
 (2002؛براون و ایوانز )پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه 

( طراحی و اعتباریابی  شده است. 2002پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه: پرسشنامه احساس تعلق توسط براون و ایوانز )

(، مخالفم 1ای )طیف لیکرت(، از کامالً مخالفم )ماده است که بر اساس یک مقیاس پنج درجه 16این پرسشنامه دارای 

 ( درجه بندی شده است. 5( و کامالً موافقم )4( موافقم )3(، نظری ندارم)2)

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 و افراد همسان از گروهی یا دیگری شخص با را خود افراد آن، موجب به که است فرآیندی تعلق احساس احساس تعلق:

 یکی حس .می کند عمل مشترك فعالیت و اقدام برای افراد انگیزش روی بر تأثیرگذار منبع یک مانند و .بینند یم همانند

 گردد، دسته و جمع و منافع اهداف تابع افراد شخصی منافع و اهداف که شود می سبب انسانی دسته و جمع یک با بودن

راهبردی  (.1984دهد) کرامر ،  افزایش می را مشترك درك و فهم براساس مشترك و جمعی اقدام احتمال نتیجه در که

های مدارس، ترتیبات سازمانی مدارس، محیط فیزیکی، رویکردهای یاددهی و یادگیری و بطور است که ساختار سیاست

کلی کلیه اموری که منعکس کننده ارزش مشارکت، دموکراسی و دخالت در جریان آموزش را تحرك وا می 

 (.1393د)منیعی،دار

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 دهد.(می2002های که آزمودنی به پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز )احساس تعلق: عبارت است از پاسخ

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت منبع مولفه

 16-1 (2002؛ یوانز)براون و ا احساس تعلق

 

 پاسخگوی گرامی

شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم 

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید



 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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      من در این مدرسه می توانم موفق شوم 1

      در مدرسه ی ما پیروی از مقررات، کار ارزشمندی است 2

      فعالیتهای مدرسه به کارهایی که من خارج از مدرسه انجام می دهم کمک می کند 3

      دست پیدا کنممن می توانم از طریق این مدرسه به هدف های خود  4

      در مدرسه ی ما بزرگساالن )مدیر و معلمان( به خواسته های دانش آموزان توجه می کنند 5

      در مدرسه ی ما بزرگساالن )مدیر و معلمان( به خواسته های دانش آموزان عمل می کنند 6

      مدیر مدرسه ی ما نظر دانش آموزان را در مورد مسائل مدرسه می پرسد 7

      در مدرسه ی ما امکان شرکت دانش آموزان در تصمیم گیری ها وجود دارد 8

      من می توانم در این مدرسه، خودم باشم 9

      من به این مدرسه احساس تعلق می کنم 10

      من در این مدرسه دوستانی دارم 11

      مدرسه احساس راحتی می کنممن از صحبت کردن در مورد مشکالتم با معلمان این  12

      قوانین این مدرسه عادالنه است 13

      ما وقت کالس ها را تلف نمی کنیم 14

      در مدرسه ی ما همه ی دانش آموزان از هر قوم و نژادی مورد احترام هستند 15

      ها کمک کندوقتی برای دانش آموزان اتفاق غیرمترقبه ای رخ می دهد، کسی هست به آن  16

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.



A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 ردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول. وارد ک

( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر سوم. حاال شما هم مولفهمرحله 

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

ا با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی ر

 بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال مخالفم مخالفم ایتا اندازه موافقم کامال موافقم گزینه  

 1 2 3 4 5 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت های به دست آمده بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

پرسشنامه  10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1د سواالت پرسشنامه* تعدا

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره



16 48 80 

  خواهد بود. 80  و حداکثر  16 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن  16 امتیازات خود را از 

 

  ضعیف می باشد. تعلق به مدرسه احساسباشد،  میزان  32 تا   16در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 

 در سطح متوسطی می  احساس تعلق به مدرسهباشد،  میزان    48تا   32 در صورتی که نمرات پرسشنامه بین

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. احساس تعلق به مدرسه باشد،  میزان 48 در صورتی که نمرات باالی 

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. ، مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری :روایی ابزار سنجش

تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد های نامناسب و ناکافی میاهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری

 (. 1390، )خاکی

دادند، در ساختار عاملی ، با به کارگیری روش تحلیل عاملی، مورد تایید قرار  روایی را از طریق (، 2002براون و ایوانز )

 و اساتید دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393منیعی) پژوهش

 سؤاالت بودن فهم قابل و بودن واضح ، سؤاالت بودن مربوط مورد در آنها از و.  است شده استفاده کارشناسان و متخصصین

 و شد خواهی نظر ، دهد می قرار سنجش مورد را آنها و است مناسب تحقیقاتی پرسشهای برای سؤاالت این آیا اینکه و

 .   گردید اعمال پرسشنامه در نظر مورد اصطالحات

اند پدیده مورد نظر تهیه شدهها و معیارهایی است که در راه سنجش میزان دقت شاخص، منظور از اعتبار )پایایی(

، روش گوتلن، های مختلفی وجود دارد. روش آلفای کرونباخبرای بررسی همسانی درونی آزمون روش(. 1390، )ساروخانی

 .ها هستنداین روشریچادسون از جمله -روش کودر، روش موازی محدود، روش دو نیمه کردن

ذکر کرده اند. لوکاس،  86/0س را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر با (، ضریب پایایی این مقیا2002براون و ایوانز ) 

تا  76/0های آن را بین و ضرایب پایایی خرده مقیاس 76/0( ضریب پایایی این مقیاس را برابر با 2010روالسون و هررا )

گزارش کردند و 77/0اس را برابر با ( نیز ضریب پایایی این مقی2006گزارش کردند. به عالوه، تامسون و همکاران ) 77/0

حاضر برای بررسی همسانی  (1393منیعی) پژوهشایران در . در (1393)به نقل از منیعی، ساختار عاملی آن را تایید کردند

 به دست آمد.  84/0درونی این ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برابر 

 الفای کرونباخ الفای قابل قبول هاالتعداد سو متغیر

 84/0 7/0 16 احساس تعلق به مدرسه
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