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چکیده
جو مدرسه یکی از سازههای تأثیرگذار بر مسائل تربیتی ،رفتاری و روانی در مدارس میباشد .پژوهش
حاضر با هدف ارزیابی ساختار عاملی و رواسازی سیاهه ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی دالویر (بییر،
گاسکینز ،بالنک و چن )0102 ،در نوجوانان دختر ایرانی پایهی یازدهم با حجم  511نفر ( 051نفر علوم
انسانی 051 ،نفر علوم تجربی) که با روش نمونهگیری چندمرحلهای انتخاب شدند اجرا شد .تحلیل
سؤالهای مقیاس بر پایه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  1/80بود که حاکی از همسانی
درونی باالی آن میباشد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که الگوی  7عاملی ادراک دانشآموزان
دبیرستانی از جو مدرسه با دادهها برازندگی قابل قبولی دارند .افزون بر این ،برای آزمون تغییرناپذیری
اندازهگیری پرسشنامهی ادراک دانشآموزان دبیرستان از جو مدرسهی دالویر در بین گروههای تحصیلی
انسانی و تجربی ،تحلیل چند گروهی انجام گرفت .نتایج تحلیل چند گروهی نشان داد که این پرسشنامه در
مدلهای محدود در بین گروههای تحصیلی انسانی و تجربی یکنواخت است .بهطورکلی ،یافتههای پژوهش
بیانگر این است ساختار عاملی پرسشنامه ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی دالویر ( )0102در نسخهی
فارسی از برازش مطلوبی برای دانشآموزان دبیرستانی دختر در مقطع یازدهم انسانی و تجربی برخوردار
است و میتواند بهعنوان ابزاری معتبر در سنجش ادراک دانشآموزان دبیرستانی از جو مدرسه مورد
استفاده قرار بگیرد.

 .0دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .0استادیار روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسوول) z.naghsh@ut.ac.ir
 .0دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :ساختار عاملي تأییدی ،رواسازی ،اعتبار یابي ،سیاهه ادراک دانشآموزان از
جو مدرسه دالویر.

مقدمه
از دیرباز ،یکی از مهمترین دغدغههای روان شناسان تربیتی این بوده است که دریابند چه
عواملی بر بهبود عملکرد همهجانبه دانشآموزان تأثیر بسزایی دارد .تا قبل از دهه هشتاد
میالدی ،نمرهی دانشآموزان مالکی بود برای سنجش پیشرفت فرایند یاددهی-یادگیری،
ولی پژوهشهای بعدی نشان دادند که عوامل بسیاری مانند دانشآموز ،معلم ،کارکنان
مدرسه و والدین در سطوح مختلف بر فرایند یادگیری در رسیدن به اهداف آموزشی و
تحصیلی تأثیر میگذارند .یکی از عوامل مهم در پیشرفت و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،جو مدرسه 0است .اگرچه هیچ تعریف واحدی از جو مدرسه ارائه نشده
است اما بیشتر پژوهشگران و صاحبنظران توافق دارند که جو مدرسه در ارتباط با تجارب
شخصی افراد از درون مدرسه و بازتابی از ارزشها ،اهداف ،روابط بین شخصی،
تمرین های یادگیری و آموزش ،امنیت و همچنین محیط بیرونی مدرسه است (کوهن،0
0112؛ فریبرگ0888 ،0؛ لوکاس .)0117 ،4جو مدرسه بهعنوان خصوصیتی از زندگی
تعریف میشود که در آن ،یک مدرسه توسط عوامل زیر شکل میگیرد :ساختار سازمانی،
محیط فیزیکی ،تمرینهای آموزشی ،روابط بین فردی و ارزشها ،اهداف و سنتهای
غالب (کوهن ،مک کیب ،5میشلی 2و پیکرال.)0118،7
اولین کار علمی در مورد جو مدرسه توسط پری )0819( 9انجام گرفت .او به بررسی
مشکالت خاصی پرداخت که مدیران مدارس با آن روبرو بودند و بر یادگیری
دانشآموزان نیز تأثیر میگذاشت .اگرچه تا سال  0891تحلیل منظمی از جو مدرسه
صورت نگرفت ولی پسازآن همگام با مطالعات در مورد کارآمدی مدارس (مرکز
1. school climate
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آموزش اجتماعی و عاطفی )0101 ،تحقیقات بیشتر و منظمی در مورد رابطهی جو مدرسه
با عوامل دیگر انجام گرفت .برای مثال تحقیقات بسیاری بیان میکند که بین جو مدرسه و
عواملی همچون جو مدرسه و تعهد معلمان (کولی ،0شاپکا 0و پری ،)0100 ،جو مدرسه و
انگیزش تحصیلی (باتیستیک ،0سالومون ،4کیم 5و واتسون ،)0885 ،2جو مدرسه با
خودکارآمدی ،رضایت شغلی و برخی متغیرهای جمعیت شناختی معلمان (مالینین،7
 ،)0102جو مدرسه با عوامل خطرساز مدرسه و عوامل خطرساز فردی (فن ،9ویلیامز 8و
کورکین )0100 ،01رابطه معناداری وجود دارد.
اگرچه برقراری جو مثبت در مدارس از اهداف ویژهی آموزشوپرورش بهمنظور
بازداری از مشکالت رفتاری و تحصیلی دانشآموزان میباشد ولیکن این سازه بهندرت در
مطالعات کارآمدی برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس مورد ارزیابی واقع شده است .در
گذشته رایجترین ابزار سنجش کارآمدی چنین برنامههایی ،استفاده از گزارش معلمان از
عملکرد دانشآموزانشان و یا ارجاع به گزارشهای مراکز انضباطی بود که متأسفانه در
آنها سوگیری یا عدم کارایی الزم دیده میشد (ویلسون 00و لیپسی .)0117 ،00چنین منابعی
حتی با وجود برخورداری از برخی نقاط قوت نمیتوانستند جو مدرسه را بهطور مؤثری
بسنجند و البته چنین قصدی را نیز بهطور ویژه نداشتند؛ بنابراین ضرورت وجود
پرسشنامههای ویژه برای سنجش جو مدرسه بهطور آشکاری احساس میشد .کوهن و
همکارانش ( )0118دریافتند که اگرچه  08ایالت آمریکا ،یک یا چند پرسشنامهی جو
مدرسه در مدارسشان ساختهاند اما فقط یک ایالت توانسته است شواهد دقیقی از پایایی و
روایی نمرات ارائه دهد .ازجمله پرسشنامههای دارای روایی و پایایی معتبر میتوان به
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پرسشنامه جو مدرسهی کالیفرنیا (ربلز 0و فوتالنگ )0100 ،0و سیاههی مدرسهی کارآمد
باتری (گات فردسون 0و همکاران )0115 ،اشاره کرد .با وجود اینکه چند پرسشنامهی
محدود در زمینه ی سنجش میزان ادراک از جو مدرسه موجود است ولی گمان میرود
آنها فاقد کارایی عملی باشد .بیشتر این پرسشنامهها محدود به یکی از مقاطع تحصیلی
است (ابتدایی ،راهنمایی یا دبیرستان) و نه متعلق به هر سه مقطع باهم گاهی نیز تعداد
پرسشهای زیاد آن ،وقتگیر و پرهزینه است و بهخوبی نمیتواند ادراک دانشآموزان،
معلمان ،کارکنان و والدین را از جو مدرسه بسنجد (بییر ،یانگو پاسیپانودیا .)0104 ،4نکتهی
قابلتوجه دیگر ،درجهی دشواری پرسشهای سیاهه میباشد که گاهی برای برخی
دانشآموزان قابلفهم نیست (بلیک ،الند ،ژو ،ووک و بنز .)0100 ،5از طرفی برخی
پرسشنامهها ،همزمان ادراک دانشآموز ،معلم و والدین را باهم میسنجد و نگرش چند
منبعی ارائه می دهد در حالیکه در بسیاری از موارد به ادراک یکی از این گروهها نیاز است
(تاپا ،2کوهن ،گافی 7و هیگینز .)0100 ،9مروری بر پیشینهی پژوهشی جو مدرسه نشان
میدهد که سیاههی جو مدرسه ی دالویر دارای جامعیت بیشتری نسبت به سیاهههای مشابه
است چراکه ادراک معلمان ،دانشآموزان و والدین را جداگانه با پایایی و روایی باال و
قابل قبولی میسنجد و در عین حال دارای خرده مقیاسهایی است که ابعاد مختلف این
سازه را اندازهگیری میکند و دارای نسخههای جدید و بهروزتری میباشد که در
کشورهایی همچون آمریکا ،برزیل و چین اعتبارسنجی و تائید شده است (بییر،8
گاسکینز ،01بالنک 00و چن.)0102 ،00
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در بسیاری از کشورها ،مشکالت ر فتاری و تحصیلی در مدارس در حال افزایش و یا
در مرحلهی هشدار جدی قرار دارد (فاچس .)0119 ،0این مسئله در ایران نیز صادق است.
بهطور مثال تحقیقی که روی  079دانشآموز ( 00نفر شهری و  57نفر روستایی در قالب
 29دختر و  001پسر) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت حدود  07/40درصد مدارس
شهری 05/71 ،درصد مدارس روستایی 04/02 ،درصد دختران و  08/12درصد پسران
دارای مشکالت مختلف رفتاری بودند (به نقل از عیسی مراد ،ابوالقاسم .)0084 ،در
پژوهش دیگری که توسط باریکانی ( )0097در مدارس راهنمایی و دبیرستان تهران انجام
گرفت گزارش شد که مصرف سیگار ،الکل و سایر مواد غیرقانونی و بروز رفتارهای
پرخطر در مدارس بهطور چشم گیری افزایش یافته است .اعتیاد ،رفتارهای پرخطر جنسی و
رفتارهای نابهنجار اجتماعی (پرخاشگری) ازجمله رفتارهای مخاطرهآمیز در میان
دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانی در ایران میباشد که نیازمند توجه و مراقبت ویژه است
(عیسی مراد ،)0084 ،رابطهی رفتارهای پرخطر در مدارس (باتیستیک و هورن0887 ،؛
ولش ،)0111 ،کاهش نمرات پیشرفت تحصیلی (براند ،فلنر ،شیم ،سیت سینگر و دوماس،
 ،)0110نگرشهای منفی دانش آموزان (باتیستیک ،سالومون ،کیم ،واتسون و اسکاپس،
 )0885و بسیاری دیگر از کاستیهای آموزشی و تربیتی با ماهیت جو مدرسه و یا نوع
ادراک معلمان ،والدین و دانشآموزان از جو مدرسه بررسی و تائید شده است .با در نظر
گرفتن این واقعیت ،روشن است که مدارس ایرانی نیاز دارند تا جو مدارس خود را به
درستی ارزیابی کنند؛ بناب راین الزم است که ابزار معتبر و پایایی برای اندازهگیری جو
مدرسه و ادراک دانشآموزان از آن در اختیار داشته باشیم .از بین پرسشنامههای موجود در
زمینهی جو مدرسه ،پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه هالپین و کرافت ( )0820فقط
تعامالت اجتماعی بین معلمان و دانشآموزان را مورد بررسی قرار میدهند و یا پرسشنامه
مشابه دیگر یعنی پرسشنامه وضعیت محیط مدرسه (رنتول و فریزر )0897 ،صرفاً روابط بین
فردی و جنبههایی از رفتار سازمانی را مورد بررسی قرار میدهد و بسیاری از خرده
مقیاسهای تأثیرگذار بر ادراک از جو مدرسه را نمیسنجند .بعد از بررسی و تحلیل
پرسشنامههای خارجی ،پرسشنامهی ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی "دالویر "( 0بیر،
1. Fuchs
2. delaware
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گاسکینز ،بالنک و چن )0102 ،انتخاب شد زیرا دارای پایایی و روایی باال بود و هفت
خرده مؤلفهی آن ،مفهوم سازه ی جو مدرسه را تا حد زیادی پوشش میداد .عالوه بر این،
مروری بر پیشینه پژوهشی نشان میدهد که مقیاس ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی
دالویر در مطالعه ی دیگری جز مطالعه حاضر ،از بعد روایی عاملی و سایر روشهای تحقق
روایی مورد بررسی قرار نگرفته است و اولین بار طی پژوهش حاضر در ایران اجرا و
اعتباریابی میشود .ازآنجاییکه جو مدرسه و ادراک دانشآموزان از آن ،سازهای
تأثیرگذار در فرایند آموزشوپرورش میباشد ،بررسی ویژگیهای روانسنجی این ابزار
می تواند به پژوهشگران ،متخصصان تربیتی و آموزشی و معلمان کمک کند تا با بررسی
دقیق و مؤثر این سازه ،گامهای تأثیرگذاری در جهت بهبود آموزشوپرورش کشور
بردارند.

روش
این پژوهش با توجه به شیوه گردآوری دادهها در زمره پژوهشهای همبستگی و بهصورت
دقیقتر اعتباریابی آزمون قرار داشت .جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان دختر
مقطع دبیرستان نوبت دوم در سه شهرستان استان زنجان (ابهر ،خرمدره و سلطانیه) در سال
تحصیلی  87-89تشکیل میدادند .از بین جامعه  511نفر با استفاده از شیوه نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .به این صورت که از بین کلیه دبیرستانهای دوره دوم این سه
شهرستان 01 ،دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب و در هر مدرسه از  05دانشآموز
رشتهی علوم انسانی و  05دانشآموز علوم تجربی پایهی یازدهم با میانگین سنی 07
نمونهگیری به عمل آمد .در نهایت دادههای مربوط به  511نفر مورد تحلیل قرار گرفت.
حجم نمونه  011نفری برای تحلیل عاملی ضعیف 011 ،نفری نسبتاً مناسب 011 ،نفری
خوب 511 ،نفری خیلی خوب و  0111نفری عالی است (هومن .)0091 ،دادهها با استفاده
از نسخه فارسی سیاهه ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی دالویر جمعآوری و با استفاده
از تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
پرسشنامهی ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی "دالویر" ( :)DSCS-Sاین
پرسشنامه ،اولین بار در سال  0117طراحی و بر روی  00791دانشآموز دختر و پسر از 95
مدرسهی ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستان از نژادها و قومیتهای مختلف اجرا شد و سپس در
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سالهای  0104 ،0100و  0102مورد تجدیدنظر قرار گرفت و دریک مقیاس  4درجهای
لیکرت از  0کامالً مخالفم تا  4کامالً موافقم طراحی و نمرهگذاری شد .در سال ،0102
بییر ،گاسکینز ،بالنک و چن در دانشگاه دالویر ،پنج مقیاس برای بررسی ابعاد مختلف
مدارس طراحی کردند که یکی از این مقیاسها ،بررسی جو مدرسه بود که بهطور
جداگانهای ادراک معلمان ،دانشآموزان و والدین را از جو مدرسه میسنجید .نسخهی
دانشآموز این مقیاس به نام  DSCS-Sدارای  00پرسش و هفت خرده مقیاس است .در
اجرای نسخهی  0102این سیاهه بر  04404دانشآموز از  002مدرسهی ابتدایی ،راهنمایی و
دبیرستان در آمریکا ،آلفای کرونباخ این آزمون باالی هفت گزارش شد و در سطح
دبیرستان این ضریب 1/80 ،بود زیر مقیاسهای این پرسشنامه به همراه ضریب آلفای
کرونباخ شامل روابط معلم-شاگرد ( ،)1/79روابط شاگرد-شاگرد ( ،)1/90وضوح
انتظارات ( ،)1/70عادالنه بودن قوانین ( ،)1/75امنیت مدرسه ( ،)1/90مشارکت شاگردان
در کل مدرسه ( )1/97و درگیری و نزاع شاگردان در کل مدرسه ( )1/08بودند .خرده
مقیاسهای رابطهی معلم-شاگرد و رابطهی شاگرد-شاگرد هر یک ،دارای  5گویه ،وضوح
قوانین ،عادالنه بودن قوانین و درگیری و نزاع شاگردان دارای  4گویه ،امنیت مدرسه دارای
 0گویه و مشارکت شاگردان در کل مدرسه دارای  2گویه بودند .ضرایب همبستگی بین
زیر مقیاسهای این پرسشنامه نشان داد که این پرسشنامه از همسانی درونی خوبی برخوردار
است .پرسش شمارهی  00که صداقت دانشآموزان را در مورد پاسخگویی به سؤاالت
میسنجد دارای نمره نیست و درنتیجه در هیچکدام از خرده مقیاسها قرار نمیگیرد .طیف
لیکرت نسخهی  0102همانند نسخهی اولیهی آن است.
بهمنظور بررسی کیفیت ترجمه این پرسشنامه ،ابتدا تمامی گویه ها بهدقت از انگلیسی به
فارسی توسط نظامی ( ،)0087کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و دانشجوی ارشد
روانشناسی تربیتی ،ترجمه شد .برای صحت از اطمینان ترجمه و هماهنگی با فرهنگ ایران
و بافت مدارس ایرانی ،گویه ها توسط حجازی ( )0087تجدیدنظر و اصالح شد .گویه
های باز ترجمه شده شباهت زیاد و قابل تأییدی با گویه های اصلی مقیاس داشتند .گویه ها
و خرده مقیاسهای این پرسشنامه در قسمت ضمیمه ارائه شده است .پس از ترجمه و
آمادهسازی اولیه ،مقیاس جهت بررسی روایی محتوایی در اختیار متخصصان قرار گرفت تا
از بعد ضرورت (الوشه )0875،و مرتبط بودن (الین )0892 ،مورد بررسی قرار گرفته و
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شاخصهای نسبت روایی محتوایی )CVR( 0و شاخص روایی محتوایی )CVI( 0محاسبه
شوند .پس از تائید روایی محتوایی و اخذ مجوزهای الزم ،مقیاس توسط دستیاران پژوهشی
که آموزشهای الزم را دریافت کرده بودند ،بهصورت گروهی اجرا شد .پس از
گردآوری دادهها ،بررسی همسانی درونی و اعتبار مقیاس با محاسبه همبستگی میان
عبارت ها و نیز همبستگی نمره هر عبارت با نمره کل ،آلفای کرونباخ و ضریب تصنیف
گاتمن صورت گرفت .سپس از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و تغییرناپذیری رشتهای
استفاده شد .تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSS.16و  Lisrelصورت گرفت.

نتایج
جهت بررسی روایی محتوایی ،متخصصان عبارتهای مقیاس را در طیف «غیرضروری،
مفید ،ضروری» نمرهگذاری کرده و در ادامه شاخص نسبت روایی محتوایی ( )CVRبر
اساس معادله ) CVR= (ne-N/2)/ (N/2محاسبه گردید .در این معادله  neتعداد
متخصصانی است که گزینه ضروری را انتخاب کردهاند و  Nتعداد کل متخصصان است.
شاخص  CVRبرای کل مقیاس نیز با محاسبه میانگین ضرایب تمامی عبارتها به دست
آمد .در بررسی شاخص روایی محتوایی ( )CVIنیز متخصصان در یک طیف
چهاردرجهای (غیر مرتبط تا حدودی مرتبط ،مرتبط ،کامالً مرتبط) به رتبهبندی هر عبارت
پرداخته و شاخص  CVIبرای هر عبارت ،برابر با تعداد متخصصانی که گزینههای «مرتبط
و کامالً مرتبط» را انتخاب کرده بودند ،تقسیم بر تعداد کل متخصصان شد .شاخص CVI

برای کل آزمون نیز برابر با تعداد عبارتهای مطلوب تقسیم بر تعداد کل عبارتها شد.
حداقل ضرایب قابلقبول  CVRبا حضور ده نفر متخصص برابر با  1/20و حداقل ضریب
 CVIبرابر با  1/71میباشد (گیلبرت و پریون .)0102،نتایج نشان داد که ضرایب روایی
محتوایی برای تمامی عبارتها در سطح مطلوبی قرار داشت .شاخص  CVRبرای کل
مقیاس برابر با  1/81و شاخص  CVIبرابر با یک به دست آمد.
در بررسی همسانی درونی و قدرت تشخیص عبارتها ،همبستگی نمره هر عبارت با
سایر عبارتها و نیز با نمره کل مقیاس بررسی شد .حداقل ضریب همبستگی  1/01به

1. Content Validity Ratio
2. Content Validity
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پیشنهاد کوهن ( )0880بهعنوان اندازه اثر متوسط و خط برش در نظر گرفته شد .نتایج نشان
داد که همبستگی عبارتها با یکدیگر برای کل مقیاس از  1/00تا  1/20در تغییر است.
سایر نتایج گویای قدرت تشخیص مناسب عبارتها بود .کمترین همبستگی مربوط به
عبارت  0و برابر با  1/01و بیشترین همبستگی مربوط به عبارت  00و معادل  1/27بود.
روایی عاملی تأییدی :بهمنظور تائید ساختار عاملی به دست آمده ،تحلیل عاملی تأییدی
با نرمافزار  lisrelو روش بیشینه درستنمایی به اجرا درآمد .جهت ارزیابی مدل از

شاخصهای برازندگی استفاده شد .یکی از این شاخصها  2است که عدم معناداری آن
نشان از برازش مناسب مدل دارد؛ اما این شاخص نسبت به حجم نمونه حساس بوده و در
نمونههای بزرگ ،علیرغم برازندگی مطلوب مدل ،معنادار میشود .بر این اساس ،پیشنهاد
شده است از دیگر شاخصهای برازش نیز استفاده شود .نسبت مجذور خی به درجات
آزادی ( )2/dfیکی از این شاخصهاست که ضرایب بین  0تا  0برای آن مناسب هستند.
شاخص خوبی برازندگی ( ،)GFIشاخص خوبی برازندگی تعدیلشده ( ،)AGFIشاخص
برازندگی هنجار شده ( )NFIو شاخص برازندگی مقایسهای ( )CFIاز سایر شاخصهای
برازندگی هستند که میزان قابلقبول آنها باید از  1/81بزرگتر باشد .شاخص استانداردشده
ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAنیز باید در مدلهای قابلقبول از
 1/19کمتر باشد (تاباکنیک و فیدل .)0105،شاخصهای برازش مدل اولیه در سطح
مطلوبی قرار داشت (،NFI=1/84 ،AGFI=1/82 ،GFI=1/89 ،2/df=0/42

 .)RMSEA=1/14 ،CFI=1/88بارهای عاملی نیز در شکل  0آورده شدهاند .بارهای
عاملی استانداردشده و واریانس تبیین شده در شکل  0ارائه شده است .تمامی بارهای عاملی
در سطح کوچکتر از  1/10معنادارند.
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شکل  .1بارهای عاملي استاندارد مربوط به سازه جو مدرسه
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مقادیر پارامتر استاندارد برای هر یک از عوامل ،نشاندهنده بار عاملی آنها روی متغیر

نهفته مربوط بوده که مقدار  t<0متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در اندازهگیری متغیر
نهفته را نشان میدهد .بنابراین بر اساس مقدار  tبه دست آمده برای هر سؤال میتوان عنوان
کرد که هر یک از سؤاالت دارای نقش مهم و معنادار در اندازهگیری سازه جو مدرسه
هستند.
برای بررسی تغییرناپذیری رشته ای ساختار عاملی به دست آمده ،تحلیل عاملی تأییدی
با مقایسه ساختارهای عاملی در گروه تجربی و انسانی بر اساس بارهای عاملی و واریانس و
کوواریانس های عاملی انجام شد .بدین ترتیب که در ابتدا مدلها بدون محدودیت و به
تفکیک دو رشته مورد بررسی قرار گرفتند .تمام بارهای عاملی استانداردشده در گروه
رشته تجربی و انسانی بزرگتر از  1/0بوده و در سطح کوچکتر از  1/10معنادار بودند .نتایج

جدول  0نشان داد که مدلهای تحلیل عاملی در گروه رشته تجربی (،2/df=0/58
 )RMSEA=1/12 ،CFI=1/85 ،NFI=1/81 ،AGFI=1/80 ،GFI=1/84و رشته انسانی
()RMSEA=1/10 ،CFI=1/88 ،NFI=1/80 ،AGFI=1/80 ،GFI=1/82 ،2/df=0/10
از برازش قابل قبولی برخوردار هستند.
جدول  .1شاخصهای برازندگي مدلهای تحلیل عاملي تأییدی مرتبه اول و چندگروهي
مدل
رشته تجربی
رشته انسانی
مدل بدون
محدودیت
محدودیت
محدودیت
عاملی
بارهای
واریانس

2
54/00
04/99
98/10
85/49
87/02

RMSEA CFI NFI AGFI GFI 2/df df
1/12
1/85 1/81
1/80
1/84 0/58 04
1/10
1/88 1/80
1/80
1/82 0/10 04
1/10
1/87 1/81
1/80
1/85 0/00 29
1/10
1/87 1/98
1/80
1/84 0/02 72
1/10
1/89 1/98
1/80
1/84 0/00 78
* تمامی مقادیر  2و  2در سطح  P≤1/15غیر معنادارند.

2
2/42
9/05

df
9
00

کوواریانس
ادامه مدلهای بدون محدودیت مورد بررسی قرار گرفت و سپس شاخصهای
در
عاملی

برازش مدلهای با محدودیت بار عاملی و واریانس و کوواریانسهای عاملی با مدل بدون

محدودیت مقایسه شدند .مقادیر 2که با هدف آزمون 2الگوی با محدودیت و الگوی

بدون محدودیت محاسبه شد ،نشان داد که بارهای عاملی ( )2)9( =2/42 ،P=1/21در

میان دو گروه رشته تجربی و انسانی برابر است .سایر نتایج نیز گویای آن بود که واریانس-

کوواریانسهای عاملی ( )2)00( =9/05،P=1/71نیز در دو گروه رشته تجربی و انسانی
برابر هستند .بر این اساس تغییرناپذیری رشتهای در مقیاس جو مدرسه به تائید رسید.
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بحث و نتیجهگیری
مدارس بر رشد تحصیلی و روانی-اجتماعی دانشآموزان تأثیر ویژهای دارند و در این میان
نوع ادراک دانشآموزان از جو مدرسه با مجموعهی وسیعی از پیامدهای تحصیلی ،رفتاری
و اجتماعی-عاطفی رابطهی معناداری دارد .جو مدرسه ،به روشهای مختلفی تعریف،
مفهومسازی و اندازهگیری شده است اما تقریباً همهی آنها تصدیق میکنند که روابط و
ساختار اجتماعی مثبت و امنیت ،دو بعد اساسی این سازه هستند (هانیس و همکاران،
)0887؛ بنابراین سنجش ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی خود میتواند در تشخیص و
حل مشکالت تربیتی ،آموزشی و رفتاری آنها جایز اهمیت باشد.
در پژوهش حاضر برای اولین بار ،ویژگیهای فنی نسخه فارسی سیاهه ادراک
دانشآموزان از جو مدرسهی دالویر ( )0102مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بهطورکلی
مؤید قابلیت بهکارگیری سیاههی حاضر در نمونهی مورد بررسی است .هدف از پژوهش
حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخهی فارسی مقیاس ادراک دانشآموزان از جو
مدرسهی دالویر ( )0102در نمونهای از دانشآموزان دختر دبیرستانی پایهی یازدهم بود.
بررسی پایایی این سیاهه در پژوهش حاضر نشان داد که این مقیاس از پایایی قابل قبولی
برخوردار است .این یافته نیز همسو با نتایج مطالعه بییر ،گاسکینز ،بالنک و چن ()0102
بود .آنها گزارش کردند که همبستگی تکتک سؤاالت و تکتک زیر مقیاسها باهم در
 0بار اجرای آزمون معنیدار بود .آلفای کرونباخ این آزمون در نسخهی فارسی با  7خرده
مقیاس آن از  1/90تا  1/84متغیر بود که نشان از همسانی درونی باالی این مقیاس است.
آلفای کرونباخ همه خرده مقیاسهای سیاهه انگلیسی نیز باالی  1/71و در مورد
دانشآموزان دبیرستانی  1/80گزارش شده بود .بررسی تغییرناپذیری رشتهای نشان داد که
بارهای عاملی و واریانس و کوواریانس عاملی در بین دو گروه انسانی و تجربی برابرند .بر
این اساس چنین استنباط میشود که میتوان مقیاس را با ساختار موجود در هر دو جنس به
کار برد .یافته های پژوهش حاضر نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه ادراک دانشآموزان
از جو مدرسهی دال ویر از روایی محتوایی قابل قبولی برخوردار است .این یافته همسو با
نتایج مطالعه سازندگان این پرسشنامه :بییر ،یانگ ،بالنک و چن ( )0102بود .گویه های
پرسشنامه جو مدرسهی دالویر در نسخه تجدیدنظر شدهی فارسی با توجه به  7خرده مقیاس
روابط معلم-شاگرد ،روابط شاگرد-شاگرد ،شفاف بودن قوانین ،عادالنه بودن قوانین ،نزاع
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و درگیری شاگردان در مدرسه ،امنیت مدرسه و مشارکت شاگردان در کل مدرسه طراحی
شد تا همه ابعاد درک دانشآموزان دبیرستانی از جو مدرسه را در بر گیرد .درحالیکه
پرسشنامههای مشابه در این زمینه مانند پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدرسه هالپین و
کرافت ( )0820فقط تعامالت اجتماعی بین معلمان و دانشآموزان را مورد بررسی قرار
می دهند .پرسشنامه مشابه دیگر یعنی پرسشنامه وضعیت محیط مدرسه (رنتول و فریزر،
 ،)0897درحالیکه روابط بین فردی و جنبههایی از رفتار سازمانی را مورد بررسی قرار
میدهد ،سایر خرده مقیاسهای تأثیرگذار را نمیسنجد .ازاینرو میتوان گفت این
پرسشنامه ،کامالً ازلحاظ محتوایی ،مفهوم ادراک از جو مدرسه را در بر میگیرد .در
ترجمه و تجدیدنظر گویه ها و خرده مقیاسهای پرسشنامهی مذکور ،فرهنگ و بافت
دبیرستانهای ایران مدنظر گرفته شد .تحلیل عامل تأییدی با هدف پاسخ به این سؤال که
گویه های تعیینشده برای هر مؤلفه تا چه حد معرف مؤلفهی موردنظر هستند؟ و یا به
عبارت بهتر آیا ترکیب خطی گویه های معین شده میتواند واریانس صفت مکنون (مؤلفه)
موردنظر را تبیین کند؟ انجام شد .با توجه به نتایج تحلیل عاملی میتوان اذعان داشت که
در تمامی مؤلفهها برازش بسیار مطلوبی بین دادهها و مدل بررسی وجود دارد .این امر مؤید
این مطلب است که گویه های تعیینشده به نحو مطلوبی معرف صفت مکنون موردنظر
هستند .پس ابزار از روایی سازه مطلوبی برای سنجش مؤلفههای معین شده برخوردار است.
بهطورکلی ،با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که نسخه فارسی
پرسشنامه ادراک دانشآموزان از جو مدرسهی دالویر ( )0102در نمونه دانشآموزان
دبیرستانی ایرانی شرکت کننده در پژوهش حاضر دارای روایی و پایایی قابل قبولی است و
میتوان برا ی سنجش ادراک از جو مدرسه از این پرسشنامه استفاده کرد .با این وجود،
پژوهش حاضر ،یک مطالعه مقدماتی برای سنجش ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه
ادراک از جو مدرسه بود و برای اطمینان از معتبر بودن این پرسشنامه ،بهتر است
پژوهشهای دیگری نیز در این زمینه تکرار شوند .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر
این بود که فقط از ادراک دانشآموزان دختر در پایهی یازدهم و در استان زنجان استفاده
شده بود که پیشنهاد میشود بررسی مشخصات روانسنجی آزمون به تفکیک متغیرهای
مداخله کننده در ادراک جو مدرسه مانند جنسیت ،سن ،فرهنگ و رشته تحصیلی انجام
شود .در نهایت ،پیشنهاد میشود ،مطالعات بعدی بهصورت آزمایشی یا همبستگی ،ارتباط
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متغیرهای مرتبط با ادراک از جو مدرسه را با استفاده از این پرسشنامه مورد بررسی قرار
دهند.
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