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 چکیده

آموز در مدرسه به ابزارهای اندکی برای سنجش مشارکت دانش

ارائه  يادگیری و موفقیت در تحصیل، های مهم درعنوان يکی از سازه
 شده و هیچ کدام مولفه مشارکت عاملی را مورد سنجش قرار 

سنجی های روانهدف پژوهش حاضر، ارائه شاخص دهند.نمی

« SES-4DSآموز در مدرسه مقیاس چهار بُعدی مشارکت دانش»

. آموزی ايران بود( برای استفاده در جامعه دانش2016ويگاه )

دختر( مقطع  217پسر و  195آموز )دانش 412بین  پرسشنامه

ای گیری خوشهمتوسطه اول شهر رامهرمز که به روش نمونه

های ای به طور تصادفی انتخاب شدند اجرا و شاخصچندمرحله

 ویدی سنجی با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تايروان

ا ههقبولی با داداکتشافی نشان داد ساختار پرسشنامه برازش قابل 

ی های نیکويی برازش برای الگوی چهار بُعدداشته و کلیه شاخص

ی، زيربنای پرسشنامه تايید شد. اين ابعاد مطابق با پژوهش اصل

د. های مشارکت عاملی، رفتاری، عاطفی و شناختی نام گرفتنعامل

ا معرفی بُعد ب« SES-4D»دهند که پرسشنامه اين نتايج نشان می
ازه تواند به عنوان ابزاری مناسب برای سنجش ساملی میمشارکت ع

 .آموز در مدرسه در جامعه ايران استفاده شودمشارکت دانش

ت عاملی، آموز در مدرسه، مشارکمشارکت دانش  کلیدي:هايواژه

 مشارکت عاطفی، مشارکت رفتاری، مشارکت شناختی، اعتباريابی

Abstract 

A few tools have presented to assessment student 
engagement in school one of the important 

structures in learning and education success, 

furthermore there is no tools to assess agency 
engagement component. The aim of this study is 

to present psychometric indices of Veiga’s 

"Students Engagement in School Four-

dimensional Scale" SES-4DS (2016) for use in 
Iran. For this purpose, 412 high school students 

(195 males and 217 females) were randomly 

chosen by multistage cluster sampling from 
Ramhormoz city high schools. Psychometric 

indices were calculated using Cronbach's alpha 

and confirmatory and exploratory factor analysis. 

Results showed that the questionnaire has good 
reliability. Confirmatory factor analysis showed 

that the questionnaire has acceptable fit to the data 

and indexes of fit goodness for the four-factor 
model that has formed basis of the questionnaire, 

was confirmed. These factors were called agency, 

behavioral, emotional and cognitive engagement 
like the original study. The results show that 

"Vegas' Students Engagement in School Scale" 

with the introduction of agency engagement, can 

be used as suitable tool in order to measure of 
student engagement in school in Iran 
Keywords:   Student engagement in school, 

Agency engagement, Affective engagement, 
Behavioral engagement, Cognitive engagement, 

Validation  .  
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 مقدمه 

ها پا آموزان از سنین شش یا هفت سالگی در آنروند که دانشهای اجتماعی بزرگی به شمار میمدارس از جمله محیط

پذیری، کنند. این محیط آموزشی نقش تاثیرگذاری در فرایند جامعهنهند و تعامالت اولیه خود را از این مکان آغاز میمی

تر به فعالیت تر و با انگیزههده دارد و به هر میزان که آنان در این محیط فعالآموزان خود بر عآموزش و پرورش دانش

توجه و خسته از درس در مدارس، انگیزه، بیآموزان بیبپردازند به نتایج مفیدتری دست خواهند یافت. مشاهده دانش

 (.2008، 1یستنسن و فورالنگسازد )اپلتن، چراهمیت بررسی مشارکت فعال در مدارس را بر هر پژوهشگری آشکار می

آموزان دبیرستانی سراسر جهان مشارکت فعال در درصد از دانش 60تا  40دهند برآوردهای صورت گرفته نشان می

کنند و همیشه در مدرسه ابراز خستگی کاری میدهند، در انجام تکالیف اهمالها تالش کمی صورت میمدرسه ندارند، آن

های اخیر، مشارکت فعال در مدرسه، عالقه روزافزونی در بین پژوهشگران پیدا کرده است، ر سال(. د2009، 2کنند )کانرمی

(. 2004، 3آموزان است )فردریک، بلومفلد و پاریسزیرا که عاملی کلیدی برای رهایی از عملکرد تحصیلی پایین دانش

(؛ انگیزش و 2006، 4نظیر معدل باال )آکیدهد مشارکت فعال در مدرسه با پیامدهای مثبتی مطالعات بسیاری نشان می

کنند، بر آموزانی که مرتب در کالس درس شرکت می( همراه است. دانش2003و همکاران،  5یادگیری بلندمدت )شرنوف

های کنند و در آزمونهای مدرسه متعهد هستند و در حالت معمول معدل بهتری کسب مییادگیری تمرکز دارند و به قانون

ها به (. اهمیت مشارکت فعال در مدرسه موجب شده برخی از پژوهش2010، 6کامبتر هستند )وانگ و هالفقسراسری مو

، 8؛ اسکینر و بلمونت1990، 7بررسی عوامل محیطی و ارتباط آن با نیازهای فردی در ارتقای مشارکت فعال در مدرسه )کنل

 (.1992، 9آموزان بپردازند )نیومنفعال دانش ( و برخی دیگر به بررسی تاثیر انواع آموزش بر مشارکت1993

 در طول تاریخ کوتاه مطالعه در خصوص سازه مشارکت فعال در مدرسه، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. 

شناسان و اقتصاددانان در باف مدرسه برای عملیاتی کردن این مفهوم تعاریف مختلفی ارائه دادند جامعه شناسان، روان

آموز نسبت به تجربه مدرسه تعریف ( مشارکت فعال در مدرسه را احساس، رفتار و فکر دانش2006) 10(. داتر0920)کانر، 

آموز به مدرسه، احساس تعلق و ارزش دادن عالقه دانش»( این سازه را به صورت 2006) 11کند. استرنبرگ و سوبوتنیکمی

آموز شرکت دانش»نیز به طور ساده، مشارکت فعال را به عنوان ( 2006اند. همچنین، اپلتن و همکاران )به آن تعریف کرده

 مشخص کردند.« دهدهایی که مدرسه ارائه میدر فعالیت

 دهد که این الگوها، سازه مشارکت در مدرسه را مرور الگوهای نظری در رابطه با مشارکت فعال در مدرسه نشان می

( بر اساس الگوی دو عاملی خود 2000) 12اند. مارکسگیری کردهازهدو بُعدی، سه یا چهار بُعدی و گاهی تک بُعدی اند

های تالش، توجه، فقدان خستگی و گیری کرد که دارای مولفهمشارکت فعال در مدرسه را با مقیاس خودگزارشی اندازه

ه رفتاری و عاطفی ( معتقدند تنها مولف2006شد. اپلتن و همکاران )های رفتاری و عاطفی میمقیاسانجام تکالیف و خرده

ای شامل ( نیز ابزارهایی دو مولفه1993کند. اسکینر و بلمونت )دار ایفا میآموز نقش مهم و معنیدر مشارکت فعال دانش

 اند.گیری مشارکت فعال در مدرسه پیشنهاد دادهمولفه هیجانی و شناختی، را برای اندازه

                                                        
1 - Appleton, Christenson & Furlong 
2 - Conner 
3 - Fredricks, Blumenfel & Paris 
4 - Akey 
5 - Shernoff 
6 - Wang & Holcombe 
7 - Connel 
8 - Skinner & Belmont 
9 - Newmann 

1 0 - Dotterer 
1 1 - Sternberg & Subotnik 
1 2 - Marks 
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مقیاس رفتاری، عاطفی و ای سه بُعدی شامل خردهسه را سازه( مشارکت در مدر2004از سویی، فردریک و همکاران )

آموزان دهند این الگوی مشارکت فعال، اثری بلندمدت بر موفقیت تحصیلی دانشاند. آنها پیشنهاد میشناختی معرفی کرده

افتند که ( نیز با مطالعه پیشینه پژوهشی به یک الگوی نظری دست ی2003) 1خواهد گذاشت. جیمرسون، کمپس و گریف

شد. مولفه عاطفی مشارکت در مقیاس عاطفی، رفتاری و شناختی میدر آن مشارکت فعال در مدرسه شامل سه خرده

آموزان با کادر ای است که دانششود و بازتاب دهنده گسترهمفهوم سازی می« 2دلبستگی به مدرسه»مدرسه به عنوان 

ه هستند احساس خوشحالی دارند. مولفه دوم یعنی بُعد رفتاری کنند و از این که در مدرسمدرسه احساس راحتی می

آموزان است. این رفتارها شامل مواردی نظیر کامل کردن مشارکت فعال در مدرسه، شامل رفتار و اعمال قابل مشاهده دانش

آموز نسبت به خود، شود. مولفه سوم یعنی بُعد شناختی نیز شامل ادراک و اعتقادات دانشتکالیف درسی و توجه داشتن می

 هایی از این بُعد شامل حس خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی است.شود. مثالآموزان میمدرسه، معلم و دیگر دانش

در مواردی هم دیده شده است که ابعاد مشارکت در مدرسه با هم ترکیب شده و تنها به عنوان سازه واحدی بدون 

(؛ پری، 2009) 3مثال برخی پژوهشگران نظیر دیلی، شین، تاکرال، سلدرز و ورامقیاس در نظر گرفته شده است. برای خرده

تواند اند. الزم به ذکر است این ترکیب میگیری کرده( مشارکت فعال در مدرسه را تک بُعدی اندازه2010) 4لو و پابین

آموزانی که عاطفی ندارند با دانش -آموزانی که مشارکت رفتاری دارند ولی مشارکت هیجانیمشکل آفرین باشد؛ زیرا دانش

آموزان های زیادی دارند؛ این در حالی است که نمره این دانشمشارکت هیجانی دارند ولی مشارکت رفتاری ندارند تفاوت

 (.2004شود )فردریک و همکاران، های تک بُعدی مساوی فرض میدر مقیاس

اند. این چارچوب بندی محور پژوهش چهار بُعدی در نظر گرفته ایاخیراً مطالعاتی نیز مشارکت فعال در مدرسه را سازه

 5حاضر نیز هست و کامل شده الگوهای سه بُعدی است. در این الگو، چهار بُعد مشارکت شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملی

( ابتدا SES-4DSگیری بر مبنای این الگو )اند. مقیاس اندازههای مشارکت فعال در مدرسه لحاظ شدهبه عنوان مولفه

( در پرتغال ساخته شد و روایی سازه آن به روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. همچنین، 2016) 6توسط ویگا

آموزان ایتالیایی اقدام کردند که های روانسنجی این مقیاس در بین دانش( نیز به بررسی شاخص2018) 7مامیلی و پاسینی

 اربُعدی مشارکت فعال در مدرسه بود.نتیجه پژوهش آنها تایید الگوی چه

( الگوی سه بُعدی مشارکت فعال در مدرسه با اعتباریابی 1394رود )دیزهدر ایران توسط خانی، زمانپور و مرادیانی

مقیاس )شناختی، عاطفی ( مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه دارای سه خرده2011) 8مقیاس وانگ، ویلت و اسکلتس

آموزان دبیرستانی شهر ری اعتباریابی شد. نفر از دانش 322گویه بود که توسط این پژوهشگران بر روی  23و رفتاری( و 

ها آن گونه که سازندگان ابزار نشان مقیاسها و خردهنتایج تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مقیاس نشان داد که مولفه

ت فعال در مدرسه در نمونه ایرانی به جای سه مولفه از چهار مولفه شود و مقیاس مشارکاند در جامعه ایرانی تکرار نمیداده

تشکیل شده که سه مولفه « یادگیری خودگردان، حس تعلق به مدرسه، استفاده از راهبرد شناختی و اشتیاق به یادگیری»

معه ایران است. این های سازندگان آزمون دارد ولی مولفه چهارم جدید و برخاسته از جاهای زیادی به مولفهاول شباهت

های مختلف و بسته به شرایط متفاوتی که در آن قرار ها و مکاننتیجه منعکس کننده آن است که پاسخ دهندگان در زمان

های مختلف مشارکت توان گفت بین الگوهای متنوع نظری و پژوهشدارند فهم کامال مشترکی از سازه واحدی ندارند و می

ها وابسته به فرهنگ بودن مشارکت فعال در وجود دارد. پر واضح است که وجود این تفاوتفعال در مدرسه، ثبات کمی 

                                                        
1 - Jimerson, Campos & Greif 
2 - school attachment 
3 - Daly, Shin, Thakral, Selders & Vera 
4 - Perry, Liu & Pabian 
5 - cognitive, affective, behavioral and agency dimensions 

6 - Veiga  
7 - Mameli & Passini 
8 - Wang, Willett & Eccles 
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دهد. ترجمه، انطباق و اعتباریابی ابزارهای استاندارد، فرصت مناسبی را برای بررسی کاربردپذیری یک مدرسه را نشان می

برگردان شد و پس از مطابقت دادن ترجمه  به فارسی SES-4DSآورد. بنابراین مقیاس ابزار در جوامع دیگر فراهم می

سنجی این مقیاس و آزمون الگوی چهار بُعدی مشارکت فعال در های روانفارسی با نسخه اصلی با هدف تعیین شاخص

گذاری آموزی ایرانی، پژوهش حاضر هدفمدرسه، جهت کاربردی کردن آن در امور آموزشی و پژوهشی در بین جامعه دانش

 اس سواالت زیر مطرح است:شد. بر این اس

سانی درونی )پایایی( مطلوبی دهند همهای آن را تشکیل میو عامل SES-4DSهایی که مقیاس . آیا مجموعه گویه1

 دارند؟

 ؟دبرازش قابل قبولی دار چگونه است و آیا ساختار مقیاس SES-4DS. روایی سازه مقیاس 2

 

 روش 

بوین ایون  بوود. از 1396-97متوسطه اول شهر رامهرمز که سال تحصیلی  آموزانجامعه آماری این پژوهش شامل دانش

ه صوورت بونفور  412(، جمعواً بوه تعوداد 7/52آمووز دختور )دانش 217درصد( و  3/47آموز پسر )دانش 195جامعه تعداد 

)ویگوا،  SES-4DS« آموز در مدرسهمشارکت دانش»ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش مقیاس چهار بُعدی تصادفی طبقه

 م( پاسوخدهی )کوامالً مووافق 6)کوامالً مخوالفم( توا  1گانوه از ها در طیوف شوشگویه است. گویه 20( بود که دارای 2016

ده ج گویوه سونجیشوند. این ابزار دارای چهار بُعد مشارکت شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملی است که هر بُعد توسط پونمی

حت بیشوتر از صو نگلیسی به فارسی با دقت در واژه گزینی برگردانده شد و برای اطمینوانشود. اصل پرسشنامه از زبان امی

ر نگلیسوی قوراترجمه و مطابقت دو نسخه انگلیسی و فارسی، ترجمه فارسی آن در اختیار دو نفر مسلط به زبوان فارسوی و ا

ر ترجموه شود. د س مجدداً بوه زبوان فارسویرا به انگلیسی برگردانند، سپ داده شد تا با استفاده از روش ترجمه معکوس آن

ا اگور ابهوامی در آموزان متوسطه اول شهر رامهرمز به صورت مقدماتی اجرا شد تنفر از دانش 38مرحله بعد، مقیاس بر روی 

د تربیتی موور ها وجود دارد برطرف شود و سپس روایی محتوایی و ظاهری توسط چند تن از اساتید روانشناسی و علومگویه

 .ید قرار گرفت و مقیاس آماده اجرا شدتای

 

 یافته ها

-SESشود. پایایی مقیاس )های پرسشنامه مربوط میسوال اول پژوهش به برآورد پایایی یا همسانی درونی گویه

4DSدست آمد. نتایج محاسبه ضریب پایایی در جدول  ( از طریق بررسی روش همسانی درونی با ضریب  آلفای کرانباخ به

 شده است.  گزارش 1

 عادبه تفکیک اب SES-4DS. میانگین، انحراف معیار و ضرایب آلفای کرانباخ مقیاس 1جدول

 ضریب آلفا  انحراف معیار میانگین ابعاد

 827/0 341/6 597/15 شناختی

 792/0 374/6 390/16 عاطفی

 829/0 552/7 596/17 رفتاری

 807/0 317/5 259/19 عاملیتی

 841/0 392/8 847/68 نمره کل
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رخوردار بی باالیی درون نتایج به دست آمده از ضرایب آلفا در نمره کل و ابعاد چهارگانه نشان داد که مقیاس از همسانی

ا یکدیگر ن ابعاد بگی میااست و ابزار پایایی مطلوب را دارد. عالوه بر این به منظور بررسی همسانی درونی از ضرایب همبست

 آمده است. 2ه شد. نتایج در جدول و با نمره کل استفاد

 ( و نمره کلSES-4DSپرسشنامه ) . ماتریس همبستگی بین ابعاد2جدول

 نمره کل عاملیت رفتاری احساسی شناختی هاعامل

     000/1 شناختی

    000/1 **234/0 عاطفی

   000/1 **270/0 *175/0 رفتاری

  000/1 **281/0 *183/0 *166/0 عاملیتی

 000/1 **676/0 **706/0 **729/0 **689/0 لنمره ک

    05/0>p* 01/0>p** 

 

رند. عنادار دال ارتباط مآموز در مدرسه با یکدیگر و با نمره کنشان داد که ابعاد پرسشنامه مشارکت دانش 5نتایج جدول 

 ه است.ن پرسشناماالی ایی درونی بدهنده همسانتر از ابعاد با یکدیگر است که نشاناین ارتباط بین ابعاد با نمره کل قوی
شود، برای این منظور از روش تحلیل عاملی )اکتشافی و سوال دوم پژوهش به بررسی روایی سازه پرسشنامه مربوط می

تأییدی( استفاده شد. قبل از انجام تحلیل عامل اکتشافی، به منظور حصول اطمینان از متناسب بودن نمونه، توجه به دو 

بیانگر کفایت نمونه و آزمون کرویت  810/0( برابر با KMO) 1دارد. اندازه شاخص کایزر، میر و الکیننشانگر ضرورت 

ها در جامعه صفر نیست معنادار بود و نشان داد که ماتریس همبستگی داده P<001/0( در سطح =15/3218) 2بارتلت،

های مشاهده شده و باز تولید سنگریزه و اختالف بین همبستگیو اجرای تحلیل عاملی قابل توجیه است. بررسی نمودار 

 را نشان داد.  1باالتر از  3شده، یک راه حل چهار عاملی با مقادیر ارزش ویژه

 
 های استخراج شدهعامل نمودار سنگریزه( 1شکل 

                                                        
1 . Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy index (KMO) 
2 . Bartlett's test of sphericity 
3 . Eigenvalues 
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ش متعامد و چرخش با رو 1های اصلیپس از تحلیل اولیه به منظور دستیابی به ساختار شش عاملی، تحلیل مولفه

به عنوان مالک قرار گرفتن زیر هر عامل  40/0های دارای بار عاملی بزرگتر از ها انجام شد. و گویهبر روی گویه 2واریماکس

درصد واریانس کل نمونه را تبیین می کردند. ماتریس عاملی این  924/59مدنظر قرار گرفتند. در مجموع این چهار عامل 

ها بر اساس اندازه آمده است. گویه 3آن در جدول ( ) 3ریماکس همراه با میزان اشتراکاتتحلیل پس از چرخش وا

 اند.ضرایب، جهت تفسیر بهتر مرتب شده

 

 پس از چرخش واریماکس SES-4DSماتریس ساختار عاملی پرسشنامه  (3جدول

ره
ما

ش
 

 هاگویه
 ماتریس ضرایب ساختاری

 1 2 3 4 

 عامل اول: مشارکت عاملی

4 
ه کنم سعی دارم آنچه که نویسنده متن قصد داشتوقتی مطالعه می

 بیان کند، را درک کنم و بفهمم.
764/0 043/0 032/0- 052/0 590/0 

 570/0 100/0 078/0 -073/0 741/0 .دارم دانم و با آن احساس یکی بودنمدرسه مان را جزیی از خودم می 8

 584/0 116/0 165/0 -017/0 737/0 .دهمیها به معلمانم پیشنهاداتی مچگونه بهتر شدن کالس من درباره 20

 521/0 051/0 172/0 -023/0 699/0 پرسم.در طول کالس، زیاد از معلمانم سوال می 16

12 
ی ها حاضر نمها، با اینکه در مدرسه هستم ولی سرکالسبعضی وقت

 454/0 109/0 005/0 -057/0 662/0 *شوم.

 عامل دوم: مشارکت شناختی

 660/0 071/0 -025/0 796/0 -144/0 *های درس را به هم می زنم.عمداً کالس 13

17 
ا بمن در مورد چیزهایی که دوست دارم یا دوست ندارم با جزئیات 

 کنم.معلمانم صحبت می
019/0- 787/0 226/0 038/0 673/0 

 630/0 -051/0 106/0 773/0 136/0 م مرا دوست دارند.کنم در این مدرسه، دیگران هفکر می 9

 577/0 104/0 -041/0 741/0 -125/0 *مدرسه من مکانی است که در آن احساس تنها بودن می کنم. 1

5 
 مرتب ام را بطورهای کالسیحتی زمانی که امتحان ندارم هم.یادداشت

 کنم.مرور می
090/0 709/0 187/0 144/0- 567/0 

 عامل سوم: مشارکت عاطفی

 672/0 036/0 780/0 156/0 194/0 ام طرح و برنامه ریزی قبلی دارم.برای انجام تکالیف درسی 2

 633/0 234/0 757/0 024/0 -062/0 *گاهی نسبت به معلمانم بی ادبی و گستاخی دارم. 14

 632/0 204/0 712/0 155/0 245/0 گذارم.چیزهایی که به آن عالقمندم را با معلمانم در میان می 18

10 
دیگر  گیرم به آموخته هایم درکنم آنچه در یک کالس یاد میسعی می

 ها ربط بدهم.کالس
226/0 007/0 663/0 025/0- 491/0 

6 
مدرسه من جایی است که در آن احساس محدود شدن و کناره گیری 

 481/0 148/0 662/0 111/0 -091/0 *دارم.

                                                        
1 . principal component analysis 
2 . Varimax rotation 
3 . communalities 
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 کت رفتاریعامل چهارم: مشار

ره
ما

ش
 

 هاگویه
  

 ماتریس ضرایب ساختاری
   1 2 3 4 

 732/0 848/0 100/0 -003/0 -048/0 *کنم.بدون هیچ دلیل موجهی گاهی از مدرسه غیبت می 11

 705/0 830/0 059/0 -113/0 -008/0 *های درس، حواسم پرت میشه و جمع نیست.در کالس 15

 576/0 671/0 140/0 064/0 319/0 کنم.مدرسه من جایی است که در آن به راحتی دوست پیدا می 7

3 
های بیکاری، زمان زیادی را صرف جستجوی مطالب و در وقت

 کنم که در کالس درس مورد بحث قرار گرفته است.موضوعاتی می
365/0 162/0 240/0 606/0 584/0 

 654/0 605/0 227/0 002/0 487/0 کنم.های کالسی شرکت میبرای بیان نظرات و عقایدم در بحث 19

 -- 731/1 077/2 165/3 012/5 های ویژه عامل های استخراج شدهارزش

 درصد واریانس تبیین شده عامل های استخراج شده
059/20 

825/

15 
385/10 655/8 -- 

 -- 792/2 872/2 019/3 302/3 ارزش های ویژه عامل های چرخش یافته

 -- 960/13 362/14 093/15 508/16 درصد واریانس تبیین شده عامل های چرخش یافته
 های منفی که قبل از تحلیل رمزگذاری مجدد شدند.گویه* 

 

( مدل تحلیل SES-4DSهای مقیاس )، به منظور تأیید ساختار عامل18افزار آموس نسخه در ادامه با استفاده از نرم

رباره دای است، ی ویژهیید ساختار عاملعاملی تأییدی نیز به کار گرفته شد. در تحلیل عاملی تأییدی، که هدف پژوهشگر تأ

-زهرهای اندایانس متغیشود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کووارای بیان میها فرضیهتعداد عامل

 (.1383گیرد )سرمد، بازرگان و حجازی، گیری شده مورد آزمون قرار می

( در سطح سوال بود و فرض شد که سواالت SES-4DSمکنون ) مدل ایجاد شده برای این مطالعه شامل مدل ساختار

های مجذور کای، شاخص ، شاخص1های برازش مطلقبه اندازه کافی چهار عامل آنرا تبیین خواهند کرد. از بین شاخص

-، شاخص تاکر3های برازش تطبیقی؛ از شاخص(AGFI)( و شاخص نیکویی برازش اصالح شده GFI) 2نیکویی برازش

، شاخص مجذور کای اصالح شده و ریشه 6های مقتصد(؛ از جمله شاخصCFI) 5( و شاخص برازش تطبیقیTLI) 4لویس

 آمده است. 4( مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل در جدول RMSEA) 7دوم میانگین مربعات خطای برآورد

 

 ( در تحلیل عامل تأییدیSES-4DSهای نیکویی برازش مقیاس )(. آماره4جدول

 df /df GFI AGFI CFI TLI NFI RMSEA  مدل

 064/0 898/0 906/0 919/0 916/0 928/0 014/2 164 776/341 مرتبه اول

 

                                                        
1 . absolute fit indices 
2 . goodness of fit index 
3 . comparative fit indices 
4 . Tucker-Lewis Index 

5. Comparative Fit Index 
6 . parsimonious fit indices 
7 . root mean squared error of approximation 
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زه ه را انداآورد شدترین آماره برازش، آماره مجذور خی است، این آماره، میزان تفاوت ماتریس مشاهده شده و برمهم

شود و تقسیم می جه آزادیهای با حجم باال، بر درنه بسیار حساس است و بنابراین در نمونهگیرد. این آماره به حجم نمومی

مقدار کمی بیشتر  شود، اینمشاهده می 3گونه که در جدول شود. همانکمتر باشد، مناسب قلمداد می 2در صورتی که از 

اخص شد. مقدار دهنار عامل رابطه نشان میدهد که سواالت در این مدل به طور معناداری با چهاست و نشان می 2از 

RMSEA لی را خطاهای معقو ،08/0به پایین است و مقادیر باالتر از  05/0هایی که برازش بسیار خوبی دارند، برای مدل

زندگی خوبی توان گفت برااست، می 064/0دهند. از آنجا که این مقدار در پژوهش حاضر در جامعه آماری نشان می

نها به یک دارای دامنه صفر تا یک هستند؛ هر چه مقدار آ NFIو  CFI ،GFI ، AGFIهای ه است. شاخصمشاهده شد

است و  90/0یشتر از بها مقدار این شاخص 3تر مدل داللت دارند، که با مشاهده جدول تر باشد بر برازندگی مطلوبنزدیک

گرفت.  أیید قرارهای اشاره شده، مدل مورد تبه شاخصبندی کلی، با توجه داللت بر برازندگی خوب مدل است. در جمع

 دهد.ن می( را در سطح سوال به تفکیک چهار عامل آن نشاSES-4DSساختار مکنون مقیاس ) 2شکل 

 
 ( در سطح سوال برای چهار عامل مقیاسSES-4DSساختار مکنون مقیاس ) (2شکل 
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و  Tرد، ارزش ر برآو، بار عاملی استاندارد شده، خطای معیابرخی پارامترها، شامل بار عاملی غیراستاندارد 5جدول 

-اشاره می مقیاسهدهد؛ این پارامترها به مناسب بودن یا نبودن سواالت هر خردمجذور همبستگی چندگانه را گزارش می

 ست. ( معنادار اP<01/0ها در سطح )دهد که همه بارهای عاملی سوالدر این جدول نشان می Tکنند. ارزش 

 

های ال، و مجذور همبستگی سوT(. بار عاملی غیراستاندارد و استاندارد، خطای معیار برآورد، ارزش 5جدول

 پرسشنامه

 سوال عامل
بارعاملی 

 غیراستاندارد
b 

بارعاملی 

 شدهاستاندارد
B 

خطای 

معیار 

 شدهبرآورد

 Tمقدار 

مجذور 

همبستگی 

 چندگانه

 شناختی

17 000/1 785/0 --- --- 617/0 

13 871/0 709/0 067/0 066/13 503/0 

9 864/0 707/0 066/0 026/13 500/0 

5 799/0 656/0 066/0 091/12 430/0 

1 739/0 639/0 063/0 770/11 409/0 

 عاطفی

18 000/1 756/0 --- --- 572/0 

14 915/0 673/0 077/0 916/11 453/0 

10 767/0 573/0 075/0 203/10 329/0 

6 745/0 555/0 075/0 878/9 308/0 

2 874/0 750/0 067/0 082/13 563/0 

 رفتاری

19 000/1 815/0 --- --- 664/0 

15 671/0 564/0 062/0 757/10 319/0 

11 772/0 587/0 069/0 231/11 344/0 

7 917/0 731/0 064/0 341/14 534/0 
3 797/0 760/0 053/0 947/14 577/0 

 عاملیتی

20 000/1 740/0 --- --- 548/0 

16 836/0 678/0 071/0 745/11 459/0 

12 886/0 622/0 082/0 863/10 387/0 

8 882/0 669/0 076/0 604/11 447/0 

4 814/0 675/0 070/0 704/11 456/0 

 

، کنود و مویود برازنودگی و مناسوب بوودن مودل اسوتگزارش موی 4و هماهنگ با مدلی که جدول  5بر اساس جدول 

 .شوندها مناسب تشخیص داده میگیری سازهپارامترهای اندازه
 

 و نتیجه گیريبحث 
این پژوهش با هدف بررسی الگوی چهار بُعدی مفهوم مشارکت فعال در مدرسه و در قالب یک مطالعه اعتباریابی به 

( 2016اس توسط ویگا )آموزی ایرانی پرداخت. این مقی( در جامعه دانشSES-4DS)بررسی ساختار عاملی مقیاس 

آموزی پرتغال و ایتالیا مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از ساخته شد و ساختار چهار عاملی آن در جامعه دانش
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آموزی اند در جامعه دانشهای آن گونه که سازندگان ابزار نشان دادهمقیاسمطالعه حاضر نیز نشان داد که ابعاد و خرده

های برازش مدل تاییدی مقیاس از مطلوبیت مناسبی برخوردار است. این ساختار چهار شود و شاخصرار میایرانی نیز تک

های به مقیاسکنند که مقدار قابل توجهی است. تعداد خردهدرصد واریانس را تبیین می 60عاملی در مجموع نزدیک به 

( و 2018(، مامیلی و پاسینی )2016در مطالعات ویگا ) های به دست آمدهمقیاسدست آمده در این پژوهش با تعداد خرده

(، اسکینر و 2000( همخوان است. در حالی که با الگوهای دو عاملی مارکس )1394رود )دیزهخانی، زمانپور و مرادیانی

تک  ( و یا الگوهای2011( و وانگ و همکاران )2004(؛ همچنین، الگوهای سه عاملی فردریک و همکاران )1993بلمنت )

 ( ناهمخوان است.2010( و پری و همکاران )2009عاملی دیلی و همکاران )

وع رسی قرار گرفت که در مجم( نیز با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد برSES-4DSهمسانی درونی مقیاس )

دهد که ضرایب یدامنه رضایت بخشی را نشان دادند. پیشینه پژوهشی نشان م 83/0-79/0ضرایب به دست آمده در بازه 

 های خود گزارشی مشارکت فعال در مدرسه در الگوهای مختلف، متنوع و متغیر است.پایایی در مقیاس

ر است آموزی ایران برخورداانشدهای روانسنجی )روایی و پایایی( در جامعه ( از ویژگیSES-4DSدر مجموع مقیاس )

هشگران و وسط پژوتشارکت فعال در مدرسه با الگوی چهار وجهی، تواند به عنوان ابزاری معتبر جهت بررسی سازه مو می

ه رو هایی روبحدودیتممتخصصان علوم تربیتی و روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد. ولی با این وجود این پژوهش نیز با 

 شود.ن میر نمایاها به ویژه در زمینه بررسی انواع روایی یک مقیاس که فرایندی مستمر است بیشتاست. این محدودیت

 هایافته زمانی عالوه بر این در این پژوهش پایایی مقیاس تنها به روش همسانی درونی بررسی شد و درد زمینه ثبات

مقطع  آموزیشای تصادفی و معرف از جمعیت داناطالعات چندانی در دسترس نیست. از سویی هرچند سعی شد که نمونه

یم مبنابراین تع آموزی متوسطه ایران نباشد،د نمونه حاضر معرف کل جامعه دانشمتوسطه استفاده شود ولی امکان دار

رار یابی و تکاعتبار های پژوهشی به منظور تکمیل فرایندنتایج آن باید با احتیاط صورت پذیرد. براین اساس تدارک طرح

 شود.های فعلی به عنوان یک ضرورت پیشنهاد میها برای تایید یافتهبعضی پژوهش

ه بوفاده بورد توا های این پژوهش در کمک به روانشناسان مدرسه و متخصصان امور تربیتی استتوان از یافتهدر پایان می

هوا ابی کننود. آنآموزان را ارزیوهای آموزشی، به شکلی متناسب، مشارکت فعال در دانشعنوان اولین گام در طراحی مداخله

آمووز در کودام بُعود یوا انشد( به شکلی اختصاصی تعیین کنند که SES-4DS)توانند با استفاده از فرم فارسی مقیاس می

جورای ایون مقیاس دارای کمبود یا عدم مشارکت است و اقدامات الزم را طرح ریوزی کننود. کوتواه بوودن و سوهولت اخرده

 .تواند شرایط استفاده از آن را در جامعه پژوهشی به طور گسترده تسهیل کندمقیاس می
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