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 چکیده

منظارر اساتدام   تعیین ساختار عاملی و بررسی روایی و اعتبار مقیاا  مااار ف ّعلاار مر مدرسا  با با هدف  ،این پژوهش: هدف

 .ن مر حرزۀ تعلیم و تربیف اسفاگران و معلماپژوه

و تعادام  رک ت ارانهااک موتتای را ران مبیرساتانممارزمانش پژوهش از نرع همبستگی اسف. جامعا  مماارک  لیا  روش روش:

اتی ماار ف ّعاار مر سؤ 23مقیا  ندر برم.    با روش نمرن  گیرک خرر  اک تصامّی انتخاب ردند و ب   322 نندگان رر ف
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School engagement: factor structure and validation study of scale 

 

 

 

 

 

Abstract 

Background: School engagement is associated with several positive academic outcomes 

which cause growing interest among researchers. Inconsistencies in measures of school 

engagement in the literature around the world have called for reexamining its components 

and subscales in Iran.  

Goal: The aim of this study is exploratory and confirmatory factor analysis of school 

engagement scale for Iranian high school students  

Method: The research's method is correlation. The population is taken from students of the 

public high school of Rey, Tehran. The total number of the participants is 322 which were 

selected by the random cluster sampling method.  They respond to Wang, Willett & Eccles 

school engagement questionnaire.   

Results: Exploratory factor analysis extracts 4 components which were confirmed by first 

order confirmatory factor analysis. Second order confirmatory factor analysis showed that 

these four components can be categorized in two subscales. 

Discussion: In summary, our revised scale of school engagement has suitable reliability and 

validity. We can use this scale to assess school engagement of students.  

 

Keywords: School Engagement, Confirmatory Factor Analysis, Exploratory Factor Analysis, 

Validation 
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 مقدمه

مر مدار  را بر هر  ّعلارترج  و خست  از مر  مر مدار ، اهمیف بررسی ماار ف انگیز ، بیممرزان بیمااهدۀ مانش

مرصد  60تا  40مهد میبرمورمهاک صررت گرّت  ناان (. 2008، 1سازم )اپلتن، چریستنسن و ّررالنگمیپژوهاگرک مرکار 

مر انجام تکاتیف  ،مهندمیصررت می تالش   هامن ،مر مدرس  ندارند ّعلارر ف ماا سراسر ج ان ان مبیرستانیممرزمانشاز 

  عالق ،مر مدرس  ّعلار(. این روزها ماار ف 2009، 2 نند ) رنرمی نند و همیا  مر مدرس  ابراز خستگی میاهمار  ارک 

 اسفان ممرزمانشتحصیلی پایین  از عملکرمراک رهایی زیرا    عاملی  لیدک ب ؛روزاّزونی مر بین پژوهاگران پیدا  رم  اسف

یین، سطح باالک خستگی و تحصیلی پا راک عملکرمهرک بامزاین ساز  پ ،ب  عبارت میگر .(32004)ّرمریک، بلرمدلد و پاریس، 

 (.2006، 4)مرر و تیپمن اسف تحصیل ان و حتی ترکممرزمانشگی انگیزبی

مر  .مهد    مر ارتباط با این ساز  تعاریف مختلدی ارائ  رد  اسفمیناان  ّعلار ماار ف  سات 27تاریخ  رتا  و تقریبا   مطاتع

ماار ف "تن ا مو پژوهش از اصطالح  و مریاّتند را بررسی  رمند علرم تربیتی ۀک حرزهاپژوهش 5مررر و مکگان  1985سار 

هایی    مدرس  ارائ  یفّعلاتمر  ممرزمانشرر ف  "را ب  عنران  ّعلاراند. یکی از این مو پژوهش ماار ف استدام   رم  "6ّعلار

مر مدرس  با رویکرمهاک متداوتی مررم  ّعلار(. ماار ف 2008، 7)اپلتن، چریستنسن و ّررالنگ تعریف  رم  اسف ،مهدمی

مد رم تعاریف  مانان مر باّف مبیرستان براک عملیاتی  رمن اینمع  رناسان، رواناناسان و اقتصاممطاتع  قرار گرّت  اسف. جا

  نسبف ب  تجرب ممرزمانشمر مدرس  را احسا ، رّتار و ّکر  ّعلار( ماار ف 2006ماتر ). (2009، 8مهند ) انرمیمختلدی ارائ  

 ب  مدرس ، ممرزمانش  عالق "( این ساز  را ب  صررت 2006) 10(. استرنبرگ و سربرتنیک2006، 9)ماتر  ندمیمدرس  تعریف 

 د.  ن نمیش مامن ب  من تعریف احسا  تعلق و ارز

انگیزش و یامگیرک  ،(2006، 11مر مدرس  با پیامدهاک مثبتی نظیر معدر باال  )م ی ّعلارمهد ماار ف میناان  مطاتعات بسیارک

مر مدرس   ّعلارماار ف  ( همرا  اسف. اهمیف2003، 13( و  یدیف زندگی ب تر )ویلیم2003و همکاران،  12مدت )ررنرفبلند

مر مدرس  )  ّعلارب  بررسی عرامل محیطی و ارتباط من با نیازهاک ّرمک مر ارتقاک ماار ف  هارد  برخی از پژوهش مرجب

ان بپرمازند ممرزمانش ّعلارانراع ممرزش بر ماار ف  تأثیرو برخی میگر ب  بررسی  (1993، 15؛ اسکینر و بلمرنف1990، 14 نل

 (.  9921، 17؛ نیرمن، وتج و المبررن1992، 16)نیرمن
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مارند از عملکرم تحصیلی ب ترک  ّعلارانی    مر مدرس  بیاتر ماار ف ممرزمانش مرور پیاین  پژوهای بیانگر این اسف    

انی    مرتب مر  ال  مر  رر ف ممرزمانش(. 1992، 2ن، ویالگ و المبررنیر؛ ن2000، 1ریندرابرخررمارند ) سیکم اتی و 

 نند و مر میک مدرس  تع د مارند مر حاتف معمرر معدر ب ترک  سب ها نند و ب  قانرنمی نند، بر یامگیرک تمر ز می

(. مر 2010، 5؛ وانگ و هار  ام 42003 ؛  اراوک و همکاران1996، 3ورا و همکاران)بند هستندتر ک سراسرک مرّقهامزمرن

ی پایین، رّتارهاک منحرف و حتی اخراج ب  همرا  مر مدرس  پیامدهاک ناگرارک نظیر مرّقیف تحصیل ّعلارمقابل ّقدان ماار ف 

 ممرزمانشسازند میمر مدرس  با  اهش مامن رّتارهایی    مرّقیف تحصیلی را محدوم  ّعلارمارم. عالو  بر این مرارم ماار ف 

 .(6،2006)استرنبرگ و سربرتنیک سازممیمور را تاب

رابط  با ماار ف  مهد    مرمیپژوهای مر ایران ناان   م مرور مقیق پیاینمار ممرزمانش ّعلاریی    ماار ف هارغم اهمیفعلی

ابزارک اسف    ساختار   ت ی ،ترین گام مرجرممر مدرس  تا نرن پژوهای صررت نگرّت  اسف. بی ترمید اوتین و راید م م ّعلار

 ترین نحر براک پژوهش عملیاتی سازم. را ب  ب  ّعلارماار ف  ۀایرانی بارد تا بتراند ساز  عاملی من متناسب با جامع

 

 در مدرسه  فعّالچهارچوب نظری و پژوهشی مقیاس مشارکت 

تک مر مدرس  را  ّعلارماار ف  ۀمهد    این اتگرها سازمیمر مدرس  ناان  ّعلاراتگرهاک نظرک مر رابط  با ماار ف  رمرو

مر مدرس   ّعلار( ماار ف 2004)7ظر ّرمریک، بلرمدلد و پاریس ن . بر اسا اندگیرک  رم انداز بعدک، مو بعدک و یا س  بعدک 

مهند می( پیان ام 2004و رناختی تاکیل رد  اسف. ّرمریک و همکاران ) عاطدیاک اسف    از س  خرم  مقیا  رّتارک، ساز 

 مپس و گریف ان خراهد گذارف. جیمرسرن، ممرزمانشمدت بر مرّقیف تحصیلی ، اثرک بلندّعلاراین اتگرک ماار ف 

مر مدرس  رامل س  خرم   ّعلارن ماار ف یک اتگرک نظرک مسف یاّتند    مر مپژوهای ب    پیاین  ( نیز با مطاتع2003)8

و  ؛پیرند هیجانی با مدرس  اسف ۀمر مدرس  بازتاب مهند ّعلارعاطدی ماار ف   رد. مؤتدمیرّتارک و رناختی  ،مقیا  عاطدی

ررم و میمد رم سازک 9مر مدرس  ب  عنران متبستگی ب  مدرس   ّعلارعاطدی ماار ف  مؤتد   مارم. ارار  ب  حس تعلق ب  مدرس

احسا   هستند د و از این    مر مدرس ن نمیان با  امر مدرس  احسا  راحتی ممرزمانشسف    اکبازتاب مهندۀ گستر 

 ند. میگزارک سازک با مدرس  نامس  را ب  عنران همانندان با مدرممرزمانش( پیرند عاطدی 1997) 10د. وتکلن نمیخررحاتی 

این رّتارها رامل  .اسفان ممرزمانش ۀرامل رّتار و اعمار قابل مااهد ،مر مدرس  ّعلارموم یعنی بعد رّتارک ماار ف  مؤتد 

امراک و اعتقامات ختی رامل پایانی یعنی بعد رنا مؤتد ررم. می امل  رمن تکاتیف مرسی و ترج  مارتن  مرارمک نظیر

عد رامل حس خرم ارامدک و انگیزش هایی از این بُمثار .ررممیان ممرزمانشنسبف ب  خرم، مدرس ، معلم و میگر  ممرزمانش

 (.2003ررم )جیمرسرن،  مپس و گریف، میتحصیلی 
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تن ا ماراک مو خرم  مقیا   هاژوهشررم. این پمیک مو عاملی مید  هامکررا مدر هابا وجرم این اتگرهاک س  عاملی، مر پژوهش

و  )2000( 2مارک (1989)1ّین هاکتران ب  پژوهشمیاین اتگرها   ند. از جملهسترناختی، عاطدی و رّتارک  مؤتد از س  

را با مقیا   ّعلار( بر اسا  اتگرک مو عاملی خرم ماار ف 2000ارار   رم. براک مثار مارک ) )2008(و همکاران 3اسکینر

ک رّتارک و هاک تالش، ترج ، ّقدان خستگی و انجام تکاتیف و خرم  مقیا هامؤتد گیرک  رم    ماراک زارری انداز خرم گ

نقای م م و  ممرزمانش ّعلاررّتارک و عاطدی مر ماار ف  مؤتد ( معتقدند تن ا 2008و همکاران ) 4رد. چریستسنمیعاطدی 

از جمل  پژوهاگرانی  اند.هیجانی و رناختی ترج   رم  مؤتد مر اتگرک مو عاملی خرم،   ند . اپلترن و همکاران میمعنی مار ایدا 

 (2008)و همکاران  7اسکینر (،1991)6(  نل و وتبررن 2006و همکاران ) 5متپن تران ب میاند    بر این اسا  ابزار ساخت 

 ارار   رم.

بدون خرم  مقیا  مر  کواحد ۀساز هم تر یب رد  و تن ا ب  عنران بامر مدرس   ّعلارررم    ابعام ماار ف میمر مرارمک مید  

سیمسرن،  92010پرک ، تر و پابین  (2009)ن او همکار 8برخی از پژوهاگران نظیر میلی ب  عنران مثارنظر گرّت  رد  اسف. 

گیرک  رم  اند. بعدک انداز اک تک مر مدرس  را ب  عنران ساز  ّعلارماار ف  (2009)11یر و رار ی (2009)10مررترن و چن 

انی    ماار ف رّتارک مارند وتی ماار ف هیجانی ممرزمانشزیرا  تراند ماکل مّرین بارد؛میالزم ب  ذ ر اسف این تر یب 

هاک زیامک مارند. این مر حاتی اسف    انی    ماار ف هیجانی مارند وتی ماار ف رّتارک ندارند تداوتممرزمانشندارند با 

 (.  2004ررم )ّرمریک و همکاران، میک تک بعدک مساوک هاان مر مقیا ممرزمانشاین نمر  

این  .وجرم مارممی مر مدرس ، ثبات   ّعلارک مختلف ماار ف هابین اتگرهاک متنرع نظرک و پژوهش تران گدفمیمر مجمرع 

گیرم. پر واضح میمر مدرس  مررم ترج  قرار  ّعلارک ماار ف هامؤتد و  هاررم    خرم  مقیا میویژ  زمانی بیاتر  مطلب ب

یابی . ترجم ، انطباق و اعتبارمهدمیمر مدرس  را ناان  ّعلاربست  ب  ّرهنگ برمن ماار ف وا هااسف    وجرم این تداوت

ک اساسی هاکی از را ی .مورممیپذیرک ابزارها مر جرامع میگر ّراهم راک بررسی  اربرمب را ابزارهاک استاندارم، ّرصف مناسبی

ب  نقل از  2006و همکاران، 12پذیرک یک ابزار مر جرامع میگر، بررسی ساختار عاملی من اسف )ایرانر براک تعیین  اربرم

مر مدرس   ّعلار( بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیا  ماار ف 1389 ،ریربکی و همتی

مر  ّعلارماار ف   ک مرجرم مر پرسش نامهامؤتد و  هاسف اتف( میا خرم  مقیا هامن ب  این پرسشو مر پی پاسخ ما اسف

 ک استخراج رد  از پرسش نام  از پایایی  اّی برخررمار اسف؟ هاایرانی مطابقف مارم ؟ ب( میا عامل  مدرس  با جامع
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 پژوهش روش

طرح پژوهش از انجام گرّت  اسف.  اسف،تحقیق ترصیدی )غیر مزمایای( این پژوهش مر قاتب تحقیق پیمایای    یکی از انراع 

)مر  91-92رک مر سار ک موتتی ر رهاان مبیرستانممرزمانش  روم. جامع  هدف این پژوهش، همنرع همبستگی ب  رمار می

؛ بدین مّی انتخاب ردنداک تصاندر از ایاان ب  عنران نمرن  و ب  صررت خرر  322مدرس ( برم      15ندر،  9000حدوم 

مختران  ب  صررت تصامّی انتخاب رد  و مر مرحل  بعدک از میان  4مبیرستان پسران  و  4صررت    مر مرحل  اور تعدام 

ممرزان  ال  ارائ  رد، ب  علف  ال  انتخاب رد  و مر ن ایف پرسانام  بین هم  مانش 3ک مرجرم ب  صررت تصامّی ها ال 

ها هاک ّاقد اعتبار تحلیلحذف پرسانام ندر اّزایش مام  و مر ن ایف پس از  350م  غیرمعتبر این تعدام را ب  امکان وجرم پرسانا

 . ندرک انجام رد322اک روک نمرن  بر

 

 ابزار پژوهش 

 ی  ت( 2011)1وانگ، ویلف و اسکلتس      ترسط مر مدرس ّعلاران، از مقیا  ماار ف ممرزمانش ّعلاربراک سنجش ماار ف 

 ، پیروک از ) ترجل مؤتد  6. این پرسش نام  ماراک س  خرم  مقیا  )رناختی، عاطدی و رّتارک ( و دیابی رد ، استدام  راعتبارو 

ررم. از سؤار میو استدام  از راهبرم رناختی(  2مهی ب  تحصیل، یامگیرک خرمگرمانن مدرس ، حس تعلق مر مدرس ، ارزشقرانی

پیروک " مؤتد مربرط ب   7تا 4ت سؤاالو  "ترج " مؤتد مربرط ب   3تا  1ررم    سؤاالت مقیا  رّتارک میمربرط ب  خرم   7تا 1

حس تعلق " مؤتد مربرط ب   10تا  8   سؤاالت برط ب  خرم  مقیا  هیجانی اسف مر 15تا  8از سؤار  ررم.می "از قرانین مدرس 

ربرط ب  خرم  م 23تا  16ررم. از سؤار می "مهی ب  تحصیل مر مدرس زشار" مؤتد مربرط ب   15تا  11و سؤاالت  "مر مدرس 

استدام  " مؤتد مربرط ب   23تا  20و سؤاالت  "یامگیرک خرمگرمان" مؤتد مربرط ب   19تا  16   سؤاالت  مقیا  رناختی اسف

) امال مراّقم(  6خاتدم( تا  امال ماز یک )اک طیف تیکرت مرج  6مر یک مقیا   هاگری میررم. تمامی ”از راهبرم رناختی

ررند. وانگ، ویلف و اسکلتس ضرایب میطرر معکر   دگذارک  ، ب13، 12، 7، 6، 5، 4، 3، 1. سؤاالتبندک رد  اسفرتب 

اند. مر این پژوهش براک سنجش همسانی گزارش  رم  78/0تا  86/0  پایایی مقیا  را با استدام  از متداک  رانباخ مر مامن

ز نظر متخصصان و تحلیل عرامل و روایی محترایی و ساز  مقیا  ب  ترتیب با استدام  ا ضریب متداک  رانباخ استدام  ردنی از مرو

 .بررسی رد

  

 روش اجرا

 سپس و ترجم  ّارسی ب  متن اصلی از مر مدرس  ّعلارماار ف  پرسانام  اور مرحل  مر    رد اجرا ب  این صررت پژوهش این

این ترجم  موبار  ترسط ماناجریان مترجمی ب  ّارسی برگرماند  رد    با ترجم  اوتی  رباهف بسیارک د. ر معکر  ترجم 

و  هاسؤارخراست  رد مر رابط  با  هامام  رد و از من ممرزمانشپرسش نام  ب  پنج  ،مقدماتی مارف. مر مرحل  موم و مر مطاتع 

 ،رک ر رستان پرورش و ممرزش سازمان از مجرز الزم  سب از پس دک،بع مراحل مرمرارم مب م من اظ ار نظر  نند. 

 از اجراک بعد ارزیابی رد. من ا احتماتی ارکاالت و اجرا مقدماتی ب  صررت ندر(  30 رچک ) مقیا  یک مر هاپرسانام 

                                                           
1 Wang, willett& eccles 
2 Self regulated learning 
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 جلب و پژوهش اهداف مررم مر از ترضیح پس مررمنظر هاک ال  مر مر حضرر با محقق ارکاالت، و اب امات رّع و مقدماتی

 هاگری  ب  صداقف و مقف با رد خراست  انممرزمانش از ،نتایج برمن از محرمان  اطمینان مامن و انممرزمانش همکارک و اعتمام

 د.ر مورکجمع هامام  مر ن ایف مهند و پاسخ

 

  ی پژوهشهایافته

ندر من ا زن 167ندر(،  322ها )از  ل مزمرمنیام  رد  اسف. استد 7/8و تیزرر  18ا   پی ا  اّزار نرم از هامام  تحلیل براک

رامل برمورم  هاتحلیل مام . ر اسفسا 16مرصد( میگر مَرم برم ؛  میانگین سنی من ا مر حدوم  1/48ندر ) 155مرصد( و  9/51)

ک مرتب  موم بر تأییدیل عامل ک مرتب  اور و تحلتأییدک مقیا ، تحلیل عامل ا تااّی، تحلیل عامل هاک ترصیدی گری هاممار 

 .ررمب  وسیل  ضریب متداک  رانباخ بررسی می. و مر ن ایف همسانی مرونی مقیا  اسفک ب  مسف ممد  هاروک مؤتد 

 ب  منجر    گرّف، قرار وا اوک مررم  هاپاسخ بی ،هاپاسخ اتگرک ب  مربرط مرارم و رد  غربار هامام  مورک، جمع از پس

 (1)جدور  .ردند جایگزین (EMبرمورم ) بیاین  روش ب  نیز پاسخ بی کهامام  و غیرمعتبر رد پرسانام  23 گذارتن  نار

 مهد.  میار با نمرۀ  ل را ناان یار،  جی،  ایدگی و همبستگی هر سؤمیانگین، انحراف مع

 در مدرسه فعّالی توصیفی مقیاس مشارکت هاشاخص (1)جدول 

انحراف  میانگین  هاگویه

 یار مع

همبستگی  کشیدگی کجی 

 با کل 

 27/0** -05/1 -19/0 59/1 94/3 توانم به درس توجه کنم.میدرکالس ن .1

 26/0** -26/0 -77/0 45/1 50/4 هنگام انجام تکالیف درسی توجه کافی دارم. .2

 29/0** -37/1 -01/0 81/1 62/3 داشتن تمرکز، برای انجام تکالیف مدرسه دشوار است. .3

 26/0** -75/0 -75/0 75/1 42/4 مل ناشایستی انجام داده زد و خورد دارم.با کسی که ع .4

 30/0** 13/4 -25/2 29/1 36/5 کنم.میان دیگر کتک کاری آموزدانشگاهی اوقات با  .5

خاطر مشکالت انضباطی به دفتر مدرسه هگاهی اوقات ب .6

 شوم.میفرستاده 

49/5 20/1 63/2- 31/6 **31/0 

 33/0** 62/5 -61/2 29/1 49/5 کنم.س فرار میگاهی اوقات از کال .7

 42/0** -81/0 -46/0 58/1 16/4 کنم.در کالس احساس شادی و امنیت می .8

 56/0** -20/1 -29/0 76/1 84/3 امور ارزش زیادی قائل است. ۀمدرسه برای من در هم .9

کنم به مدرسه های دیگر یا دوستانم پیشنهاد میهمیشه به بچه .10

 من بیایند.

41/3 94/1 03/0 54/1- **37/0 

امور زندگی،  باید در مدرسه خوب  ۀبرای موفقیت در هم .11

 تالش کنم.

36/5 22/1 19/2- 32/4 **30/0 

 36/0** 95/4 -45/2 30/1 43/5 هایی مثل من مهم نیست.تحصیل برای بچه .12

 35/0** -75/0 -63/0 66/1 22/4گیرم تا از میمن از دوستان و آشنایانم چیزهای بیشتری یاد  .13
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 مدرسه. 

هایی مثل من، تحصیالت خوب، بهترین روش برای برای بچه .14

 پیشرفت در زندگی است.

31/5 33/1 17/2- 87/3 **44/0 

پذیرد چیزهای مییی که در مدرسه صورت هایتفعّالمن از  .15

 گیرم.جدیدی یاد می

65/4 49/1 01/1- 06/0 **60/0 

 52/0** -19/0 -80/0 47/1 40/4 ام را بشناسم. کنم مشکالت مرتبط با مدرسه تالش می  .16

 46/0** -87/0 -52/0 66/1 05/4 ریزی کنم.برای حل مشکالت مدرسه ام، برنامهکنم میسعی  .17

 38/0** 03/2 -77/1 47/1 12/5 کنم سریعاً از رویدادهای بد دور شوم.تالش می  .18

 40/0** 03/4 -06/2 21/1 26/5 گیرم.می از اشتباهات تحصیلی خود درس .19

 خواهم تکالیف درسی خود راانجام دهم ابتدامیوقتی  .20

 کنم.میریزی برنامه

37/4 63/1 76/0- 52/0- **63/0 

کنم به چیزهای دیگری که از قبل مطلبی را که مطالعه می .21

 دهم.میام ربط یاد گرفته

29/4 54/1 73/0- 39/0- **46/0 

انجام دادن آن  ءء نحوهل از شروع انجام تکالیف، دربارهقب .22

 کنم.میریزی برنامه

37/4 64/1 81/0- 50/0- **53/0 

 55/0** -76/0 -52/0 58/1 23/4 اطمینان دارم که به موقع مطالعه را شروع خواهم کرد. .23

**01/0P< 

، 14، 18 ،19ک ها ل مر حد مطلربی قرار مارم. وتی گری  ۀمهد همبستگی هر گری  با نمرمیناان  (1)گرن     جدور همان

سازند مر می( خاطر ناان 1996)1ند. منچنان    تاباچنیک و ّیدر هست ±2ماراک  جی و  ایدگی بیاتر از  5و  6، 7، 11، 12

مر  هاتران تبدیل و یا حذف  رم. مر پژوهش حاضر،حضرر این گری میرا  هااین گری  ،این گرن  مرارم بست  ب  هدف پژوهش

خاطر حضرر  او، بلک  ب ّعلارخاطر ماار ف  ن  ب ّعلارمر مقیا  ماار ف  ممرزمانشۀ باالک ررم نمرمیپرسش نام  مرجب 

تا از  حذف ردند هااین گری  نند. از این رو میان باالترین حد من را انتخاب ممرزمانش  یی بارد    مر ا ثر مرارم همهاگری 

 تأییدد و روایی محترایی من مررم ب  رواناناسان تربیتی ارائ  ر اقی ماند هاک ب)گری  را   نندۀ من جلرگیرک ب  عمل میدنتایج گم

 جی و  ۀو نتایج مو ممار هاپرا ندگی مناسب نمر  ۀناان مهند هامر بقی  مرارم میانگین و انحراف معیار نمر  .قرار گرّف(

ک هارعایف مدروض  ۀ   ناان مهند اسفار مر هر متغیر ب  صررت ترزیع نرم هامهد    پرا ندگی مام می ایدگی نیز ناان 

 تحلیل پارامتریک اسف. 

 2روایی سازه

 اصطالحی عاملی، تحلیل .اسف عاملی تحلیل روش هامن از یکی    مارم وجرم گرناگرنی کهاروش ساز  روایی تعیین براک

 تئررک تدوین ب   مک و جدید کهاز سا  اف منظرر ب  هامام  تحلیل سنجی،نروا ابزارهاک  سعتر و رواسازک براک    اسف

 (.1384)هرمن،  روممی  ار ب  ... و رغلی عالئق مدیریتی، کهاسبک ، هامصاحب  مرام و محترا تحلیل

                                                           
1 Tabachnick & Fidell 
2 Construct validity 
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یر صدر بارد ب( ک زیر رعایف ردند اتف( مترمینان ماتریس همبستگی غهابراک اجراک تحلیل عاملی مدروض مر پژوهش حاضر، 

مار بارد م( بار ج( نتایج مزمرن  رویف بارتلف معنیو ترجیحا باالتر از من بارد  70/0رک مسف  م برماراخص  دایف نمرن 

ها و ترجیحا باالتر از من بارد ن( هر یک از عامل 30/0عاملی هر مام  مر ماتریس عاملی و ماتریس چرخش یاّت  مسف  م 

 بارد. گری حداقل متعلق ب  س  

اوتکین و مقیا   رویف بارتلف بررسی رد. بر این اسا  مقدار مقیا   -مایر -طریق مقیا   ایزرنخسف قابلیف تحلیل عاملی از 

مهد    می( ناان >p 001/0 ; 96/740( بیانگر  دایف نمرن  اسف و مزمرن  رویف بارتلف )74/0اوتکین ) -مایر - ایزر

مر نتیج   اسف 096/0ی عدمک غیر صدر و برابر با مر جامع  صدر نیسف. مترمینان ماتریس همبستگ هاماتریس همبستگی مام 

 پذیر اسف. عکس ماتریس همبستگی امکان  محاسب

، با استدام  از 2ک اصلیهامؤتد و روش 1مر مدرس  از تحلیل عامل ا تااّی  ّعلارب  منظرر بررسی روایی ساز  مقیا  ماار ف 

ز این روش مر پژوهش حاضر من اسف    چرخش واریما س استدام  رد. علف استدام  ا 3چرخش متعامد از نرع واریما س

میگرک از متغیرها همبستگی ضعیف    رچکترک از متغیرها همبستگی قرک و با مجمرع   ند    با مجمرعمیعراملی را ترتید 

 ند میمارند  مین  مارند و واریانس مجذور بارهاک عاملی هر سترن را بیاین  و تعدام متغیرهایی را    بارهاک قرک مر یک عامل 

 (.1381)هرمن، 

پنج عامل بیاتر از یک  ۀمهد. مر  ل ارزش ویژمی س ناان ارا بعد از چرخش واریم هاگری وزن عاملی هر یک از  2جدور  

ک میگر انتقار یاّف. هامن ب  عامل  و گری، حذف رد خاطر این    تن ا یک گری  بر روک من بار عاملی مارف عامل پنجم ب ،برم

مرصد واریانس  ل  58/51د. مر مجمرع چ ار عامل رناسایی رد    حذف ر 30/0ن با عاملی  متر از خاطر مارت ب 23گری  

روایی ضعیف برم  و معتددند باید نسبف ب  واریانس باقی  40/0ن روانسنجی معتقدند روایی  متر از  رمند. متخصصامیرا تبیین 

مرصد واریانس تبیین رد  بیانگر روایی  58/51اما مر پژوهش حاضر (. 1389واصل، )سراجی و یارمحمدک رفماند  ترمید ما

= عامل اول :رد نامگذارک زیر ررح ب  ممد ، مسف ب  کهامؤتد  ،هاعامل استخراج از پس .اسفساز  قابل قبرر مزمرن 

= ارتیاق ب  عامل چهارمتی، استدام  از راهبرم رناخ =عامل سوم= حس تعلق مر مدرس ، عامل دومیامگیرک خرمگرمان، 

 یامگیرک.

 

 در مدرسه  فعّالی مشارکت هاتحلیل عامل اکتشافی گویه (2)جدول 

عامل   هاگویه
1  

 عامل
 2  

عامل 
3  

 عامل
 4 

    78/0  تالش برای شناسایی مشکالت مدرسه. 16

    71/0 برای حل مشکالت مدرسهریزی برنامه. 17

یی که در مدرسه صورت هایتفعّالاز ادگیری چیزهای جدید ی 15

 پذیرد می

66/0    

                                                           
1 Explaratory factor analysis  
2 Principal components analysis  
3 Varimax  
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   72/0  در کالس  احساس شادی و امنیت 8

   64/0  پیشنهاد به دیگران برای آمدن به مدرسه من . 10

   56/0  هنگام انجام تکالیف درسی توجه کافی . 2

   49/0  امور ۀمدرسه برای من در همارزش قائل شدن . 9

انجام  ءء نحوهل از شروع انجام تکالیف، دربارهقب ریزیبرنامه .22

 دادن آن 

  81/0  

  74/0   ریزی برای انجام دادن تکالف درسیبرنامه. 20

کنم به چیزهای دیگری که از قبل مطلبی که مطالعه میربط دادن 21

 ام یاد گرفته

  62/0  

 68/0    تا از مدرسهیادگیری از دوستان و آشنایان . 13

 59/0    داشتن تمرکز، برای انجام تکالیف مدرسه دشواری در . 3

 49/0    ناتوانی در توجه به درس. 1

 48/0    با کسی که عمل ناشایستی انجام داده زد و خورد . 4

 52/1 81/1 83/1 04/2 ارزش ویژه 

 89/10 99/12 09/13 60/14 درصد واریانس تبیین شده

 

اسف . مر  30/0بیاتر از  هاو بارهاک عاملی گری اسف مهد هر عامل حداقل ماراک س  گری  میناان  (2)انگرن     جدور هم

مرتبط با هر گری ، ب  رکلی  گیرکانداز  نیم تا با برمورم واریانس خطاک میاستدام   مرتب  اولر کتأییدامام  ما از تحلیل عامل 

ک  اف هاک مرتب  اور را براک عاملتأییدنتایج تحلیل عامل  (3)مررم ترجل  قرار مام  باریم. جدور  را گیرکانداز مستقیم خطاک 

 مهد.  میرد  ناان 

 ی کشف شدههای مرتبه اول عاملتأییدهای برازندگی تحلیل عامل شاخص (3) جدول

 (RMSEA) (CFI) (AGFI) (GFI) (P) (df 2/) هاشاخص

 87/1 00001/0 94/0 92/0 94/0 052/0 

 

( ب  عنران یک ممار  برازش ب  حجم نمرن  بزرگ حسا  اسف ب  این معنی    مزمرن خی مو 2Xخی مو ) ۀنظر ب  این    ممار

؛ ب  نقل از هرپر، 1993، 2؛ جرسرگ و سرربم1980، 1مار اسف )بنتلر و بانفانداز  نمرن  ما زیام بارد معنی تقریبا همیا  وقتی   

ها برازش مدر از قبیل ریا  میانگین مجذور خطا (. پژوهاگرا ن مختلف استدام  از میگر راخص2008، مرتن3 اگلن و 

(RMSEA متر از  )لین 08/0 (( راخص برازش تطبیقی )1998، 4CFI( راخص نیکریی برازش ،)GFI و راخص نیکریی ،)

                                                           
1 Bentler&bonnet 
2 Joreskog&sorbom 
3 Hooper, coughlan & Mullen 
4 Kelin 
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مانند می( را ناان  برازش مناسب 1999، 2و بنتلر؛ هیر 1،1993)براون و  امک 90/0( بزرگتر یا مساوک AGFI) برازش تطبیقی

( وتی ا ثر متخصصان معتقدند قرار گرّتن 1381اگرچ  معیار ثابتی وجرم ندارم )هرمن،  (df 2/) هم چنین مر ارتباط با ممارۀ

د مر مجمرع مهها ناان می(. ترجل  ب  این راخص1391ناان برازش مناسب اسف )سبحانی ّرم و خرازیان،  2و1ممار  بین 

 ها از مطلربیف مناسبی برخررمار اسف.راخص

 هاک مرتب  اور هر یک از مؤتد تأییدو نیز پس از تحلیل عامل  هاپس از بررسی تحلیل عامل ا تااّی و ماخص ردن مؤتد 

یرند تحلیل عاملی گمیقرار  ب مو خرم  مقیا  رناختی و هیجانیمر قات هامؤتد براک سنجش این مد رم    میا  صررت مجزا ب

ناان  (1)و نمرمار مسیر این تحلیل مر رکل رمار   (4)مسف ممد  مر جدور  ک برازش بهاراخص .موم صررت گرّف  مرتب

 ک ب  مسف ممد  از مطلربیف مناسبی برخررمار اسف. هامام  رد  اسف. مر مجمرع راخص

 

 در مدرسه  فعّالکت ی مرتبه دوم مقیاس مشارتأییدنمودار تحلیل عاملی  (1) شکل

 

                                                           
1 Browne& Cudeck 
2 Hu & Bentler  
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 در مدرسه  فعّالهای برازش مقیاس مشارکت شاخص( 4) جدول

 df (/df 2) (GFI) (CFI) (AGFI) (IFI) (RMSEA) (2) شاخص

 052/0 94/0 92/0 94/0 94/0 87/1 73 12/137* مدل

مر  ّعلارماار ف  گیرکانداز راک ارزیابی و ابزارک مو بعدک ب  مر مدرس  را ب  منزت ّعلارنام  ماار ف این نتایج روایی ساز  پرسا

 .  ندمی تأیید مدرس 

 

 همسانی درونی 

مر مدرس  از ضریب  ّعلارک مرتب  موم، برمورم همسانی مرونی مقیا  ماار ف تأییدمر این پژوهش پس از انجام تحلیل عامل 

  .دمهمیاین ضرایب را ناان  (5)متداک  رانباخ مررم بررسی قرار گرّف. جدور 

 در مدرسه فعّالی مشارکت هامؤلفهضرایب آلفای  (5)جدول 

ضریب   هامؤلفه

 آلفا 

 70/0 کل مقیاس 

خرده مقیاس 

 شناختی

72/0 

خرده مقیاس 

 هیجانی 

51/0 

-مر مدرس  از پایایی مناسب و خرم  مقیا  ّعلارتران گدف مقیا  ماار ف میمهد مر مجمرع میناان  5گرن     جدور همان

 من از پایایی قابل قبرتی برخررمارند .   کها

 گیری بحث و نتیجه

مر مدرس   ّعلار. ماار ف با اهمیف و مرخرر بررسی اسف یچاتانی اک از ررد نرجراجنب ب  عنران مر مدرس   ّعلارماار ف 

ابعام   ان من مر همممرزمانش  ان ب  همرا  مارم. از این رو مدارسی    همممرزمانشپیامدهاک تحصیلی و رخصیتی مثبتی براک 

مارتن ابزار مناسب با باّف ّرهنگی و اجتماعی ب   ،. براک رسیدن ب  این هدفاسفاک مرزوک هر جامع  ،دارنم ّعلارماار ف 

 ترین گام ضرورت مارم.عنران اوتین و راید م م

اک از مر میان نمرن  ( 2011ویلف و اسکلتس )وانگ، مر مدرس   ّعلاراین مطاتع  با هدف بررسی ساختار عاملی مقیا  ماار ف  

مر مدرس  صررت پذیرّف. نتایج  ّعلارک و ا تااّی مقیا  ماار ف تأییدبا استدام  از تحلیل عاملی  رک ت رانر ر انممرزمانش

ایرانی   مر جامعند ا  سازندگان ابزار ناان مام من گرن    هاو خرم  مقیا  هامؤتد    ب  مسف ممد  از این پژوهش ناان مام 

تعلق مر مدرس ، استدام  از  یامگیرک خرمگرمان، حس مؤتد  4مر نمرن  ایرانی از  مر مدرس  ّعلارماار ف مقیا   .ررممیتکرار ن

ک سازندگان مزمرن مارم وتی هامؤتد ک زیامک با هااور رباهف مؤتد تاکیل رد     س  رناختی و ارتیاق ب  یامگیرک  راهبرم
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ک هاو مکان هامن اسف    پاسخ مهندگان مر زمان ۀ ننداین نتیج  منعکس. اسفایران   جامع از  ارم جدید و برخاست چ مؤتد 

مر  ّعلارماار ف  ۀمقیا  اصالح رد امال ماتر ی از مرضرع ندارند.  مختلف و بست  ب  ررایط متداوتی    مر من قرار مارند ّ م

 ند    میمرصد از واریانس را تبیین  58/51   مر مجمرع ناختی تاکیل رد  اسف.  مو خرم  مقیا  هیجانی و ر مدرس  از

هاک ب  مسف ممد  مر ک ب  مسف ممد  مر این پژوهش با تعدام خرم  مقیا هاتعدام خرم  مقیا مقدار قابل ترج ی اسف. 

همخران اسف. مر حاتی  (1991)4بررنو  نل و وت (2008)و همکاران 3و اسکینر (،2000) 2مارک (،1989)1ک ّین هاپژوهش

( و اتگرهاک تک عاملی 2004)6( و ّرمریک، بلرمدلد و پاریس2003)5   این یاّت  با اتگرهاک س  عاملی   مپس و گریف

 ناهمخران اسف.  (2010)8رک ، تر و پابین پُ (2009)و همکارن  7میلی

ک وانگ، ویلف و هامؤتد ارترا ات زیامک با  ،رناختی از راهبرم استدام  یامگیرک خرمگرمان، حس تعلق مر مدرس  و مؤتد س  

چ ارم با نام ارتیاق ب  یامگیرک از این ج ف ب  این نام خراند  رد     مؤتد . اسفاسکلی مارم و با من تا حد زیامک همخران 

، مر ترج  مارممهد، ب  مر  معلم مینجام ترین تمر ز اخرم تکاتیدش را با  امل  عالق  مند ب  یامگیرک ب  واسطعالق  ممرزمانش

مهد  متر مچار مسائل انضباطی میاوتریتی    ب  یامگیرک    ند و ب  واسطمیخارج از مدرس  از اّرام میگر جستجرک یامگیرک 

 سازند. میرا عملیاتی  مؤتد یی هستند    این هاهمخران با گری  هاپر واضح اسف    این ویژگی .ررممی

اک  رانباخ مررم بررسی قرار ک مرتب  موم با استدام  از ضریب متدتأییدمقیا  تجدید نظر رد  بعد از تحلیل عامل  مرونی همسانی

مهد    ضرایب میپژوهای ناان   رضایف بخای قرار مارتند. پیاین  تران گدف این ضرایب مر مامنمی   مر مجمرع  گرّف

مر مدرس  متنرع و متغیر اسف. ب  عنران مثار ّرمریک و بلرمدلد این ضرایب را  ّعلارک خرم گزارری ماار ف هاپایایی مر مقیا 

 اند. گزارش  رم  54/0-84/0  و  ریستین و ّین من را مر مامن 55/0تا  86/0  مر مامن

وتی با  اسف. ک ّنی )روایی و پایایی( مناسب برخررمارهااز ویژگی ماار ف ّعار مر مدرس  ۀمر مجمرع مقیا  تجدید نظر رد

بررسی انراع روایی یک مقیا     ّرایندک   ویژ  مر زمین ب هاک خاصی همرا  اسف. این محدومیفهااین وجرم با محدومیف

عالو  بر این مر این پژوهش پایایی مقیا  تن ا ب  روش همسانی مرونی بررسی رد و مر زمین   ررم.میمستمر اسف بیاتر نمایان 

و  یابیاعتبارک پژوهای ب  منظرر تکمیل ّرایند ها. بر این اسا  تدارک طرحاطالعات چندانی مستر  نیسف اهثبات زمانی یاّت 

  ررم.میک ّعلی ب  عنران یک ضرورت پیان ام هایاّت  تأییدها براک حتی تکرار بعضی پژوهش

ک ممرزری، ب  رکلی هامر طراحی مداخل  ند تا ب  عنران اوتین گام میک این پژوهش ب  رواناناسان مدرس   مک هایاّت 

مر مدرس   ّعلارماار ف  ۀترانند با استدام  از مقیا  اصالح ردمی  ا. منان را ارزیابی  نندممرزمانشمر  ّعلارماار ف  ،متناسب

رتا  برمن و  . اسفا خرم  مقیا  ماراک  مبرم یا عدم ماار ف ی مؤتد مر  دام  ممرزمانش   ب  رکلی اختصاصی تعیین  نند 

 سازم.میوسیع محققان را از این ابزار ّراهم  ۀس رتف اجراک این پرسش نام  ررایط استدام

 

                                                           
1 Finn 
2 Marks 
3 Skinner 
4 Connell & Wellborn 
5 Jimerson, campos, greif 
6 Fredricks, Blumenfeld, and Paris 
7 Daly, Shin, Thakral, Selders, & Vera 
8 Perry, Liu, & Pabian 
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ممرزانی    با مقف و حرصل  مانش همکارک  رمند و هم ء ما مانیم از مدیران مدارسی    بامیبر خرم الزم  تقدیر و قدردانی:

 م.پرسش نام  را تکمیل  رمند تاکر و قدرمانی نمایی

 منابع فارسی

، ت اران، انتااارات مانااگا  تحلیل عاملی، مدر سازک معامالت ساختارک و چندساطحی(. 1391خرازیان، م.ا. ) ّرم، ک وسبحانی

 امام صامق.

ابزار سانجش مماامگی وروم یامگیرناد  با  مور  هااک اتکترونیکای،  یابیاعتبار(. ت ی  و 1389واصل، م. ) محمدک سراجی، ف و

   135-157(: 1) 3، تربیتی گیرکانداز ّصلنام  

ان مبیرستانی ممرزمانشررمن مر -تغییر ناپذیرک ساختار عاملی مقیا  نگرش ریاضی ّنما  (. مطاتع1389همتی، م. ) ریربکی، ن و

  49-70(: 1) 3، تربیتی گیرکانداز ّصلنام  مو زبان  ایران، 

 .. ت ران: مر ز ممرزش مدیریف موتتیا  سنجش رضایف رغلیت ی  و استاندارم ساختن مقی(. 1381هرمن، ح. ع. )

 ، ت ران: پارسا ک چند متغیرک مر پژوهش رّتارکهاتحلیل مام (. 1381هرمن، ح. ع. )

 .سمف : رانت  .تیزرر اّزار نرم  اربرم با ساختارک معامالت یابیمدر. (1384.ع. )ح هرمن، 
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