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چكيده:
هدف پژوهش حاضر ،بررسی روایی عاملی و پایایی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه
است .به همين منظور به طور تصادفی  380دانش آموز دختر و پسر از بين دبيرستانهای
سطح شهر مشهد ،انتخاب شدند .برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ و
برای تعيين روایی عاملی آن از تحليل عاملی اکتشافی و تایيدی استفاده شد .همسو با
نتایج پژوهش موتون و همکاران( )1996مطالعه حاضر نشان داد که این پرسشنامه از
همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرانباخ در زیر مقياسهای آن
بين  0/80تا  0/83است .همچنين نتایج تحليل عاملی اکتشافی و تایيدی مؤید آن است
که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کليه شاخص های نيکویی
برازش ،مدل را تایيد میکنند .بنابراین،این پرسشنامه میتواند ابزار مناسبی برای ارزیابی
دلبستگی دانش آموزان به مدرسه باشد.
کليد واژه ها :دلبستگی به مدرسه ،روایی عاملی ،پایایی
 1دانش آموخته دکتری روان شناسی تربيتی-دانشگاه تربيت معلم
 2دانشيار گروه روان شناسی دانشگاه تربيت معلم
 3دانشيار گروه روان شناسی دانشگاه تربيت معلم
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مقدمه:
همان گونه که میدانيم همه افراد دارای نيازی به وابستگی 1و تعلق 2هستند که از
دلبستگی سال های نخست آنان ناشی می شود(کونل و ولبورن1991،و گودیناف،
 .) 1993وابستگی شامل مفاهيم پيوند ،خودمختاری و شایستگی است در حالی که تعلق
در برگيرنده نياز به پذیرفته شدن ،ارزشمندی و تشویق است .ارتباطات مثبتی بين
ادراکات دانش آموز از تعلق با تالش ،عاطفه مثبت و سطوح انگيزش یافته شده است
(سولومون و همکاران.)2000 ،
کوک ( )2000بيان میدارد همانگونه که خصوصيات مراقب اوليه برای رشد
دلبستگی ایمن در یک کودک ،اساسی است ،الگوهای فعال درونی درباره روابط نيز می-
توانند به عنوان الگوی تاثيرات یک دوست یا شریک توصيف شوند .بنابراین مشخص می-
شود که بحثی در باب ثبات و فرایندهای عملياتی الگوهای فعال درونی فرضی بالبی
( )1969وجود دارد .این بحث مشخصا کاربردهایی برای این فرضيه که دلبستگی به
والدین پيوند به مدرسه را پيش بينی میکند دارد .سطح امنيتی که در روابط کودک-
والدین تجربه

میشود ،چهارچوبی برای الگوی ارتباطی که فرد طی زندگی اش تجربه

می نماید فراهم میآورد (ویلکينسون .)2004 ،بنابراین ،توانایی یک نوجوان برای تجربه
یک احساس پيوند به مدرسه ممکن است وابسته به ماهيت تجارب اجتماعی شدن پيشين
او در بافت خانواده باشد (باربر و السون .)1997 ،پيانتا ( )1999معتقد است که الگوی
فعال درونی یک دانشآموز میتواند بر دیدگاه او از معلمان ،روش رفتار آنها با یکدیگر و
ادراک معلمان درباره دانش آموز تاثير بگذارد .بنابراین ،دلبستگی به والدین ،ممکن است
نوجوانان را آماده پاسخ دهی متفاوت به عوامل محيط مدرسه بنماید.

1 . relatedness
2 . belonging

95

بررسی شاخصهای روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه

دلبستگی به مدرسه 1را می توان به عنوان احساس مالکيت ،2پيوند و بندش 3به
مدرسه و افراد مهم آن نظير معلمان ،کارمندان ،همساالن و سایر افراد مرتبط تعریف کرد
(والورد1987،4؛ ویليامز .) 1987،5به عالوه ،احساسات دوجانبه ارزش و توجه نيز از جانب
دانش آموزان باید مشهود باشد (سيلورمن و تيوان .)1986،6موتون و همکاران)1993( 7
دلبستگی به مدرسه را به عنوان وجود روابط عمومی ،تعلق و دلبستگی های خاص به
معلمان ،کارکنان یا فعاليت ها توصيف نموده اند .همچنين از دید

زاریچ8

() 2004دلبستگی به مدرسه یک سازه چند بعدی شامل روابط بين توجه و ارزش گذاری
دوجانبه به اهداف و فرایندهای آموزشی است .ليبی )2004( 9در یک بازنگری بر
مطالعات انجام شده در زمينه اندازه گيری های مختلف از روابط با مدرسه ،واژه های
اشتغال به مدرسه ،دلبستگی به مدرسه ،بندش به مدرسه ،10جو مدرسه ،11درگيری با
مدرسه ،12حمایت معلم 13و پيوند با مدرسه را دارای مضامين مشترک بسياری می داند و
معتقد است که تمامی اینها با وجود تفاوت در نام ها و ساختار ،سازه یکسانی را اندازه می
گيرند و در  9جنبه با یکدیگر مشترکند )1 :اشتغال به تحصيل
نظم/انصاف

15

 )4فعاليت های فوق برنامه

16

14

 )2تعلق )3

 )5دوست داشتن مدرسه  )6توجه به نظر

دانش آموز )7 17روابط همسال  )8امنيت و  )9حمایت معلم .از این رو ،در این پژوهش

1 . school attachment
2 . ownership
3 . bonding
4 . Valverde
5 . Williams
6 . Silverman & Teevan
7 . Mouton et al.
8 . Zwarych
9 . Libbey
10 . school bonding
11 . school climate
12 . school involvement
13 . teacher support
14 . academic engagement
15 . discipline/fairness
16 . extracurricular activities
17 . student voice
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گاه هر یک از واژه های ذکر شده با توجه به ادبيات مربوط به آن جایگزین دلبستگی به
مدرسه به کار برده شده است.
همان گونه که ذکر شد ،برخی پژوهشگران واژه دوست داشتن مدرسه 1را جایگزین
دلبستگی به مدرسه کرده اند که مطابق تعریف ،منظور همان دلبستگی به مدرسه است.
برای مثال ،تعدادی از پژوهشگران معتقدند که دوست داشتن مدرسه یک پيش بينی
ک ننده برای سازگاری با واکنشهای هيجانی منفی که به عنوان یک عامل خطر عمل می
کنند است (الد و همکاران2000،2؛ بيرچ و الد1997،3؛ الکساندر و انت وایسل.)1988،4
الد و همکاران ( )2000همچنين دریافتند که رابطه بين دوست داشتن مدرسه و پيشرفت
از فرایندهایی نتيجه می شود که از سایر عوامل نظير سابقه خانوادگی یا سطح پختگی فرد
متمایز است .پژوهش نشان داده است که مدارس موثر می توانند به طور مثبتی بر رفتار
دانش آموز و ميزان تسلط او بر هر سطح تحصيلی بدون توجه به جنسيت ،وضعيت
اجتماعی ،نژاد ،قوميت یا شرایط خانه تاثير بگذارند (مک ایووی و ولکر2000 ،5؛ گلسر،6
1998؛ برووک اور و اریکسون .)1975 ،7جو مدرسه و توجه به یادگيرنده ،دوست داشتن
مدرسه را باال می برد .داشتن یک علقه عاطفی به یک کالس درس گرم و مثبت ،می تواند
نگرش های مثبت نسبت به مدرسه توليد نماید (بيرچ و الد .)1997،همچنين فریدریکس
و همکاران ( ) 2004معتقدند که پيوند هيجانی به مدرسه یا معلمان می تواند یک عامل
حمایتی باشد که کودکان در معرض خطر را در مدرسه نگه دارد.
همچنين یکی از واژه هایی که دارای مضمونی مشابه دلبستگی به مدرسه است اشتغال
به مدرسه نام دارد .برخی فاکتورهای مربوط به مدرسه وجود دارند که می توانند احتمال

1

. school liking
. Ladd et. al.
3 . Birch & Ladd
4 . Alexander & Entwisle.
5 . McEvoy & Welker.
6 . Glasser.
7 . Brookover & Erickson.
2
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اشتغال به مدرسه را باال ببرند مانند :اندازه کوچک تر مدرسه ،وجود فرصت هایی برای
دانش آموزان برای شرکت و حفظ سطحی از انتخاب درباره سياست های مدرسه ،وجود
شفافيت و اهداف محکم و تمرین های یادگيری مشارکتی (نيومن 1981 ،و ویليج و
اسميت .)1992،مطالعات متعددی نيز حمایت معلم را به اشتغال به مدرسه ارتباط داده
اند به ویژه وقتی پای تکاليف تحصيلی به عنوان نکته مورد تاکيد تمرین کالسی درميان
باشد (کونل و ولبورن 1991 ،1و بيرچ و الد .)1997،2همان گونه که فریدریکس و
همکاران )2004( 3بيان کرده اند بافت ،چالش شناختی و حمایت عاطفی ،در اشتغال به
مدرسه ادغام می شوند و درجه ای که دانش آموزان معتقدندکه نيازهایشان در این سطوح
ارضاء می شود تعيين کننده ميزان اشتغال یا بيگانگی آنان در مدرسه خواهد بود.
برای سنجش دلبستگی به مدرسه ،ابزارهای متعددی وجود دارد که از آن ميان می
توان به موارد زیر اشاره کرد:
جهت گيری مثبت به مدرسه (جسر و همکاران ،)1995،4دلبستگی به مدرسه (مودی
و بيرمن ،)2002،5دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران ، )1996،6دلبستگی مدرسه
(گاتفردسون و همکاران ،)1994،7پيوند به مدرسه (جنکينز ،1997،8مبتنی بر نظریه
پيوند اجتماعی هيرشی ،)9پيوند با مدرسه(هاوکينز و همکاران ،)2001،10جو مدرسه
(کوکر و بوردرز ،)2001، 11پيوند با مدرسه (براون و ایوانز )2002 ،12و پيوند با مدرسه
1 . Connel & Welborn.
2 . Birch & Ladd
3 . Fredericks et. al.
4 .Jessor et. al.
5 . Moody & Bearman
6 . Mouton et. al.
7 . Gottfredson et. al.
8 . Jenkins
9 Hirschi's social bonding theory
10 . Hawkins et. al.
11 . Coker & Borders
12 . Brown & Evans
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(راسنيک و همکاران )1997 ،1و بسياری موارد دیگر که ليبی ( )2004به طور مفصل
تری به شرح جزئيات هر کدام پرداخته است.
پژوهش حاضر به منظور بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به
مدرسه( 2موتون و همکاران )1996،طراحی شده است .همان گونه که زاریچ ( )2004نيز
می گوید بازنگری در ابزارهای موجود نشان داده که  SAQبهترین ابزار موجود برای
اندازه گيری دلبستگی به مدرسه است .مطابق بازنگری در ادبيات مشخص شده است که
 SAQتنها ابزاری است که به طور خاص برای جست و جوی احساسات دانش آموز درباره
روابط درون محيط مدرسه طراحی شده است.
موتون و همکاران ( ،1993به نقل از زاریچ SAQ )2004،را از  82مادهای که از
بررسی ادبيات پژوهش به دست آورده بودند ،ساختند .سپس 39 ،ماده ای که بيانگر
دلبستگی یا عدم دلبستگی به همساالن ،کارکنان و مدرسه بودند ،انتخاب گردیدند .یک
زمينه یابی مقدماتی با  225دانش آموز حاضر در یک دبيرستان بزرگ شهری انجام شد
و در نتيجه آن  20ماده از  39ماده برای ابزار نهایی بر اساس ميانگين ماده ها ،انحراف
استاندارد ،همبستگی های ماده-کل آزمون ،و ضرایب پایایی با و بدون ماده های فردی،
انتخاب گردید .ضریب آلفای کرانباخ ابزار نهایی 0/86 ،به دست آمد که همبستگی
درونی بسيار خوب و راضی کننده ای را نشان می دهد .سپس موتون ( )1995و دی
وایت ( )1995در ادامه شروع به مصاحبه با دانش آموزان دارای ده نمره پایين و ده نمره
باالی  SAQنمودند .آنان معتقد بودند که بحث کردن درباره هر ماده و پرسيدن از دانش
آموزان برای تشریح پاسخ هایشان ،روایی نمرات  SAQرا تقویت می نماید.
چرخش عاملی پروماکس برای مادههای تشکيل دهنده عامل روابط کلی ،همگی باالتر
از  0/46بودند و برخی از چرخش های واریماکس اندکی کمتر از این مقدار بودند.
1 . Resnick et. al.
)2 .School Attachment Questionnaire (SAQ
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چرخش پروماکس برای عامل تعلق ،همگی باالتر از  0/45و واریماکس اندکی پایين تر از
این مقدار بود .همچنين چرخش پروماکس برای عامل دلبستگی های خاص همگی باالتر
از  0/39و واریماکس اندکی پایين تر از این بود .بنابراین می توان گفت همگی ماده ها
در تمام عامل ها دارای بار عاملی مناسبی هستند.
در کشور ما ،هنوز ابزاری که اختصاصا به سنجش ميزان عالقه و دلبستگی دانش
آموزان به مدرسه پرداخته باشد ساخته نشده است .لذا همان گونه که ذکر شد ،این
پژوهش ،به بررسی شاخص های روان سنجی پرسشنامه دلبستگی به مدرسه (، SAQ
موتون و همکاران ) 1996،پرداخته است تا در صورت تایيد شاخص های روایی و پایایی
بتوان از آن به عنوان ابزاری جهت انجام پژوهش های تربيتی مدد گرفت.
روش:
جامعه ،نمونه و روش نمونه گيری و ابزار پژوهش
 -1جامعه مورد بررسی
جامعه این پژوهش ،کليه دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانی پایه های اول تا سوم
رشته های علوم تجربی و ریاضی فيزیک شهرستان مشهد است که در سال تحصيلی -9
 88مشغول به تحصيل بودند .تعداد کل جامعه  150990نفر بوده که از این تعداد
 79000نفر دختر و  71990نفر پسر می باشند.
 -2نمونه و روش نمونه گيری
حجم نمونه تابعی است از الف) تعداد متغيرهای مشاهده شده الگوی کلی و الگوهای
فرعی برای سازگاری با الگوی معادالت ساختاری و ب)حجم جامعه برای تعميم پذیری
یافته ها .برای به دست آوردن حجم نمونه بر اساس تعداد متغيرهای مشاهده شده باید
حجم نمونه حداقل  15برابر (هومن )1384،یا  30برابر (قاضی طباطبایی 1374،به نقل
از کارشکی )1387،تعداد این متغيرها باشد .بر این اساس در این پژوهش چون تعداد
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متغيرهای مشاهده شده  23مورد است ،حجم نمونه باید حداقل  345نفر باشد .در این
پژوه ش ،با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای دو منطقه آموزش و پرورش شهر
مشهد تعيين و سپس از هر منطقه یک دبيرستان دخترانه و یک دبيرستان پسرانه که
دارای هر دو رشته علوم تجربی و ریاضی فيزیک می باشند به صورت تصادفی انتخاب
شدند .حجم نمونه در این پژوهش ،شامل  400دانش آموز ( 186نفر پسر و  214نفر
دختر) بود که از هر منطقه  200دانش آموز و از هر مدرسه حدود  100دانش آموز را
دربرمی گرفت که از این تعداد  20پرسشنامه از پسران به دليل مخدوش یا ناقص بودن
کنار گذاشته شد .در پایان و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص تعداد 380
آزمودنی(166پسر حدود  43/7درصد و 214دختر حدود  56/3درصد) در پژوهش
شرکت داده شدند.
 -3ابزار پژوهش
 .1-3برگه اطالعات جمعيت شناختی
در این پژوهش به منظور جمع آوری اطالعات جمعيت شناختی نظير سن ،پایه
تحصيلی ،رشته تحصيلی و رتبه تولد برگه اطالعات جمعيت شناختی توسط پژوهشگر
طراحی و در ابتدای اجرای پرسشنامه ها در اختيار دانش آموزان گذاشته میشود.
همچنين در این برگه قسمتی برای کسب موافقت دانش آموزان با شرکت در این پژوهش
طراحی شده که دانش آموز پس از خواندن آن با امضاء این قسمت موافقت خود را جهت
شرکت در این پژوهش و نيز شرکت در قرعه کشی پایانی برای جایزه ویژه همکاری،
اعالم میدارد.
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 .2-3پرسشنامه دلبستگی به مدرسه ()1SAQ
 SAQیک پرسشنامه  20ماده ای است که توسط موتون ،دی وایت و گالزیر ()1993
طراحی شده است و هدفش مشخص نمودن دانش آموزانی که دارای دلبستگی زیاد و کم
می باشند ،است .این پرسشنامه شامل سه مولفه است که عبارتند از :روابط

کلی ،2تعلق3

و دلبستگی های خاص.4
پایایی و روایی
درباره پایایی این پرسشنامه ،موتون و همکاران ( )1993ضریب آلفای  0/86را برای
هر ماده گزارش نموده اند ضمن این که حذف هر ماده واحد منجر به کاهش آلفا می
شود که ای ن مساله نشان دهنده پایایی باالی ابزار می باشد.همچنين موتون و همکاران
( ) 1993روایی این ابزار را طی تحليل عاملی اکتشافی که منجر به تایيد سه مولفه روابط
کلی ،تعلق و دلبستگی های خاص شد بررسی نمودند .این سه عامل در بازنگری ادبيات
پژوهش توسط موتون ( )1995و دی ویت ( )1995نيز همچون مصاحبه های آنها با
دانش آموزان دارای دلبستگی باال و پایين به مدرسه به عنوان اندازه های معتبری از
دلبستگی به مدرسه شناسایی شده اند (زاریچ .)2004 ،جدول ( )1خرده مقياس های
پرسشنامه دلبستگی به مدرسه و سواالت مربوط به هر یک از آنها را نشان می دهد.

1 . School Attachment Questionnaire
2 .General relationships
3 .Belonging
4 .Specific attachments
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جدول  -1خرده مقياس های پرسشنامه دلبستگی به مدرسه و سواالت مربوط به هر یک از آنها
سوال

روابط کلی

تعلق

گيری

ویژگی مورد اندازه

ویژگی مورد اندازه
گيری

گيری

احساس ارزشمندی و
حس داشتن جایی در
مدرسه

3

بچه های مدرسه مرا
دوست ندارند

8

افرادی که در مدرسه
هستند مرا دوست 2
دارند

احساس می کنم اغلب
معلمان نمی خواهند 5
من در کالسشان باشم

9

1

مدرسه جای من نيست

ویژگی مورد اندازه

روابط مدرسه ای که
ممکن است با یک
دوست ،معلم یا یکی از
کارکنان باشد

سوال

سوال

دلبستگی های خاص
جنبه یا جنبه هایی از
مدرسه است که دانش
آموز احساس دلبستگی
به آن می کند ،نظير
معلمان یا فعاليت ها

4

مدیر مدرسه با من
خوش رفتار است
من با افراد زیادی در
مدرسه معاشرت دارم

وقتی به مدرسه نمی
آیم دیگر افراد مدرسه
12
متوجه غيبت من می
شوند

هيچ چيز مربوط به
مدرسه را دوست ندارم

6

چيزها ( کارها) یی
وجود دارند که دوست
دارم در مدرسه به آنها
بپردازم

10

هيچ کس در مدرسه
نيست که نگران من 13
باشد

تنها به این دليل به
مدرسه می آیم که
7
والدینم مجبورم می
کنند

معلمانم از من می
خواهند که در مدرسه
خوب کار کنم

15

هيچ کس در مدرسه
دوست ندارد با من هم 14
صحبت شود

معلمانم
ندارند

در مدرسه افرادی را
دارم که ( اصطالحا) از
آنها آویزان شوم!
18
هيچ کس در مدرسه
مرا دوست ندارد

مدرسه را دوست دارم

17

20

مرا دوست

11

برخی از معلمانم را
دوست دارم

16

معلمانم به حرفم گوش
می کنند

19

نگران افرادی که در
مدرسه هستند می شوم
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یافته ها:
 -1پایایی
پایایی پرسشنامه "دلبستگی به مدرسه"  ،با روش آلفای کرانباخ به دست آمد؛ نتایج
محاسبه ضریب پایایی در جدول  2گزارش شده است .شاخصهای ضرائب پایائی جدول 2
نشان میدهد که این پرسشنامه پایایی کافی و قابل قبولی دارد.
جدول  .2ضرائب آلفای کرانباخ ،ميانگين و انحراف معيار پرسشنامه )(SAQ
جنس

تعداد

ضریب

پایایی

(آلفای کرانباخ)

انحراف
معيار

ميانگين

دختر

214

0/83

9/37

79/13

پسر

166

0/80

8/27

76/13

کل آزمودنيها

380

0/82

9/02

77/82

 -2تحليل عاملی اکتشافی
در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه ،تحليل عاملی اکتشافی و تایيدی بر
روی داده ها انجام گرفت .آزمون کفایت نمونه برداری نشان داد که نمونه مورد نظر برای
تحليل عوامل مناسب است ( ،)KMO=0/83همچنين آزمون کرویت بارتلت با درجه
آزادی  190و مجذور کای تقریبی ( )X²=1/400E3در سطح p<0/001معنی دار است.
مقادیر قطر ماتریس همبستگی های ضد تصویری نيز همگی (به جز ماده های 7و 17که
 0/65به باال هستند) باالتر از  0/76هستند .مجموعه این سه شاخص نشان می دهد که
می توان تحليل عوامل را گزارش داد .تحليل عاملی سواالت به  5عامل با ارزش ویژه باالتر
از  1ختم شد .این  5عامل بر روی هم  48/9درصد از کل واریانس مقياس را به خود
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اختصاص داد .برای تعيين مناسب ترین عامل ها ،چندین چرخش آزمایشی انجام شد و
نهایتا با توجه به نمودار شيب دامنه کتل ،1ارزش های ویژه 2و درصد واریانس تبيين شده
توسط هر عامل 4 ،عامل بر اساس روش مولفه های اصلی 3و چرخش واریماکس استخراج
شدند .نتایج تحليل عاملی اکتشافی در جدول 3ارائه شده است.

جدول  .3مشخصه های آماری  3عامل  SAQبعد از چرخش واریمکس به روش مولفه های اصلی
عامل ها

ارزش ویژه

درصد واریانس تبيين درصد

تجمعی

شده

تبيين شده

عامل اول

3/20

16/02

16/02

عامل دوم

2/58

12/90

28/92

عامل سوم

1/74

8/71

37/63

عامل چهارم

1/18

5/92

43/55

واریانس

1 - Scree plot
2 - Eigen value
3 -principal component analysis
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منحنی اسکری کتل

این چهار عامل43/55درصد واریانس را تبيين می کنند .به بيان دقيقتر ،همانطور که در
جدول  3مشاهده می شود ،این ابزار دارای چهار عامل معنادار با ارزش بزرگتر از  1است.
عامل اول دارای باالترین ارزش ویژه( )3/20و قادر به تبيين 16/02درصد واریانس است.
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جدول .4ماتریس عاملی چرخش یافته برای پرسشنامه SAQ

سواالت

عاملها
اول

3

0/74

8

0/49

10

0/61

14

0/57

15

0/62

20

0/66

دوم

1

0/64

11

0/46

12

0/64

13

0/69

18

0/67

سوم

4

0/55

7

0/67

9

0/51

چهارم

6

0/53

17

0/47

19

0/63
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جدول  4ماتریس عاملی چرخش یافته برای  20سوال این پرسشنامه را نشان میدهد.
همان گونه که مشاهده می شود تحليل عامل اکتشافی ل 17سوال را در چهار مولفه دارای بار
عاملی قابل قبولی نشان می دهد .بنابراین این  17سوال وارد تحليل عاملی تایيدی می شوند.

تحليل عاملی تایيدی()CFA
به منظور تأیيد ساختار عاملهای پرسشنامه "دلبستگی به مدرسه" ،مدل تحليل عاملی
تأیيدی نيز به کار گرفته شد .در این پژوهش ،تحليل عاملی تایيدی با استفاده از نرم افزار
ليزرل نسخه  8/5بر روی الگوی سه عاملی پرسشنامه انجام شد .از روش حداکثر احتمال
برای برآورد الگو ،و از شاخص های زیر برای برازش الگو استفاده شد :شاخص مجذور

خی1


(  ) شاخص ریشه خطای ميانگين مجذورات تقریبی ،(RMSEA) 2ریشه ميانگين

مجذورات باقيمانده  )RMR(3شاخص نيکویی برازش ،(GFI) 4شاخص تعدیل شده نيکویی
برازش ،(AGFA) 5شاخص نرم شده برازندگی ،)NFI( 6شاخص نرم نشده

برازندگی7

( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده )IFI( 8و شاخص برازندگی تطبيقی )CFI( 9به عنوان
مالکهای انطباق الگو با دادههای مشاهده شده ،در نظر گرفته شدند که نتایج آن در
جدول  5گزارش شده است  .همان گونه که مالحظه می شود تمامی شاخص ها در سطح
بسيار قابل قبولی قرار دارند.

- Chi Square

1

2. Root mean Square Eror of Approximation

3- Root Mean Square Residual
4. Goodness of fit Index
5. Adjusted Goodness of fit index
6 -Normed fit index
7 - Non-Normed fit index
8 -Incremental fit index
9 - Comparative fit index
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جدول  .5خالصه شاخصهای نيکویی برازش پرسشنامه SAQ
مقياسها X2

Df

RMR RMSEA X2/ df

NFI AGFA GFI

0/049

0/89

1/76 113 199/23

0/04

0/92 0/94

IFI NNFI
0/94

0/95

CFI
0/95

جدول 6برخی پارا مترها ،شامل بار عاملی غيراستاندارد ،بار عاملی استاندارد شده ،خطای
معيار برآورد ،ارزش  Tو مجذور همبستگی چندگانه را گزارش میدهد؛ این پارامترها به
مناسب بودن یا نبودن سؤاالت هر خرده مقياس اشاره میکنند .ارزش  Tدر این جدول
نشان میدهد که همه بارهای عاملی سؤالها در سطح ) (P<0.01معنادار است .براساس
جدول  6و هماهنگ با مدلی که جدول  5گزارش میکند و مؤید برازندگی و مناسب بودن
مدل است ،پارامترهای اندازهگيری سازهها مناسب تشخيص داده میشوند.
مقادیر پارامتر استاندارد شده ،نشان میدهند قدرت بار عاملی هر سؤال بر عامل زیر
مقياس های گوناگون چقدر است و اینکه هر سؤال چه ميزان از واریانس زیرمقياس را
تبيين میکند .هر چقدر بار عاملی بزرگتر باشد ،واریانس بهتری را تبيين میکند و در
مجموع این بارهای عاملی ،واریانس کل هر زیرمقياس را نشان میدهند .مقادیر  tکه از 2
بزرگترند ،معناداری این سهم را نشان میدهند.
همه مواردی که گزارش شدهاند ،در سطح ) (P<0.01معنادارند .این ضرایب در واقع معيار
قدرت همبستگی خطی و مجذور همبستگی چندگانه ،نيز معرف واریانس تبيين شده
هستند .در این جدول همه سؤالهای پرسشنامه ،به تفکيک هر زیرمقياس مشخص ،ارائه
شدهاند.
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جدول  ،6بار عاملی غيراستاندارد ،بار عاملی استاندارد شده ،خطای معيار برآورد ،ارزش T
و مجذور همبستگی سؤالهای پرسشنامه SAQ

مقياس

روابط کلی

تعلق

دلبستگی
های خاص

اهميت
داشتن

بار عاملی خطای
عاملی
بار
معيار
استاندارد
سؤال غيراستاندارد
برآورد
شده
)(b
شده
)(B
0/11
0/72
1/62
3
0/11
0/52
1/16
8

0/27 10/13

10

1/07

0/58

0/09

0/33 11/36

14

1/94

0/62

0/16

0/38 12/36

15

1/47

0/72

0/10

0/53 15/18

20

2/74

0/74

0/17

0/55 15/71

1

1/53

0/68

0/11

0/46 13/94

11

1/04

0/32

0/19

5/45

0/10

12

1/14

0/64

0/09

0/41 12/86

13

1/87

0/79

0/11

0/62 17/07

18

1/38

0/57

0/12

0/33 11/25

4

1/20

0/45

0/16

7/73

0/20

7

0/54

0/26

0/12

4/33

0/07

9

0/77

0/41

0/10

7/79

0/17

6

0/62

0/41

0/09

7/06

0/17

17

0/39

0/20

0/11

3/66

0/04

19

0/57

0/35

0/10

6/01

0/12

T

مجذور
همبستگی
چندگانه

0/51 14/96

همان گونه که در جدول  6مشاهده می شود در مقياس روابط کلی کمترین مقدار بار
عاملی استاندارد شده( )Bمربوط به ماده  )0/52( 8و بيشترین مقدار مربوط به ماده 20
( )0/74می باشد .در مقياس تعلق ،کمترین مقدار بار عاملی استاندارد شده( )Bمربوط به
ماده  )0/32( 11و بيشترین مقدار بار عاملی استاندارد شده( )Bمربوط به ماده 13
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( ) 0/79است و در مجموع تمامی ماده ها تناسب باالیی را با مقياس نشان می دهند .در
مقياس دلبستگی های خاص نيز دامنه بار عاملی استاندارد شده( )Bاز (0/26ماده  )7تا
( 0/45ماده  )4متغير است .این دامنه در مقياس اهميت داشتن بين (0/20ماده  )17تا
(0/41ماده )6متغير است.
بحث و نتيجهگيری:
وقتی موتون( )1995و دی ویت( )1995این پرسشنامه را بر روی همه دانش آموزان
دبيرستانی یکی از مدارس شهری ایاالت متحده اجرا کردند ،ميانگين نمره دلبستگی  77و
انحراف استاندارد آن  12بود .ده نمره پایين در دامنه  47تا  59و ده نمره باال در دامنه
 98تا  100یعنی دو انحراف استاندارد باالتر از ميانگين بود .این یافته ها در مطالعه زاریچ
( )2004نيز تکرار شده است .در مطالعه حاضر نيز ميانگين نمره دلبستگی  77/8و
انحراف استاندارد آن  9بود .ده نمره پایين در دامنه  44تا  59و ده نمره باال در دامنه 94
تا  97یعنی حدود دو انحراف استاندارد باالتر از ميانگين بود .همچنين یکی از نکات بسيار
با اهميت در تحليل عاملی مساله داده های گمشده 1است .داده های گمشده کار تحليل
عاملی را بسيار دشوارتر می سازد و باید برای آن فکری کرد .این مساله قابل پذیرش است
که تا  15درصد داده ها را با ميانگين توزیع (با کمترین آسيب) جابجا کرد(جورج و
مالری .)2003،در این پژوهش کمتر از  %5داده ها با ميانگين جابجا شده است که رقمی
قابل قبول است .این رقم در پژوهش زاریچ ( )2004حدود  %7است.
در پژوهش حاضر با مقایسه دو جدول  1و  6متوجه می شویم که تغييراتی در تعداد
عاملها و سواالت آنها صورت گرفته است .همان گونه که در جدول  6مشاهده شد ،عامل
اول شامل  6سوال است که به جز سواالت  9و  17که به عامل چهارم تعلق گرفتهاند و
سوال  14که اضافه شده است بقيه همان سواالتی هستند که در پرسشنامه موتون و
همکاران ( 1993و  )1996به عنوان خرده مقياس روابط کلی نامگذاری شده بود.
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محتوی سوال ( 14معلمانم مرا دوست ندارند) با توجه به معکوس بودن سوال می تواند با
محتوی روابط کلی نيز همخوانی داشته باشد .بنابراین نام این خرده مقياس تغييری نمی
کند.
عامل دوم شامل  5سوال است که از این ميان به جز سوال( 11برخی از معلمانم را
دوست دارم) بقيه مربوط به خرده مقياس تعلق در پژوهش موتون و همکاران ( 1993و
 )1996هستند .همچنين سوال  2کامال حذف شده و سوال  14نيز به مولفه اول تعلق
گرفته است .بنابراین این مولفه را نيز می توان همچنان با نام تعلق نامگذاری کرد .مولفه
سوم در این پژوهش شامل سواالت ( 4مدیر مدرسه با من خوش رفتار است)(7 ،معلمانم
از من می خواهند که در مدرسه خوب کار کنم) و ( 9وقتی به مدرسه نمی آیم دیگر
افراد مدرسه متوجه غيبت من می شوند) است .با نگاهی به محتوی این سواالت می
توان دریافت که در تمامی این سواالت مورد اهميت واقع شدن نهفته است .بنابراین می
توان این مولفه را «اهميت داشتن»1ناميد.
محتوی مولفه چهارم که متشکل از سواالت ( 6چيزها یا کارهایی وجود دارند که
دوست دارم در مدرسه به آنها بپردازم)( 17 ،در مدرسه افرادی را دارم که ( اصطالحا) از
آنها آویزان شوم!) و ( 19نگران افرادی که در مدرسه هستند می شوم) است بيانگر
دلبستگی های خاص نوجوان به برخی افراد یا چيزهای مربوط به مدرسه است .این مولفه
از نظر محتوی و نه از نظر تمامی سواالت ،شبيه توصيف موتون و همکاران
( ) 1993،1995از خرده مقياس دلبستگی های خاص است و می توان آن را به همين
نام ناميد .بنابراین در پژوهش حاضر عالوه بر سه خرده مقياس اصلی پرسشنامه یک
خرده مقياس دیگر با عنوان اهميت داشتن نيز اضافه شده است.

1 . concerning
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در مطالعه زاریچ ( ) 2004نيز طی تحليل عامل اکتشافی پرسشنامه دلبستگی به
مدرسه چهار عامل مشخص شد که به جز عامل تعلق بقيه عاملها شباهتی به عوامل یافت
شده در مطالعه موتون و همکاران ( 1993و  )1996نداشتند .این عوامل عبارت بودند
از -1:تعلق (ماده های 1و6و12و13و -2 )18عزت نفس(ماده های 3و8و10و15و)20
 -3دوستی (ماده های 5و9و 17و  )19و  -4رابطه با معلم (ماده های2و4و7و14و.)16
ماده  11با یک رویکرد محافظه کارانه 1به خاطر این که بار عاملی کمتر از  0/5داشت از
پرسشنامه کنار گذاشته شد.
هومن ( )1384معتقد است که مجذور خی ،در واقع این فرضيه صفر را که « در ماتریس
های قطری ساختار کوواریانس از لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود ندارد» می آزماید.
چون نتيجه معنادار این مشخصه آماری منجر به رد برازش یک مدل معين می شود،
شاخص عدم برازش نيز خوانده می شود .این آماره به حجم نمونه بسيار حساس است و
بنابراین در نمونههای با حجم باال ،بر درجه آزادی تقسيم میشود و درصورتی که از 2
کمتر باشد ،مناسب قلمداد می شود که مطابق جدول  5مقدار آن کمتر از )1/76( 2
است .اما همانطور که هومن ( )1384نيز ذکر کرده است این شاخص فاقد یک معيار ثابت
برای یک مدل قابل قبول است .این شاخص در نمونه های بزرگتر از  100معموال معنادار
است و از این رو شاخص مناسبی برای برازش الگو تلقی نمیگردد .به همين دليل باید به سایر
شاخص ها نظير شاخصهای برازش نسبی و شاخص های برازش مطلق نيز توجه شود.

شاخص های برازش مطلق نظير  AGFI ، GFI ،CFIبزرگتر از  0/90و شاخص های
 RMRاستاندارد شده 2و  RMSEAکوچکتر از  0/05بر برازش مناسب و مطلوب داللت
دارند(کالنتری1388،؛ هومن .)1384،مقدار شاخص  RMSEAبرای مدلهایی که برازش
بسيار خوبی دارند 0/05 ،به پایين است و مقادیر باالتر از  ،0/08خطاهای معقولی را در
جامعه آماری نشان میدهند .از آنجا که این مقادیر در پژوهش حاضر به ترتيب  0/049و

1 .conservative approach
2 .standardized RMR
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 0/04است ،میتوان گفت برازندگی بسيارخوبی مشاهده شده است .شاخص های ، CFI
 ، NFI, AGFI ، GFIدارای دامنه صفر تا یک هستند؛ هر چه مقدار آنها به یک نزدیکتر
باشد بر برازندگی مطلوبتر مدل داللت دارند که تمامی این شاخصها در مدل حاضر
باالست .همچنين شاخص  Nبحرانی در این پژوهش  288/03می باشد که مقادیر باالتر
از  200نشان دهنده برازش بسيار خوب مدل و کفایت نمونه مورد نظر می باشد .در
جمعبندی کلی ،با توجه به شاخصهای اشاره شده ،مدل مورد تأیيد قرار گرفت .عالوه بر
شاخص های یاد شده ،مالحظه نمودار ساقه برگ 1و نمودار 2Qبرای باقيمانده های
استاندارد شده تایيد کننده شاخص های برازش ذکر شده است.
پرسشنامه دلبستگی به مدرسه موتون و همکاران ( )1996یکی از پرکاربردترین ابزارها در
این زمينه است (زاریچ .)2004،به همين خاطر ،در پژوهش حاضر تالش شد تا با بررسی
شاخص های روان سنجی این پرسشنامه زمينه شروع مطالعات در حوزه دلبستگی به
مدرسه (پيوند با مدرسه) را در کشورمان فراهم آورد تا راهگشای سایر پژوهش ها شود .در
پژوهش حاضر پرسشنامه نهایی با  17سوال و چهار خرده مقياس تعلق ،روابط کلی،
دلبستگی های خاص و اهميت داشتن به دست آمد و از پایایی و روایی بسيار باالیی نيز
برخوردار بود که پيش از این به آن اشاره شد.
در پایان ،پيشنهاد می شود سایر پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت ،به بررسی سایر
ابزارهای مطرح دنيا در زمينه دلبستگی به مدرسه که ذکر آن رفت بپردازند .ابزارهایی
نظير جهت گيری مثبت به مدرسه (جسر و همکاران ،)1995،دلبستگی به مدرسه (مودی
و بيرمن ،)2002،دلبستگی به مدرسه (موتون و همکاران ، )1996،دلبستگی مدرسه
(گاتفردسون و همکاران ،)1994،پيوند به مدرسه (جنکينز ،1997،مبتنی بر نظریه پيوند
اجتماعی هيرشی) ،پيوند با مدرسه(هاوکينز و همکاران ،)2001،جو مدرسه (کوکر و
بوردرز  ،)2001،پيوند با مدرسه (براون و ایوانز )2002 ،و پيوند با مدرسه (راسنيک و
همکاران.)1997 ،

1 . Stemleaf Plot
2 . Qplot of Standardized Residuals
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