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بنابراین تفاوت بین روش ضریب آلفـا و  . ضرایب برابر با ضریب آلفاي کرونباخ خواهد بود

، یـک نیمـۀ   کـردن  مـه یندر روش دو . آزمـون، تفـاوت دو واحـد اسـت     کردن مهینروش دو 

، در حالیکه در روش ضریب آلفـا هـر سـؤال آزمـون     شودیمآزمون با نیمۀ دیگرش مقایسه 

الزم بـه  ).212، ص1389مـومنی و قیـومی،   (گـردد یمـ سـه  دیگر مقای يها سؤالبا تک تک 

از فرمـول آلفـاي کرونبـاخ     MSRTآزمـون اخیـرِ    10ذکر است که بـراي محاسـبۀ پایـایی    

  .استفاده شده است

ها دادهتجزیه و تحلیل 

از جمله میانگین نمرات، انحراف معیـار و روایـی و    ها دادهدر این قسمت به تجزیه و تحلیل 

  .شود یمپرداخته  اهآزمونپایایی 

نمرات میانگین بخش شنیداري، ساختاري، خواندن و انحراف معیارِ کلِ ده آزمون اخیرِ 

MSRT  آورده شده است 1در جدول.  

نمرات میانگین بخش شنیداري، ساختاري، خواندن و انحراف معیارِ کلِ ده آزمون اخیرِ  .1جدول 

MSRT  

انحراف معیار کلمیانگین کلخواندن م بم ب ساختاريم ب شنیداريتاریخ آزمون

17/4/898.8515.3119.3214.494.75

26/6/899.2913.7418.1513.724.36

19/9/899.6715.2117.12144.21

24/10/8910.5614.5019.5314.864.76

21/11/898.9913.2317.6713.294.06

13/12/899.3015.2518.0214.494.44

21/12/899.6514.6919.5014.614.95

19/1/908.6612.1116.2712.346.55

20/3/909.7912.4816.5712.946.57

18/6/908.4711.8714.5011.615.88
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آزمـون اول   4کـه در   دهـد  یمـ نشـان   MSRTاخیر  آزمون10میانگین بخش شنیداري 

شاهد پیشـرفت عملکـرد    24/4/89و  19/9/89، 26/6/89، 17/4/89مورخ  يهاآزمونیعنی 

شاهد کـاهش عملکـرد هسـتیم و     21/11/89در آزمون بعدي یعنی . هستیم دهندگان آزمون

امـا  . بعد از آن نیز به صورت نوسانی عملکرد آزمون دهندگان افزایش و کاهش یافته اسـت 

تفــاوت  آزمـون  10در ایـن   دهنـدگان  آزمـون گفـت کـه عملکـرد     تـوان  یمـ بـه طـور کلـی    

  .اند نداشتهچشمگیري با هم 

کـه   شـود  یمـ اینگونـه اسـتنباط    MSRTآزمـون اخیـر    10از میانگین بخـش سـاختاري   

در این بخش نوسانات چشمگیري داشته است، به خصوص در سه  دهندگان آزمونعملکرد 

شاهد کاهش عملکـرد   18/6/90و  20/3/90، 19/1/90مورخ  يهاآزمونآزمون آخر یعنی 

  .در این بخش هستیم ندگانده آزمون

که عملکرد  شود یماینگونه استنباط  MSRTآزمون اخیر  10از میانگین بخش خواندن 

در این بخش نیز نوسـانات چشـمگیري داشـته اسـت، بـه خصـوص در سـه         دهندگان آزمون

شاهد کاهش عملکـرد   18/6/90و  20/3/90، 19/1/90مورخ  يهاآزمونآزمون آخر یعنی 

.در این بخش هستیمدهندگان آزمون

بـه صـورت کلـی     دهنـدگان  آزمـون کـه عملکـرد    دهـد  یممیانگین کل هر آزمون نشان 

  .به نیمی از سؤاالت آزمون با موفقیت پاسخ دهند تقریباًاند توانستهخوب بوده است و آنان 

که کوچک بودن نمرات انحـراف معیـار، نشـان دهنـدة تفـاوت کـم نمـرات        از آنجایی

آزمـون   7گفت که در  توان یم، با توجه به نمرات انحراف معیار باشد یمآزمون با یکدیگر 

مـورخ    يهـا آزمـون آزمـون آخـر یعنـی     3امـا در   اند نداشتهاول نمرات تفاوت زیادي با هم 

  .تفاوت نمرات با یکدیگر چشمگیر است 18/6/90و  20/3/90، 19/1/90

  .استآورده شده  1در نمودار  هاآزمونکل  اي یسهمقانمودار 
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سـاختاري و   -دیگـر یعنـی شـنیداري    يهـا  بخـش خوانـدنی بـاال اسـت بلکـه در      -ساختاري

ایـن دو   يهـا  سـؤال این امر بیـانگر ایـن مطلـب اسـت کـه      . خواندنی نیز باالست –شنیداري 

در واقـع سـعی شـده اسـت تـا       ،انـد  کـرده پیدا  هاآزمونآزمون کیفیت بهتري نسبت به سایر 

  .برقرار شود ها سؤالنوعی در هم تنیدگی بین 

  گیري نتیجهبحث و 

در سطح کلـی داراي روایـی و پایـایی مناسـبی اسـت امـا در سـطح         MSRTآزمونِ . 1

 يهـا  بخـش به عبارت دیگر، ضـریب همبسـتگی بـین    . جزئی از روایی الزم برخوردار نیست

. خوانـدنی اسـت   –وانـدنی کمتـر از بخـش سـاختاري     خ -ساختاري و شنیداري –شنیداري 

  . شود یمتأییدبنابراین فرض اول ما 

2 . آمـوزان  زبـان زبـانی   هـاي  ییتوانـا ، آزمونِ مناسبی براي سـنجش  تافلآزمون مهارت

بخـش صـحبت کـردن اسـت و همچنـین دو بخـش دسـتور و واژگـان را          فاقـد چـون   نیست

.شود یمتأییدما نیز  دوم صورت فرض بدین. جداگانه مورد سنجش قرار داده است

گفت که بـه طـور    توان یمبا توجه به میانگینِ کل نمرات بدست آمده در هر آزمون، . 3

اما اگر بخواهیم هر مهـارت را بـه   . رضایت بخش بوده است دهندگان آزمونکلی، عملکرد 

تـدا در  اب دهنـدگان  آزمـون صورت جزئی مورد بررسی قرار دهیم، باید گفـت کـه عملکـرد    

در بخـش شـنیدن کمتـرین    . و سپس ساختار خوب بوده است) خواندن(بخش درك مطلب 

در بخـش شـنیدن از عملکـرد     دهنـدگان  آزمـون به عبارت دیگـر،  . نمرات کسب شده است

در مهارت  دهندگان آزمونیا به توانایی پایین  تواند یمضعیفی برخوردارند که علت این امر 

. MSRTع سؤاالت  شنیدنِ آزمون شنیداري مربوط شود و یا نو

/. 7ز گفت که چون ضـریب آلفـا بیشـتر ا    توان یمMSRTدر رابطه با پایایی آزمون . 4

  . بوده است، به طور کلی داراي پایایی قابل قبولی است
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انتظارات پیامد یاسمقیاییپاوییروا،یعاملساختاریبررس

  دانشجو

نادريمهدیه شفیع 
1

  

روین کدیورپ
2

  

مهدي عربزاده
3

  

غالمرضا صرامی
4

  

  دهیچک

یـابی بـه    اشاره دارد کـه رفتـار، محصـول انتظـارات افـراد، از دسـت       نکته مهم انتظارات پیامد، به این :زمینه

مهم و اساسـی در تعلـیم و    بنابراین عاملی.که براي آن پیامد قائل هستنداست پیامدي خاص و میزان ارزشی

معرفی و ارائه ابزار مناسب براي ارزیابی این متغیر و نشـان دادن نقـش حیـاتی آن در    . رودیمبه شمار  تربیت

وییروا،یعاملساختاریبررسبه منظور پژوهش حاضر  :هدف. مختلف تحصیلی ضروري است يها نهیزم

دانشـجو   414پـژوهش  نیـ انمونـه حجـم :روش. صورت گرفته استپیامد دانشجوانتظارات اسیمقییایپا

ي سراسري، هادانشگاهاز بینايمرحلهخوشه اي چند  يریگنمونه روشباکهبود) پسر 166دختر و  248(

جینتـا :هـا  یافتـه .دقـرار گرفتنـ  آزمونموردمقیاس انتظارات پیامد باوانتخاب شدند یزدآزاد و پیام نور

، چهـار  انتظـارات پیامـد دانشـجو   کلـی عامـل بـر هـاي اصـلی، عـالوه    مؤلفهاکتشافی با روش عاملیلیتحل

انتظارات پیامد اسیمقبرايرا)آینده، رضایت شغلی، انتظارات شخصی و اعتماد شخصی یده جهت(عامل

آن  یعـامل یـی روانیـی تعيبراو  کرونباخيآلفابیضرپرسشنامه از  ییایپایبررسيبرا.کردتأییددانشجو

برخـوردار   یقبـول قابـل   یدرونـ یهمسانپرسشنامه از  کهدادنتایج نشان. استفاده شد يتأییدیعامللیتحلاز 

یـی روانیـی تعيبـرا نیهمچن. است 79/0تا  65/0نیبآن  يهامقیاسریزدر  کرونباخيآلفابیضرااست و 

سـاختار   کـه اسـت   نیـ ادیـ مؤيتأییـد یعـامل لیـ تحلجینتـا تفاده شد، که اس يتأییدیعامللیتحلاز  یعامل

بحث .کنندیمتأییدبرازش، مدل را  ییکوینيها شاخصهیکلدارد و  ها دادهبا  یقبولپرسشنامه برازش قابل 

یبضـرا ویاصـل فرهنگ درگرفتهانجامیقاتتحقمشابهتقریباً،یعاملیلتحلهاي یافته:يریگ جهینتو 

یسـنج  روانیاتخصوصـ بـه  توجـه بـا ینبنـابرا .بـود یکنزدیشینپیقاتتحقیجنتابهیزنییرواویییاپا

  .باشد یمانتظارات پیامد دانشجویان یینتعيبرایمناسبپرسشنامه ابزار  ینامطلوب،

  انتظارات پیامد، پایایی، روایی عاملی :يکلیدگان واژ

                                                                                                                  
Email: msn_57@yahoo. com  )نویسنده مسئول(شناسی تربیتی کارشناس ارشد روان. 1

خوارزمی تهراندانشگاه استاد . 2

خوارزمی تهرانشناسی تربیتی دانشگاه روان يدانشجوي دکتر. 3

  تهراناستاد دانشگاه خوارزمی . 4
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  مقدمه

انگیزش
1
ن تردیـد محـور بنیـادي آمـوزش و پـرورش آینـده،       و مطالعات مربوط به آن  بدو 

طبق نظر بنـدورا  .خواهد بود
2

یمیخـودتنظ يهـا  سـم یمکانانگیـزش، یـک نظـام از    ) 1997(
3
 

رفتـار، بـه سـمت اهـدافی مهـم       يشـده ي، و مسیر تقویـت  سازفعالاست که شامل انتخاب، 

ل شـده و حفـظ   کـه رفتـار چگونـه فعـا     شـود یمـ انگیزش، عمدتاً به این مسئله مربوط . است

کوویلون لندرينقل از (گرددیم
4

شناختی اجتمـاعی بنـدورا، بـراي درك     يهینظر.)2003،

: دیـ نمایمـ رفتار سالم ،حائز اهمیت و مفید اسـت چـرا کـه ایـن دو ایـده را بـا هـم ترکیـب         

فرایندهاي شناختی، که براي تغییر رفتار محوري هسـتند؛ و تمـایالت انگیزشـی کـه عوامـل      

  .  شوندیمتغییر رفتار، محسوب  قدرتمندي در

عوامـل انگیزشـی در    تـأثیر ان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیر باز به بررسی شناسروان

لینن برینـک و  (اند داشتهگوناگون درسی توجه  يها حوزهیادگیري و عملکرد فراگیران در 

پینتریچ
5

هـا و   رت؛ خـودتنظیمی یـادگیري بـه معنـاي توانـایی گسـترش دانـش، مهـا        )2002،

کنـد و از یـک    دهـد؛ تسـهیل مـی    هاي آینـده را افـزایش مـی    هایی است که یادگیري نگرش

بوکـائرتز (شـوند   هاي یادگیري انتقال داده مـی  موقعیت یادگیري به دیگر موقعیت
6

 ،1999 .(

و  تـر  ثبـات که فراگیرانی که بـه طـور درونـی بـر انگیختـه هسـتند بـا         اند دادهتحقیقات نشان 

هـایی کـه بـه طـور بیرونـی       و پیشرفت باالتري نسبت به آن شوندیمر تکالیف درگی تر قیعم

والترز(، دارند شوندیمبرانگیخته 
7

درونـی   يزهیـ انگاز لحاظ نظري، برخورداري از ). 2010،

ترین عوامل  از مهم یمیخودتنظکارآمد از راهبردهاي شناختی و  ياستفادهبراي یادگیري و 

ــه شــمار   ــموفقیــت تحصــیلی ب ــدیآیم شــانک(ن
8

ــد ). 2005، ــهانتظــارات پیام مهــم  يمؤلف

                                                                                                                  
1. Motivation
2. Bandura
3. self. Regulation
4. Couvillion Landry
5. Linnenbrink & Pintrich
6. Boekaerts
7. Wolters
8. Schunk
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است که با اثر بر روي انتخاب راهبردهاي یادگیري منتهی به پیشرفت تحصـیلی   یمیخودتنظ

رادریگوئز(شودیم
1

،2009(   .  

انتظارات پیامد باورهایی هستند مبنی بر اینکه سود و مزایا، از رفتارهـاي خاصـی پیـروي    

ها در مورد نتایج  عقاید و باورهاي آن يلهیوسهایی افراد، به شدت به انتخاب ن. خواهد کرد

بی هات(شودیماحتمالی انجام آن رفتار، تعیین 
2
شـناختی   يهیـ نظردر ). 2009و همکاران، 

انـد  شـده مستقیم رفتار دیده  يها کنندهاجتماعی بندورا ، انتظارات پیامد، به عنوان پیش بینی 

هانس اونیا(
3

هـا  دهنـده در حقیقت، انتظـار پیامـد، بـا اسـتفاده از انگیـزه      ). 2009،و همکاران

بـر روي رفتـار   ) برنـد یمـ عواملی کـه انگیـزه را از بـین   (یا پیامدهاي منفی) پیامدهاي مثبت(

ارزش  يهـا  هیـ نظرمفهـوم انتظـارات پیامـد، از    ). 2009بی هات و همکاران،( اثرگذار است

یـابی   ه دارد که رفتار، محصول انتظارات افراد، از دسـت انتظار مشتق شده است و به این اشار

  .به پیامدي خاص و میزان ارزشی که براي آن پیامد قائل هستند، است

به وضوح و به طور ثابتی اشاره کرد که انتظارات پیامـد بایـد در امتـداد    ، )2004(بندورا

انتظـارات   يدهنـده  ننشـا فرعی مرتبط، اما از نظر مفهومی مستقل واقع گردد که  يطهیحسه 

وجسـیکی به نقـل از  (است پیامد جسمانی، اجتماعی و خودارزشیابانه
4
. )2009و همکـاران،   

در میان هر طبقه از انتظارات، انواع مثبت آن به عنوان محـرك و انگیـزه   قابل ذکر است که

امـد  انتظـارات پی .دهنده، کارکرد دارند و انـواع منفـی آن بـه عنـوان موانـع، کـارکرد دارنـد       

کـه ناشـی از    کنـد یمـ جسمانی، عقایدي را در مورد تجارب جسمانی خوشایندي مـنعکس  

انتظـارات اجتمـاعی    .)2009وجسـیکی و همکـاران،  (باشـند یمدرگیري در فعالیت جسمی 

زیـادي   يهـا  فرصـت که از  کنندیممنعکس ) فعالیت جسمانی ( عقایدي را در مورد رفتارها

وجسـیکی و  (دیـ آیمو تصدیق اجتماعی به وجود  تأییدبه یابیدستبراي اجتماعی شدن و 

در نهایــت، انتظــارات پیامــد خــود ارزشــیابانه، عقایــدي را در ارتبــاط بــا  ).2009همکــاران،

                                                                                                                  
1. Rodriguez
2. Bhat
3. Hans Onya
4. Wojcicki
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احساسات رضایت و ارزش خود، مرتبط بـا دخالـت در فعالیـت جسـمانی، مـورد نظـر قـرار        

  .)2009هانس اونیا و همکاران، (دهدیم

اغلب، خودکارآمدي و انتظارات پیامـد کـه دو سـاختار    که  کند یمان بی) 1997(بندورا

انتظار پیامد، حدس و تخمین یک فـرد  . شوند یم، اشتباه گرفته باشند یممتفاوت از یکدیگر 

 کـه  یحـال در . خاص را به وجود خواهنـد آورد  اي یجهنتاست مبنی بر اینکه  رفتارهاي مهم، 

رفتـاري   توانـد  یمـ که طبق آن، او  شود یمد گفته محکم یک فر ي یدهعقخودکارآمدي، به 

نقـل ازکوویلـون   (شود پیامـد مطلـوب و دلخـواه را ایجـاد کنـد       را نشان دهد که موجب می

  ).2003لندري،

اگر چه خودکارآمـدي بـر روي رفتـار بشـري بـه طـرق مختلـف، اثـر گـذار اسـت  امـا            

راد بیشتر به روشـی رفتـار خواهنـد    انتظارات پیامد نیز در این مسئله حائز اهمیت هستند که اف

  .)2003کوویلون لندري،(کرد که پیامدهاي مطلوبی را ایجادکنند 

، انگیـزه و یـادگیري را تحـت    ها ارزشکه انتظارات پیامد و  کند یمبیان )1991(شانک 

به اعتقـاد محققـان، هـردو انتظـارات، در اتخـاذ و حفـظ       ). همان منبع(قرار خواهند داد تأثیر

رســنیک و اســپلبرینگ(کننــد یمــاي خــاص ایفــاي نقــش رفتارهــ
1

؛ شــارپ و مســی 2000، 

کونل
2

  ).2000،همکارانو  ؛ به نقل از رسنیک1992،

که، با وجـود   شود یمها معلوم  با نگاهی دقیق به فراگیران و توجه بیشتر به بازده عمل آن

کتـب درسـی،    هاي بسیار انـدك در توانـایی و اسـتعداد و نیـز یکسـان بـودن مـواد و        تفاوت

بـا انـدکی   . هاي زیادي بین سطح درسی و پیشـرفت تحصـیلی فراگیـران وجـود دارد     تفاوت

تـوان فهمیـد کـه عوامـل      پیشرفت تحصیلی می ینهزمتأمل و با توجه به مطالب گفته شده در 

موجـب   توانـد  یمـ هـا   شوند، که شناسـایی آن  ها می زیادي وجود دارند که باعث این تفاوت

کاران تعلیم و تربیت شده و زمینه را براي جلـوگیري از افـت تحصـیلی و    رآگاهی دست اند

مــؤثر در پیشــرفت  یرهــايمتغبنــابراین بررســی . ارتقــاء بــرون دادهــاي تحصــیلی، مهیــا کنــد

                                                                                                                  
1. Resnick & Spell bring
2. Sharpe & MC Connell
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مدهاي شکست در ا، از یک سو از پی)انتظارات پیامد به عنوان یکی از این متغیرها(تحصیلی 

، و از سـازد  یمور براي افزایش یادگیري فراهم کاهد و محیطی درخ می محیط آموزشگاهی

ي مناسب براي افـزایش یـادگیري و رشـد    ها روشسوي دیگر شناخت این متغیر به پیدایش 

  .انجامد یمپیشرفت تحصیلی 

، متغیـري مهـم و   انتظارات پیامد با توجه به این مطالعات و گزارشات مختلف پژوهشی، 

معرفی و ارائه ابزار مناسب بـراي  . باشدیممربوط  يهانهیزماساسی در تعلیم و تربیت و سایر 

مختلـف تحصـیلی ضـروري     يهـا  نـه یزمارزیابی این متغیر و نشان دادن نقش حیـاتی آن در  

همراه با گزارش انتظارات پیامد براین اساس، هدف این مطالعه، ارائه و معرفی مقیاس . است

دربـاره   سـئوال بـه همـین منظـور، دو    . آن در دانشـجویان اسـت   پایایینتایج روایی عاملی و 

  :شودیمبه شرح زیر مطرح انتظارات پیامد مقیاس 

  براي  دانشجویان شهر یزد داراي روایی است؟انتظارات پیامد آیا مقیاس . 1

  براي دانشجویان شهر یزد داراي پایایی است؟انتظارات پیامد آیا پرسشنامه مقیاس . 2

  روش

ي سراسـري، آزاد و پیـام نـور یـزد     هادانشگاهدانشجویان  پژوهش، شامل کلیه جامعۀ آماري

با توجه به تعداد سؤاالت پرسشنامه و براساس فرمـول کـوکران  . بود 1389در سال تحصیلی 

روش . دهنـد یماین پژوهش را تشکیل  ينمونهحجم ) پسر 166دختر و  248(دانشجو 414

چنـد  يریـ گ نمونـه در روش .اسـت  يا خوشـه يریـ گ نمونـه در تحقیـق از نـوع    يریـ گ نمونـه 

 يواحـدها از (یمراتبـ بـا توجـه بـه سلسـله      یتصادف، افراد جامعه به طور يا خوشهيا مرحله

پــژوهش،  نیــادر . شــوندیمــجامعــه انتخــاب  يواحــدهااز انــواع ) تــر کوچــکبزرگتــر بــه 

: مختلـف؛ واحـد مرحلـه اول    يریـ گ نمونـه يواحـدها دانشجویان در سه مرحله با استفاده از 

ــا شــکدهدان ــف  يه ــگاهمختل ــادانش ــه دوم   يه ــد مرحل ــور؛ واح ــام ن ــري و آزاد و پی : سراس

مقیـاس   و بـه دانشـجویان هـر کـالس، انتخـاب شـدند      :؛ واحد مرحله سومیدرسيها کالس

بـه  پرسشـنامه کـه    40، تعـداد  ها پرسشنامهيآور جمعپس از اجرا و  .انتظارات پیامد پاسخ دادند
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بـه  دالیـل مختلـف، دقـت کـافی در       هـا یآزمـودن کـه  نیـ او یـا   ناقص تکمیل شـده بـود   طور

  .  نداشتند، حذف گردید ییگو پاسخ

  ابزار پژوهش

  (SOES)مقیاس انتظارات پیامد دانشجو 

. انتظارات پیامد، به طور عملیاتی توسط مقیـاس انتظـارات پیامـد دانشـجو تعریـف شـده اسـت       

» شـغلی و اهـداف اکتشـافی    يریـ گ میتصمانتظارات پیامد «این مقیاس، از پرسشنامه  يها نهیگز

ـینگ ، کاسـس به تـز که توسط هاکت،  و روچاس
1

وویـتن و) 1992(
2

طراحـی شـده،   ) 1997(

 5و  3: شامل سـؤالهاي (است که سه بعد جهت دهی آینده  سئوال13گرفته شده است و شامل 

االت سـؤ (و انتظارات شخصی ) 11و  2و  1سؤاالت (، رضایت شغلی )13و  12و  9و  8و  7و 

از میـزان  را ابعاد این پرسشـنامه ادراکـات دانشـجویان   . دهدیممورد ارزیابی قرار ) 10و  6و  4

یابی به یک درجـه دانشـگاهی کـه نتـایج      در آموزش عالی و تالش و پشتکار در دست نام ثبت

هـا  آن.کنـد یماجتماعی را به همراه خواهد داشت، ارزیابی  - فردي، شناختی، عاطفی و روانی

 74/0و پایــایی کــل مقیــاس را  71/0و   68/0،  82/0را بــه ترتیــب  هــامقیــاسیــایی ایــن زیرپا

و  دانشـجو ، پایـایی ایـن مقیـاس     400در مطالعه اي بـر روي   )1997(وویتن .اند کردهگزارش 

ضـرایب  ) 2009( ریگـوئز  ددر پـژوهش را . گـزارش کـرده اسـت    71/0باالتر از  عوامل آن را

 یــاسمقیــیروا. گــزارش شــده اســت 84/0تــا  63/0از  يا دامنــهدر ، (SOES)پایــایی بــراي 

یـی رواعنـوان بـه مشـابه، يهـا مقیـاس بـا یهمبستگیبضرمحاسبۀیقطرانتظارات پیامد از

بـین مقیـاس    68/0نتایج حاکی از ضـریب همبسـتگی بـاالتر از    .استشدهدادهنشانهمزمان

پایـایی  ) 2003(کوویلون لندري).2009  ،وئزریگدرا(ي مشابه است هامقیاسانتظارات پیامد با 

بـه   ییگـو  پاسـخ . گـزارش کـرده اسـت    63/0و   69/0،  84/0را بـه ترتیـب    هـا مقیـاس این زیر

بـه شـدت مخـالفم    = 1بین  يا دامنهسؤاالت این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت انجام شد که 

  . در ایران به کار گرفته شد این پرسشنامه براي اولین بار. شدیداً موافقم قرار دارد= 4تا 

                                                                                                                  
1. Casas, Rochasingh
2. Voyten
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در تدوین این پرسشنامه، ابتدا متن اصلی توسط یک متخصص زبـان انگلیسـی و دو نفـر    

سـپس دو نفـر از متخصصـان    . بـه فارسـی ترجمـه گردیـد      یشناسـ رواناز دانشجویان ارشد 

و زبان انگلیسی پس از بررسی این سه فرم ترجمـه، روي ترجمـه نهـایی توافـق      یشناسروان

ــدکر ــاتید    . دن ــن از اس ــه و دو ت ــی دو زبان ــان انگلیس ــص زب ــک متخص ــط ی ــت توس در نهای

ضـمناً  . قـرار گرفـت   تأییـد و علوم تربیتی ، روایی صوري و محتوایی آن مـورد   یشناسروان

مختلف دانشجویان جهت تکمیل آن ارائـه شـد   يها گروهقبل از اجراي اصلی، پرسشنامه به 

وت گرفتـه و وضـوح و شـفافیت زبـان و قابلیـت فهـم       قـ  هـا يریـ گتا روایی صوري، انـدازه  

با توجه به اهداف پژوهش، کـه بدسـت آوردن پایـایی و تحلیـل     . شود هاکنترل دستورالعمل

نسـخه  ( Spssو ) 5/8نسخه (Lisrelبا استفاده از لیزرل  ها دادهي است، تحلیل تأییدعاملی 

، شـاخص نیکـویی   (X2)همینطور در این پـژوهش، شـاخص مجـذور کـاي     . انجام شد )18

بــرازش
1(GFI) و شــاخص نیکــویی بــرازش انطبــاقی

2(AGFI)  و ریشــه خطــاي میــانگین

مجذورات تقریبی
3(RMSEA)     و بارهاي عامل غیراستاندارد و اسـتاندارد شـده و مجـذور

.ضرائب همبستگی چندگانه نیز گزارش شده است

  ها افتهی

  تأییديتحلیل عامل 

یناولکـ ـ  یرماـیزرکایاسمقیقطرزایعاملیلتحلیتقابلنخست،
4
یـت کرویـاس مقو 

بارتلت
5

هـا  دادهیـت کفایـانگر ب) 76/0(یناولکـ ـ  یرمـا ـ  یزرکـا یاسمقمقدار. شدیبررس

نیز )>001/0P؛ 087/1066(بارتلتیتکروآزمونواست براي انجام تحلیل عاملی است

یـابی عامـل ینبنـابرا ویسـت نصفرجامعهدرها دادهیهمبستگیسماترکهدهد یمنشان

  .استیهتوجقابل

                                                                                                                  
1. Goodness of Fit index
2. Adjusted Goodness of fit index
3. Root mean square error of approximation
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
5. Barttlet Test of Sphericity
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مقیـاس انتظـارات پیامـد    سئوال13يروبا روش واریمکس بر  یاصليهامؤلفهیلتحل

چـرخش   ینچنـد ، هـا عامـل ینتـر  مناسـب یـین تعيبـرا ، یگـر دبه عبارت . انجام شددانشجو

دامنه کتل یبشبا توجه به نمودار  یتانهاانجام شد و  یشیآزما
1

یـژه ويهـا ارزش، 
2
و درصـد   

يهـا مؤلفهبا روش ) 1(ذکر شده در جدول  يهاعاملشده توسط هر عامل،  یینتبیانسوار

یاصل
3
  .و چرخش واریمکس استخراج شدند 

،  چهار عامل اولیه داراي ارزش ویژة بـاالتر از یـک هسـتند کـه     1بر اساس نتایج جدول 

  . نشان داده شده است 1در جدول شمارة 

بعد از چرخش واریمکس به   مقیاس انتظارات پیامد دانشجوعامل 4يآماريهامشخصه: 1جدول 

  یاصليها مؤلفهروش 

  آماري يها شاخص        

  عوامل فرضی
  شده نییتبانسیواریتجمعدرصد   واریانس یکنندگ نییتبدرصد   ارزش ویژه

1  27/2  51/17  5/17  

2  19/2  86/16  37/34  

3  63/1  60/12  98/46  

4  24/1  60/9  59/56  

  . کنندیمنییتبرا  انسیواردرصد 59/56چهار عامل  نیا

ماتریس و سؤاالت و عوامل استخراجی بعد از چرخش به این صورت به دست آمد کـه  

:نشان داده شده است 2در جدول 

  

                                                                                                                  
1. Scree plot
2. Eigen value
3. principal component analysis


