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 آموزان  در دانش) SBQ( پيوند با مدرسه ي نامه پرسشسازي  ساخت و آماده
  4اي جواد اژه و 3محمود قاضي طباطبايي ،2الهه حجازي ،1علي رضايي شريف

  

  هچكيد
درسه هدف پژوهش حاضر آموزان با م اي براي سنجش پيوند دانش نامه پرسشسازي  ساخت و آماده

 آموزان آماري نيز، دانش ي آميخته و جامعه تحقيق مطالعه روش اين در مورد استفاده تحقيق روش. بود
اي به حجم   كانوني نمونهي در بخش مصاحبه.  بودند1389-90تحصيل  سال  مقاطع شهر اردبيل دري كليه

 هدفمند از مدارس مناطق ي زان به شيوهآمو از دانش)  دختر42 پسر و 42( نفر 84 گروه با حضور 12
در ادامه و در بخش كمي اين .  نفري مورد مصاحبه قرار گرفتند7هاي  و در گروهشد مختلف شهر انتخاب 

نتايج حاصل از . اي متناسب انتخاب شدند اي طبقه گيري خوشه  نفر به صورت نمونه1071مطالعه 
هاي مربوط به  بررسي.  آمددست به 93/0اي كرونباخ اعتبارسنجي به شيوه همساني دروني بر اساس آلف

.  مذكور بودي نامه پرسش پيوند با مدرسه مؤيد روايي ي نامه پرسش روايي محتوا، پيش بين و سازه
 دلبستگي به :هاي حاصل از تحليل عاملي اكتشافي و تائيدي نشان داد كه پيوند با مدرسه از شش عامل يافته

ه از بعد سازماني، دلبستگي به كاركنان مدرسه، مشاركت در مدرسه، باور و معلمان، دلبستگي به مدرس
  .تعهد به مدرسه تشكيل شده است

  

  آموزان  پيوند با مدرسه، دانشنامه پرسشساخت و اعتباريابي،  :هاي كليدي واژه

                                                                                                                            
   ((rreezzaaeeiisshhaarriiff@@uummaa..aacc..iirr))                                                      يلي  دانشگاه محقق اردب،استاديار گروه علوم تربيتي:  رابطي  نويسنده-1

            دانشگاه تهران،سي تربيتي و مشاورهشنا روان دانشيار گروه -2
              دانشگاه تهران، دانشيار گروه جمعيت شناسي-3
   دانشگاه تهران،ربيتي و مشاورهسي تشنا روان دانشيار گروه -4

  12/6/92: تاريخ دريافت مقاله
  21/12/92: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه
تحصيلي هاي زندگي   اشاره به ارتباطاتي دارد كه فرد با مدرسه و ديگر جنبه1پيوند با مدرسه

و اولسنر، ليپولد و ) 2004 (3، باتيستيچ، اسكاپز و ويلسون)2003 (2مادوكس و پرينز. دارد
ها و باور نسبت به  پيوند با مدرسه را شامل مشاركت در مدرسه، تعهد به ارزش) 2010 (4گرينبرگ

پيوند با مدرسه را احساس ) 1999 (5همچنين آندرمن و آندرمن. اند مدرسه تعريف كرده
پيوند با مدرسه . دانند  مي  آموزان از مورد احترام واقع شدن و احساس راحتي در مدرسه نشدا

آموزان با مدرسه استفاده  يك اصطالح گسترده است كه براي توصيف روابط دانشي دهنده نشان
 يا كـنترل 6اولين درك جامع در مورد پيوند با مدرسه براساس نظريه پيوند اجتماعي. شده است

 پيوند با مدرسه نتيجه چهار عامل ي در اين نظريه. سازي شده استمفهوم )1969 (7اعي هيرشياجتم
از نظر هيرشي هر كدام از اين عناصر . دلبستگي، تعهد، مشاركت و باور به مدرسه ذكر شده است

جديد  نظريه در. همبستگي بااليي با بقيه دارد و تضعيف يك عنصر به تضعيف بقيه خواهد انجاميد
. پيوند با مدرسه نتيجه خود كنترلي فرد در نظر گرفته شده است) 1990( و هيرشي 8گات فردسون

، در پيوند با مدرسه نيز دچار مشكل دارندآموزاني كه خود كنترلي پائيني  طبق اين نظريه دانش
 كه گسترش يافته نظريه كنترل است، فرصت براي درگيري يا 9در مدل رشد اجتماعي. خواهند شد

 سه عامل ضروري در پيوند با 12ها  و تقويت اين مشاركت11، مهارت براي مشاركت10شاركتم
                                                                                                                            
1. School bonding 
2. Maddox & Prinz 
3. Battistich, Schaps & Wilson 
4. Oelsner, Lippold & Greenberg 
5. Anderma  & Anderman 
6. Social bonding 
7. Hirschi's social control theory 
8 . Gottfredson 
9. Social Development Model 
10. Opportunities for Involvement 
11. Skills for Involvement 
12. Reinforcement for the Involvement 
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). 1996، 1كاتاالنو و هاوكينز( كه بعد كليدي در مدل رشد اجتماعي مشاركت است استمدرسه 
اساس نظري ديگر در توضيح پيوند با مدرسه نظريه يادگيري اجتماعي است كه پيوند با مدرسه را 

شان در انجام دادن رفتارهاي موفقيت آميز در مدرسه  ها يا اثربخشي ي افراد از شايستگينتيجه ارزياب
  ). 1977، 2بندورا(داند و بر پايه همين نظريه بر خودكار آمدي تاكيد شده است  مي

آموزان با  آموزان دارد و اهميتي كه پيوند دانش نقشي كه مدرسه در رشد رواني اجتماعي دانش
تواند داشته باشد، ضرورت  هاي اجتماعي مي ت تحصيلي و پيشگيري از انحرافمدرسه در پيشرف

آموزان ايراني را آشكار  گيري پيوند با مدرسه در بين دانش اي معتبر براي اندازه نامه پرسشساخت 
گيري پيوند با مدرسه مفاهيمي چون  دهد در اندازه  پژوهشي نشان ميي بازبيني پيشينه. سازد مي

؛ پناغي؛ احمد 2002، 5؛ مك نيلي، نان ماكر و بلوم2010، 4واترز و كراس (3مدرسهارتباط با 
، 9ما (8، تعلّق)2002، 7براون و اونز (6، وابستگي)1389آبادي؛ زاده محمدي و پشت مشهدي، 

مطرح ) 2004، 12فردريك، بالمنفيلد و پاريس( در مدرسه 11و درگيري) 2000، 10؛ استرمن2003
لذا چارچوب نظري تحقيق حاضر . اند ات مبتني بر رويكرد نظري واحدي بودهاند و اين مطالع شده

اي معتبر براي  نامه پرسش به ساخت 13يك نظريه تلفيقي است و با استفاده از روش تحقيق آميخته
  .پردازد آموزان با مدرسه مي اندازه گيري پيوند دانش

                                                                                                                            
1. Catalano & Hawkins 
2. Bandura 
3. Connectedness to school 
4. Waters & Cross 
5. McNeely, Nonnemaker & Blum 
6. Connection to school 
7. Brown & Evans 
8. Belonging to school 
9. Ma 
10. Osterman 
11. Engagement  
12. Fredericks, Blumenfeld & Paris 
13. Mixed Method 
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  روش 
وع اكتشافي و مدل قيق آميخته از نها روش تح روش تحقيق مورد استفاده از نظر نوع داده

 كه در سال ،آموزان شهر اردبيل  دانشي  آماري اين مطالعه را كليهي جامعه. ساختن ابزار است
اي به  در بخش مصاحبه كانوني نمونه. دهد  مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي89–90تحصيلي 

وزان پنجم ابتدائي، سوم راهنمائي آم از دانش)  دختر42 پسر و 42( نفر 84 گروه با حضور 12حجم 
 هدفمند از مدارس مناطق مختلف شهر انتخاب و در ي به شيوه)  نفر28از هر مقطع (و سوم متوسطه 

)  پسر475 دختر و 596( نفر 1071در بخش كمي نيز .  نفري مورد مصاحبه قرار گرفتند7هاي  گروه
به )  نفر346(و سوم متوسطه )  نفر386 (، سوم راهنمائي) نفر337(آموزان پنجم ابتدائي  از دانش

در مرحله اول براي ساخت . اي متناسب با حجم انتخاب شدند اي طبقه گيري خوشه صورت نمونه
هاي كانوني و از ابزار مصاحبه نيمه ساختار يافته   از روش گروهSBQ(1( پيوند با مدرسه نامه پرسش

 نظران صاحب نظر و تحقيق موضوع با مرتبط اتادبي براساس مصاحبه تسؤاالدر ابتدا . استفاده شد
 گذاري كد قالب آموزان، متن مصاحبه در مصاحبه با دانش اجراي از متخصصان تدوين و پس و

 از روي كدهاي نامه پرسش ي هاي اوليه سؤالقرار گرفت و   تحليل و و محوري مورد تجزيه آزاد
گرديد  نفري اجرا 100روي نمونه  تهيه و لسؤا 70 اوليه با ي نامه پرسش.  آمده نوشته شددست به

اين .  آمددست به نهايي سؤال 40عمل آيد و در نهايت بعد از تحليل عاملي  هتا تصحيحات الزم ب
، )9 تا 1هاي  سؤالاز ( آيتمي پيوند با مدرسه را در شش عامل دلبستگي به معلم 40 نامه پرسش

، )25 تا 20هاي  سؤالاز (ستگي به كاركنان مدرسه ، دلب)19 تا 10هاي  سؤالاز (دلبستگي به مدرسه 
از (و تعهد به مدرسه ) 37 تا 32هاي  سؤالاز (، باور )31 تا 26هاي  سؤالاز (مشاركت در مدرسه 

 نامه پرسشاندازه گيري مي كند و نمره كل از مجموع نمرات حاصل شده ) 40 تا 38هاي  سؤال
 و پاسخ به هر عبارت در يك مقياس كنند ميتكميل ان آموز دانش را نامه پرسش. آيد  ميدست به

  . است) 5(تا هميشه ) 1(اي از هرگز   درجه5ليكرت 
                                                                                                                            
1. School Bonding Questionnaire 
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  نتايج
  .  آورده شده است1اطالعات حاصل از تحليل توصيفي نتايج به تفكيك جنسيت در جدول 

  
  * پيوند با مدرسهنامه پرسشميانگين و انحراف معيار نمرات مؤلفه هاي . 1جدول

 نامه پرسش  جنسيت
  )n= 475(پسر   )n= 596(دختر 

  )n= 1071(كل 

 27/27)31/9( 96/25)12/9( 32/28)33/9( دلبستگي به معلم

 99/32)08/8( 93/31)13/8( 83/33)95/7( دلبستگي به مدرسه

 02/15)99/5( 06/15)87/5( 98/14)09/6( دلبستگي به كاركنان

 02/18)02/5( 74/17)07/5( 25/18)5( مشاركت در مدرسه

 50/22)63/5( 73/21)96/5( 12/23)27/5( باور

 76/11)80/2( 65/11)86/2( 85/11)75/2( تعهد در مدرسه

 59/127)36/28( 10/124) 26/28( 38/130)16/28( پيوند با مدرسه
  است SBQ اعداد خارج از پرانتز بيانگر ميانگين و اعداد داخل پرانتز بيانگر انحراف استاندارد نمرات مؤلفه هاي*
  

 از نامه پرسشآموزان دختر در كل   آمده است، ميانگين نمرات دانش1كه در جدول  چنان
هاي پيوند با مدرسه نيز بجز دلبستگي به كاركنان،  مؤلفهدر ساير . ميانگين پسران بيشتر است

 . آموزان دختر بيشتر است ميانگين نمرات دانش

هاي آن از  مؤلفه و نامه پرسشاني دروني كل ، همسSBQبه منظور كسب اطمينان از اعتبار 
 نامه پرسشضريب آلفاي كرونباخ براي كل . طريق محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ برآورد گرديد

هاي دلبستگي به معلم، دلبستگي به مدرسه، دلبستگي به كاركنان مدرسه، مشاركت در  مؤلفهو 
 آمد كه با دست به 70/0 و 73/0، 73/0، 81/0، 80/0، 88/0، 93/0مدرسه، باور و تعهد به ترتيب 

  . است، قابل قبول 70/0توجه به ضريب مالك 
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 مورد بررسي قرار 2، پيش بين و سازه1، روايي محتواSBQبه منظور كسب اطمينان از روايي 
سي تربيتي و تعليم و شنا روان نفر متخصص 5 نظرخواهي از ي واسطه هروايي محتوا ب. گرفته است

 به لحاظ محتوايي، ابزاري روا SBQاز نظر متخصصان مربوطه، . ررسي قرار گرفتتربيت مورد ب
 روايي پيش بين نيز همبستگي بين ميانگين تحصيلي با پيوند به ي جهت محاسبه. تشخيص داده شد

 ، 24/0، 16/0، 26/0 34/0 ، 31/0مدرسه و شش خرده آزمون آن محاسبه شد كه بترتيب برابر با 
  .  معني دار هستند01/0 آمد كه در سطح دست به 16/0 ، 16/0

 چرخش ي  به شيوه3 مورد تحليل عاملي اكتشافينامه پرسشدر بررسي ساختار عاملي، سؤاالت 
 و مقدار آزمون كرويت 93/0 براي اين تحليل KMO 5ضريب .  قرار گرفت4هاي اصلي مؤلفه
 مورد تأييد P>01/0ير در سطح ي مقدار اخدار معني به دست آمد، كه 799/15073 برابر 6بارتلت

 درصد از 11/49نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي نشان داد، شش عامل مجموعاً . واقع گرديد
در اين تحليل مشخص گرديد، عامل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم . كنند واريانس كل را تبيين مي

 درصد از واريانس كل 15/3 و 73/3، 44/4، 01/5، 22/6، 54/26و ششم به ترتيب تبيين گر 
  . ن گرديدي تعي4/0در اين تحليل، مقدار بار عاملي مورد قبول . باشند مي

                                                                                                                            
1. Content Validity 
2. Construct Validity 
3. Exploratory Factor Analyze 
4. Principle Component 
5. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
6. Bartlett’s Test of Sphericity 



   Journal of school psychology, Spring 2014                                     1393شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.3, No.1/55-67                                                                                55-1/67ي  ، شماره3ي  دوره       

 61

  SBQ سؤال 40هاي اصلي با چرخش واريماكس براي  تحليل مؤلفه. 2جدول

 محتوارديف
دلبستگي 
 به معلم

دلبستگي 
به مدرسه

 دلبستگي به
 كاركنان

 مشاركت در
 مدرسه

 تعهد بهباور
مدرسه

            72/0  كنم با معلم احساس راحتي مي  1
           71/0  دنكن  را درك مين مانمعلم  2
           70/0  كنم مي مشورت معلم با ام شخصي مشكالت مورد در غالباً  3
           69/0  معلم من با من خوب است  4
           62/0  مهم است خيلي برايم مسائل مورد در معلم نظر  5
       62/0 ذاردگ معلم به ما احترام مي 6
       61/0  كنند  ميم در انجام تكاليف كمكانمعلم 7
       55/0 گذارند فرق نميآموزان  دانشبين معلمان  8
      54/0  آموزان رضايت دارم از برخورد معلمان اين مدرسه با دانش 9

      68/0    از حضور در مدرسه راضي هستم 10
     65/0    كنم در مدرسه احساس امنيت مي 11
     63/0   كنماز مدرسه غيبت نمي  12
     62/0   كنم  ميدر مدرسه احساس راحتي 13
     62/0   گيرم در مدرسه مطالب زيادي ياد مي  14
     61/0   برم هاي درسي لذت مي از خواندن كتاب  15
     48/0    دارم را دوستهاي درسي كتاب  16
     44/0   دانم ميمفبد   براي خودم خيليمدرسه را  17
     40/0  دوست دارم وقتم را بيشتر در مدرسه بگذرانم  18
       40/0   كنمدر ايام تعطيل براي باز شدن مدرسه لحظه شماري مي  19
    75/0     درسه احساس امنيت كنممشوند در   باعث ميكاركنان مدرسه  20

يك اندازه دوست آموزان را به در اين مدرسه مديران و معاونان دانش  21
    72/0     دارند

    68/0     كنند  در اين مدرسه در مشكالت مرا ياري ميكاركنان  22

مراجعه مدرسه  معاونيناگر در مدرسه مشكلي داشته باشم بيشتر به   23
    65/0     كنم مي

    58/0   كنم اگر در مدرسه مشكلي داشته باشم بيشتر به مشاور مدرسه مراجعه مي  24
      45/0   كنم اگر در مدرسه مشكلي داشته باشم بيشتر به مدير مدرسه مراجعه مي  25
   76/0     پرسم سر كالس زياد سؤال مي  26
     76/0       كنم هاي علمي، تحقيقي و هنري مدرسه فعاليت مي با گروه  27
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     60/0       عضو تيم ورزشي مدرسه هستم  28

هاي كالسي دعوت   فعاليتهمكالسي هايم از من، براي شركت در  29
     51/0        كنند مي

     49/0        هاي مدرسه را دوست دارم مشاركت در فعاليت  30
      44/0         وجود دارد زيادي جالبهاي در مدرسه فعاليت  31
  60/0        كند تا به يكديگر احترام بگذاريم  به ما كمك مي قوانين مدرسه  32
  57/0         ستندهقوانين مدرسه ما منصفانه   33
  56/0         هاي مدرسه ما شانس خوبي براي پيشرفت و موفقيت دارند بچه  34
  55/0          آموزان است قوانين مدرسه به نفع همه دانش  35
  53/0          كند آموزش خوبي ببينيم مدرسه رفتن به ما كمك مي  36
   53/0          شود تا شغل خوبي پيدا كنيم مدرسه رفتن باعث مي  37
 70/0          در مدرسه برايم مهم است كارها انجام درست  38

 64/0            كنم مياز قوانين مدرسه اطاعت   39

 64/0          كنم تا تمام شود وقتي تكليفي دارم سخت كار مي  40

 صورت 7/8 1 به واسطه تحليل عاملي تأييدي نيز با استفاده از ليزرلSBQوارسي روايي سازه 
هاي   از روش حداكثر احتمال و به منظور بررسي برازش مدل از شاخصبراي برآورد مدل. گرفت

) 2مجذور خي )2χ3، شاخص نسبت مجذور خي دو بر درجه آزادي  
2

df
χ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

، شاخص نيكويي 

، )CFI( 6اي ، شاخص برازش مقايسه)AGFI(5، شاخص نيكويي برازش انطباقي)GFI (4برازش
. استفاده شد) RMR (8و باقيمانده مجذور ميانگين) RMSEA (7خطاي ريشه مجذور ميانگين تقريب

 بر برازش مطلوب و مناسب 87/0 ، 85/0 ، 96/0 بترتيب برابر با CFI ،AGFI ،GFIهاي  شاخص

                                                                                                                            
1. Lisrel   
2. Chi Square 
3. Degree of Freedom (df) 
4. Goodness of Fit Index (GFI) 
5. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
6. Comparative Fit Index (CFI) 
7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
8. Root Mean Square Residual (RMR) 
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 بوده و برازش مطلوب مدل 058/0هر دو برابر با  RMRو  RMSEAهاي  داللت داشته و شاخص
  . نمودار مسير مدل برآورد شده نمايش داده شده است1در شكل . كنند را تأييد ميبرآورد شده 

  
  آموزان نموداز مسير برآورد شده براي پيوند با مدرسه در بين دانش. 1شكل 
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  گيري يجه نتبحث و
 با ميانگين نمرات تحصيلي SBQدر مطالعه حاضر با توجه به ضرايب همبستگي محاسبه شده 

نتايج حاصل از تحليل .  مورد تأييد قرار گرفتSBQ نامه پرسشبين  وايي پيشآموزان، ر دانش
 عاملي نشان داد كه بار عاملي نه سؤال در عامل اول مثبت بوده و عامل دلبستگي به معلم را مي

 معلمان تعريف شده است ي وسيله هسنجند، دلبستگي به معلم شامل درك شدن و حمايت شدن ب
  ). 1992، 1؛ سرنكوويچ و جوردانو2003مادوكس و پرينز، (

دلبستگي . بار عاملي ده سؤال در عامل دوم مثبت بوده و عامل دلبستگي به مدرسه را مي سنجند
سرنكويچ و جوردانو،  (  كند آموز درباره مدرسه دارد، اشاره مي به مدرسه به احساساتي كه دانش

آموز  پردازد و احساسات دانش  واقعي مياين بعد تنها به احساسات نوجوان درباره سازمان). 1992
احساسات در اين بعد شامل حسي از . را درباره آموزگاران، كاركنان يا مديران مدرسه توجه ندارد

قاضي (آرامش در مدرسه است   تعلق داشتن، احساس غرور در مدرسه و همچنين احساس
نتيجه تحليل عاملي ). 1390شريف،  ؛ حاجلو و رضايي1389طباطبائي، حجازي و رضائي شريف، 

نشان داد كه بار عاملي شش سؤال در عامل سوم بار بااليي داشته و عامل دلبستگي به كاركنان 
اين بعد . دلبستگي به كاركنان، احساس درك شدن از سوي كاركنان مدرسه است. ناميده شد

ارتباطات در احترام، اين . دهد دلبستگي، ارتباطي كه افراد با يكديگر دارند را مد نظر قرار مي
قاضي طباطبائي و همكاران، (شود  آموزان براي كاركنان مدرسه منعكس مي عالقه و اعتبار دانش

بار عاملي شش سؤال نيز در عامل چهارم مثبت بوده و عامل مشاركت در مدرسه را نشان ). 1389
قاضي (كند  ميآموز در مدرسه اشاره  مي دهند، مشاركت در مدرسه به ارتباط رفتاري دانش

 مرسوم مدرسه مانند هاي فعاليت در زياد مشاركت، به درگيري). 1389طباطبائي و همكاران، 
 ورزشي هاي تيم در تفريحي و عضويت-برنامه، مسابقات ورزشي فوق هاي فعاليت در شركت
بار عاملي شش سؤال در عامل پنجم مثبت بوده و ). 1992سرنكويچ و جوردانو، (شود  مي مربوط

                                                                                                                            
1 . Cernkovich & Giordano 
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 فرد. ها و هنجارهاي مدرسه است امل باور به مدرسه را نشان مي دهند، باور، همان پذيرش ارزشع
مادوكس و پرينز، (گذارد  مي احترام ها آن به و پذيرد مي را جامعه و قوانين قراردادي هنجارهاي

خاطر  هب) 1994 (1و ويليامز) 1992(سازه باور به مدرسه در مطالعات سرنكويچ و جوردانو ). 2003
 در   . پيوند با مدرسه كنار گذاشته شده است حمايت تجربي كم به عنوان يك بعد مستقل در مطالعه

ها تاكيد  مؤلفه باور و اعتقاد در كنار ساير مؤلفهبر ) 1969(و هيرشي ) 1993 (2حالي كه جنكينز
لي قاضي طباطبائي و شد و با مطالعه قب  باور به مدرسه استخراجمؤلفهدر مطالعه حاضر نيز . دارند

و در نهايت بار عاملي سه سؤال نيز در عامل ششم مثبت بوده و . همخوان است) 1389(همكاران 
 قراردادهاي در شخص كه است گذاري سرمايه تعهد نوعي. عامل تعهد به مدرسه را نشان مي دهند

ويتي كه مدرسه هاي مدرسه و اول تعهد به مدرسه به دلبستگي شخصي به فعاليت. دارد اجتماعي
آموزان با تعهد باال، اهداف، هنجارها و اخالقيات  دانش. كند آموزان دارد، اشاره مي براي دانش

اين ). 2003؛ مادوكس و پرينز، 1992؛ سرنكويچ و جوردانو، 1969هيرشي، (پذيرند مدرسه را مي
  ). 2003؛ مادوكس و پرينز، 1969هيرشي،  (  بعد، تركيبي از رفتارها و باورها است

هـاي   شـود كـه بـا در نظـر گـرفتن مـالك       در مجموع از نتايج پژوهش حاضر چنين استنباط مـي  
گذاري كه از مهمتـرين       و سهولت نمره   نامه  پرسشمربوط به اعتبار، روايي، زمان الزم براي تكميل         

ابـزاري كـامالً     SBQ نامـه   پرسـش ،  )1381هـومن،   (آيد   هاي عملي بودن آزمون به حساب مي       جنبه
با توجه به ميزان اعتبار و روايـي تأييـد      . استآموزان با مدرسه     گيري پيوند دانش   اسب براي اندازه  من

 بـه منزلـه     SBQتـوان از      در پژوهش حاضر و خـصايص رضـايت بخـش آن مـي             نامه  پرسش ي  شده
آموزان به جهت استفاده پژوهشگران، متخصصان تعليم و         ابزاري براي ارزيابي پيوند با مدرسه دانش      

هـاي آتـي بـه بررسـي اعتبـار و            شود در پـژوهش    پيشنهاد مي . مند شد  ربيت و مشاوران مدرسه بهره    ت
ي فرهنگـي، قـوميتي و   هـا  تفـاوت هاي مختلف پرداخته شود و بـه    در شهرها و فرهنگ SBQروايي  

                                                                                                                            
1 . Williams 
2 . Jenkins 
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آمـوزان سراسـر كـشور        در دانـش   SBQترديـد بررسـي مختـصات فنـي          بـي . زباني نيز توجه گـردد    
  . به ابزاري كارآمد در حيطه پژوهش مبدل سازدتواند آن را مي

  منابع
ساخت و اعتباريابي ). 1389(پناغي، ليلي؛ احمد آبادي، زهره؛ زاده محمدي، علي و پشت مشهدي، مرجان 

  .46-55، )1 (16، ي باليني ايرانشنا روان روانپزشكي و ي مجله.  ارتباط با مدرسهنامه پرسش
ي مشكالت يادگيري  نامه سنجي پرسش هاي روان بررسي ويژگي). 1390(شريف، علي  حاجلو، نادر و رضايي

  .24-43، )1(1، هاي يادگيري ناتواني. كلورادو
 اجتماعي پيوند مسألههاي  تئوري آزمون ). 1389(قاضي طباطبائي، محمود؛ حجازي، الهه و رضائي شريف، علي 

  .113-138، )2(1،  بررسي مسائل اجتماعي ايراني نامه فصل .آموزان مقطع ابتدائي   مدرسه در بين دانشبا
  .نشر پارسا: تهران. نامه پرسشفن تهيه تست و : هاي رواني و تربيتي اندازه گيري). 1381(هومن، حيدر علي 

Anderman, L. H. & Anderman, E. M. (1999). Social predictors of changes in students' 
achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 24( 1), 21-37. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavior change. 
Psychological Review, 84, 191-215. 

Battistich, V., Schaps, E. & Wilson, N. (2004). Effects of an elementary school intervention 
on students’ “connectedness” to school and social adjustment during middle school. 
Journal of Primary Prevention, 24, 243-262. 

Brown, R. & Evans, W. P. (2002). Extracurricular activity and ethnicity: Creating greater 
school connection among diverse student populations. Urban Education, 37(1), 41-58. 

Catalano, R. & Hawkins, D. (1996). The social development model: A theory of antisocial 
behavior. In D. Hawkins (Ed.), Delinquency and crime: Current theories (pp. 149-197). 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Cernkovich, S. A. & Giordano, P. C.   (1992). School bonding, race, and delinquency. 
Criminology, 30, 261–291.  

Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C. & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of 
the concept, state of the evidence.Review of Educational Research, 74, 59 – 109. 

Gottfredson, M. & Hirschi, T.   (1990). A general theory of crime. Stanford, CA: Stanford 
University Press.  

Hirschi, T.   (1969). Causes of delinquency. Berkeley, CA: University of California Press.  
Jenkins, P.   (1997). School delinquency and the school social bond. Journal of Research in 

Crime and Delinquency, 34, 337-67.  
Ma, X.   (2003). Sense of belonging to school: Can schools make a difference? Journal of 

Educational Research, 96  (6), 340-349.  



   Journal of school psychology, Spring 2014                                     1393شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.3, No.1/55-67                                                                                55-1/67ي  ، شماره3ي  دوره       

 67

Maddox, s. J. & Prinz, R. J.   (2003). School bonding in children and adolescents: 
Conceptualization, Assessment, and Associated Variables. Clinical Child and Family 
Psychology Review, 6  (1), 31-49.  

McNeely, C. A., Nonnemaker, J. M. & Blum, R. W. (2002). Promoting school 
connectedness: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. 
Journal of School Health, 72(4), 136–146. 

Oelsner, J, Lippold, Melissa A. & Greenberg, Mark, T. (2010). Factors influencing the 
development of school bonding among middle school students. The Journal of Early 
Adolescence. XX(X) 1–25. 

     Accsess from http://jea.sagepub.com/content/early/2010/04/12/0272431610716244 
Osterman, K. (2000). Students’ need for belonging in the school community. Review of 

Education Research, 70, 323-367. 
Waters, S. & Cross, D. (2010). Measuring students’ connectedness to school, teachers, and 

family: validation of three scales. School Psychology Quarterly, 25, 164- 177. 
Williams, J. H. (1994). Understanding substance use, delinquency involvement, and 

juvenile justice system involvement among African American and European American 
adolescents. Unpublished doctoral dissertation, University of Washington. 

 
 
 
 
 



   Journal of school psychology, Spring 2014                                          1393شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.3, No.1/145-153                                                                         145-1/153ي  ، شماره3ي  دوره       

 150

Developing and preparation of school bonding questionnaire 
(SBQ) in students 

 

A. Rezaei Sharif1, E. Hejazi2, M. Gazi Tabatabaei3 & J. Ejei4 
 
Abstract 
 

The aim of the study was to develop a questionnaire for assessing 
students’ school bonding. The method used in this study was mixed research 
method and the research population included all students in all levels of 
Ardebil in 2011-2012 academic year. In the part of focal discussion a 
sample including 12 groups with 84 school students (42 female and 42 
male) were selected in a purposeful manner from schools of different areas 
and were interviewed in groups with seven students. In quantitative 
research, 1071 students were chosen through multiple steps random 
sampling. The result of the validation through internal consistency method 
based on alpha Cronbach was 0.93. Evaluation of the content validity, 
predictive and construct validity of the questionnaire confirmed the validity 
of the questionnaire. The results obtained from exploratory and 
confirmatory factor analyses revealed that School Bonding Questionnaire 
(SBQ) consists of six factors: attachment to teachers, attachment to school, 
attachment to school’s staff, involvement in school, belief and commitment 
to school. 

Key words: construction and validation, school bonding questionnaire 
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