن،  روابطنوت  همچون حمایت معل ،

و  ه  اییتوان  اب  رای رش  د  ه  افرف  تف  راه  ب  ودن  و وج  ود در مدرس  هم انض  باطی ینق  وان

  (5505یون و هم اران،کردند )استعدادهایشان اشاره 

مث ال   عن وان ب ه مدرسه به نتایج متعددی انجامید   هب تعلق ینهدرزمانجام شده  یهاپژوهش

وفقی ت  و م 3همبس تگی مثبت ی ب ا انگی زش تحص یلی      مؤل  ه ای ن   که دهندیمنشان  هایبررس

ش  رکت در  ب  ه ی  لتما (،5،5505و ل  ونی راس  ل ،بت  ل ونت  زل،آم  وزان )دان  ش 4تحص  یلی

 ش وچت، ) 7و جس مانی  روان ی  س المت  ،(6،5559س الهوف ) مدرس ه  برنامهفوق هاییتفعال

                                                 
1. Azagba, Asbridge 

2. Eccles, Midgly, Wigfeild,Buchanan, Reuman, Flanagan 

3. academic motivation 

4. academic achievement 

5. Wentzel, Battle, Russell, & Looney 

6. Saelhof 

7. emotional and physical health 
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 ،(5505و هم  اران،  اش لی  ؛5500 روفی،) 2یشناختروانبهزیستی  (1،5555و هومل یتاسم

بهب ود عمل  رد تحص یلی، بروزرفت ار مطل وب و       ،(5505ب اال )اس  وزی ومیل ز،    ن سعزت

 دارد  (5500در مدرسه )ایتو،آنان  موقعبهحضور 

خود از انجام رفتارهای پرخط ری   تنهانهانی که احساس تعلق به مدرسه دارند آموزدانش

در ع دم ارت  اب   را  بل  ه دوس تان خ ود    کنن د یم  همچون مصرف ال ل و خشونت پرهیز 

مدرس ه اث ر    هب   تعل ق   (5505 ،3ش یهان  و ب ال ی  )چ اپمن،  نماین د یم   اعمال یاری گونهینا

رفتارهای پرخط ری   و انجام (5500چاپمن و هم اران،) 4بر کاهش خطرپذیری یتوجهقابل

 سوءمص رف  از مدرس ه،  ف رار  ،(5550بل وم، ) یبگ ری تخر و قل دری  همچون مجادله کردن،

( 5500چ اپمن و هم  اران،  (س الی بزرگ ه ای ی آسو  یزآمخشونت یرفتارها ال ل، و مواد

ان پس ری  آم وز دان ش ( در طی پژوهش خود متوجه ش دند  5505) 5و میلز یاستراکوز دارد 

به سمت رفتارهایی همچون پرخاشگری  کنندینم تعلقکه نسبت به مدرسه خویش احساس 

ان دخت ر دچ ار   آم وز دان ش این در حالی است که  کنندیممواد گرایش پیدا  سوءمصرفو 

  شوندیمافسردگی  عال  

س  نجش می  زان احس  اس تعلق  ی ک  ه   ب  ا ه  دفپرسش  نامه احس  اس تعل  ق ب  ه مدرس  ه   

از  ین  ر  0454نمونه  یک رد پرسشنامه ینا طراحی شد دارند  دان به مدرسه خوآموزدانش

 منظ ور ب ه گردی د و  اج را   یالدیم   5550در  متح ده ی االت اس اکن   ان دبیرستانیآموزدانش

ی و تأیی د از تحلی ل ع املی    ای ن پرسش نامه   یس نج روان ه ای یژگ ی وهنجاریابی و بررس ی  

اعتب ار و   س ؤال  00پرسش نامه   س ؤال  40نشان داد که از  هایلتحل، نتایج شد اکتشافی است اده

باش د  یم  دارا  ان ب ه مدرس ه  آم وز دان ش روایی کافی را برای سنجش میزان احس اس تعل ق   

 ( 6،5554و وات یبت بری،)

                                                 
1. Shochet, Smyth, & Homel 

2. well-being 

3. Chapman, Buckley, Sheehan 

4. risk taking 

5. Stracuzzi & Mills 

6. Brew, Beatty, Watt 

http://injuryprevention.bmj.com/search?author1=RL+Chapman&sortspec=date&submit=Submit
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و کی ی ت   یجس مان  ش مه  و اساسی مدارس در بهبود سالمت روان ی، لذا با توجه به نق

 عن وان بهان آموزدانشمدرسه در  هب تعلقوعدم توجه کافی به اهمیت  انآموزدانشزندگی 

 هب   تعلقارزیابی میزان احساس  منظوربهمحافظتی و نیز فقدان مقیاسی معتبر و کارآمد عاملی 

رورت بررسی و تعیین روایی و پایایی درونی اب زاری  ان ایرانی ضآموزدانشمیان مدرسه در 

 رابا توجه به فرهن، ایران ی  ان آموزدانشمدرسه در  هب تعلقسنجش میزان  ینهدرزمکارآمد 

 ی ابی هنجارو  روای ی  ،اعتب ار  هدف افلی این پ ژوهش بررس ی   روینا از  کندیم دوچندان

  باشدیما توجه به فرهن، ایرانی بان آموزدانشدر میان مدرسه  هب تعلق احساس پرسشنامه

 روش

 منظ ور ب ه که و از نوت تحلیل عاملی اکتشافی است پیمایشی  -روش پژوهش حاضر توفی ی

مدرس ه   تعل ق ب ه  مقی اس احس اس   و هنجاریابی  یشناختروان هاییژگیو یبررس ،رواسازی

  اده ش د  و برای سنجش همسانی درونی این مقیاس از ضری  آل ای کرونباخ است انجام شد

ش هر   متوس طه و پس ر مقط ع    ان دخت ر آم وز دان ش آماری پژوهش حاضر شامل کلیه  جامعه

پس ر و   آم وز دان ش  555ان )آم وز دان ش ن ر از این  005تعداد  که  بود 0095تهران در سال 

نمونه آماری انتخاب  عنوانبه یاخوشهتصادفی  گیرینمونهدختر( به روش  آموزدانش 005

تص ادفی   ف ورت ب ه تهران  4گانه شهر تهران منطقه  55منظور از بین مناطق  شدند  برای این

 یه ا ک الس انتخاب شده و یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه انتخاب و از میان 

 انآم وز دان ش تص ادفی انتخ اب گردی د و     ف ورت ب ه موجود در این مدارس چند ک الس  

 را ت میل نمودند  هاپرسشنامه

 شابزار پژوه

در جامع ه  مدرس ه   هب   تعل ق پرسشنامه احساس  هنجاربررسی در پژوهش حاضر که با هدف 

و همگرا بهره گرفته شد و  واگرا ،سازه اعتبار محتوایی، یهاروش از فورت گرفت،ایرانی 

ابزار دیگر شامل پرسشنامه انگیزش تحصیلی با هدف بررسی روایی همگرا و پرسشنامه  5از 

ابزاره ا ب ه ت  ی ک در     ی ن ا بررسی روایی واگرا است اده ش د   نظورمبهفرسودگی تحصیلی 

  اندشدهدادهادامه شرح 
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 (5554،وات ،یبت بری،) 1مدرسه هان بآموزدانش تعلقال ( پرسشنامه احساس 

ت جم الت مثب ت در   رو وات ب ه ف و   یبت   توس ط ب ری،   5554این پرسشنامه در س ال   

پرسش نامه م ذکور در    مخال  ( طراحی شده است  کامالًموافق  تا  کامالًاز ) ی رتلمقیاس 

 0رای اد یط ورکل ب ه اس ت ک ه    قرارگرفته یدنظرتجدنیز توسط بتی و بری مورد  5550سال 

رعای ت احت رام و    احس اس  ،3معل    ی ت حما ،2همساالن بهشامل احساس تعلق  خرده مقیاس

 7ارکت علم ی مش   و 6ف رد ب ا مدرس ه    ارتب اط  ،5اجتم ات در در مدرس ه، مش ارکت    4ع دالت 

و ب رای   50/5ضری  پایایی پرسشنامه از طریق آل ای کرونباخ برای کل پرسشنامه  .باشدیم

رعای ت احت رام و    احس اس  ،89/5، حمایت معل    50/5احساس تعلق به همساالن  یهامؤل ه

و  09/5درس ه  مرد ب ا  ف   تعل ق  ،84/5، مش ارکت ک ردن در جامع ه    50/5عدالت در مدرس ه  

 (5550و وات،  یبت بری،) .گزارش شده است 58/5 علمیشارکت م

مدرس ه توس ط دو    هب تعلقدر این پژوهش ابتدا پرسشنامه احساس الزم به ذکر است که 

متخصص زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و به دنبال آن از دو متخصص دیگ ر خواس ته   

 پرسش نامه  ،یبررس ی روای ی محت وای    منظ ور ب ه س پس    شد که آن را به انگلیسی برگردانن د 

م ورد   ی دانشگاه عالم ه طباطب ا  و علوم تربیتی دانش ده روانشناسی تن از اساتید  چندتوسط 

 بررسی قرار گرفته و افالحات الزم اعمال شد 

 (MAQ) 8ب( پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

  باشدمی 000 تا 59دارد  دامنه تغییرات نمرات از  ایینهچهارگز سؤال 59این پرسشنامه 

اعتبار محتوا را ب ه ک ار گرف ت ک ه بنی ان آن ب ر        روش برای برآورد روایی آزمون، هرمنس

ض ری  پای ایی ب ه روش    او  گ زارش  در پیش ین درب اره انگی زه پیش رفت ب ود       یهاپژوهش

ب رآورد   یب را  اعالم شده است  84/5و به روش آل ای کرونباخ برابر  85/5بازآزمایی برابر 

                                                 
1. Students’ sense of connectedness with school 

2. students’ sense of belonging with peers 

3. teacher support 

4. fairness and safety 

5. engagement in the broader community 

6. relatedness of self with school 

7. academic engagement 

8. Achievement Motivation Test 
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ه ته ب ه ک ار گرفت ه ش د      0آزمایی پس از گذشت ی کرونباخ و بازش آل اپایایی نیز دو رو

که از  یانمرهنمره کل یعنی   (0059هومن،آمد )به دست  80/5و  85/5که پایایی به ترتی  

اگر باال باشد نشانگر انگیزه پیش رفت ب اال و نم رات پ ا ین      آیدیمبه دست  سؤاالتوت ممج

  باشدیمبیانگر انگیزه پیشرفت پا ین در فرد 

 1تحصیلیج( پرسشنامه فرسودگی 

 3مقی اس فرس ودگی ب رگن    ب ر اس اس  ( 5550) 2این پرسشنامه توسط سالمال آرو و نا آت انن 

 0) یج انی هخس تگی   مؤل  ه گوی ه اس ت ک ه     00است  پرسش نامه اف لی دارای    شدهساخته

طی     ه ا در ی ک    هم ه گوی ه  گیردیگویه( را دربرم 0گویه( و کارایی ) 4) ینیبدب گویه(،

  شوندیم یگذارنمرهان آموزدانش( است که توسط 0) یشههم( تا 5هرگز ) یادرجهه ت

خ رده مقی اس    ض ری  آل  ای کرونب اخ    ،80/5 ضری  آل ای کرونب اخ ک ل پرسش نامه   

 84/5و خ رده مقی اس فق دان ک ارآیی      58/5 ینیب دب ، خرده مقی اس  55/5خستگی هیجانی 

ب دری  گرف ت ) قرار  تأییدتوسط پژوهشگران مورد  و پایایی و روایی آن گزارش شده است

  (0095و فتحی، یپلنگ ،یمصرآباد گرگی،

 هایافته

و واگرای مقیاس و س پس پای ایی    همگرا مربوط به روایی سازه، هاییافتهدر این بخش ابتدا 

  گرددیمآن ارا ه 

 روایی سازه

لی ل ع املی اکتش افی ب ا     مدرس ه از تح  هب   تعلقبررسی روایی سازه مقیاس احساس  منظوربه

در  کنن ده ش رکت  005چ رخش واریم اکس( ب رای ک ل     ) یاف ل  یه ا مؤل  ه روش تحلیل 

ب ا  براب ر   ((KMO یب ردار نمون ه در این راستا مقدار ش اخص ک ای ت    پژوهش است اده شد 

 450ک ه ب ا درج ه آزادی     ب ود  4595/0508مجذور کای بارتلت یزانم به دست آمد  958/5

                                                 
1. school-Burnout Inventory 

2. Näätänen 

3. Bergen 

4. Bartlett's Test of Sphericity 
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و اج رای تحلی ل ع املی     گیرینمونهترتی  ک ایت  ینبد نادار است مع P<550/5در سطح 

 قابل توجیه است 

 0وج ود   دهندهنشان شدهیگردآور هایدادهیرواز تحلیل عاملی بر  آمدهدستبهنتایج 

 مدرسه بود  هب تعلقدر مقیاس احساس  عامل

 اصلی یهامؤلفهدر تحلیل  هامؤلفه. مقادیر ویژه و درصد واریانس 1جدول 

 درفد تجمعی واریانس درفد واریانس مقادیر ویژه هامؤل ه

0 599/0 505/05 505/05 

5 555/0 050/00 089/50 

0 450/5 050/9 505/05 

4 950/0 055/5 505/45 

0 800/0 599/0 800/40 

0 000/0 548/0 904/05 

اج رای تحلی ل   است ک ه از   ییهامؤل هویژه و درفد واریانس  یرنشانگر مقاد، 0جدول 

 درمجم وت و  اندآمدهدستبهمدرسه  هب تعلقپرسشنامه احساس  سؤال 55بر افلی  یهامؤل ه

  پوشش داده شددرفد از واریانس کل این مقیاس توسط این شش عامل  05حدود 

 مدرسه هب تعلقماتریس ساختار عاملی پرسشنامه احساس . 2جدول 

مشارکت 

 علمی

د فر تعلق

مدرسه هب  

 بتاحساس مث

 به مدرسه

 احساس رعایت احترام

 و عدالت در مدرسه

 درمشارکت 

 اجتمات
 سؤال حمایت معل 

     055/5 00 

     005/5 55 

     054/5 0 

     088/5 9 

     050/5 00 

     055/5 5 

     054/5 5 

     400/5 55 

     458/5 08 

    850/5  50 

    505/5  50 
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    000/5  00 

    450/5  09 

   054/5   4 

   050/5   0 

   050/5   0 

   009/5   05 

  004/5    50 

  490/5    50 

  450/5    00 

  558/5    05 

 050/5      05 

 050/5      54 

 055/5      55 

555/5       04 

050/5       8 

400/5       0 

را ب ه ترتی   ف عودی     گان ه ششاز عوامل  هریک یهاپرسش، بارهای عاملی 5جدول 

نی ز نش ان داد ک ه     کندیمرا پیشنهاد  هاعاملاس ری که تعداد تقریبی  آزمون  دهدیمنشان 

دریاف ت ک ه س ه  عام ل ی    در       ت وان یم  شش عامل قابل استخراج است  از این نم ودار  

 مت اوت است  هاعاملو با سه  بقیه  یرگچش واریانس کل متغیرها 
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 مدرسه هب تعلقمقیاس احساس  یهاعاملاسکری  .1 نمودار

 مربوطه هاییاسمقمدرسه و پاره  هب تعلقماتریس همبستگی میان کل مقیاس احساس  .3جدول 
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معل  حمایت - - - - - -  

- - - - - 554/5  مشارکت اجتماعی 

- - - - 004/5  000/5  احساس رعایت عدالت و احترام 

- - - 440/5  050/5  009/5  احساس مثبت به مدرسه 

- - 000/5  050/5  094/5  490/5 مدرسه هفرد ب تعلق   

- 005/5  590/5  080/5  050/5  400/5  مشارکت علمی 

000/5  004/5  005/5  540/5  080/5  989/5 مدرسه تعلق بهاحساس    

مدرسه با  هب تعلقنیز ضری  همبستگی عوامل موجود در مقیاس احساس  0در جدول 

 است  شدهدادهی دیگر و نمره کل نشان 
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 روایی همگرا و واگرا

 تحصیلی و انگیزش پیشرفت یفرسودگ مدرسه، هب تعلق هاییاسمق. ماتریس همبستگی خرده 4جدول 

یخستگی هیجان متغیر یدبینب  یلیفرسودگی تحص فقدان کارآیی  رفتانگیزش پیش   

-458/5 حمایت معل   455/5-  005/5-  004/5-  089/5  

-585/5 مشارکت در اجتمات  505/5-  090/5-  000/5-  005/5  

احساس رعایت عدالت و 

 احترام
405/5-  450/5-  090/5-  405/5-  504/5  

هاحساس مثبت به مدرس  590/5-  580/5-  050/5-  590/5-  500/5  

مدرسه هفرد ب تعلق  000/5-  000/5-  504/5-  084/5-  050/5  

080/5 مشارکت علمی  000/5-  005/5-  404/5-  454/5  

همدرس تعلق بهاحساس   055/5-  490/5-  058/5  005/5-  440/5  

مقی اس   5مدرس ه و   هب   تعلقاحساس  مقیاسیانمحاکی از همبستگی  4جدول  یهاداده

 .انگیزش پیشرفت( در سطوح معنادار آماری است فرسودگی تحصیلی و)دیگر 

مدرسه از طریق اجرای همزمان مقی اس   هب تعلقروایی همگرا و واگرای مقیاس احساس 

بررس ی روای ی    منظ ور ب ه ل ذا    فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه ش د 

 تعل ق  ااحساسب پژوهشی هاییافتهواگرا از مقیاس فرسودگی تحصیلی که به لحا  نظری و 

ض ری   نت ایج نش انگر ای ن اس ت ک ه       مع  وس دارن د اس ت اده ش د      همبس تگی مدرس ه   هب

؛ اس ت  -005/5براب ر   مدرس ه و فرس ودگی تحص یلی    هب تعلقاحساس  مقیاس بینهمبستگی 

و ای ن مس لله روای ی واگ رای      وج ود دارد بین این دو مقی اس   رابطه من ی معناداریبنابراین 

 .کندیم تأییدمدرسه را با  تعلقمقیاس احساس 

مدرس ه از طری ق اج رای همزم ان پرسش نامه       هب   تعل ق روایی همگرای مقیاس احس اس  

ب ین   ض ری  همبس تگی  است که  حاکی از این یجنتا انگیزش پیشرفت هرمنس محاسبه شد 

  باش د یم 440/5برابر  انگیزش پیشرفتمقیاس مدرسه و  هب تعلقاحساس  نمره کل پرسشنامه

روای ی   یج ه ای ن نت و  وج ود دارد ب ین دو مقی اس م ذکور    مثب ت و معن اداری    همبستگیلذا 

 .کندیم تأییدمدرسه را  هب تعلقهمگرای مقیاس احساس 
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 پایایی

در  ه ا یآزم ودن  یهانمرهآماری میانگین، انحراف استاندارد و آل ای کرونباخ  یهاشاخص

ب ه ت  ی ک    0ج دول   مدرس ه در  هب   تعل ق پرسش نامه احس اس    هاییاسمقهریک از خرده 

 جنسیت آمده است 

 تفکیک جنسیت مدرسه به استاندارد و آلفای کرونباخ پرسشنامه تعلق به انحراف . میانگین،5جدول 

هاعامل  میانگین جنسیت 
انحراف 

 استاندارد

آل ای 

 کرونباخ

ن میانگی

 کل

آل ای 

 کرونباخ

 کل

 حمایت معل 
 805/5 50/0 94/55 دختر

900/55 850/5 
 805/5 50/0 88/55 پسر

 مشارکت در اجتمات
 50/5 09/0 44/9 دختر

50/05 09/5 
 00/5 89/5 88/05 پسر

احساس رعایت عدالت و 

 احترام در مدرسه

 00/5 80/5 05/05 دختر
55/05 00/5 

 05/5 55/5 95/05 پسر

 احساس مثبت به مدرسه
 54/5 45/5 05/9 دختر

90/9 00/5 
 550/5 08/5 59/05 پسر

 تعلق فرد به مدرسه
 40/5 59/5 50/5 دختر

00/5 40/5 
 49/5 55/5 09/5 پسر

 مشارکت علمی
 09/5 50/5 80/8 دختر

05/9 00/5 
 00/5 85/0 00/9 پسر

ک ه   مدرسه از ضری  آل ای کرونب اخ  هب تعلقبررسی پایایی پرسشنامه احساس  منظوربه

است اده ش د  ض ری  آل  ای کرونب اخ      ،رودیمر در برآورد همسانی درونی پرسشنامه به کا

گ  ت ک ه مقی اس     ت وان یم  ای ن ض ری     و ب ا توج ه ب ه    به دست آم د  88/5کل پرسشنامه 

 از پایایی خوبی برخوردار است  موردنظر



 133... / پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن یسنجروان هاییژگیو

 
 

 گیرییجهنتبحث و 

 تعل ق مقی اس احس اس   و نیز هنجار  سنجیروانپژوهش حاضر با هدف بررسی خصوفیات 

انجام شد  نتایج پ ژوهش نش ان    با توجه به فرهن، ایرانی (5550، وات،یبت بری،مدرسه )با 

پای ایی و همس انی درون ی مقب ولی دارد و     ایرانی ان آموزدانشداد که این مقیاس در جامعه 

 آم ده دس ت بهابعاد   گرفت قرار تأییدمورد در این فرهن، آن نیز  سنجیروان یهامشخصه

 عن وان ب ه   باش د یمهمسو  هاپژوهشبرخی  هاییافتهبا مدرسه  هب تعلقدر پرسشنامه احساس 

 اان بآموزدانشرابطه مدرسه را با دو معیار تعلق و  اب باطتر( مقیاس ا5555) یلینام سی  مثال

( نیز که احساس عضویت با مدرسه نام 0990) 1گودنو پرسشنامه معلمان مدرسه پدید آورد،

و  آرت ور   باش د م ی و ترغی   و پ ذیرش    یقتش و  ،احت رام  دارد شامل ابع اد احس اس تعل ق،   

 مدرسه به پنج بعد تعه د ب ه مدرس ه،    هب تعلقبا عنوان  دخو یپرسشنامه( در 5555) 2هاوکینز

  اندکردهاشارهمشارکت و تعلق  یهافرفت با همساالن، روابط با معلمان، روابط

می ان   مدرس ه در  هب   تعل ق ( نش ان داد ک ه مقی اس احس اس     5550پژوهش بت ی و ب ری )  

محقق  ان ض  ری  آل   ای  ی  نا ان از پای  ایی و روای  ی مقب  ولی برخ  وردار اس  ت آم  وزدان  ش

 89/5ت ا   5/ 09ان بین آموزدانشآن را در میان  هاییاسمقکرونباخ مقیاس مذکور و خرده 

پژوهش حاضر بسیار نزدیک اس ت ب ه بی ان دیگ ر همس انی       هاییافتهکه با  انددادهگزارش 

آن برحس   ض ری     ه ای ی اس مقمدرس ه و زی ر    هب   تعل ق اس احساس مقی یهامادهدرونی 

 قرار گرفت  تأییدآل ای کرونباخ محاسبه شد و مورد 

 یه ا مؤل  ه مدرسه ب ا روش تحلی ل    هب تعلقنتایج مربوط به روایی سازه مقیاس احساس  

درف د واری انس ک ل را     05شش عامل توانستند  ینا کرد  تأییدافلی وجود شش عامل را 

و عامل اول که حمایت معل   بودند 45/5دارای بار عاملی باالی  سؤاالتن کنند  تمامی تبیی

 مدرسه را تبیین نمود  هب تعلقاز تغییرات مقیاس احساس  درفد 505/05 ییتنهابهنام گرفت 

ایران ی م ا ش اهد     انآم وز دان ش میان به ذکر است که به دلیل هنجاریابی این پرسشنامه  الزم

ک ه ای ن ام ر ب ه عل ت       هستی  هاآن یهامادهو تعداد  هایاسمقخرده  یگذارنامتغییراتی در 

                                                 
1. Goodenow 

2. Arthur & Hawkins 
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حقیق ت برخ ی    در ،باش د م ی فرهنگی می ان دو نمون ه ایران ی و خ ارجی      یهات اوتوجود 

 بر اس اس  یتدرنهاکه  شدند حذف در نمونه ایرانی به دلیل داشتن بار عاملی ضعی  هاماده

 :و ش امل  باش د میمقیاس  0و  سؤال 55مدرسه شامل  هب تعلقمقیاس احساس  ،تحلیل عاملی

را در کالس درس با معل  خود سپری  مدتییطوالنان ساعات آموزدانش ؛حمایت معل  -0

مدرس ه   هان ب  آم وز دانش تعلقموج  افزایش  تواندیمبنابراین مدیریت اثرمند آن  کنندیم

بت ب ه معلم ان خ ود احس اس     ان نس  آموزدانشهرچقدر  ( و5500چاپمن و هم اران،شود )

 ان خ ود را اف رادی  آم وز دان ش  متق ابالً را دوس ت بدارن د و معل   نی ز      هاآن نزدی ی کنند،

ان آم وز دان ش مدرس ه در   هب   تعل ق ارزشمند و الیق تشویق و تمجی د بدان د ش اهد اف زایش     

ه انج ام کاره ای داوطلبان     ؛مشارکت در اجتمات -5 (5505خواهی  بود )استراکوزی و میلز،

بسیار ارزشمند است که شهروند خ وب ب ودن و روحی ه کم ک ب ه دیگ ران را در        یاتجربه

 ؛احساس رعایت عدالت و احترام در مدرسه -0  (5550بتی و هم اران،دهد )یمافراد رشد 

 کنن د یمان در مدرسه خود احساس امنیت آموزدانشبه این مطل  اشاره دارد که  مؤل ه ینا

  (5550بت ی و هم  اران،  هس تند ) و برخورد محترمانه مسلولین با خود  و شاهد رفتار عادالنه

 در خ ود  تحص یل  مثبت ی نس بت ب ه    احس اس  که انیآموزدانش ؛احساس مثبت به مدرسه -4

 را خ وبی  تعلق دارند عالوه بر این مدرسه با بیشتری تعلق و تعلق احساس دارند، شانمدرسه

 -0  (5505اس تراکوزی و میل ز،  کنن د ) یم   راربرق   مدرس ه  آموزشی کادر و انآموزدانش با

ان در ام ر  آم وز دان ش عام ل ب ه حض ور فع ال      ینا ؛مشارکت علمی -0  مدرسه هفرد ب تعلق

به انج ام   تبه کالس و مدرسه خود عالقه دارند و نسب هاآنحقیقت  در تحصیل اشاره دارد،

 ( 5550بتی و هم اران،باشند )یمت الی  درسی خود متعهد 

مدرس ه نی ز از طری ق اج رای همزم ان       هب   تعلقهمگرا و واگرای مقیاس احساس روایی 

محاسبه ش د  نت ایج    هایآزمودندر مورد  صیلیحانگیزش پیشرفت و فرسودگی ت هاییاسمق

مدرس ه و انگی زش    هب   تعلقاحساس  هاییاسمقبین نمره  داریمعننشانگر همبستگی مثبت و 

مدرسه و فرس ودگی   هب تعلقاحساس  هاییاسمقمره ن داریمعنپیشرفت و همبستگی من ی و 

مدرس ه   هب   تعلقنشانه روایی همگرا و واگرای مقیاس احساس  هایافته ینا  باشدمی یلیتحص

نتایج ای ن پ ژوهش بی انگر ای ن اس ت ک ه مقی اس         یطورکلبه ان است آموزدانشدر جامعه 
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مقب ولی   سنجیروانصوفیات ان ایرانی دارای خآموزدانشمدرسه در میان  هب تعلقاحساس 

مدرس ه   هب   تعلقابزاری معتبر برای سنجش احساس  عنوانبهاز آن  توانندیماست و محققان 

 ان است اده کنند آموزدانشدر 

اش اره ک رد ک ه هرچن د     پژوهش حاضر باید به ای ن مس لله    هاییتمحدوددر خصوص 

در س طح ش هر ته ران    ان مقط ع دبیرس تان   آم وز دان ش سعی شده از نمونه مع رف جمعی ت   

ل ذا   است اده شود، ولی ام ان دارد که این نمونه معرف کل جامعه تهران و کل کشور نباشد

بع دی ب ا    یه ا پ ژوهش  شودیمتوفیه  ینبنابرا  فورت گیرد یاطبااحتتعمی  نتایج آن باید 

 گیرد انجام ان آموزدانشو جمعیت بیشتری از  مت اوت هانمونه

 منابع

 س اختار   (0090) یم ه رح ،یفتح   و ی م ر  ،یپلنگ   ؛جواد ،یمصرآباد ؛ یرح ،بدری گرگی

ی در تأیی  دع  املی پرسش  نامه فرس  ودگی تحص  یلی ب  ا اس  ت اده از تحلی  ل ع  املی    
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 پیوست
وج ه مم  ن احساس ات ش ما را      جمالت زیر را باد دقت بخوانید و ی ی از چهار گزینه زیر را که به بهترین لط اً

پاسخ درس ت ی ا غل ط وج ود      ینبنابرا ،باشدینمضمن این پرسشنامه یک امتحان  در بزنید  عالمت ،کندیمبیان 

 ندارد 

 سؤاالت 

مالً
کا

ق  
واف
م

ق  
واف
م

 

مالً
کا

   
خال
م

   
خال
م

 

     جز ی واقعی از این مدرسه هست   کن یمحساس ا 0

      کنندیمو محله با کوچ ترها با احترام رفتار  جامعه زرگترها در مدرسه،ب 5

      گیرمیماطرافیان  قرار  موردتوجه ،ده یمر مدرسه وقتی که کار خوبی انجام د 0

      شومیمرا متوجه  خوان یمکه  اییدرسمیان موضوعات  تعلق 4

      پرس یم سؤالاز معل   یراحتبهن همیدن درس  در هنگام 0

     ده یماهمیت  اممدرسهبه من  0

     مطملن  که معلمان  مرا در یادگیری حمایت خواهند کرد  5

      ده یمکامل انجام  طوربهت الی   را  8

     دهندیموقتی مش لی دارم معلمان  به من گوش  9

     در مدرسه دیگری بودم  کاشیا 05

      کن یمروهی همه تالش  را برای مشارکت در کارهای گ 00

     خودم باش   توان یمدر این مدرسه  05

     میان موضوعات درسی را درک کن   تعلق کنندیمبیشتر معلمان به من کمک  00

      کن یمدیگر کمک  یهابچهبه یادگیری  04

      کنندیممعلمان با من با احترام برخورد  00

     است  توجهجال که برای   کندیمبرای  ایجاد یادگیری  هاییتموقعاین مدرسه  00

     قوانین این مدرسه باید سختگیرانه تر باشند  05

     سرپرستان ( هم اری کنند)معلمان  تمایل دارند با والدین   08

     برای من هم اری مثبت با مدرسه در اولویت قرار دارد  09

      کندیمدر فورت لزوم به من کمک  عل م کالسی، هاییتفعالدر هنگام انجام  55

     برای انجام کارها داوطل  هست   اممحلهدر جامعه و  50

      دهندیمباز به مش الت من گوش  یبارومطملن هست  که معاونان مدرسه  55

     مشارکت دارم  اممحلهم یدی در جامعه و  فورتبهمن  50

     کن یمه از من دارند درک در این مدرسه انتظاراتی را ک 54

     شوندیمقوانین این مدرسه همیشه و همواره اجرا  50

     کندیمآماده  یخوببه امیندهآمرا برای دنیای شغلی  اممدرسه 50

      شودیمآموزشی پیشرفته استقبال  یهادورهاز من برای شرکت در  55

 


