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 چکیده

ز ای اههای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه در نمونپژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی

ا رژوهش ی آماری پآموزان ایرانی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعهدانش

 1396-97تحصیلی استان اردبیل( در سالآباد )ی دوّم شهر پارسی متوسطهآموزان مدارس دورهتمامی دانش

آموز به عنوان انشد 348ای، گیری تصادفی خوشهدادند، که از میان آنها با استفاده از روش نمونهتشکیل می

ها از فرم ری دادهآوآموز قابل تحلیل بود. برای جمعدانش 332ی نمونه انتخاب شدند که در نهایت، پرسشنامه

( 2014 ه )( و فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرس2016ه مدرسه )کوتاه مقیاس تعلّق ب

رد درسه و تمذیرش پاستفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، عالوه بر عامل کّلی تعلّق به مدرسه، دو عامل 

ایی وسی رمدرسه را برای مقیاس تعلّق به مدرسه تایید کرد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون برای برر

ی فرم هایاسمقآموزان در خردهی دانشهمزمان فرم کوتاه مقیاس تعّلق به مدرسه نشان داد که بین نمره

رسه در مد مقیاس فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانانکوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه با دو خرده

رایب ضحسب  علّق به مدرسه برهمبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس ت

بازآزمایی فرم  مورد تایید قرار گرفت. پایایی 77/0تا  73/0آلفای کرونباخ محاسبه و با ضرایب همبستگی 

تا  67/0تگی کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه براساس نتایج دو بار اجرای آزمون محاسبه و با ضرایب همبس

م کوتاه توان گفت که فر، مورد تایید قرار گرفت. بنابراین، میهای آنمقیاسی کل و خردهبرای نمره 76/0

کافی  پایایی وآموزان ایرانی از روایی های دانشمقیاس تعلّق به مدرسه برای سنجش این سازه در نمونه

 برخوردار است.

 مقیاس تعلّق به مدرسه، پذیرش مدرسه، ترد مدرسه فرم کوتاه ها:کلیدواژه
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 مقدمه -1-1

پس از گذران دوران کودکی و با پای گذاشتن انسان به دوران نوجوانی تغییراتی در وی حاصل شده و 

توان به تمایل افراد به کسب استقالل اشاره کرد. در این سن نوجوانان برای از جمله این تغییرات می

ا محیط همساالن در این سن ای به محیط خارج از خانواده دارند. غالبکسب استقالل توجه ویژه

باشد و انحرافاتی از قبیل استعمال دخانیات، انحرافات جنسی و مصرف مواد چندان محیط سالمی نمی

توان هایی که در این سن می(. از جمله جایگزین2005، 1شود )بتی و بریمخدر در آن مشاهده می

ر صورتی که محیط مدرسه بتواند باشد. دبرای خانواده و محیط همساالن یافت، محیط مدرسه می

نیازهای اصلی نوجوان را در این سن ارضا کند باعث ایجاد تعلّق خاطر یا احساس تعلّق به مدرسه 

هایی برای رقابت، های استقالل فردی، فرصتشود. این نیازها عبارتند از ثبات، افزایش موقعیتمی

استوارت، پاترسون و فیونا، دوستان )روا، آموز و پذیرفته شدن در جمع مواظبت و حمایت از دانش

معلمان و  ژهیبو ،مدرسه طیدر مح گرانیبا د یاز نوجوانان ارتباط خوب یاریبس (.2007، 2کارال

 4یروانشناختبنیادین  ازین نی(. ا2003، 3امزیلی)و شان دارندتعلّق به مدرسه مثل یهمساالن و احساس

 (.2000، 6ترمن)اس شده است فیرتع 5مدرسه طیبه عنوان احساس تعلّق به مح

 مورد و 8مندیاز ارزش 7آموزاندانش ی، که اشاره به ادراک ذهناست از تعلّق یتعلّق به مدرسه، شکل

 احساس تعلّق به مدرسه(. 1993، 10ی)گوودنو و گراد دارد 9شانمدرسه طیدر محقرار گرفتن  تیحما

 باشداش است، میو مورد احترام مدرسه از اینکه او به عنوان عضو مهم آموزشامل احساس دانش

                                                 
1. Beaty & Berw 

2. Rowe, Fiona, Stewart, Donald, Patterson & Carla 

3. Willms 

4. basic psychological needs 

5. sense of belonging in school settings 

6. Osterman 

7. students’ subjective perception 

8. valued 

9. supported in their school environment 

10. Goodenow & Grady 
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استقبال در  شمولیت یاشدن،  رفتهیاز پذ یبر احساس ایهیپا ژهیاحساس بو نی(. ا2004، 1)بوکر

 (.2000استرمن  ؛1993)گوودنو است مدرسه  طیمح

( تعلّق به مدرسه را به عنوان اینکه 2012) 2یون، الاو، لی، گیسبرز، چان، فونگ، چانگ و شیا

ی خود دارند و تعلّقی که با همساالن، معلمان و کادر آموزان چه احساسی نسبت به مدرسهدانش

آموزانی که احساس تعلّق به اند. دانشکنند چگونه است، تعریف کردهآموزشی مدرسه برقرار می

 کنند،مدرسه دارند نه تنها، خود از انجام رفتارهای پرخطری همچون مصرف الکل و خشونت پرهیز می

، 3نمایند )چاپمن، بالکی و شیهانگونه اعمال یاری میبلکه دوستان خود را در عدم ارتکاب این

، 5)چاپمن، باکلی، شهن و شوچت 4(. تعلّق به مدرسه اثر قابل توجهی بر کاهش خطرپذیری2012

 (، فرار2005، 6( و انجام رفتارهای پرخطری همچون مجادله کردن، قلدری و تخریبگری )بلوم2013

های بزرگسالی )چاپمن، باکلی، آمیز و آسیباز مدرسه، سوء مصرف مواد و الکل، رفتارهای خشونت

( در طی پژوهش خود متوجه 2010) 8( دارد. استراکوزی و میلر2011، 7شهن، شوچت و رومانیاک

کنند به سمت رفتارهایی ی خویش احساس تعلّق نمیآموزان پسری که نسبت به مدرسهشدند دانش

آموزان دختر کنند این در حالی است که دانشچون پرخاشگری و سوءمصرف مواد گرایش پیدا میهم

 شوند.دچار عالئم افسردگی می

ا هدف بژوهش این پآموزان، بنابراین، با توجه به مهم بودن ایجاد احساس تعلّق به مدرسه در دانش

 نجام گرفت.ا همدرس تعلّق به اسیمقفرم کوتاه سنجی های روانویژگی یبررس

                                                 
1. Booker 

2. Yuen, Lau, Lee, Gysbers, Chan & Fong 

3. Chapman, Buckley & Sheehan 

4. risk taking 

5. Chapman, Buckley, Sheehan & Shochet 

6. Blum 

7. Chapman, Buckley, Sheehan, Shochet & Romaniuk 

8. Stracuzzi & Mills 
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 بیان مسأله -1-2

و  2، پیوند با مدرسه1های دیگری همچون تعهد به مدرسهدر ادبیات علمی، تعلّق به مدرسه با عنوان

( که 2011، 4توصیف شده است )چاپمن، باکلی، شیهان، شوچت و رومانیک 3دلبستگی به مدرسه

(. تعلّق به مدرسه 2011، 5)روفیآموزان دارد های شخصی و تحصیلی دانشاثرات متعددی بر جنبه

ی خود دارند و تعلّقی که با آموزان چه احساسی نسبت به مدرسهعبارت است از این که دانش

کنند، چگونه است )یون، الاو، لی، گیسبرز، چان، همساالن، معلمان و کادر آموزشی مدرسه برقرار می

 (.2012، 6فونگ، چانگ و شیا

گیری تعلّق به مدرسه ساخته شده مانند مقیاس حس روانشناختی ازهابزارهای گوناگونی برای اند

اند. برای ( که در مطالعات مختلف ابعاد متفاوتی برای آن ذکر کرده1993)گودنو،  7عضویت مدرسه

( دریافتند که مقیاس حس روانشناختی عضویت مدرسه سه 2011) 8مثال یو، ریچی، فورالنگ و بومن

( ساختار عاملی حس روانشناختی عضویت 2013) 12. ساری11و ترد 10پذیرش ،9بعد دارد: روابط مراقب

تعلّق به مدرسه در  یابیارز یکه برا یگریابزار دمدرسه را دو بعد پذیرش و ترد به دست آورده است. 

با دو  یسوال 10ابزار  کی که است 13حس تعلّق به مدرسه اسیمق ،ساخته شد ییآموزان راهنمادانش

ل، ازلسی، سنگیل و )وارااست  15و اطاعت از مقررات مدرسه 14در مدرسه تیرضا اسیمقخرده

                                                 
1. school engagement 

2. school bonding 

3. school attachment 

4. Chapman, Buckley,Sheehan, Shochet & Romaniuk 

5. Roffy 

6. Yuen, Lau,Lee, Gysbers, Chan,Fong, Chung &Shea 

7. psychological sense of school membership scale 

8. You, Ritchey, Furlong, Shocket & Boman 

9. care relations 

10. acceptance 

11. rejection 

12. Sarı 

13. sense of belonging to school scale 

14. contentment in school 

15. obedience of school rules 
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 نیمدرسه و اطاعت از قوان تیمرتبط با رضا اکثراً حس تعلّق به مدرسه ت(. سواال2013، 1گوملیکسیز

و نگرش نسبت  یلیتحص یمدرسه، سازگار طیآموزان از محمدرسه است که ممکن است ادراک دانش

 بهتعلّق  از آموزاندانش یاحساس ذهن یریگابزار اندازه چیحال، ه نیبا ا. هدبه مدرسه را انعکاس د

 .کندگیری نمیرا اندازه مدرسه

تواند به عنوان اثر متقابل ( با توجه به این مساله و اینکه تعلّق به مدرسه می2016) 2ارسالن و دورو

 3سوال و دو بعد )پذیرش 10ه را در فرد و محیط در نظر گرفته شود، فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرس

اند مدرسه( طراحی کردند. آنها در طراحی این مقیاس چهار معیار را مشخص کردند که عبارت 4و ترد

بر احساس ذهنی مبنی بر بخش ارزشمند و مهمی از مدرسه بودن  دیحس تعلّق به مدرسه با -1از 

 ینهیارتباط خود در زم دیسواالت با -2 ،(2000؛ استرمن، 1993؛ گودنو، 2004)بوکر، مبتنی باشد 

 -3 ،(2015، 6سی؛ دورو و بالک2014، 5)دورو و آرسالن و فرد را انعکاس کند طیاثر متقابل مح

در مدرسه  گریتوسط افراد د رشیدوستان و احساسات از پذ، با معلمان کیبه ارتباط نزد دیسواالت با

بعد وجود و عدم وجود تعلّق  دو دیبا اسیمق -4 و (1993، ی؛ گودنو و گراد1993)گودنو،  اشاره کند

نشان  یدر پژوهش (2016دورو و ارسالن ) (.2012، 7، پیلو و اسمن)مالون کند یابیارز را به مدرسه

برخوردار  ییباال پایاییخوب، و  یروانسنج هاییژگیاز ومقیاس تعلّق به مدرسه فرم کوتاه که دادند 

 است.

وی ه از سگیری احساس تعلّق به مدرسیران مقیاسی کوتاه برای اندازهبا توجه به این که در ا

مقیاس  کوتاه گویی به این سوال است که آیا فرمآموزان وجود ندارد، این پژوهش در صدد پاسخدانش

 ت؟ردار اسوبی برخوی دوّم از روایی و پایایی مطلی متوسطهآموزان دورهتعلّق به مدرسه در بین دانش

                                                 
1. Vural,Ozelci, Cengel & Gomleksiz 

2. Arslan & Duru 

3. acceptance  
4. exclusion  
5. Duru & Arslan 

6. Duru & Balkıs 

7. Malone, Pillow & Osman 
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 ت و اهمیت پژوهشضرور -1-3

همراه با احساسات مثبت است،  مندیارزش ای، یکپارچگیشدن،  رفتهیدهد که پذینشان م هاپژوهش

و  یدرماندگت، یعصبان لیاز قب یحذف با احساسات منف ایکه طرد  یدر حالت، یاز جمله لذت و رضا

 تباطآموزان اردانش یستیبهزراستا، تعلّق به مدرسه با  نی(. در ا2000)استرمن،  ارتباط دارد ییتنها

 ؛1993 ی،گوودنو و گراد ؛1993، گوودنو ؛2007، دورو ؛1991، 1انیو را ی) دس دارد

با رشد مثبت  به مدرسه اند حس تعلّقمطالعات متعدد گزارش دادهن، ی(. عالوه بر ا2000،استرمن

، انیو را ی؛ دس2003 ،2)اندرمن مدرسه ارتباط دارد طیدر مح ی مثبتلیتحص جیآموزان و نتادانش

مطالعات نشان  نیاز ا یاری(. بس2005، 4کارانسانچز و هم ؛2000،استرمن ؛1989، 3نیف ؛1991

 لیمختلف از قب یلیتحص جینتا از یاصل یکننده ینیبشیپ کیدهد که حس تعلّق به مدرسه یم

 ؛2014، 5یباخان)با است لیو اهداف تحصل، یترک تحص، یلیتحص یزهیانگبت، یغ، یلیصحت شرفتیپ

 (.2005، سانچز و همکاران ؛2013، فن

 شرفتیو پ، یلیعملکرد تحص، یلیاز هدف تحص یکمتر زانیموزان فاقد حس تعلّق به مدرسه مآدانش

 نیب داد کهها نشان افتهی، یطول یمطالعه کی (. در2000، استرمن ؛2016، )ارسالن دارند یلیتحص

(. به 2003، 6یگنریفول و لیلنونیارتباط وجود دارد )گ یلیتحص شرفتیو پ زهیتعلّق به مدرسه، انگ

درک  دیشان را مهم و مفیلیتحص فیکه وظا یآموزاندانش افتی( در2003) طور مشابه، آندرمن

 گزارش دادند. یشتریب یحس تعلّق به مدرسه ،کردند

د روانشناختی و بازداری آموزان با عملکرد در مدرسه، رشی دانشبا وجود این که حس تعلّق به مدرسه

از رفتارهای خطرآفرین ارتباط دارد، مطالعات کمی برای ساخت مقیاس کوتاه و معتبر برای 

                                                 
1. Deci & Ryan 

2. Anderman 

3. Finn 

4. Sánchez, Colón & Esparza 

5. Babakhani 

6. Gillen-O’Neel & Fuligni 
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در وقت و  ییگوتواند با کاهش زمان پاسخیکوتاه م اسیمقگیری آن صورت گرفته است. اندازه

 (.2016)ارسالن،  کند دجایا ییجوصرفه ،هاداده یآورجمع یبرا یاری کرویکمتر به ن ازین نیهمچن

ی یزهی، انگآموزان بر پیشرفت تحصیلی دانشبنابراین، با توجه به تاثیر احساس تعلّق به مدرسه

موزان، آی دانششان و نبود فرم کوتاه فارسی ابزار سنجش تعلّق به مدرسهتحصیلی و عملکرد تحصیلی

 شود.ضرورت و اهمیت انجام چنین پژوهشی، نمایان می

 هداف پژوهشا -1-4

 اهداف کلّی  -1-4-1

 آزمون.شهای روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه در دانبررسی ویژگی -

 اهداف جزئی -1-4-2

 آموزان.در دانش عیین روایی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسهت -1

 آموزان.در دانش تعیین پایایی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه -2

با استفاده از تحلیل عاملی  آموزاندر دانش رازش مدل فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسهتعیین ب -3

 تأییدی )روایی سازه(.

 های پژوهشسوال -1-5

 ردار است؟از روایی کافی برخو آموزاندر دانش آیا فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه -1

 وردار است؟از پایایی کافی برخ آموزاندر دانش آیا فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه -2

ملی با مدل تحلیل عا آموزاندر دانش اس تعلّق به مدرسههای، فرم کوتاه مقیمقیاسآیا خرده -3

 ؟)روایی سازه( تأییدی برازش دارد
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 تعاریف مفاهیم پژوهش -1-6

 تعاریف مفهومی -1-6-1

ی مورد نظر وسیله بتواند خصیصهگیری عبارت است از اینکه آن ی اندازهروایی یک وسیله: 1روایی -

ی دیگری را اندازه بگیرد. آزمونی روا است که آنچه را در نظر دارد، اندازه بگیرد )سیف، و نه خصیصه

سنجد )سرمد، بازرگان و ی موردنظر را میگیری تا چه حد خصیصه(. روایی یعنی ابزار اندازه1394

س و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار (. روایی عبارت است از اینکه مقیا1396حجازی، 

(. روایی یعنی 1395نیا، گردآوری اطالعات دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد )حافظ

شده کند که برای آن طراحیگیری میاینکه آزمون یا ابزار سنجش تا چه اندازه همان چیزی را اندازه

 رت است از:(. انواع روایی عبا1396است )گنجی، 

ی ساختن هر نوع آزمونی، سازندگان آن ابتدا باید در جریان نخستین مرحله: 2روایی محتوایی -1

روایی محتوایی آن را در نظر داشته باشند. این موضوع به معرف بودن و مناسبت ابزار سنجش با 

ی است که معموالً (. روایی محتوایی نوعی روای1394شود )سیف، گیری اطالق میی مورداندازهسازه

، یسرمد، بازرگان و حجازشود )کاربرده میگیری بهی یک ابزار اندازهدهندهبرای بررسی اجزای تشکیل

روایی محتوایی عبارت است از اینکه آزمون یا ابزار سنجش تا چه اندازه معرف یا  (.1391

 (.1396ی، گیری کند )گنجخواهد آن را اندازهای است که میی پدیدهدهندهنشان

دوّمین رویکرد اصلی برای تعیین روایی آزمون، روایی مالکی است که آن را روایی : 3روایی مالکی -2

های آزمون با نوعی عملکرد در ی نمرهی مقایسهوسیلهنامند. روایی مالکی بهبین نیز میتجربی یا پیش

گیری شود، که قرار است اندازه شود. این مقیاس خارجی باید با متغیرییک مقیاس خارجی تعیین می

گیری . روایی مالکی عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازه(1394سیف، ی نظری داشته باشد )رابطه

                                                 
1. validity 

2. content validity 

3. criterion validity 
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روایی مالکی  (.1396، یسرمد، بازرگان و حجازهای خاص )بینی رفتار یک فرد در موقعیتدر پیش

 (.1396ورد نظر مرتبط است یا نه )گنجی، عبارت است از اینکه آزمون یا ابزار سنجش با موضوع م

های روایی محتوایی و عنوان روشی برای اصالح نارساییروایی سازه از یک نظر به: 1روایی سازه -3

مالکی توسعه یافت. روایی محتوایی بیش از اندازه بر قضاوت ذهنی استوار است، اما در مورد روایی 

کند که فی وجود ندارد. روایی سازه بر این مطلب تأکید میمالکی بین سازندگان آزمون اغلب توافق کا

ی ابزار (. روایی سازه1394گیرد )سیف، آزمون تا چه اندازه سازه نظری یا صفت موردنظر را اندازه می

ای را که مبنای نظری دارد گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهگیری آن است که ابزار اندازهاندازه

 (.1396، ی، بازرگان و حجازسرمدسنجد )می

پذیری و دقت آن گفته بینیی ثبات و پایایی، همسانی، پیشپایایی یک آزمون به درجه: 2پایایی -

آورد، اگر بار دیگر هایی که یک شخص در آزمون به دست میدهد نمرهشود. پایایی نشان میمی

 ماندیرد تا چه اندازهه یکسان میی همان آزمون در موقعیتی دیگر مورد آزمایش قرار گوسیلهبه

گیری در شرایط (. پایایی یعنی ابزار اندازه1396، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 2003، 3مارنات)

پایایی عبارت  (.1396، ی)سرمد، بازرگان و حجاز دهدیکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می

جش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه گیری که برای سنی اندازهاست از اینکه اگر وسیله

در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود، به عبارتی ابزار پایا 

(. 1395نیا، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد )حافظ

تواند نتایج یکسانی ارائه دهد مورد استفاده تا چه اندازه میپایایی عبارت است از اینکه روش سنجش 

 انواع پایایی عبارت است از:(. 1396)گنجی، 

                                                 
1. construct 

2. reliability 

3. Marnat 
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پایایی بازآزمایی با اجرای آزمون در یک زمان و تکرار آن در زمان دیگر تعیین : 1پایایی بازآزمایی -1

ها در دو اجرای مختلف یک های آزمودنیی همبستگی نمرهشود. ضریب پایایی آزمون با محاسبهمی

های پذیری نمرهی تعمیمی اندازهدهندهی همبستگی دو نمره نشانآید. اندازهآزمون به دست می

(. 1396، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 2003آزمون از یک موقعیت به موقعیت دیگر است )مارنات، 

بار در یک گروه آزمودنی تحت شرایط ی یک آزمون بیش از یکپایایی بازآزمایی عبارت است از ارائه

پایایی بازآزمایی یعنی اگر آزمون را بعد از چند هفته یا  (.1396، یسرمد، بازرگان و حجازیکسان )

چند ماه در مورد یک نفر اجرا کنیم، تا چه حد همان نتایج قبلی به دست خواهد آمد )گنجی، 

1396.) 

شین فاقد بسیاری از مشکالت روش پایایی های جانروش فرم :2های جانشینپایایی فرم -2

های جانشین این است که اگر ویژگی یا صفت موردنظر در بازآزمایی است. زیربنای منطقی روش فرم

گیری شود، نتایج حاصل از این های همتای یک آزمون چندبار اندازهیک فرد به وسیله فرم

ها نشانگر ی همانندی میان نمرهیکسان باشد. اندازه ها بایدگیریها باید یکسان باشد. اندازهگیریاندازه

های جانشین (. فرم1396، ترجمه پاشاشریفی و نیکخو، 2003ضریب پایایی آزمون است )مارنات، 

های همتا که شباهت زیادی با یکدیگر دارند ولی کامالً یکسان نیستند عبارت است از اجراء آزمون

 (.1396، یسرمد، بازرگان و حجاز)

ی تعیین پایایی ویژگی یا صفتی روش دو نیمه کردن بهترین شیوه: 3ی آزمونپایایی دو نیمه -3

شود، بنابراین با دو نیمه بار اجرا میرود. چون آزمون فقط یکهای زیادی دارد، به شمار میکه نوسان

شود، می بار اجراشود. چون آزمون فقط یکها محاسبه میهای آن، ضریب همبستگی آنکردن ماده

، ترجمه پاشاشریفی و 2003برخالف روش بازآزمایی، اثرهای زمان در آن دخالت ندارد )مارنات، 

                                                 
1. test-retest 

2. equivalence 

3. split-half 
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شده، سپس ضریب همبستگی های یک آزمون به دو نیمه تقسیم(. در این روش سؤال1396نیکخو، 

 (.1396، یسرمد، بازرگان و حجازآید )بین دو نیمه به دست می

آموزان با به مدرسه را به عنوان کیفیت ارتباط و احساس همبستگی دانش تعلّقتعلّق به مدرسه:  -

( احساس 1993(. همچنین، گودنو )2008، 1گریناند )گریفها و معلمان خود تعریف کردههمکالسی

آموزان تعریف تعلّق به مدرسه را به عنوان احساس پذیرش، احترام و حمایت محیط مدرسه از دانش

 های تعلّق به مدرسه عبارت است از:سمقیاخرده کند.می

ستگی معنادار ی شخص از مهم و ارزشمند بودن محیط مدرسه، و همببه تجربهپذیرش مدرسه:  -1

 (.2009بین شخص و مدرسه اشاره دارد )اونیل، 

حساس بیگانگی اهمیت بودن محیط مدرسه و اارزش و بیی شخص از بیبه تجربهترد مدرسه:  -2

 (.2009کند )اونیل، ط مدرسه اشاره میبین شخص و محی

 تعاریف عملیاتی -1-6-2

تاه فرم کو زه برایسا صوری، همزمان و ییی روامحاسبهروایی در این پژوهش، منظور از  روایی: -

 باشد.می مقیاس تعلّق به مدرسه

تاه فرم کو برای ییهای ضریب آلفا و بازآزمای آمارهمحاسبهپایایی در این پژوهش، منظور از  پایایی: -

 باشد.می مقیاس تعلّق به مدرسه

فرم آموزان در ای است که دانشدر این پژوهش، نمره تعلّق به مدرسهمنظور از  :تعلّق به مدرسه -

ای اصلهگیری این متغیر فمقیاس اندازهاند. کسب کردهارسالن و دورو ی کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

 باشد.می

                                                 
1. GriffGreen 
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 5آموزان در ای است که دانشظور از پذیرش مدرسه در این پژوهش، نمرهمنپذیرش مدرسه:  -

گیری این دازهمقیاس اناند. کسب کردهارسالن و دورو ی سوال اوّل فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

 باشد.ای میمتغیر فاصله

وّم سوال د 5ر آموزان دشای است که دانمنظور از ترد مدرسه در این پژوهش، نمرهترد مدرسه:  -

یر گیری این متغمقیاس اندازهاند. کسب کردهارسالن و دورو ی فرم کوتاه مقیاس تعلّق به مدرسه

 باشد.ای میفاصله

 سازی احساس تعلّق به مدرسهمفهوم -1-7

کنند و نسبت به ی اجتماعی زندگی میاند که از بدو تولد در یک مجموعهها موجوداتی اجتماعیانسان

شود نسبت به والدین، محله، شهر، مدرسه و وعه احساس تعلّق دارند. هر چه کودک بزرگتر میآن مجم

ی زندگی یک فرد در مدرسه این کند. گذشته و تاریخچهاعضای خانواده احساس تعلّق بیشتری می

آموزان منجر به احساس های فردی مشترک با سایر دانشکند و همین ویژگیتر میاحساس را قوی

آموزان در شرایطی که خود را با مدرسه بیگانه دانش(. 1387شود )فرهمندیان، ق بیشتر آنها میتعلّ

بدانند، هر چند در مدرسه حضور داشته باشند و درس بخوانند و از حقوق قانونی خود برخوردار باشند، 

عی زمانی تحقق آموزی از دیدگاه اجتماشوند. دانشآموزان تلقی نمیاما با تعاریف اجتماعی، دانش

ی های آن احساس تعلّق کنند و در توسعهآموزان نسبت به مدرسه و زیرساختیابد که دانشمی

ی ی احساس مسئولیت و مشارکت اعضای مدرسه در توسعهمدرسه شرکت جوید. قضاوت درباره

ق به مدرسه گیری شاخص احساس تعلّهای فوق برنامه با ارزیابی و اندازههای مدرسه، فعالیتبرنامه

ی نخست به معنای خاص و (. احساس تعلّق در درجه1384پور، قابل تبیین و تحقق است )ناطق

تر، متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن، تداوم داشتن و به جمع تعلّق داشتن است. به عبارت روشن

می کند  ها با احساس تعلّق به جمع داشتن امنیت و آرامش الزم را برای زندگی کسبانسان

(. احساس تعلّق به مدرسه به عنوان اعمالی که باعث سازگار شدن دانش آموز در 1389محمدی، )گل
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انجام یک فعالیت یا مکان خاص می شود و به دنبال آن احساس وابستگی به افراد، موضوعات و 

خوب  های مختلف را در پی دارد تعریف شده است. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی،محیط

 (.2005، 1شود )کارچرآموز میبودن و کاهش اضطراب دانش

صی مر خاای تنظیم ارتباط خود با محیط و یا های فرد دربارهگیریساز تصمیماحساس تعلّق زمینه

براین، آورد. بناهای همکاری و مشارکت در تحوالت اجتماعی را فراهم میاست. همچنین تعلّق زمینه

 عهد وتیندی است که طی آن فرد نسبت به مکان، شی، و یا امری احساس احساس تعلّق نقطه فرا

شود ر میکند، به نوعی که موجب احساس مثبت نسبت به محیط و یا امر مورد نظمسئولیت پیدا می

 (.1384پور، )ناطق

ها مورد پذیرش آموزان از اینکه در محیط مدرسه توسط همکالسیتعلّق به مدرسه یعنی ادراک دانش

 (.1996، مدگلی و آربن، 2شوند و در نتیجه رضایت و تعلّق به مدرسه دارند ) روسرحمایت واقع می و

های مختلفی از علوم با توجه به اینکه مفهوم احساس تعلّق به مدرسه دارای کاربردهایی در حیطه

به مدرسه  باشد، لذا تعاریف متعددی از احساس تعلّقشناسی، روانشناسی و پزشکی میمانند جامعه

ی احساس تعلّق به وجود دارد و توافق چندانی روی مفهوم آن وجود ندارد. تعاریف موجود درباره

ها تعاریف زیست بوم شناسانه یا ترین دستهشود که یکی از عمومیمدرسه به چندین دسته تقسیم می

مومی برای توصیف مبتنی بر بعد اجتماعی است. در این رویکرد احساس تعلّق به مدرسه به صورت ع

کیفیت ارتباطات در سطح جامعه و به صورت اختصاصی به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند 

(. به طور کلّی مهمترین 2002، 3 نلی و ناننیماکرگردد )مکشود، تعریف میآنها با محیط مدرسه می

ان تعلّق افراد به اهداف جمعی و میزان ی مدرسه، میزعناصر تعلّق را ارتباط موثر افراد با اعضای جامعه

توان دانند. بر اثر این رویکرد احساس تعلّق به مدرسه را میهای اجتماعی میدخالت اعضا در فعالیت

های موجود در جامعه قلمداد کرد. در این رویکرد سعی شده شامل کیفیت پیوند محیط مدرسه با گروه

                                                 
1. Karcher  
2. Roser 

3. Mcneely & nonnemaker  
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گاه شود که برای شناخت آن باید آن را در بافت جامعه است به مدرسه به عنوان بخشی از جامعه ن

باشد. این های یادگیری میآموزان و بازدهمورد بررسی قرار داد. تمرکز این رویکرد روی سالمت دانش

بایست با یکدیگر ها میآموزان هستند. تمامی این گروههای کلّی شامل: خانواده، کارمندان و دانشگروه

که ویژگی مهم آنها ارتباطات اجتماعی فردی و بین فردی و تعامل با یکدیگر است  دارای تعامل باشند

های مورد نظر هم نباید تضاد و اختالفی در (. البته بر اساس این رویکرد در بین گروه2005)کارچر، 

مدرسه و سطح جامعه چه به لحاظ قومیتی و فرهنگی و چه اقتصادی باشد که باعث کاهش احساس 

 (.2005و همکاران،  1مدرسه شود )هنریچ تعلّق به

ی احساس تعلّق به مدرسه است رویکرد دیگر در تعریف احساس تعلّق به مدرسه رویکرد روانشناسانه

آموزان مورد مراقبت و حمایت از طرف مدرسه آموزان احساس کنند خود و دیگر دانشکه در آن دانش

گیرانه از آموزان با قوانین سختگامی که دانش(. براساس این رویکرد هن2006، 2هستند )اسمایت

رو شوند و با اوّلین خطا در مدرسه تنبیه یا حتی اخراج شوند، دارای احساس تعلّق طرف مدرسه روبه

(. 2009، 3باشند )لد و دینالگیر میآموزانی هستند که در مدارس آسانکمتری نسبت به دانش

شونت، مصرف مواد مخدر، ترک تحصیل و افت تحصیل ی افزایش خدهندههمچنین، تحقیقات نشان

 (.1389گیر است )پشت مشهدی و همکاران، در این مدارس نسبت به مدارس آسان

با توجه به رویکرد روانشناسانه احساس تعلّق به مدرسه را به عنوان اعمالی در نظر گرفته است که 

شود که این مکان خاص دارای می آموز در یک فعالیت یا در مکان خاصباعث سازگار شدن دانش

های مختلف است. این اعمال باعث افزایش احساس راحتی، خوب بودن و افراد، موضوعات و محیط

ی دیگر احساس (. بر طبق رویکرد روانشناسانه2005شود )کارچر، آموزان میکاهش اضطراب دانش

 گیرد و کودک سرچشمه میتعلّق دارای عنصر پایداری است و از پیوند عاطفی میان والدین 

                                                 
1. Henrich 

2. Smyth 

3. Ladd & Dinella 



 

 

The Study of Psychometric Properties of the Brief School 

Belongingness Scale in Students 

Ali Sheykholeslami, Saeed Khakdal Gojebagloo 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Brief 

School Belongingness Scale at Iran students sampling. The study was descriptive 

survey. The study population included all high school students in the second 

period Parsabad city (Ardabil) in academic year of 2017-2018, that selected 

across of there using random cluster sampling 348 finaly scale of 332 was analys 

abilty. For collective data using from brief school belongingness scale (2016) and 

brief adolescents’ subjective well-being in school scale (2014). Results 

confirmatory factor analysis, principle factor brief school belongingness scale, 

two factor School acceptance and School exclusion determined for brief school 

belongingness Scale. Results pearson correlation coefficients for investigated 

concurrent validity brief school belongingness scale showed that across of 

namber at subscales brief school belongingness scale with two component brief 

adolescents’ subjective well-being in school scale, there is positive and 

significant correlation. Internal consistency brief school belongingness scale 

cronbachs alpha coefficients and with correlation coefficients 0/73 to 0/77 

confirmatoried. test-retest reliability brief school belongingness Scale and with 

correlation coefficients 0/67 to 0/76 for total scale and subscales confirmatoried. 

The results brief school belongingness scale for assessing this construct at Iran 

students sample from validity and reliability. 

Keywords: Brief school belongingness scale, school acceptance, school 

exclusion 
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