
 
 هاي نوين روانشناختي فصلنامه پژوهش

 

 7931 زمستان 25سال سيزدهم شماره 

 

آموزان متوسطه دوم پژوهش با هدف روانسنجي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي در دانشاين 
شد. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و آزمون سازي بود. جامعه آماري اين پژوهش  انجام

آموزان دختر و پسر متوسطه دوم استان کهگيلويه و بويراحمد در مقطع متوسطه دوم شامل دانش
 7633-7631نفر در سال تحصيلي  60453هاي دهم، يازدهم و پيش دانشگاهي به تعداد شامل پايه

اي اي چندمرحلهگيري خوشهآموز، با استفاده از روش نمونهدانش 7055پژوهش شامل  نمونه بود.
 ها از آماربراي تجزيه و تحليل دادهانتخاب شدند و پرسشنامه اشتياق تحصيلي را تکميل نمودند. 

سازي تعيين روايي، پايايي( استفاده شد. هاي متعارف آزمونييدي و روشأتحليل عامل ت توصيفي
ها از پايايي خوبي برخوردار مقياسخرده نتايج پژوهش نشان داد ضريب آلفاي کرونباخ کل مقياس و

 هاي موازي و همساني دروني پايايي قابل قبوليچنين مقياس به روش دو نيمه کردن و فرمبوده هم
 عاملهاي اصلي و چرخش واريماکس سه لفهؤروش تحليل به منتايج تحليل عاملي به داشته است.

هاي ييدي نيز نشان داد همه شاخصأنتايج تحليل عاملي ت )انرژي، تعهد و جذب( را نشان داد.
توان بيان داشت نسخه فارسي مقياس اشتياق ييد نموده است. لذا ميأنيکويي برازش، مدل را ت
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هاي تحصيلي اسکافيلي، خصوصيات روانسنجي رضايت بخشي در جامعه ايران را دارد، و در موقعيت
 مختلف تربيتي و پژوهشي قابل استفاده است.

 آموزان دانش ؛ييديأتحليل عامل ت ؛اشتياق تحصيلي: 

است که قادر باشند بر  يت مدرن پرورش افراديم و تربيتعل يهااز اهداف مهم نظام يکي
نند، ـغلبه ک يه آسانـب يط اجتماعيمح ره درـروزم يدگـشان در زنشکالتـل و ميمسا

 نقش و يبه اهداف نظام آموزش يابيدست در يام آموزشظن يعنوان رکن اساسهآموزان بدانش
هرچه  يي، شکوفايتيترب و يلحاظ آموزش ن قشر از جامعه ازيدارند. توجه به ا ياژهيگاه ويجا
ت ياهم از يريادگيند يفرا گردد. لذا آنچه دريرا موجب م يتيترب و يشتر نظام آموزشيب

است که  ياگونهبه يريادگيت يو موقع يريادگيط يوردن شراآبرخوردار است فراهم  ياساس
دهد که عوامل يج مطالعات نشان مي(. نتا7631، يني)حس دين دستاوردها حاصل آيبهتر

، افت ين، نداشتن انرژييپا ي، خودکارآمديورز، تعلليت عاطفياز جمله فقر حما يمختلف
شرفت يمانع از پ يمنف يابي، ترس از ارزييگرا، کماليرفتار يريذناپ، انعطافيليتحص

 0در اين زمينه نقش اشتياق تحصيلي(. 0574، 7)پيترنين، ساني شودآموزان ميتحصيلي دانش
واضح است، چرا که  يخوببه ناشتحصيلو وقف  يرومنديذب، نج يهاکه شامل مقوله

اش جهيت بهتر نتيشرفت باالتر و خالقيپ زهيبهتر، انگ يليموزان با عملکرد تحصآدانش
کننده اي مداخلهپويايي و پيشرفت جامعه است، که اين مهم، جهت يافتن علل و عوامل زمينه
 (.0551، 6دراين متغيرها براي هرجامعه و پژوهشگري ارزشمند خواهد بود )دويک و لگت

مختلف در  يهادگاهياز د يآموزان، روشنگر برخدانش يلياق تحصيلذا گفتگو درباره اشت
 و يتارـدگاه رفيآموزان را از دتار دانشـاز معلمان، رف يرخـکه ب يطوراق است، بهيمورد اشت

 تارـرف به يدگاه شناختياز د يو برخ يبه نقش عامل درون يکنند، و برخ يم يبررس يطيمح
 

  

1- Pietarinen & Soini 

3- Dweck & Leggett 

2- Academic Engagement 
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 يدهد الگوهاين مطلب نشان مي(. ا0574 ،7سيدي)رودرجز و بوناک پردازديآموز مدانش
، يلياق تحصياشت يهاهيکه الزم است معلمان درباره نظر وجود دارند يمتفاوت يزشيانگ
ت کنند. رفتار يخود را در مدرسه هدا شند، تا رفتارينديب يلياق تحصياشت يو چگونگ ييچرا

آنان را  يهاتياست که همه فعال يصه مهمياق خصيدهد که اشتيز نشان ميآموز ندانش
رغم يآموزان علازدانش ياري(. بس0553، 0يم و سانيدهد )آونگ، هاشيقرار م تأثيرتحت 

 هايکنند، ولي امتحانات و پرسشها صرف ميها وقت خود را براي خواندن درساينکه ساعت
ا و ياول ين مسئله برايکند و ايجه دلخواه را کسب نميها نتآزمونر يدرکالس و سا يشفاه

دا کردن  علل مشکل يپ ي(. برا7636ا، يدني)نفر و وح باشديآموز قابل تحمل نمخود دانش
وند يگر پيکديره با يک زنجيهمانند  يتيترب يهادهيرا پديک علت بسنده کرد، زيتوان به ينم

 يليافتن علل افت تحصي ين برايل هستند، بنابرايمشکل دخک يوجود آمدن هدارند و در ب
ن علل يتراز مهم يکي يلياق تحصيرد، که عدم اشتيقرار گ يل گوناگون مورد بررسيد مسايبا

(.0553، 6ندرمنينر، فورر، مارچند و کياست )اسک يليافت تحص

خود  يليتحص يانجام کارها ير برايک فراگيکه  يزان انرژيبه م يلياق تحصياشت
، يليشود )اسکافيحاصل شده، اطالق م ييو کارا يزان اثربخشيز ميکنند و نيصرف م

داشته باشند، توجه  يلياق تحصيکه اشت يآموزان(. دانش0553، 4نتو، ساالنوا و بکرينز، پيمارت
مقررات  ن ويدارند، به قوان يريادگيل و موضوعات مورد هدف يبر مسا يشتريتمرکز ب و

ه و نامطلوب اجتناب ـناسازگاران يجام رفتارهاـان دهند، ازيـنشان م يشتريمدرسه تعهد ب
 يلياق تحصياشت(..0553و همکاران،  يليدارند )اسکاف يها عملکرد بهترکنند و در آزمونيم

ل، ي( شوق داشتن به تحص0يسه بعد، )انرژ ي( دارا0553و همکاران،  يليدگاه )اسکافياز د
که سته جذب جبر يژگيباشد. ويل شدن مي( مجذوب به تحص1ل شدن و )جذبيتحص 3وقف

ر يفرگ ين است که وقت براياشاره دارد، ا يليتحص يهاتيبه تمرکز و غرق شدن در فعال
 از کار توانديـم يدهد و به سختيص نميکه فرد گذر زمان را تشخ يطوررد، بهيگيع ميسر

 

  

1- Rodríguez & Boutakidis 

3- Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann 

5- Vigor 
7- Absorption 

2- Awang-Hashim, & Sani 

4- Schaufli، Martinez, Pinto, Salanova & Bakker 

6- Dedication 



 
 
 

 

4

ر يبودن ذهن فرگ يت ارتجاعيخاص و يانرژ ي، به سطوح بااليرومنديود. بعد نـخود جدا ش
ف خود نشان يکالـدرانجام ت ياهظآن، تالش قابل مالح يآموز طکه دانش يانجام امور

دگاه ياز د يلياق تحصياشت مؤلفهن ي(. و سوم0551، 7و بکر يلي)اسکاف دهد، اشاره دارديم
شخص نسبت به  يد روانيشد يرياست که با درگ يليت تحصي، وقف خود درفعاليلياسکاف

عنوان است، و به يليتحص يوابستگ ين بعد نوعيشود، ا يمشخص م يليف تحصيوظا
شده  داند، تعريفاي که فرد از لحاظ رواني خود را وابسته و متعهد به امور تحصيلي ميدرجه
که  يو اجتماع يليتحص مؤلفهاق با دو ي( اشت0553) 0در مدل رومبرگر والرسون است.

شامل  يلياق تحصين مدل اشتيدر ا. شودينقش دارند، مشخص م يليتحص يدرسازگار
برآورده کردن انتظارات عملکرد است.  ييآموز نسبت به مدرسه، توانادانش يهاگرشـن

ف يتعر يچگونگ از وجود تفاوت در ي، بازتابيلياق تحصيمختلف از اشت يريگاندازه يهامدل
سنجش  يبرا ييهااسين، مقامحقق يعنوان مثال، برخن است. بهان ساختار توسط محققيا

 يلياق تحصياشت ياند، مانند بسته بررسپارچه گسترش دادهکي يصورت ساختاراق بهياشت
ت در يل موفقياق با پروفاياس اشتي(، مق0551، 6تزي، ميازيرستان )يسطح دب آموزان دردانش

، 0)ولبورن وکنل مدارس يروجستر برا يابي( و بسته ارز0553، 4چمني)برون و ر مدرسه
 ريک تصويدهد ياق به محققان اجازه ميکپارچه از اشتي ين ابزارهايکه اي(. درحال0570

و  ي)رفتار ازمحققان از دو عنصر يوردند، برخآدست هاق بياشت يريگاندازه يابزارها از يکل
 ي( و برخ0575 ،1، مارکز0575، 3نيدند )فياق به مدرسه برگزيسنجش اشت ي( را برايجانيه

ک ي( 0570، )3مدل سالما و آرو(. در 0551، 3ني)مارت را توسعه دادند يو رفتار يعنصرشناخت
( است به آن پرداخته شده است، در ي)انرژ يرمندياق نيکه اشت يلياق تحصيبعد از اشت

 و يرومنديکه شامل ن يلياسکاف يلياق تحصي( دو بعد از اشت0576اس وانگ و والکز )يمق
را  اقيسنجش اشت يهااسيوهشگران مقژقرار گرفته است. اگرچه پ يتعهد است مورد بررس

 يا دو بعديو  يبه صورت تک بعد يلياق تحصير، اشتياخ يهادند، اما تا ساليتوسعه بخش
 اشتياق يهااسيمق سنجش ابعاد تمام (، و0553 ،)کنل و ولبورند شدن داده قرار سنجش مورد

  

1- Schaufli, & Bakker 

3- Yazzie-Mintz 

5- Wellborn, & Connell 
7- Marks 

2- Rumberger & Larson   

4- Bowen, & Richman 

6- Finn 
8- Martin 
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اشتياق تحصيلي مورد هنجاريابي قرار نگرفتند، عناصر اشتياق تحصيلي به تنهايي عمل 
سکافيلي و طوري که اصورت درهم آميخته قابل درک هستند. بهکنند، بلکه آنها بهنمي

نيرومندي، وقف به تحصيل و جذب لفه ؤرويکردهاي تعاملي در بين سه م (0553همکاران )
آموزان اثرات درازمدت دارند. و نيز نبود را پيشنهاد نمودند که در پيشرفت تحصيلي دانش

آموزان ايراني )مقطع متوسطه دوم( در خصوص ابعاد اطالعات کافي درباره وضعيت دانش
بعد حايز گانه اشتياق تحصيلي اسکافيلي، پرداختن به موضوع پژوهش حاضر از دو سه

 عنوان مدل نظري اوليه براي فهم ترک تحصيلاهميت دانست: از بعد نظري، اشتياق به
( و به عنوان نگرشي نويد بخش براي مداخالتي جهت کاهش ترک تحصيل پا 0575، )فايل

هاي الشـ(. عالوه بر اين اشتياق سنگ بناي ت0577، 7ه عرصه وجود نهاد )زيمرمنـب
عنوان فراسازه در زمينه تعليم و تربيت است که ستان است، و بهگرايانه در دبيراصالح

بسياري از خطوط مجزاي تحقيقات )مانند انگيزش، تعلق، جو مدرسه( را تحت يک الگوي 
هاي اين پژوهش (. از بعد کاربردي يافته0550دهد )فردريکز و همکاران، مفهومي قرار مي

يت کمک نمايد تا به نقش اشتياق تحصيلي و تواند به فعاالن حوزه نظام تعليم و تربمي
قرار  نها را مد نظرآمتغيرهاي آن در پژوهش حاضر نظري ويژه داشته و آموزش صحيح 

دهند. با توجه به اهميت اشتياق تحصيلي در بين متغيرهاي مدرسه، که هم برکيفيت شرايط 
رسه و هم تحصيلي، و هم بر پيشرفت تحصيلي و يادگيري عميق، و مشکالت درون مد

کند، و از طرفي با توجه به ضرورت  اين امر و اينکه بخش قابل بيرون مدرسه داللت مي
 هايترين قشرهاي جامعه که در آينده چرخآموزاني که جز حساستوجهي از کشور ما را دانش

فرهنگي و اداري را بر را برعهده خواهند گرفت؛ تشکيل  تماعي، سياسي راـاقتصادي، اج
ضرورت دارد به رضايتمندي، خودکارآمدي عمومي و تحصيلي و اشتياق به مدرسه  دهند،مي

هاي موجود در زندگي آنها توجه شود، زيرا آنها بايد بتوانند از پس تکاليف تحصيلي و چالش
(،  از آنجايي که مقطع دوم متوسطه راهي براي 0570، 0بر آيند )آونگ، هاشيم، کالور و نومن

ه ـه نياز روز افزون جوامع بـشوند و با توجه بيـباالتر علمي محسوب مورود به مقاطع 
 هاي اخير دليل ميل به توسعه در سالالخصوص، جامعه ايران بهنيروي متخصص سالم؛ علي

 

  

1- Zimmerman 2- Awang-Hashim, Kaur, & Noman 



 
 
 

 

6

المللي بسيار بين از هر لحاظ چون اقتصادي، اجتماعي و سياسي وتوجه به اين موضوعات 
، آموزانهاي اشتياق تحصيلي در دانش(. با بررسي مقياس7637 نسب،)طاهري استسودرسان 

ها وجود دارد، پيشين دراين حوزه، يک ضعف عمده در اين نوع مقياس هايو مطالعه پژوهش
ها براي سنجش روانسنجي مفهوم چند بعدي اشتياق تحصيلي بوده و آن کافي نبودن آيتم

ن آ(. و در ادبيات پژوهشي کشور ما، کمتر به 7637کيا، )زاهد، کريمي يوسفي و معيني است
 رسد جامعيت بيشتري داشتهنظر ميپرداخته شده است. يکي از ابزارهايي که براي پژوهش به

( است، اين پرسشنامه داراي 0553اشتياق تحصيلي اسکافيلي و همکاران )  مقياسباشد، 
و  77تا  1، تعهد شامل سواالت 3تا 7انرژي شامل سواالت مقياس )خرده ماده است و سه71

و براي محاسبه کند. مي گيرياندازه آموزاندانش ميان در ( را71تا  70جذب شامل سواالت 
ها استفاده شده مقياسييدي براي خردهأگويه و تحليل عامل تروايي مقياس از روش تحليل

روايي باالي مقياس بوده است. همچنين نتيجه آلفاي کرونباخ دست آمده هاست، که نتيجه ب
( در 0553، )7برخوردار بوده است. دويک و لگت 37/5نيز نشان داد که اين مقياس از پايايي 

 کل پرسشنامه براي شده محاسبه کرونباخ آلفاي روش پژوهشي پايايي پرسشنامه اسکافيلي را با
پرسشنامه با روش تحليل عاملي تاييدي شده که  دست آورده است. و اعتبارهب /.31را 

( و شاخص جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب CRI) هاي برازندگي تطبيقيشاخص
(RMSEAبه ) است که در حد قابل قبول است. با بررسي و مرور 53/. و 33ترتيب برابر با ./

تياق تحصيلي در هاي اشي پرسشنامهجپيشينه پژوهش، تاکنون تحقيقات اندکي به روانسن
گيري نظام تعليم و تربيت پرداخته است. بنابراين، در پژوهش حاضر نيز تالش شد تا با بهره

هاي روانسنجي پرسشنامه اشتياق تحصيلي هاي تحليل عاملي و بررسي ويژگياز روش
هاي ايراني بررسي گردد تا در صورت مناسب بودن ( در نمونه0553اسکافيلي و همکاران، )

ابزار کارامدي در اختيار متخصصان اين حوزه قرار گيرد.آن، 

 

 يلياق تحصيپرسشنامه اشت يجروانسن يهايژگيو يکه هدف پژوهش حاضر بررس ييازآنجا
( ويو اکتشاف يدييأ)ت يل عامليحلـ، تيوع همبستگـاز ن يفيتوص وهش حاضرـژاست، لذا پ

  

1- Dweck & Leggett  
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شامل  يجامعه آمار و جداول نرم است. يياي، پايين رواييتع يسازمتعارف آزمون يهاروش
-7631 يليراحمد درسال تحصيه و بويلويآموزان دختر و پسر متوسطه دوم استان کهگدانش
 .باشندينفر م 60453است، که براساس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان بالغ بر 7633

نفر پسر، که  355 نفر دختر، و 355آموز، شامل شدان7055از جامعه فوق حجم نمونه بالغ بر 
 455 شگاهي(ـ)پيش دان نفر و پايه دوازدهم 455موز، پايه يازدهم آشـدان 455ه دهمـپاي

انتخاب  شدند. از مناطق  ياچندمرحله ياخوشه يريگآموز با  استفاده از روش نمونهدانش
انتخاب شده و از هر منطقه  يتصادفصورت منطقه به 0گانه آموزش و پرورش استان، زدهيس

 05کالس از  45رستان پسرانه( در مجموع يرستان دخترانه و دو دبيرستان )دو دبيجهار دب
 د.يطرح انتخاب گرد ياجرا يرستان برايدب

( است، 0553و همکاران ) يلياسکاف يلياق تحصيها پرسشنامه اشتداده يابزار گردآور
جذب را  ، تعهد وياس انرژيمقها؛ سه خردهن مادهيماده است که ا71 ين پرسشنامه دارايا

اس يمقمربوط به خرده 3و  0، 4، 6، 0، 7کنند. سواالت يم يريگآموزان اندازهان دانشيدر م
اق  تعهد و سواالت ياس اتشتيمقمربوط به خرده 77و  75، 3، 3، 1، سواالت ياق انرژياشت
 يها، پاسخ تمام مادههستنداق جذب ياس اشتيمقبوط به خردهمر 71و  73، 70، 74، 76، 70

کل  يياياس پاين مقيباشد. سازندگان اي( م3شه )ي( تا هم7نمرات ازهرگز) ياس داراين مقيا
/. 13 ياس انرژيمق يابعاد پرسشنامه برا يدرون يدست آوردند، همسانه/. ب16اق را ياشت
/. محاسبه 16ل شدن يبعد مجذوب تحص يبرا /. و37)تعهد(  ل شدنيبعد وقف تحص يبرا

 د شده است.ييأن حوزه تيوسط کارشناسان مختلف ات يصور ييروا شد.

ترجمه شده  ين پرسشنامه در پژوهش حاضر، ابتدا عبارات آن به فارسيا يريبکارگ يبرا
 و ين عبارات به فارسيخواسته شد در مورد برگردان ا يسيد زبان انگليو سپس دو نفر از اسات

ار چهار نفر از يه شده در اختيته يهاند. بعد از آن، پرسشنامهياظهارنظر نما يسيسپس به انگل
د کردند. ييأپرسشنامه را ت ييمحتوا ييقرار گرفت، آنها روا يتيو علوم ترب يشناسد روانياسات
اجرا پس از مجوز گرفتن از اداره کل آموزش و پرورش استان و حضور در مدارس، با  يبرا
شرکت در پژوهش، با در  يت از آنها برايکسب رضا حات درباره اهداف پژوهش ويه توضيارا
،  يليه تحصيت، سن، پاير: جنسيک نظيدموگراف يهاها ابتدا دادهار گذاشتن پرسشنامهياخت
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سه و محل سکونت مورد پرسش قرار گرفت و سپس پرسشنامه ، نوع مدريليرشته تحص
بق دستورالعمل طه شد و از آنها خواسته شد يآموزان اراکز به دانشيفردر يلياق تحصياشت

ن يجواب نگذارند. ايها را بند وتا حد امکان سواليل نماينها را تکمآهر پرسشنامه 
ل يک جلسه تکميها را در پرسشنامه آموزاناجرا شده و دانش يطور گروهها بهپرسشنامه

 ارين، انحراف معيانگيم يريگ)اندازه يفيها از آمارتوصل دادهيه و تحليتجز يبرا کردند.
و  يدييأ)ت ل عاملي، تحلي)همبستگ ي( و آمار استنباطzو  t، يرها، جداول، رتبه درصديمتغ

و جداول نرم( استفاده شد.  يياي، پايين رواييتع يسازمتعارف آزمون يها( و روشياکتشاف
 .استفاده شد 7موسي، و ا06SPSS يافزارهافوق از نرم يآمار يهاليانجام تحل يبرا

 يلياق تحصيار نمره کل اشتين و انحراف معيانگيمپژوهش شامل  يفيتوص يهاافتهي
 يهااسيمقار خردهين و انحراف معيانگيهمراه مبه 13/71و  06/37ب يترتبه يلياسکاف

( را نشان 7( در جدول )06/1و41/03) ( و جذب40/3و40/04) (، تعهد07/1و37/03) يانرژ
.دهديم

 13/71 06/37 773 05 7055 اشتياق تحصيلي اسکافيلي
 07/1 37/03 40 3 7055 انرژي
 40/3 40/04 60 0 7055 تعهد
 06/1 41/03 40 3 7055 جذب

به همراه  يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصيار نمره اشتين و انحراف معيانگي( م7جدول )
 .دهديآنها نشان م يهااسيمقخرده

 هاينيمه کردن، روش فرم دوها از روشهاي آلفاي کرونباخ، براي بررسي پايايي پرسشنامه
 ل آمده است.يشرح ذج بهياستفاده شده که نتا يدرون يو همسان يمواز

 

  

1- Amos  
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 333/5 71 7055 اشتياق تحصيلي اسکافيلي
 377/5 71 7055 انرژي
 137/5 71 7055 تعهد
 135/5 71 7055 جذب

همراه خرده به يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصيپرسشنامه اشت ييايب پاي( ضر0جدول )
دهد که هر دو يب نشان ميضرا دهد.يکرانباخ را نشان م يآنها با روش آلفا يهااسيمق

 برخوردار هستند. يآموزدر نمونه دانش يخوب ييايب پايپرسشنامه از ضرا

 133/5 71 اشتياق تحصيلي اسکافيلي

با روش  يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصيپرسشنامه اشت ييايب پاي( ضر6جدول )
 ييايب پايدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب نشان ميدهد. ضرا يمه کردن را نشان ميدون
برخوردار هستند. يآموزدر نمونه دانش يخوب

 35/5 71 7055 تحصيلي اسکافيلياشتياق 

نشان  يبا فرم مواز  يلياسکاف يلياق تحصيتـپرسشنامه اش ييايب پاي( ضر4دول )ـج
در نمونه  يخوب ييايب پايدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب نشان مين ضريدهد. ايم

 برخوردار هستند. يآموزدانش
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 343/5 7سوال
 343/5 0سوال
 330/5 6سوال
 367/5 4سوال
 036/5 0سوال
 370/5 3سوال
 433/5 1سوال
 333/5 3سوال
 365/5 3سوال
 347/5 75سوال
 350/5 77سوال
 303/5 70سوال
 075/5 76سوال
 406/5 74سوال
 035/5 70سوال
 304/5 73سوال
 037/5 71سوال

 يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصينمره کل پرسشنامه اشت يب همبستگي( ضر0جدول )
اق يدهد که نمره کل پرسشنامه اشتيب نشان ميضرا دهد.يها نشان مرا با تک تک سوال

 دارند. ييباال يبا تک تک سواالتشان همبستگ يليکز و اسکافيفردر يليتحص

نان از متناسب بودن نمونه يمنظور حصول اطم، بهياکتشاف يل عامليقبل از انجام تحل
 س، ضرورتي انکارناپذير است.يماتر يو معنادار يبردارت نمونهيتوجه به دو شاخص کفا
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KMO 370/5 
 3/3306 آزمون کرويت بارتلت

 763 درجه آزادي
 5557/5 سطح معناداري

 دهد که نمونه فعلي براي تحليلنشان مي 370/5برداري ( شاخص کفايت نمونه3جدول )

 هاي پرسشنامهدهد که دادهکرويت بارتلت نشان ميچنين نتايج آزمون هم عاملي مناسب است.
 معنادار هستند. P<0.0001مناسب در سطح  يل عامليتحل يبرا يلياسکاف يلياق تحصياشت

7 7 400/5 

0 7 436/5 

6 7 037/5 

4 7 033/5 

0 7 063/5 

3 7 053/5 

1 7 037/5 

3 7 376/5 

3 7 367/5 

75 7 157/5 

77 7 011/5 

70 7 433/5 

76 7 634/5 

74 7 075/5 

70 7 067/5 

73 7 000/5 

71 7 477/5 
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 رها رايمتغ يزان اشتراک عامليانس کل با ميا واريرها يزان اشتراک متغي( م1جدول )
انس عامل مشترک يانس نمرات سوال اول واريدرصد وار 0/40مثال  يدهد براينشان م

 است.

7 70/3 54/63 54/63 70/3 54/63 54/63 73/6 17/73 17/73 

0 00/7 31/3 50/40 00/7 31/3 50/40 30/0 36/73 64/60 

6 71/7 33/3 35/07 71/7 33/3 35/07 37/0 03/73 35/07 

4 31/5 14/0 30/01       
0 33/5 05/0 30/30       
3 30/5 33/4 10/31       
1 17/5 05/4 30/17       
3 37/5 30/6 04/10       
3 03/5 46/6 33/13       
75 06/5 74/6 70/30       
77 071/5 54/6 73/30       
70 43/5 36/0 33       
76 433/5 13/0 13/35       
74 40/5 30/0 40/36       
70 63/5 01/0 33/30       
73 61/5 00/0 37/31       
71 60/5 53/0 755       

ستون مقدار  در دهد.مي نشان را هاعامل با متناظر واريانس و ويژه مقدار (3)جدول 
 واريانس. شودمي برآورد شده تبيين واريانس مجموع قالب در هاعامل از يک هر براي
 عامل، هر ويژة مقدار .است تجمعي درصد و کل واريانس از درصدي برحسب شده تبيين



 
 

 

 

 
 
 

03

 طريق از ويژه مقدار .شودمي تبيين عامل آن توسط که متغيرهاست کل واريانس از نسبتي
 از است، محاسبه قابل عامل آن در متغيرها تمام به مربوط عاملي بارهاي مجموع مجذورات

 پايين دهد.مي نشان متغيرها با ارتباط در را هااکتشافي عامل اهميت ويژه، مقادير رو اين
  شدة تبيين نقش واريانس عامل آن که است معني اين به عامل يک براي مقدار اين بودن

 اسخراج يستون مجموع مجذور بارها در است. داشته متغيرها واريانس تبيين در ندکيا
ستون  باشد. يک عدد از تربزرگ آنها ويژة مقادير که است شده ارائه هاييشده عامل

 از بعد شده استخراج هايعامل مقادير چرخش داده شده مجموعة يمجموع مجذور بارها
 را هاتبيين واريانس قابليت عامل سه شودمي مشاهده چنانکههم دهد.مي نشان را چرخش

 دوم اول، هايعاملدهيم ماکس چرخش يروش وار با را آمده دستبه هايعامل دارند. اگر

 بردارند. در را کل واريانس از درصد 0/73 درصد و 3/73 درصد، 1/73 ترتيببه سوم و
 

 

 براي نمودار ينا .دهدمي نشان هاعامل با ارتباط در را ويژه مقادير تغييرات (7) شکل

 عامل از که شودمي مشاهده نمودار اين به توجه با رود.کار ميبه هامؤلفه بهينه تعداد تعيين
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 مهم عوامل عنوانبه را سه عامل توانمي پس شود،مي کم ويژه مقدار تغييرات بعد به سوم

 .کرد استخراج دارند، هاداده واريانس تبيين در را نقش بيشترين که

    

 

   

3 334/5 665/5-  

6 314/5  603/5- 

75 303/5 660/5- 634/5 

0 303/5   

7 343/5   

3 340/5 645/5- 673/5 

4 347/5  404/5- 

3 307/5   

70 307/5   

73 373/5 474/5  

77 370/5  453/5 

0 015/5  454/5- 

70 003/5 431/5  

71 000/5 603/5  

76 437/5 655/5  

1 431/5   

74 610/5 351/5  

 عاملي بارهاي اگر. دهدمي نشان چرخش از قبل هاعامل در را متغيرها سهم (3) جدول

 افته بهيدوران  ستون جدول ارقام کنيم، جمع هم با و دو رسانده توان به را متغير هر جلوي

 تبيين در شده تعيين هايتوانايي عامل دهندةنشان سويک از ضرايب اين آيد.مي دست

 براي تحليل متغيرها تناسب بررسي براي تواندمي سويي از و مطالعه مورد متغيرهاي واريانس

 .شود استفاده عاملي
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4 164/5   

0 176/5   

6 334/5 653/5  

3 346/5   

0 043/5   

7 064/5 644/5  

1 473/5  663/5 

74  153/5  

70  337/5  

73  337/5  

71  030/5  

76  006/5  

70  064/5 630/5 

75   131/5 

3   145/5 

77   156/5 

3 635/5  316/5 

 در متغير هر دهد.مي نشان چرخش از بعد هاعامل در را متغيرها سهم (75) جدول
، 6، 7 باشد. سوالت داشته داريمعني باالي عامل همبستگي آن با که گيردمي قرار عاملي

رند، يگيقرار م ير عاملين سواالت در زين، ايدارند، بنابرا يبا دو عامل همبستگ 70و  3، 1
لفه( دو ؤ)م در عامل 70ک،  سوال يدر عامل  1و  6، 7دارند. سوالت  يشتريکه بار معنادار ب

 رند.يگيدر عامل سه قرار م 3و سوال 

از برازش مدل  يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت يدييأت يل عامليتحل يبررس يبرا
 آورده شده است:ر يمدل در ز جنتاياستفاده شده است که 
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برخوردار  ياز ساختار سه عامل يلياسکاف يلياق تحصيج نشان داد که پرسشنامه اشتينتا

پرسشنامه از  يل شده است و مدل سه عاملي، تعهد و جذب تشکياست و از سه عامل انرژ
 برخوردار است. يبرازش مطلوب

در  يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت يبرازش مدل سه عامل يهاج شاخصينتا
 ر آورده شده است:يجدول ز

 

 X
2

 df TLIIFICFIRMSEA

 517/5 331/5 331/5 331/5 773 750/1 سه عاملي
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دارد. تمام  يبرازش مطلوب يدهد که مدل سه عامليج مندرج در جدول باال نشان مينتا
 د حذف شوند.يک از سواالت پرسشنامه نبايچ ير اوزان برآورد مدل معنادار هستند و هيمقاد

ار کل، ين و انحراف معيانگيق ميکز از طريفردر يلياق تحصيپرسشنامه اشت يهنجارها
ت، ياس، جنسيمق يلياق تحصيکل و نمره استاندارد کل برحسب نمره اشت يرتبه درصد

قرار گرفت، که نمره  يمورد بررس يليه تحصي، و پايليمدرسه، سن، رشته تحصسکونت، نوع 
 ل آمده است: يشرح ذدر جداول به يلياق تحصيکل اشت

 13/71 06/37 اشتياق تحصيلي اسکافيلي

75 01 

05 33 

00 17 

65 14 

45 13 

05 34 

35 33 

15 30 

10 34 

35 31 

35 35/750 

30 751 

33 770 

ک دانش يبه تفک يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصينمره اشت ي( رتبه درصد76جدول )
 دهد. يازدهم و دوازدهم نشان ميدهم، يه تحصليآموزان پا



 
 
 

 

08

T

6+ 35 31/764 
0+ 15 53/771 
7+ 35 67/33 
5 05 06/37 
7- 45 10/36 
0- 65 31/40 
6- 05 73/03 

 يليکز و اسکافيفردر يلياق تحصينمره اشت T( و نمره z) ( نمره استاندارد74جدول )
 دهد.يآموزان را نشان مدانش

اق ياشت يهاپرسشنامه  يو ساختار عامل يروانسنج يهايژگيو ين پژوهش با هدف بررسيا
ها از پرسشنامه ييايپا يبررس يبرا( انجام گرفت. 0553) و همکاران يلياسکاف يليتحص
استفاده  يدرون يهمسان و يمواز يهامه کردن، روش فرميکرونباخ، دون يآلفا يهاروش

 اقيکرونباخ کل پرسشنامه اشت يآلفا ييايب پايل آمده است. ضريشرح ذج بهيشده که نتا
 بيترتبه ، تعهد و جذب(ين پرسشنامه )انرژيا يهااسيمقه/. و خرد333 يلياسکاف يليتحص
 ييايها از پااسيمقکل پرسشنامه و خرده ييايب پاي/. بوده است که ضر135/. و 137/.، 377
 (، ژانگ و حان0551) ک و لگنتيدو يهاافتهيجه با ين نتيبرخوردار بوده است ا يخوب

 پرسشنامه يهااسيمق( مطابقت دارد. همه خرده0553) ( و ساالنوا و همکاران0551)
 طيکمتر از شرا يريپذتأثيرل آن يد دليبرخوردارند شا يارخوبيبس ييايب پايرض يلياسکاف

 يلياق تحصياشت يهااسيمقرسد خردهينظر من راستا بهيدانست. در ا يو فرهنگ يطيمح
 نابسته به فرهنگ بوده است.  يلياسکاف

/. را 035 يمواز يهابه روش فرم يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت ييايب پايضر
در  يخوب ييايب پايدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب نشان مين ضريدهد. اينشان م
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با   يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت ييايب پايبرخوردار هستند. ضر يآموزنمونه دانش
ب يدهد که پرسشنامه از ضرايب نشان ميضر دست آمده است.ه/. ب133مه کردن يروش دون

ق ياز طر ييايدست آوردن پاهب يبرا برخوردار هستند. يآموزدر نمونه دانش يخوب ييايپا
را با تک   يلياسکاف يلياق تحصينمره کل پرسشنامه اشت يب همبستگيضر ،يدرون يهمسان

/.، 367/.، 330/.، 344/.، 343ک تا هفده يب سواالت پرسشنامه از يترتها بهتک سوال
/. و 304/.، 035/.، 400/.، 075/.، 303/.، 350/.، 347/.،365/.، 333/.، 433/.، 370/.، 030
 يلياق تحصيدهد که نمره کل پرسشنامه اشتيب نشان ميدست آمده است. ضراه/. ب037

و و سوال  43/5دارند. سوال هفت با  ييباال يبا تک تک سواالتشان همبستگ يلياسکاف
ل يقبل از انجام تحل است. يب همبستگين ضريشترين و بيکمتر يدارا 33/5هشت با 

ت ينان از متناسب بودن نمونه توجه به دو شاخص کفايمنظور حصول اطم، بهياکتشاف يعامل
پرسشنامه  يل عامليتحل در س، ضرورتي انکارناپذير است.يماتر يو معنادار يبردارنمونه

نمونه دهد که ينشان م 370/5 يبردارت نمونهيشاخص کفا، يلياسکاف يلياق تحصياشت
دهد يت بارتلت نشان ميج آزمون کروين نتايهمچن مناسب است. يل عامليتحل يبرا يفعل

مناسب در سطح  يل عامليتحل يبرا يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت يهاکه داده
P<0.0001 از  يلياسکاف يلياق تحصياستخراج عوامل مکنون اشت يبرا .معنادار هستند

نشان داد که  يل عامل اکتشافيج تحلياستفاده شده است. نتا يل عامل اکتشافيروش تحل
وه يشبه يل عامليج تحليل شده است. نتاي، تعهد و جذب تشکيانرژ يپرسشنامه از سه عامل

، 1/73گر نييب تبيترتدوم تعهد و سوم جذب به يژعامل اول انر ياصل يهامؤلفهچرخش 
 يسوال چهار دارا يدارند. در عامل انرژانس کل را در بر يدرصد از وار0/73و  3/73
مطالعه  يتوان بدون وقفه، مدت زمان طوالنيم» است که عبارتست از: ين بار عامليشتريب

)مواجهه  زام، چالشيمطالعه برا» به سوال هفت که عبارتست از: ين بار عامليو کمتر« کنم
 سوال ده که عبارتست از: به ين بار عامليشتريباشد. در عامل تعهد بيم« با مساله( است

 ن بار عامل به سوال هشت که عبارتست از:يو کمتر« کنميمن به مطالعه کردن افتخار م»
به  ين  بارعامليشتريدر عامل جذب ب باشد. ويم« دهديم يمطالعه کردن به من دلگرم»

ن يکمترو « شوميخود م يکنم، از خود بيمطالعه م يوقت» سوال چهارده که عبارتست از:
را  يگريز ديکنم، هر چيکه مطالعه م يهنگام» به سوال دوازده که عبارتست از: يبارعامل
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 يلياق تحصيسازه پرسشنامه اشت ييروا يبررس ين برايچنباشد. هميم« کنميفراموش م
ج نشان داد ينتابه روش برازش مدل استفاده شده است  يدييأت يل عاملياز تحل يلياسکاف

برخوردار است و از سه عامل  ياز ساختار سه عامل يلياسکاف يلياق تحصياشتکه پرسشنامه 
 يپرسشنامه از برازش مطلوب يل شده است و مدل سه عاملي، تعهد و جذب تشکيانرژ

اعتبار پرسشنامه با روش (  0551ک و همکاران )يدو يهاافتهيجه با ين نتيا برخوردار است.
ن يانگيو شاخص مجذور م يقيتطب يشاخص برازندگمحاسبه شده که  يدييأل عوامل تيتحل

حد قابل قبول قرار  بوده است که در 53/5و  33/5با  ب برابريترتب بهيتقر يمجذورات خطا
ار ين و انحراف معيانگيق مياز طر يلياسکاف يلياق تحصيپرسشنامه اشت يهنجارها. دارند

ت، ياس، جنسيمق يلياق تحصيکل و نمره استانداردکل برحسب نمره اشت يکل، رتبه درصد
قرار گرفت. با توجه  يمورد بررس يليه تحصيپا ، ويليسکونت، نوع مدرسه، سن، رشته تحص

اس با در نظر گرفتن جداول نرم ين مقي(، از ا0553) يلياس اسکافيقابل قبول مق ييبه روا
اق ياشتاس يمق يه هاين راستا گويتوان در کل کشور استفاده نمود. در ا يا هنجار مي

و  ييز روايراحمد نيه و بويلوينابسته به فرهنگ بوده و در استان کهگ يلياسکاف يليتحص
توسط وزارت اموزش  يلياسکاف يلياق تحصياس اشتين استفاده از مقيبنابرادارد.  يکاف ييايپا

برنامه آموزش خانواده در  ين مدارس، روانشناسان، حتيو پرورش، مراکز مشاوره، مشاور
ن پژوهش در مقطع ينکه ايگردد. با توجه به ايشنهاد ميان پيمدارس و دانشگاه فرهنگ

ها و مقاطع هيپا يمشابه بر رو ييهانده پژوهشيد، پژوهشگران در آيمتوسطه دوم انجام گرد
مد راحيه و بويلويکهگ ن پژوهش در سطح استانين ايهمچن ،گر انجام دهنديد يليتحص

 يلياق تحصياس اشتيج مقيم نتايت تعميمنظور قابلبه يبعد يهاوهشژد، در پيانجام گرد
 انجام گردد.  يو کشور يمشابه در سطح مل يهاکز بهتر است پژوهشيفردر

 70/50/7631 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 05/51/7631 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 53/53/7631 تاريخ پذيرش مقاله:
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