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 به مدرسه تعلّق مقیاس کوتاه فرم روانسنجی هایویژگی بررسی

 2گلوبال قوجهسعید خاکد، 5علی شیخ االسالمی

 91/19/19تاریخ دریافت: 

 91/10/19تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ای از های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه در نمونهپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

ی آماری پژوهش را بود. جامعه پیمایشیانجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع  آموزان ایرانیدانش
 9911تحصیلی آباد )استان اردبیل( در سالی دوّم شهر پارسی متوسطهآموزان مدارس دورهتمامی دانش

به  آموزدانش 940ای، گیری تصادفی خوشهدادند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونهتشکیل می
آوری آموز قابل تحلیل بود. برای جمعدانش 993ی عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت، پرسشنامه

 ( و فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه )3191ها از فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه )داده

ی تعلّق به مدرسه، دو عامل پذیرش ( استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، عالوه بر عامل کل3194ّ
مدرسه را برای مقیاس تعلّق به مدرسه تایید کرد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون برای  طردمدرسه و 

-آموزان در خردهی دانشبررسی روایی همزمان فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه نشان داد که بین نمره

مقیاس فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان با دو خرده های فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسهمقیاس
در مدرسه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه بر 

مورد تایید قرار گرفت. پایایی  99/1تا  99/1حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضرایب همبستگی 
اه مقیاس تعلّق به مدرسه براساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه و با ضرایب بازآزمایی فرم کوت

توان های آن، مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، میمقیاسی کل و خردهبرای نمره 91/1تا  19/1همبستگی 
رانی از آموزان ایهای دانشگفت که فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه برای سنجش این سازه در نمونه

 روایی و پایایی کافی برخوردار است.

                                                           
 a_sheikholslamy@yahoo.com (نویسندۀ مسئول، دانشگاه محقق اردبیلی )مشاورهگروه  دانشیار،. 9

  ق اردبیلیدانشگاه محقگروه مشاوره، ، . کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده3
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به مدرسه، پذیرش مدرسه،  تعلّق مقیاس وتاهک فرمهای روانسنجی، ویژگیواژگان کلیدی: 
 مدرسه طرد

 مقدمه
بخصوص آنکه نوجوانان بخش  نوجوانان دارد. یروزمره یرا در زندگ یمدرسه نقش اصل

شود محیط و این مسئله موجب می کننداعظمی از وقت خود را در این مکان سپری می
به معلمان و  تعلّقآموزشی مذکور اثرگذاری قابل توجهی بر روی آنان داشته و ایجاد 

رو تاثیرات بافت شان داشته باشد. از اینهمساالنشان در کالس درس تاثیر زیادی بر زندگی
باکلی، شیهان و دهی رفتار نوجوانان غیرقابل انکار است )چاپمن، اجتماعی مدرسه در شکل

 ژهیوه مدرسه ب طیدر مح گرانیبا د یاز نوجوانان ارتباط خوب یاریبس (.3199 ،9شوچت
 نی(. ا3119 ،3امزیلی)و شان دارندبه مدرسه تعلّق مثل یو احساس داشته معلمان و همساالن

 شده است فیتعر 4مدرسه طیبه مح تعلّقبه عنوان احساس  9یروانشناختبنیادین  ازین
 ی، که اشاره به ادراک ذهناست تعلّقاز  یبه مدرسه، شکل تعلّق(. 3111 ،5نترم)اس

 دارد 0شانمدرسه طیدر محقرار گرفتن  تیحما مورد و 9مندیاز ارزش 1آموزاندانش
از اینکه او  آموزشامل احساس دانش به مدرسه تعلّقاحساس (. 9119 ،1ی)گوودنو و گراد

احساس  نی(. ا3114 ،91)بوکر ، استباشداش میسهبه عنوان عضو مهم و مورد احترام مدر
است مدرسه  طیاستقبال در مح شمولیت یاشدن،  رفتهیاز پذ یبر احساس ایهیپا ژهیبو

به مدرسه را به عنوان  تعلّق( 3193و همکاران ) 99یون (.3111، استرمن ؛9119 ،)گوودنو
ی که با همساالن، علّقتخود دارند و  یآموزان چه احساسی نسبت به مدرسهاینکه دانش

اند. تعریف کرده ،کنند چگونه استمعلمان و کادر آموزشی مدرسه برقرار می

                                                           
1. Chapman, Buckley, Sheehan & Shochet 

2. Willms 

3. basic psychological needs 

4. sense of belonging in school settings 

5. Osterman 

6. students’ subjective perception 

7. valued 

8. supported in their school environment 

9. Goodenow & Grady 

10. Booker 

11. Yuen 
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به مدرسه دارند نه تنها خود از انجام رفتارهای پرخطری  تعلّقآموزانی که احساس دانش
بلکه دوستان خود را در عدم ارتکاب  ،کنندهمچون مصرف الکل و خشونت پرهیز می

به مدرسه اثر قابل  تعلّق(. 3193 ،9نمایند )چاپمن، بالکی و شیهانیاری می گونه اعمالاین
انجام رفتارهای دوری از ( و 3199 و همکاران، )چاپمن 3توجهی بر کاهش خطرپذیری

(، فرار از مدرسه، سوء 3115 ،9پرخطری همچون مجادله کردن، قلدری و تخریبگری )بلوم
 باکلی، )چاپمن، داردهای بزرگسالی یز و آسیبآممصرف مواد و الکل، رفتارهای خشونت

( در طی پژوهش خود 3191) 5. استراکوزی و میلر(3199 ،4شوچت و رومانیاک شهن،
کنند به نمی تعلّقخویش احساس  یآموزان پسری که نسبت به مدرسهمتوجه شدند دانش

ن در کنند ایسمت رفتارهایی همچون پرخاشگری و سوء مصرف مواد گرایش پیدا می
  شوند.آموزان دختر دچار عالئم افسردگی میحالی است که دانش

، پیوند با 1های دیگری همچون تعهد به مدرسهدر ادبیات علمی، تعلّق به مدرسه با عنوان
( که اثرات 3199 و همکاران، توصیف شده است )چاپمن 0و دلبستگی به مدرسه 9مدرسه

ابزارهای (. 3199، 1آموزان دارد )روفیهای شخصی و تحصیلی دانشمتعددی بر جنبه
مانند مقیاس حس روانشناختی  ،به مدرسه ساخته شده تعلّقگیری گوناگونی برای اندازه

( که در مطالعات مختلف ابعاد متفاوتی برای آن ذکر 9119 )گودنو، 91عضویت مدرسه
س حس ( دریافتند که مقیا3199) 99برای مثال یو، ریچی، فورالنگ و بومن. نداهکرد

 95. ساری94طردو  99، پذیرش93: روابط مراقبروانشناختی عضویت مدرسه سه بعد دارد

به دست  طرد( ساختار عاملی حس روانشناختی عضویت مدرسه را دو بعد پذیرش و 3199)
                                                           

1. Chapman, Buckley & Sheehan 

2. risk taking 

3. Blum 

4. Chapman, Buckley, Sheehan, Shochet & Romaniuk 

5. Stracuzzi & Mills 

6. school engagement 

7. school bonding 

8. school attachment 

9. Roffy 

10. Psychological Sense of School Membership Scale 

11. You, Ritchey, Furlong, Shocket, & Boman 

12. care relations 

13. acceptance 

14. rejection 

15. Sarı 
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 ییآموزان راهنمابه مدرسه در دانش تعلّق یابیارز یکه برا یگریابزار دآورده است. 
 اس،یبا دو خرده مق یسوال 91ابزار  کی ،ه مدرسه استب تعلّقحس  اسیمق ه،ساخته شد

 زلسی،وا-یلمازل، وارا-آکار) است 3و اطاعت از مقررات مدرسه 9در مدرسه تیرضا
مدرسه  تیمرتبط با رضا اکثراً به مدرسه تعلّقحس  ت(. سواال3199 ،9سنگیل و گوملیکسیز

مدرسه،  طیان از محآموزمدرسه است که ممکن است ادراک دانش نیو اطاعت از قوان
-ابزار اندازه چیحال، ه نیبا ا. و نگرش نسبت به مدرسه را انعکاس دهد یلیتحص یسازگار

ارسالن و  .کندگیری نمیرا اندازه در مدرسه تعلّق از آموزاندانش یاحساس ذهن یریگ
متقابل فرد تواند به عنوان اثر به مدرسه می تعلّق( با توجه به این مساله و اینکه 3191) 4دورو

سوال و دو بعد  91 به مدرسه را در تعلّقفرم کوتاه مقیاس  ،و محیط در نظر گرفته شود
آنها در طراحی این مقیاس چهار معیار را مشخص  مدرسه( طراحی کردند. طرد)پذیرش و 

بر احساس ذهنی مبنی بر بخش  دیبه مدرسه با تعلّق( حس 9)اند از کردند که عبارت
 ؛ استرمن،9119 ؛ گودنو،3114 )بوکر،از مدرسه بودن مبتنی باشد ارزشمند و مهمی 

 دنکن منعکسو فرد را  طیاثر متقابل مح ینهیارتباط خود در زم دی( سواالت با3(؛ )3111
با  کیبه ارتباط نزد دی( سواالت با9(؛ )3195 ،1سی؛ دورو و بالک3194 ،5)دورو و آرسالن

 )گودنو، دندر مدرسه اشاره کن گریوسط افراد دت رشیدوستان و احساسات از پذ ،معلمان
به  تعلّقبعد وجود و عدم وجود  دو دیبا اسی( مق4) (؛ و9119 ،ی؛ گودنو و گراد9119

 یدر پژوهش (3191) ارسالن و دور (.3193 ،9پیلو و اسمن ،)مالون کند یابیارز را مدرسه
 پایاییخوب، و  یروانسنج یهایژگیاز وبه مدرسه  تعلّقمقیاس فرم کوتاه  که نشان دادند

به  تعلّق سنجش یکوتاه برا اسیبا توجه به عدم وجود مقبنابراین، برخوردار است.  ییباال
آیا فرم کوتاه گویی به این سوال است که این پژوهش در صدد پاسخ ،رانیدر امدرسه 
 ایاییم از روایی و پی دوّی متوسطهدوره آموزانبه مدرسه در بین دانش تعلّقمقیاس 
 برخوردار است؟ مطلوبی

                                                           
1. contentment in school 

2. obedience of school rules 

3. Akar-Vural, Yılmaz-Ozelci, Cengel & Gomleksiz 

4. Arslan& Duru 

5. Duru, & Arslan 

6. Duru, & Balkıs 

7. Malone, Pillow & Osman 
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 روش
 پیمایشیپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع 

 .شودهای کمّی محسوب میی پژوهشکه از زمره باشدمی
تمامی آماری پژوهش را  یجامعه :گیرینمونهنمونه و روش ، آماری یجامعه

در  دادند کهتشکیل میباد )استان اردبیل( آشهر پارسم متوسطه دوّ یآموزان دورهدانش
با ، ی آماریبرای انتخاب نمونه از میان جامعه به تحصیل بودند. مشغول 9911ی لیتحصالس

نفر انتخاب شد که  940ای به حجم نمونه، ایگیری تصادفی خوشهاستفاده از روش نمونه
اب نمونه بدین صورت بود که قابل تحلیل بود. فرآیند انتخ نفر 993ی پرسشنامهدر نهایت 

ی آباد )استان اردبیل( دو مدرسهشهر پارسم متوسطه دوّ یدوره از بین مدارسابتدا 
سپس از هر مدرسه چهار کالس )از هر پایه ، ی پسرانه انتخاب شددخترانه و دو مدرسه

ها آموزان این کالسیک کالس( به عنوان نمونه انتخاب گردیدند که تعداد کل دانش
 های زیر استفاده گردید:از مقیاس هادادهآوری برای جمعنفر بود.  940

 9سوالی تعلّق به مدرسه 91فرم کوتاه مقیاس  :به مدرسه تعلّقمقیاس فرم کوتاه  -9
( طراحی شده است و احساس تعلّق به مدرسه را در بین 3191توسط ارسالن و دورو )

مقیاس اوّل باشد. خردهمقیاس میخرده 3مل سنجد. این مقیاس شاآموزان نوجوان میدانش
ی چهار ( که در یک اندازه5، 4، 9، 3، 9های )سوال 3عبارت است از پذیرش مدرسه

شود و گذاری می)تقریباً همیشه( نمره 4ی )تقریباً هرگز( تا نمره 9ی لیکرتی از نمره
( که در یک 91، 1، 0، 9، 1های )سوال 9مدرسه طردمقیاس دوّم عبارت است از خرده
گذاری )تقریباً همیشه( نمره 4ی )تقریباً هرگز( تا نمره 9ی ی چهار لیکرتی از نمرهاندازه

به  5تا  9های های سوالمقیاس پذیرش مدرسه از طریق جمع نمرهی خردهنمرهشود. می
 91 تا 1های های سوالنمرهمدرسه از طریق جمع طردمقیاس ی خردهو نمره آیددست می

های ی کل تعلّق به مدرسه، ابتدا باید سوالآید. برای به دست آوردن نمرهبه دست می
= تقریباً هرگز 4ی گزاری نموده )نمرهمدرسه را معکوس نمره طردمقیاس مربوط به خرده

مدرسه را  طردمقیاس پذیرش مدرسه و ی دو خرده= تقریباً همیشه( و سپس نمره9ی تا نمره
های ویژگیی بیشتر است. ی تعلّق به مدرسهدهندهی باالتر نشانود. نمرهباهم جمع نم

                                                           
1. brief School Belongingness Scale 

2. school acceptance  

3. school exclusion  
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های خارجی به صورت مقدماتی مورد روانسنجی فرم کوتاه تعلّق به مدرسه در پژوهش
 (.3191)ارسالن و دورو،  تأیید قرار گرفته است

 0یاس فرم کوتاه مقمقیاس : بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسهمقیاس فرم کوتاه  -3
( طراحی 3194) 3توسط تیان، وانگ و هوبنر 9سوالی بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

 3سنجد. این مقیاس شامل شده و بهزیستی ذهنی نوجوانان را در سطح مدرسه می
، 3، 9های )سوال 9مقیاس اوّل عبارت است از رضایت از مدرسهباشد. خردهمقیاس میخرده

 1ی )کامالً مخالفم( تا نمره 9ی ی شش لیکرتی از نمرهندازه( که در یک ا1و  5، 4، 9
 4مقیاس دوّم عبارت است از عاطفه در مدرسهشود و خردهگذاری می)کامالً موافقم( نمره

 1ی )هرگز( تا نمره 9ی ی شش لیکرتی از نمره( که در یک اندازه0و  9های )سوال
های های سوالز مدرسه از طریق جمع نمرهی رضایت اشود. نمرهگذاری می)همیشه( نمره

 9از  0ی سوال ی عاطفه در مدرسه از طریق کم کردن نمرهآید و نمرهبه دست می 1تا  9
آید. ( به دست می0و  9ی سوال و جمع نمره 0گذاری کردن سوال )و یا معکوس نمره

رضایت از  هایمقیاسهای خردهی کل بهزیستی ذهنی از طریق جمع کردن نمرهنمره
ها مقیاس و کل نمرهی باالتر در هر خردهآید. نمرهمدرسه و عاطفه در مدرسه به دست می

های روانسنجی ی سطح باالتر بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه است. ویژگیدهندهنشان
های خارجی به صورت مقدماتی مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه در پژوهش

 (.3194ار گرفته است )تیان و همکاران، مورد تأیید قر

  هایافته

 های آنمقیاسو خردهبه مدرسه  تعلّق مقیاسفرم کوتاه های توصیفی آماره. 1 جدول

 متغیر
 آموزانکل دانش آموزان پسردانش آموزان دختردانش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 01/3 04/93 94/3 91/93 11/3 10/93 پذیرش مدرسه

 41/3 03/99 51/3 55/99 99/3 91/94 مدرسه طرد
 01/9 11/31 10/9 35/31 11/9 10/39 به مدرسه تعلّق
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مقیاس میانگین و انحراف معیار خرده، شودمی مشاهده 9 همان طور که در جدول
 طردمقیاس اف معیار خردهو انحرمیانگین ، 01/3و  04/93به ترتیب برابر با  پذیرش مدرسه

به به مدرسه  تعلّقمقیاس عیار م میانگین و انحرافو ، 41/3و  03/99به ترتیب برابر با  مدرسه
 باشد.می، 01/9و  11/31ترتیب برابر با 

 از روایی کافی برخوردار است؟به مدرسه  تعلّقمقیاس فرم کوتاه سوال اوّل: آیا 
همزمان و سازه در خصوص این ، روایی صوری، کسب اطمینان از روایی مقیاس برای
فارسی  یتعیین روایی صوری از نسخه جهت. مورد بررسی قرار گرفته استمقیاس 

نفر از متخصصان قرار گرفت تا سؤاالت آن از  91فرمی تهیه گردید و در اختیار ، پرسشنامه
مورد بررسی  ما یروان و قابل فهم بودن و متناسب با شرایط فرهنگی جامعه، نظر شفاف

 . از نظر متخصصان مقیاس مذکور به لحاظ صوری ابزاری روا تشخیص داده شد.دهندقرار 
فرم کوتاه مقیاس از به مدرسه  تعلّقفرم کوتاه مقیاس به منظور تعیین روایی همزمان 

 ارائه شده است. 3تفاده شده است. نتایج در جدول اس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی  بابه مدرسه  تعلّقفرم کوتاه مقیاس ایب همبستگی بین . ضر2جدول 
 نوجوانان در مدرسه

 1 5 4 9 3 9 متغیرها
      9 تعلّق به مدرسه
     9 99/1** پذیرش مدرسه

    9 -53/1** -11/1** مدرسه طرد
   9 -91/1** 49/1** 59/1** رضایت از مدرسه
  9 90/1** -95/1** 44/1** 49/1** عاطفه در مدرسه
 9 19/1** 51/1** -40/1** 59/1** 11/1** بهزیستی ذهنی

**p<0.01, *p<0.05 

 تعلّقفرم کوتاه مقیاس ی کل نمره یرابطه، شودمشاهده می 3 طور که در جدولهمان
در سه نوجوانان در مدر یذهن یستیبهز اسیفرم کوتاه مقهای آن با مقیاسو خردهبه مدرسه 

تعلّق به مدرسه و  اسیفرم کوتاه مق یهمبستگ باشد.معنادار می 19/1سطح آلفای 
نوجوانان  یذهن یستیبهز اسیمدرسه با فرم کوتاه مق طردمدرسه و  رشیپذ هایاسیمقخرده

 ییروا یبه معنا یهمبستگ نیبدست آمده است. ا -40/1و 59/1، 11/1 بترتی به در مدرسه
به مدرسه  تعلّقفرم کوتاه مقیاس  یروایی سازه. شودیم یب آن تلقهمزمان مناسب و مطلو

های آن مورد بررسی قرار گرفته مقیاسمحاسبه ضریب همبستگی مقیاس با خرده یبه شیوه
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 اسیفرم کوتاه مق نیب یهمبستگ بیضرا، شودمشاهده می 9طور که در جدول همان است.
به  -11/1و  99/1 بیمدرسه به ترت طرددرسه و م رشیپذ اسیمقتعلّق به مدرسه با دو خرده

 بیضرا گری. از طرف دندمعنادار هست 19/1 یباال بوده و در سطح آلفا یکاف یاندازه
با  سهیاست که در مقا -53/1مدرسه  طردمدرسه با  رشیپذ اسیمقخرده نیب یهمبستگ

. به لحاظ دهندیرا نشان م یمقدار کمترها، اسیمقبا خرده اسیکل مق یهمبستگ بیضرا
 هم با هاآزمونداشته باشد و خرده ییباال همبستگی هاآزمونبا خرده دیآزمون با ینظر

 داشته باشند. یکمتر یمبستگه
 از پایایی کافی برخوردار است؟به مدرسه  تعلّقفرم کوتاه مقیاس سوال دوّم: 

به  تعلّق مقیاس کوتاه فرمن در آموزاهای دانش. ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی بین نمره3جدول 
 (n=332( و کل نمونه )n=04در دو نوبت )مدرسه 

 متغیر
 نوبت دوّم نوبت اوّل

 بازآزمایی
ضریب 

 میانگین آلفای کل
انحراف 

 معیار
ضریب 

 آلفا
 میانگین

انحراف 
 معیار

ضریب 
 آلفا

پذیرش 
 مدرسه

99/99 09/3 93/1 99/99 54/3 94/1 99/1 95/1 

 طرد
 مدرسه

99/99 94/3 99/1 99/94 91/3 99/1 19/1 99/1 

به  تعلّق
 مدرسه

91/31 41/9 90/1 11/39 41/9 91/1 91/1 99/1 

های ضرایب آلفای کرونباخ پرسش، شودمشاهده می 9طور که در جدول همان
مدرسه و کل فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه برای  طردهای پذیرش مدرسه، مقیاسخرده
و در نوبت دوّم  90/1و 99/1، 93/1ها در نوبت اوّل به ترتیب نفری از آزمودنی 41ی نمونه

های مقیاس. ضرایب آلفای کرونباخ خردهه استمحاسبه شد 91/1و 99/1، 94/1به ترتیب 
 993ی مدرسه و کل فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه برای کل نمونه طردپذیرش مدرسه، 
ی همسانی درونی . این ضرایب نشانهه استمحاسبه شد 99/1و 99/1، 95/1نفری به ترتیب 

بخش فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه است. همچنین، ضرایب همبستگی بین رضایت
ی زمانی دو هفته برای رای آزمون با فاصلهها در دو نوبت اجنفر از آزمودنی 41های نمره

. این ضرایب ه استسنجش پایایی بازآزمایی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه محاسبه شد
و برای کل 19/1مدرسه  طردمقیاس ، برای خرده99/1مقیاس پذیرش مدرسه برای خرده
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 19/1لفای که در سطح آ ه استبه دست آمد 91/1فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه 
بخش فرم کوتاه مقیاس تعلّق به ی پایایی بازآزمایی رضایتمعنادار بودند. این ضرایب نشانه

 .باشندمیمدرسه 
با مدل تحلیل عاملی به مدرسه  تعلّقفرم کوتاه مقیاس ، هایمقیاسسوال سوّم: آیا خرده

 تاییدی برازش دارد )روایی سازه(؟

 
 یه مدرسه تعلّقفرم کوتاه مقیاس لی تاییدی مدل استاندارد تحلیل عام .1شکل 

 تحلیل یواسطه بهفرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه  سازه( )روایی برازش مدلبررسی 
 روش از مدل برآورد به منظور. گرفت صورت 0/0 لیزرل از استفاده با تاییدی عاملی

، (2X) وخی د مجذور هایشاخص از مدل برازش بررسی منظور به و احتمال حداکثر
) آزادی درجه به دو خی مجذور نسبت شاخص

df

X
، (GFI) برازش نیکویی ، شاخص(2

 یریشه خطای( CFI) ایمقایسه برازش ، شاخص(AGFI) انطباقی برازش نیکویی شاخص
. شد هاستفاد( RMR) میانگین مجذور یباقیمانده و( RMSEA) تقریب میانگین مجذور

 است مدل مطلوب بسیار برازش بر دال نباشد معنادار آماری لحاظ از دو خی مجذور اگر
 شاخص رواین از و است معنادار کاذب طور به 911 از بزرگتر هاینمونه در شاخص این اما

 بزرگتر AGFI و CFI ،GFI هایشاخص اگر. نیست مدل ارزیابی و سنجش برای معتبری
 RMR و RMSEA هایشاخص اگر و دارد داللت مدل مطلوب زشبرا بر باشد 11/1 از

 .دارد داللت مدل مناسب و مطلوب برازش بر باشند 15/1 از کمتر
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به  تعلّقفرم کوتاه مقیاس ها در تحلیل عاملی تاییدی ی شاخص. نتایج حاصل از محاسبه0جدول 
 مدرسه

  
GFI AGFI CFI NFI RMSEA RMR 

55/05 91/3 19/1 11/1 19/1 11/1 199/1 141/1 

دهد های برازندگی نشان میشاخص تمامی، شودمشاهده می 4طور که در جدول همان
از برازش مناسب برخوردار بوده و  به مدرسه تعلّقمقیاس فرم کوتاه گیری که مدل اندازه

 قابل قبولی دارد. یروایی سازه، در نتیجه

 گیریبحث ونتیجه
در  تعلّق به مدرسه اسیفرم کوتاه مقهای روانسنجی یژگیپژوهش حاضر با هدف بررسی و

فرم های روانسنجی پژوهش ویژگی هاییافتهآموزان ایرانی انجام گرفت. ای از دانشنمونه
نتایج مربوط تایید کرد. ایرانی آموزان ای از دانشرا در نمونه به مدرسه تعلّقمقیاس کوتاه 

های اصلی عالوه بر عامل کلّی فرم کوتاه مولفهبه تحلیل عاملی تأییدی با روش تحلیل 
مدرسه را تایید کرد. این  طردمقیاس تعلّق به مدرسه، وجود دو عامل پذیرش مدرسه و 

ی ساختار در زمینه (،3191دورو )ارسالن و های انجام گرفته توسط ها با نتایج پژوهشیافته
 .همخوانی دارندتعلّق به مدرسه  اسیفرم کوتاه مقعاملی 

 اریو در اخت دیگرد هیته یفرم، پرسشنامه یفارس یاز نسخه یصور ییروا نییتع جهت
روان و قابل فهم بودن و ، نفر از متخصصان قرار گرفت تا سؤاالت آن از نظر شفاف 91

 اسیمتخصصان مق . از نظرردیقرار گ یما مورد بررس یجامعه یفرهنگ طیمتناسب با شرا
 مقیاس کوتاهفرم همزمان روایی، داده شد صیشخروا ت یابزار یمذکور به لحاظ صور

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در  با همزمان اجرای طریق ازبه مدرسه  تعلّق
 هایمقیاسخردهدر  هایآزمودن هاینمره نیانگیم یهمبستگ بیضرا. شد محاسبه مدرسه

معنادار بود.  عاطفه در مدرسه رضایت از مدرسه و با تعلّق به مدرسه اسیفرم کوتاه مق
روایی . است برخوردار کافی روایی از به مدرسه تعلّقمقیاس  کوتاهفرم، نتایج این براساس

 مقیاس یهمبستگ بیضری ی محاسبهبه دو شیوه به مدرسه تعلّقمقیاس فرم کوتاه ی سازه
 نیب بیضرا ست.قرار گرفته ا یمورد بررس یدییتا یعامل لیآن و تحل هایمقیاسخردهبا 
معنادار ی کافی باال بوده و به اندازهمدرسه  طردپذیرش مدرسه و مقیاس خرده دوبا  اسیمق

 یهمبستگ بیبا ضرا سهیدر مقاها مقیاس. از طرف دیگر ضرایب همبستگی بین خردهبودند
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با  دیآزمون با ی. به لحاظ نظردهندیرا نشان م یمقدار کمتر، هامقیاسبا خرده اسیمق
داشته  یکمتر همبستگی هم با هاآزمونداشته باشد و خرده ییباال همبستگی هاآزمونخرده
 یعامل لیتحل یبه واسطه به مدرسه تعلّق اسیمقفرم کوتاه  یهساز ییروا یوارس باشند.

 یبرازندگ هایشاخص تمامیو نشان داد  صورت گرفت 0/0 زرلیبا استفاده از ل یدییتا
 ییروا، جهنتی در و مناسب برازش از به مدرسه تعلّق اسیمقکوتاه مفر یرگیمدل اندازه

ارسالن و انجام شده توسط  هایپژوهش جیبا نتا هاافتهی نیای برخوردارند. قابل قبول یسازه
 .همخوانی دارند به مدرسه تعلّق مقیاس کوتاه فرم ییروا ینهیدر زم (،3191دورو )

آن بر  هایمقیاسخرده و به مدرسه تعلّق اسیقمفرم کوتاه سواالت  یدرون یهمسان
 ییبازآزما ییایقرار گرفت. پا دییکرونباخ محاسبه شد و مورد تا یآلفا بیحسب ضرا

 دو در آموزاناز دانش یتعداد هاینمره نیب یهمبستگ بیی ضرابر حسب محاسبه اسیمق
معنادار  مدرسه طردو  پذیرش مدرسه هایمقیاسخرده یدو هفته برا یلهفاص به نوبت

با  هاافتهی نیاست. ا اسیبخش مقتیرضا ییبازآزما ییایپا ینشانه بیضرا نیمحاسبه شد. ا
فرم کوتاه  پایایی ینهیدر زم (،3191) ارسالن و دوروانجام شده توسط  هایپژوهش جینتا
 .همخوانی دارند به مدرسه تعلّق اسیمق

-شاخص از مدل برازش بررسی منظور به و احتمال حداکثر روش از مدل برآورد برای

) آزادی درجه به دو خی مجذور نسبت شاخص، (2X) خی دو مجذور های
df

X
2

) ،

 برازش شاخص، (AGFI) انطباقی برازش نیکویی شاخص، (GFI) برازش نیکویی شاخص
 مجذور یباقیمانده و( RMSEA) تقریب میانگین مجذور ریشه خطای( CFI) ایمقایسه

 بر دال نباشد معنادار آماری لحاظ از دو خی مجذور اگر. شد استفاده( RMR) میانگین
 کاذب طور به 911 از بزرگتر هاینمونه در شاخص این اما است مدل مطلوب بسیار برازش
 اگر. نیست مدل ارزیابی و سنجش برای معتبری شاخص رو این از و است معنادار

 داللت مدل مطلوب برازش بر باشد 11/1 از بزرگتر AGFI و CFI ،GFI یهاشاخص
 و مطلوب برازش بر باشند 15/1 از کمتر RMR و RMSEA هایشاخص اگر و دارد

 یرگیمدل اندازه یبرازندگ هایشاخص تمامینتایج نشان داد  .دارد داللت مدل مناسب
 جیبا نتا هاافتهی نیاوردار است. مناسب برخ برازش از به مدرسه تعلّق اسیمقفرم کوتاه 

 های روانسنجیویژگی ینهیدر زم (،3191) ارسالن و دوروانجام شده توسط  هایپژوهش
 .همخوانی دارند به مدرسه تعلّق اسیمقفرم کوتاه 
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 به مدرسه تعلّقمقیاس فرم کوتاه های روانسنجی ویژگی، در کل نتایج پژوهش حاضر
توان این پژوهش می هاییافتهوزان ایرانی تایید کرد. با توجه به آمای از دانشرا در نمونه

فرم های سوال، (3191) ارسالن و دوروهای این نتیجه را گرفت که همسو با نتایج پژوهش
اند و این مقیاس بدون تغییر و حذف مناسب انتخاب شده به مدرسه تعلّقمقیاس کوتاه 

این مقیاس که احساس ذهنی ، کند. بنابراینظ میها ساختار خود را حفاحتمالی برخی سوال
ی ایران در جامعه، دهدبه مدرسه را به خوبی مورد سنجش قرار می تعلّقآموزان از دانش

تربیتی و ، ی تحصیلیهای مشاورهتواند در موقعیتروایی و پایایی مناسبی دارد و می
ددی در قلمرو روانشناسی های متعی پژوهشپژوهشی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه

و  پایایی، روایینتایج پژوهش حاضر در تایید  ی تحصیلی را فراهم آورد.تربیتی و مشاوره
های خاص در عین حال با محدودیت به مدرسه تعلّقمقیاس فرم کوتاه  ساختار عاملی

ی بررسی این محدودیت، مخصوصاً در زمینههمراه است.  هاویژگیمقدماتی بودن این 
شوند. بر این اساس واع روایی یک مقیاس که فرایندی مستمر است، بیشتر نمایان میان

های های فعلی و بررسی دقیقتر میزان همبستگیهایی برای تایید یافتهتدارک پژوهش
شود. فقدان نسبی تنوع در محاسبه شده در این پژوهش، به عنوان یک ضرورت پیشنهاد می

های شود تا پژوهشمحدود کند. پس پیشنهاد میری نتایج را پذیها ممکن است تعمیمنمونه
های های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه در مورد نمونهمربوط به ویژگی

آوری شده دهی جمعخودگزارش ها به روشتمام داده همچنین، مختلف نیز انجام شود.
هاست. بنابراین آوری دادهجمعهای استفاده از یک روش است، بنابراین مستعد محدودیت

ی حاضر، از سایر های بعدی مهم است که عالوه بر استفاده از پرسشنامهدر پژوهش
 برای قطعیت بیشتر استفاده شود.  ها مثل مصاحبهدادهآوری های جمعروش
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