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 در عاملیت حس نامهپرسش سنجیروان هایویژگی بررسی
 مجازی آموزش

 1کامران شیوندی چلیچه

 16/04/1400تاریخ دریافت: 

 12/05/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
ه ان در آموزش بحس عاملیت دانشجوی نامهپرسشسنجی های روانرو با هدف بررسی ویژگیپژوهش پیش

 ان در سال تحصیلیدانشجویان دانشگاه اصفه یکلیه شامل آماری یهجامعاست.  شدهانجامشیوه مجازی 
ساس روش تصادفی ابر  نفر 367ای برابر با فرمول کوکران، نمونه اساس نفر(. بر 16500بود ) 1400-1399

( و 2017ل و همکاران )حس عاملیت تاپا نامهپرسشها شامل شد. ابزار گردآوری داده ای انتخابچندمرحله
 تأییدیعاملی  ها از همبستگی پیرسون و تحلیلبرای تحلیل داده( بود. 2008دینر و بیسواس ) شکفتگی

 أییدتبعاد آن قیاس کلی و امبر اساس آلفای کرونباخ برای  نامهپرسشها، پایایی استفاده شد. در بخش یافته
ساس ای مالکی آن بر و روای شناسیروانبر اساس دیدگاه متخصصان  نامهپرسشگردید. روایی محتوایی 
ای ه، گویهتأییدیلی قرار گرفت. بر اساس تحلیل عام تأییدبا شکفتگی مورد  62/0میزان همبستگی برابر با 

حس  حس مثبت و حس عاملیت بار عاملی مناسب و معنادار داشت و حس عاملیت از دو عامل نامهپرسش
حس عاملیت از  نامهپرسشگیری دازههای برازش نشان داد که مدل انمنفی تشکیل شده است. شاخص

پال و حس عاملیت تا نامهپرسشرفته، نتایج گویای این بود که برازش مناسب برخوردار است. روی هم
ز این افراد ا تعیین میزان برخورداری ، ابزاری معتبر برایمنفیومثبتگیری دو بعد ( با اندازه2017همکاران )

رصه در ع رد استفاده پژوهشگران و متخصصانسبب، به راحتی مو ویژگی توانمندساز است و به همین
 و علوم اجتماعی قرار گیرد.  شناسیروان

                   

 تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران )نویسنده مسؤل( شناسیرواناستادیار گروه  1.
ksjeivandi@gmail.com 
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 مقدمه
بدل شده  عالی عرصه آموزش در مهم به مفهومی الکترونیکی یادگیری جهان کنونی، در

زمانیِ پدیدایی انواع وسایل ارتباط جمعی و یرا هم(، ز1389صنایعی،  است )ظریف
بینی، شرایط آموزش را گسترش پاندمی کروناویروس در یک دوره سریع و غیرقابل پیش

ای که در یک دگرگونی مشهود، (؛ به گونه2020، 1متأثر ساخت )ریو و چان شدتبه
و بدین ترتیب،  یادگیرندگان از محیط آموزش حضوری به محیط مجازی نقل مکان کردند

گیری این نوع فرهنگ جدید این نوعی فرهنگ یادگیری نوین شکل گرفت. علت شکل
 محیط یک در یادگیرنده و معلم آموزشی رفتارهای درسی، برنامه است که عناصرِ
این در حالی است که در این دگرگونی . پذیرندمی فرهنگی تأثیر بستر از یادگیری تعاملی

 ی دانشجویان در فضای مجازی مورد توجه قرارعاالنه و کنشگرانهباید اهمّیّت حضور ف
وظایف  ازجملههای توانمندساز فردی برای نیل به این مهم گیرد و شناسایی ویژگی

 یادگیری است. وپژوهشگران و متخصصین حوزه آموزش
ی عنصر مهمِ در حقیقت، آموزش چه به شیوه حضوری و چه مجازی دربرگیرنده

است و زمانی یادگیرنده به سطوح باالی یادگیری  و محیط معلم در کنار هیادگیرند
، 2)کان در شیوه یادگیریو کنترل مناسب آزادی عمل گردد که افزون یادگیری نائل می

 مسئله،حل هایکسب مهارت مستقل و خودانگیخته، (، زمینه برخورداری از یادگیری2007
فراهم گردد )سراجی،  پیچیده هایموقعیت انه درآزاد گیریتصمیم و ریزیانجام برنامه

 ریشه عاملیت نهد. مفهومپا به عرصه ظهور می 3(. در این شرایط مفهوم حس عاملیت1391
(، ولی این 1396؛ به نقل از فراهانی و همکاران، 2003، 4دارد )آرچر اجتماعی علوم در

 در انواع آزاد اراده و تیاراخ یا قدرت کنترل، آزادی، مانند آن اسمی و وابستگان سازه
 ؛2019 ،5همکاران و ون)اند قرارگرفتهمورد توجه پژوهشگران  شناسیروان تحقیقات
 (. 2013، 1و اتالپلتو 2017 ،7؛ تاپال، اورن، دار و ایتام2017 ،6همکاران و تانیموتو

                   

1. Ryu & Chun  

2. Kuhn 

3. Sense of agency  

4. Archer  

5. Wen, Kuroki & Asama  

6. Tanimoto, Shinohara & Yoshinada  

7. Tapal, Oren, Dar & Eitam 
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 بر اثرگذاری همچنین و خود اعمال بر فرد کنترل احساس به عاملیت احساس
(. عاملیت، 2021، 2دارد )آیونگی و همکاران اشاره اعمال تین طریق از خارجی یرویدادها

 اساسی هایجنبه از است که یکی خود اعمال طریق از بیرونی کنترل رویدادهای توانایی
 اعالن نوعی عاملیت (. حس2013، 3رود )کان، برس و هگاردبه شمار می بشر تجربه

 ،4سینوفزیک)هستم  خود کارهای یآغازکننده من که است این برمبنی فرد آمادگی
 یا فرد از خارج دنیای رویدادهای بر تأثیرگذاری منظوربه اعمال کنترل تجربه و به (2017
 خود توانایی بر مبنی فرد احساس (. این عامل،2013همکاران،  و 5دارد )مور اشاره محیط

 عامل یک و است بیرون نیاید در وقایعی ایجاد منظوربه ارادی انجام اقدامات جهت در
بندورا . (2017، 6شود )یوشی و هگاردمی محسوب هدفمند انسان هر رفتار در کلیدی

 اعمالی به کند که عاملیتپردازان در حوزه عاملیت انسانی بیان مییهازنظریکی  عنوانبه
امور در  بر تأثیرگذاری توانندشود. مردم میمی انجام قصد از و عمد طوربه که دارد اشاره

 توانمی تجرأ به (.2004، 7از وهمیر نقل ؛ به1997بندورا، د )کنن حال انجام خود را تمرین
 جایگزین این بود است که عاملیت را بندورا اجتماعی شناختی نظریه محوریت که گفت

 و انسانی، بهزیستی انگیزش را اساس فردی کند، زیرا عاملیت غیرعامل رویکردهای
 (. 1397دانست )عشورنژاد، کدیور، حجازی و نقش، یم کفایت احساس

 فرهنگی اجتماعی تأثیرات از ایگسترده شبکه درون در عمل طریق از انسانی عاملیت
. کنندکار می معلول هم و عامل عنوانبه هم افراد متقابل، هایتعامل این در .کندمی عمل

 دیگران بر هاآن رفتار که شوندمی متوجه هاتوانمندی و هاتجربه بر اساس افراد از بعضی
شوند می گرفته نظر در کنندهتعیین و عامل افرادی عنوانبه افراد گونهاین. است تأثیرگذار

 از متفاوت نظری تبیین دو به بندیتقسیم یک در( 2017) هگارد و (. یوشی2015، 8)ماجیو
 استناددهی یک بر مشتمل مفهوم این دیدگاه، یک در. اندکرده اشاره عاملیت حس

 نه است، دادهرخ فرد شخصی عمل اثر بر رویداد یک که است این بر مبتنی نگرگذشته

                                          

1. Etelapelto  

2. Aoyagi, Wen, An, Hamasaki, Yamakawa, Tamura, Yamashita & Asama  

3. Kuhn, Brass & Haggard  

4. Synofzik  

5. Moore  

6. Yoshie & Haggard 

7. Wehmeyer  

8. Maggio  
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 به شود؛می خودخدمتی هایسوگیری ساززمینه شدیداً هاییاستنباط چنین. دیگر علل
 بیشتری عاملیت منفی، نتایج با مقایسه در مثبت رویارویی با پیامدهای در افراد که ایگونه

 هابینیپیش با مرتبط تجربه یک عاملیت حس دیگر، دیدگاه در. شوندمی متصور خود یبرا
 هدفمند اعمال خدمت در ارادی حرکتی سیستم توسط که است "1فعال هایاستنباط" یا

 مغزی هایسیستم میان ارتباط بر ضمنی طوربه و (2013، 2گیرد )آدامز و همکارانمی شکل
 و انتخاب خاص، طوربه. دارد اشاره عملکرد کنترل هاییستمس و پاداش و جایزه محاسبه

 گیردمی صورت منفی نتایج از پرهیز و مثبت نتایج کسب جهت در اعمال ریزیبرنامه
 .(2013)یوشی و هگارد، 

تواند بر بسیاری از بروندادهای رفتاری و داشتن حس عاملیت می کهاینبا توجه به 
گیری و سنجش هایی در جهت اندازهاثرگذار باشد، تالشهیجانی افراد در محیط آموزشی 
 علوم در شدهانجام است. برای نمونه، مطالعات آمدهعملبهاین توانمندی یا ویژگی انسانی 

 ادراک، مانند رفتاری هایجنبه از بسیاری بر عاملیت حس که است داده نشان شناختی
 (. 2018 ،4هگارد و ون و 2018 ،3همکاران و شوارز) دارد تأثیر گیریتصمیم و توجه

 اصلی شیوه دو از معموالً عاملیت مفهوم گیریاندازه جهت در اکتشافی مطالعات
 مستقیم هایمقیاس(. 2003 ،5هووردی) غیرمستقیم و مستقیم هایمقیاس: کنندمی استفاده
 در صریحاً که است دهیخودگزارش هاینامهپرسش و بندیرتبه ابزارهای شامل معموالً

کنند و می سؤال خاص رویداد یک به نسبت فرد عاملیت احساس مختلف هایجنبه مورد
 بودن خویش در ایجاد تغییرات عامل نسبت به افراد احساس و باور تا سطح تالش دارند

 در غیرمستقیم هایمقیاس مقابل، در (2012 ،6چمبون و هگارد) را اندازه بگیرند مختلف
 به پرسش خویش اعمال عامل عنوانبه خویش تصور به نسبت دافرا احساس میزان مورد
 ایزمینهپیش محاسبات پایه بر را عاملیت بلکه ،(2014 ،7کوبلیچ و دیویی) آورندنمی عمل

 برآورد محیطی خاص تغییرات با رابطه در( ناخودآگاه ظاهربه و نسنجیده غیرعمدی،)

                   

1. active inferences  

2. Adams, Shipp & Friston 

3. Schwarz, Pfister, Kluge, Weller & Kunde 

4. Wen & Haggard 

5. De Houwer  

6. Haggard and Chambon  

7. Dewey and Knoblich  
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 هایبنیان کاریدست بر متمرکز و ختیشناعصب علم مطالعات حوزه در عموماً و کنندمی
حس عاملیت  نامهپرسشبر این اساس،  .شوندمی طراحی انسان عاملیت به مربوط مغزی

 صورتبهاجرایی باال  باقابلیت، کاربردی و در دسترسیک ابزار مناسب،  عنوانبهتواند می
 ر گیرد.  شناسان و متخصصان قراگسترده و فوری مورد استفاده پژوهشگران، روان

دهد که در کمتر پژوهشی توجه به ساخت یا اعتباریابی ها نشان میبا این وجود، بررسی
ای از محدود است. در نمونه قرارگرفتهابزاری مناسب برای دانشجویان مورد توجه 

 نامهپرسش اعتباریابی و ( به ساخت1396گرفته، فراهانی و همکاران )مطالعات انجام
شده های تجربی انجاماند. همچنین، در برخی پژوهشینایان اقدام کردهناب عاملیت احساس

( یا 2016همکاران ) و 1جاسکال نامهپرسشدر ایران با محوریت مفهوم حس عاملیت از 
 و جاسکیال نامهپرسش فردی در است. عاملیت شدهاستفاده( 2013و همکاران ) 2وودی

 و تصمیم، مشارکت و برابری، انتخاب مقیاسِ حسخرده شش قالب ( در2016همکاران )
وودی و  نامهپرسشو در  شایستگی انگیزه، خودکارآمدی و باور و درگیری، عالقه

شود. با این تالشی سنجیده میبی و اختیاریبی یمؤلفه( مبتنی بر دو 2013همکاران )
بر انواع  دقیق و مبتنی صورتبهاز این دو ابزار  کدامهیچسنجی های روانوجود، ویژگی

 شده مورد بررسی قرار نگرفته است. سازیروش پایایی و روایی همراه با هنجار بومی
از سویی، این سازه در میان دانشجویان، که پس از گذر از دوران کودکی و نوجوانی 

سازند، اهمیتی خاصی شوند و خود را برای زیستن مستقل آماده میوارد دوره جوانی می
نشان داده است که افزایش حس عاملیت در  شناختیروانهای دارد. زیرا پژوهش

 بهزیستی و مثبت شناختیرواندانشجویان دارای ارتباط مستقیمی با ظهور پیامدهای 
باال  نفسه(، اعتمادب2003، 3پاگت و رونسون برگ،دانوف )ترادائو، شناختیروان

، 5همکاران و )پیرو مؤثر مسئلهحل و ایهای مقابله(، توانایی2007، 4دوهی و )هیروکاوا
از دیدگاه محققان  مثبت دیگر است. عاملیت شناختیروان( و بسیاری از پیامدهای 2001

 احتمال با مثبت هایداشتن نگرش با حس عاملیت دارای برجسته است و افراد ویژگی یک

                   

1. Jaaskela  

2. Woody  

3. Trudeau, Danoff-Burg, Revenson & Paget 

4. Hirokava & Dohi  

5. Piro, Zoldow, Knight, Mytko & Gradishar  
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 تالش شتربی خود تحصیلی هایفعالیت در ترند،سالم روانی ازلحاظ تری شادتر هستند؛بیش
 و دینسر، 2011، 1ماچالیس و النگ رایلی، رسند )رسپولی،می بهتری نتایج به و کنندمی

رو، شناسایی و اعتباریابی ابزارهای معتبر همراه با تعیین (. از این2012، 2تاکاک و ایسیلورت
 ضروری است.  ین میزان حس عاملیت در دانشجویانتعی منظوربههنجار ایرانی 

( با داشتن جامعیت بیشتر تالش کرده 2017تاپال و همکاران ) نامهپرسشن، در این میا
گیری قرار است تا هم بعد منفی و هم بعد مثبت حس عاملیت فردی افراد را مورد اندازه

 عاملیت حس مفهوم با ارتباط در موجود شناسیروان ادبیات مطالعه اساس بر ابزار ایندهد. 
 همکاران و سینوفزیک ،( 2007) گرین و متکالف ،(2006) پیا و برتی مطالعات همچون

 چمبون و هاگارد ،(2011) 3همکاران و دسانتیس ،(2008) همکاران و دیوید ،(2007)
 تالش و است شدهساخته( 2013) 5پولیتو، بارنیر و وودی و( 2012) 4اوبی و مور ،(2012)

 را( آن فقدان یا) عاملیت حس از فراشناختی و شناختی پدیدارشناختی، تجربه یک تا دارد
 اعمال با تنها عاملیت حس سازه ،(2017) همکاران و تاپال دیدگاه اساس بر .نماید ارزیابی

 به تریک تجربه ذهنی بسیار متفاوت بیش عنوانبه بلکه نیست، مرتبط خاص اثرات و
این  در. دارد که خود شخص عامل آن بوده است فردی اشاره هایتجربه از "ایعصاره"

 را عاملیت حس نامهپرسش هایگویه تا اندکرده تالش (2017) همکاران و راستا، تاپال
 خودکنترلی، مانند) فردی عاملیت تجربه چندگانه هایجنبه که کنند طراحی ایگونهبه

بر این . دربرگیرد منفیومثبتدر هر دو بعد  را( محیط با فرد مؤثر تعامل یا خودکاری
های رو با این هدف به انجام رسیده است که با بررسی ویژگیشپژوهش پیاساس، 

( به این پرسش پاسخ دهد که 2014حس عاملیت تاپال و همکاران ) نامهپرسشسنجی روان
گیری سطح احساس عاملیت فردی در فرهنگ ایرانی از اندازه منظوربه نامهپرسشآیا این 

 روایی و پایایی برخوردار است؟
 
 

                   

1. Rispoli, Reilly, Lang & Machalice  

2. Dincer, Yesilyurt & Takkac  

3. Desantis, Roussel & Waszak 

4. Moore & Obhi 

5. Polito, Barnier & Woody  
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 روش 

هدف، از نوع کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی  ازنظروهش این پژ
ی آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود که در سال جامعه است.

 اخذشدهدر این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند که بر اساس آمار  1399-1400تحصیلی 
گرفت. حجم نمونه موردپژوهش بر ا در بر مینفر ر 16500از مرکز اداری این دانشگاه 

یکسان از  نسبتاً صورتبهنفر بود که از میان این جامعه  376اساس فرمول کوکران برابر با با 
 نامهپرسش 425میان زنان و مردان در سطوح تحصیلی مختلف انتخاب گردید. در پایان 

ها تعداد نمونه بودن پاسخداده شد که بر اساس میزان دقت در پاسخگویی و کامل پاسخ
 مورد تحلیل LISREL8.8و  SPSS24افزار ها در نرمدر نهایت، دادهالزم استخراج و 

، دقت در پاسخ به تبعبهها پاسخگویی داوطلبانه و نامهپرسشمالک پذیرش قرار گرفت. 
گویی، عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه و مالک خروج عدم دقت در پاسخ نامهپرسش

 زیر استفاده شد.ی نامهپرسشها از دو صفهان بود. جهت گردآوری دادها
مشتمل  2017در سال  نامهپرسشاین (: 2017) حس عاملیت تاپال و همکاران نامهپرسش -

گذاری سنجد. مقیاس نمرهرا می منفیومثبتساخته شد و دو بعد حس عاملیت گویه  13بر 
 مخالفم طراحی گردید. کامالًموافقم تا  کامالًاز  ایدرجهآن بر اساس طیف لیکرت هفته

 برابر کلی مقیاس برای کرونباخ آلفای ضریب اساس را بر آن پایایی سازندگان ابزار میزان
گزارش  75/0 و 83/0 با برابر ترتیب به منفیومثبت عاملیت حس ابعاد برای و 80/0با 

ر اساس روش محتوایی، روایی مالکی همچنین، سازندگان این ابزار روایی آن را بکردند. 
گری، اراده آزاد و )رابطه مثبت با متغیرهای خودکارآمدی عمومی، باورهای خودتعیین

حس شایستگی بدنی و رابطه منفی با مکان کنترل بیرونی( و روایی سازه )تحلیل عاملی 
ابزار به  کردند. در پژوهش حاضر نیز روایی این تأییدو تحلیل عاملی اکتشافی(  تأییدی

شد. روند برگردان این ابزار به زبان فارسی  تأییدای که در ادامه آمده است، شیوه
-ترجمه فرم سپس و گردید ترجمه پژوهشگر توسط نامهپرسشبود که ابتدا  صورتبدین

گرفت که بر اساس نظرات  قرار انگلیسی زبان رشته کارشناسان از تن دو اختیار در شده
 شد. سپس انجام ابهامات و افزایش روانی جمالت رفع منظوربه مالز اصالحات آنان،

های الزم بازبینی و گرفت قرار شناسیروان رشته اساتید از تن سه اختیار در نامهپرسش
 .درآمد اجرا به و شد آماده نامهپرسش نهایی فرم اساس این بر. انجام گردید علمی ازنظر
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مقیاس . است گویه 8 دارای این مقیاس: (2008) 1شکفتگی دینر و بیسواس نامهپرسش -
کاماًل  تا مخالفم کامالً) 7 تا 1 بخشی ازطیف لیکرت هفت بر اساس گذاری آننمره

 باالتر مبین نمره و است 56 و 8 مقیاس و حداکثر نمره است. حداقل شدهتدوین( موافقم
ار را بر اساس روش ( روایی این ابز1390است. مرادی و قمرانی ) باالتر شکفتگی میزان

 محتوایی، روایی مالکی بر اساس همبستگی مثبت با پیشرفت تحصیلی و تحلیل روایی
بر اساس  و 82/0برابر با  آلفای کرونباخ روش وسیلهبه این ابزار نشان دادند. پایایی عاملی
 . گردید تأیید 80/0برابر با  سازیدو نیمه روش

 هایافته
ابتدا، با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس دیدگاه چند  حس عاملیت نامهپرسشروایی 

ی بر اساس رابطه نامهپرسششد. روایی مالکی این  تأییدشناسان متخصص تن از روان
( به دست آمد. بر این اساس، میزان ضریب 2008مثبت آن با مقیاس شکفتگی دینر )

ثبت و بعد منفی حس عاملیت همبستگی پیرسون میان شکفتگی تحصیلی با نمره کل، بعد م
حس عاملیت با  نامهپرسشی بود. روایی سازه -57/0و  67/0، 62/0به ترتیب برابر با 

 تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از روش

 
 برای بررسی ابعاد حس عاملیت در حالت ضرایب استاندارد تأییدیتحلیل عاملی  .1شکل 

                   

1. Diener & Biswas  
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حس  نامهپرسش تأییدیشده برای تحلیل عاملی دادهل برازش، مد1بر اساس شکل 
آمده از های بدستیافته است. قرارگرفته تأییدعاملیت در حالت ضرایب استاندارد مورد 

 بودن دوعاملیمبنی بر  اکتشافیعاملی  تحلیل از نتایج حاصل تحلیل عاملی تأییدی،

ها آمده برای تمام گویهستاندارد بدستکند، زیرا ضرایب امی تأییدی حس عاملیت را سازه
 در سطحی بسیار باال است. 

 
 حس عاملیت در حالت معناداری نامهپرسشبرای بررسی ابعاد  تأییدیتحلیل عاملی  .2شکل 

 

 

های آمده برای تمام گویهبدست t-valueمیزان  کهاین، با توجه به 2بر اساس شکل 
ها اعتبار الزم برای حضور در ی گویهاست، همه 96/1مربوط به هر دو بعد باالتر از 

باالتر از  گویهبرای یک  t-valueی شدهرا دارند، زیرا هرگاه سطح محاسبه نامهپرسش
شود و این اصل در ارتباط با می تأییدباشد، روایی آن برای سنجش عامل مربوط  96/1

 کند. حس عاملیت صدق می نامهپرسش هاگویه
بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه اندازه با واقعیت شده مدل تدوین

یک  چارچوبانطباق دارد؟ این سؤالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در 
 و مایل است به آن پاسخ دهد. بوده روهبا آن روب ،کرده است تدوینساختاری  مدل معادله

، شدهگردآوریهای با استفاده از داده مدل نظری تأییدبرای  پذیرش معیارهای علمی قابل
( که 1399پور، )حسنوند و قدم دهدهای برازش مدل را تشکیل میبحث اصلی در شاخص

 است.  شدهپرداختهدر ادامه به آن 
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 حس عاملیت نامهپرسشگیری های برازش مدل اندازهشاخص .1جدول 
 وضعیت برازش مقدار شاخص شاخص برازش مدل

 مطلوب است 096/0 1 مجذورات تقریبمیانگین  هریش
 مطلوب است 96/0 2استاندارد برازش شاخص

 مطلوب است 97/0 3برازش تطبیقی شاخص
 مطلوب است 97/0 4منتال کری این برازش شاخص 

 مطلوب است 95/0 5نسبی ندگیازشاخص بر
 مطلوب است 90/0 6شاخص نیکویی برازش

 اسکوئر کای شاخص نسبت
 7 آزادی درجه به 

46/4 
 مطلوب است

 

 شبراز ییکوین اساسی یهاشاخص از نیتخم یخطاها مربعات نیانگیم شهیر شاخص
؛ به 1996ن، )مک کالوم و همکارا دگاهید اساس بر. استی ساختار معادالت یابیمدل در

در سطح  لمد یبرازندگ باشد، 1/0 از کمتر شاخص نیا مقدار اگر(، 1387نقل از هومن، 
ود، ب 096/0ا بمقدار این شاخص برابر  کهاینر پژوهش حاضر، با توجه به د .مناسب است

که نتیجه تقسیم شود. همچنین، زمانیمی تأییدبرازش مدل توسط شاخص این شاخص 
chi-square شده بر میزان محاسبهdf  شود. بر همین می ییدتأبرازش مدل  باشد، 5کمتر از

بود برازش مدل  46/4رو برابر با شاخص در مدل پیشمیزان این  کهایناساس، با توجه به 
طبیقی، ت ازششود. افزون بر این، هرگاه میزان شاخص برازش استاندارد، برپشتیبانی می

محاسبه شود، 9/0برازش باالتر یا مساوی  نسبی و نیکویی ندگیازبرمنتال،  کریاین برازش
ر تمامی این ، در این مدل، مقدا4شود؛ که بر اساس جدول می تأییدبرازندگی مناسب مدل 

مدل  ها، برازش مناسبها باالتر از این مقدار بود. بر اساس مجموع شاخصشاخص
 قرار گرفت.  تأییدحس عاملیت مورد  نامهپرسشگیری اندازه

                   

1.  root mean square error of approximation (RMSEA) 

2.  normalized fitness index (NFI) 

3.  comparative fitness index (CFI)  

4.  incremental fitness index (IFI) 

5.  relative fitness index (RFI) 

6.  goodness of fit index (GFI) 

7.  CMIN/ df 
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موردمطالعه در این پژوهش، ضریب آلفای کرونباخ  نامهپرسشبرای سنجش پایایی 
شده محاسبه شد. بر این اساس، میزان این اس شناساییمقیبرای کل آزمون و دو خرده

و برای  80/0، حس عاملیت منفی برابر با 82/0بعد حس عاملیت مثبت برابر با شاخص برای 
 محاسبه شد.  89/0کل ابزار برابر با 

 Tو  Zهنجار آزمون حس عاملیت بر اساس نمرات  .2جدول 

با میانگین  T، هنجار آزمون حس عاملیت بر اساس نمرات استاندارد 2بر اساس جدول 
 Zی نمرات نمره ترازشده Tدر این فرمول، است.  آمدهدستبه 10و انحراف معیار  50

 T= 10 Z + 50:                برای نمرات خامِ است که مبتنی بر فرمول روبرو است
شود، میانگین و انحراف معیار کلی آزمون حس عاملیت طور که دیده میهمان

است. برای نمونه، اگر مجموع نمرات یک فرد در پاسخ به  81/15و  03/51ترتیب برابر با به
وی  tدارد و نمره استان 26/1وی برابر با  zباشد، نمره  71حس عاملیت برابر با  نامهپرسش
 آل قرار دارد. دهد در گروه سطح عاملیت ایدهاست که نشان می 63/62برابر با 
ای که در این آزمون تعیین سطح حس عاملیت افراد بر اساس نمره منظوربه

آورند، نقاط برش تعیین شد. برای انجام این منظور چهار گروه از افراد بر می آمدهدستبه
مشخص شد. گروه اول افرادی بودند که دارای   Tتمراهای ناساس محاسبه چارک

سطح "، در گروه ی حس عاملیتنامهپرسشبودند و بر طبق مقیاس  57باالتر از   Tتنمرا

T Z 
 نمره
 خام

T Z 
 نمره
 خام

T Z 
 نمره
 خام

T Z 
نمره 
 خام

89/63  39/1  73 24/51  12/0  53 60/38  - 14/1  33 85/25  - 41/2  13 

16/65  51/1  75 51/52  25/0  55 86/39  - 01/1  35 20/27  - 28/2  15 

42/66  64/1  77 77/53  38/0  57 13/41  - 89/0  37 48/28  - 15/2  17 

68/67  77/1  79 04/55  50/0  59 39/42  - 76/0  39 75/29  - 02/2  19 

95/68  89/1  81 30/56  63/0  61 66/43  - 63/0  41 01/31  - 90/1  21 

58/69  01/2  83 57/57  75/0  63 92/44  - 51/0  43 27/32  - 77/1  23 

11/72  14/2  85 83/58  88/0  65 19/46  - 38/0  45 54/33  - 64/1  25 

74/72  27/2  87 10/60  01/1  67 45/47  - 25/0  47 80/34  - 52/1  27 

01/74  40/2  89 36/61  14/1  69 27/48  - 13/0  49 07/36  - 39/1  29 

60/74  47/2  91 63/62  26/1  71 98/49  - 002/0  51 33/37  - 27/1  31 

 03/51میانگین   =                   81/15انحراف معیار = 
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آوردند و  آمدهدستبهرا  57تا  49بین   Tتنمراقرار دارند. گروه دوم  "آلعاملیت ایده
تا  43از  Tت نمرافراد دارای را شکل دادند. گروه سوم، ا "سطح عاملیت مطلوب"گروه 

گروه آخر، دارای گذاری شدند و نام "سطح عاملیت متوسط"بودند و با عنوان گروه  48
سطح عاملیت "، گروه نامهپرسشبودند؛ که بر اساس مقیاس  43تر از پایین  Tتنمرا

 نامیده شدند. "پایین

 گیری نتیجهوبحث
گیری حس عاملیت در ناسب و بومی برای اندازههدف از این مطالعه، اعتباریابی ابزاری م

از  سالبزرگدانشجویان دانشگاه بود؛ تا به کمک آن بتوان میزان برخورداری افراد 
 منفیومثبتگیری رویدادهای مختلف و پیامدهای احساس کنترل و عامل بودن در شکل

ای ستردهزندگی را بررسی و تعیین نمود. بر این اساس، در گام نخست، جستجوی گ
ها حاکی از گیری حس عاملیت انجام شد؛ که یافتهیافتن ابزاری مناسب برای اندازه منظوربه

است  شدهساختهحس عاملیت برای افراد نابینا  نامهپرسشآن بود که در داخل کشور تنها 
های ( و ابزاری معتبر یافت نشد که هم بر اساس انواع روش1396)فراهانی و همکاران، 

گذاری و برش دقیق باشد و هم دارای هنجار نمره قرارگرفتهی و پایایی مورد مطالعه روای
متناسب با فرهنگ ایرانی باشد و به همین سبب، لزوم شناسایی ابزاری مناسب در این زمینه 

حس عاملیت تاپال  نامهپرسشهای پژوهشگر نشان داد که مشهود بود. در این راستا، بررسی
با توجه به زیربنای نظری مناسب و گسترده، جدید بودن، مشتمل بودن  (2017و همکاران )

مثبت حس عاملیت و گزارش دقیق انواع معیارهای روایی و پایایی در وبر ابعاد منفی
های آن ترجمه شد و ، گویهنامهپرسشی اصلی انتخاب شد. پس از انتخاب این نسخه

 قرار گرفت.  تأییدرد شناسی موروایی محتوایی آن توسط اساتید روان
صورت گرفته در ارتباط با این ابزار نشان داد که بار عاملی تمام  تأییدیتحلیل عاملی 

 یافته است.حس عاملیت مثبت و حس عاملیت منفی شکل ها مناسب بود و از دو عاملگویه
گیری حس های برازش نشان از برازندگی مناسب مدل اندازههمچنین، میزان شاخص

شده گیری حس عاملیت مثبت بر اساس ابزار بومیبر این اساس، اندازهداشت.  عاملیت
بر شرایط تواند تعیین نماید که دانشجویان در آموزش به شیوه مجازی تا چه اندازه می

خود  اعمال گیرند، نتایجمی خود تصمیم دارند، درباره امور تحصیلی خودکنترلیادگیری 
 بر تأثیرگذاری منظوربه اعمال دانند، توانایی کنترلیخویش م کارهای منطقی را پیامد
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توانند را دارند، در انجام امور مختلف دارای اراده آزاد هستند، می خارج دنیای رویدادهای
ریزی انواع امور آموزشی بگیرند، توانایی برنامه تصمیم تکالیف و کارها انجام زمان درباره

بروز  چون حضوری در مدارس، خود را مسئولدر کالس را دارند و تا چه اندازه هم
گیری حس عاملیت منفی در دانند. از سوی دیگر، بر اساس اندازهمی منفیومثبتپیامدهای 

توان تعیین کرد که دانشجویان در آموزش مجازی تا چه اندازه خود را این ابزار می
 کارهای و تفاقاتکنند، امعلم و شرایط کالسی تصور می دست اختیار دربی ایوسیله
تکالیف  و اقدامات دانند، نتایجخارج از اختیار و اراده خویش می شده در کالس راانجام

پندارند، نسبت به داوطلبانه نبودن تکالیف و امور می قبولغیرقابل و آوردرسی را تعجب
کنند که مسئول تکمیل دستورات و تصور می گذارند و خود را رباتیتحصیلی صحه می

 الیف کالسی از سوی اساتید است. تک
 سالبزرگگیری حس عاملیت در افراد بررسی ابزارهای موجود در زمینه اندازه

گر این بود که توجه چندانی به این حوزه نشده است و بر اساس بررسی پژوهشگر نشان
گیری این ویژگی در جمعیت هیچ پژوهشی مشتمل بر ساخت ابزاری معتبر برای اندازه

ایرانی یافت نشد. با این وجود، دو ابزار خارجی دارای بیشترین فراوانی استفاده در عادی 
 شدهاشارهها در این مطالعات های ایرانی بودند؛ که اگرچه به روایی و پایایی آنپژوهش

برای  است. نشدهانجاماست، ولی پژوهشی معطوف به اعتباریابی و تعیین هنجار این ابزارها 
 و برابری، انتخاب بعد حس بر شش( مشتمل2016همکاران ) و جاسکال امهنپرسشنمونه، 

است که  شایستگی انگیزه، خودکارآمدی و باور و درگیری، عالقه و تصمیم، مشارکت
شده است ولی این  تأیید( 1397عشورنژاد و همکاران ) روایی و پایایی آن در پژوهش

های نداشته است. در بیشتر پژوهشهای منفی حس عاملیت توجهی به جنبه نامهپرسش
است که تنها  شدهاستفاده( 2013وودی و همکاران ) نامهپرسششده در ایران از انجام

 و مبتنی بودن بر منبع کنترل بیرونی( اعمال بودن )خودکاراختیاری بی یمؤلفهمشتمل بر دو 
و توجهی به  استها( بودن فرد در برابر رویدادو منفعل اعمال سهولت )میزانتالشی بی و

تاپال و همکاران نسبت به  نامهپرسشهای مثبت حس عاملیت نداشته است. نقطه قوت جنیه
گیری ی حس عاملیت را اندازهمناسبی هر دو جنبه طوربهاین است که  نامهپرسشاین دو 

( و حاجلو، فالحی، 1398های بشرپور و رحیم زادگان )کند. این ابزار در پژوهشمی
 شده است. تأییدو روایی و پایایی آن  قرارگرفته( مورد استفاده 1399دی و باقرزاده )احم
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شده در خارج از مهای انجاافزون بر این ابزار، در طی سالیان گذشته، در پژوهش
های خاصی از حس عاملیت است که به جنبه شدهساختههای دیگری نامهپرسشکشور 

ی عاملیت ادراکی نامهپرسش( 2020) 1و یوماتسوتوجه شده است. برای نمونه، هال 
گویه مبتنی بر ابزارهای پیشین و  31را بر اساس روش دلفی ساختند که مشتمل بر  2معلمان

ریزی تلفیقی مشتمل بر مفاهیمی مانند تعیین محتوا، کنترل کالسی، برنامه صورتبه
( ابزاری 2013) 3پولیتوود. گیری و اثرگذاری بر محیط بکالسی، سودمندی، توانایی تصمیم

حس  منفیومثبتگویه مبتنی بر دو عامل  24برای سنجش حس عاملیت ساخت که دارای 
ای در جهت سنجش نامهپرسش( 2009) 4عاملیت بود. آسای، تاکانو، سگیموری و تانو

گویه بود.  17بر سه عامل اساسی و عاملیت ساختند که مشتمل احساس ذهنی هایجنبه
 آن در که ساختند ضمنی گیریاندازه روش با ابزار ( یک2014) 5نابلیچ دیویی و

 تعقیب به کلید یک دادنفشار طریق از که دادندمی انجام را تکالیفی کنندگانشرکت
 به منفعالنه صورتبه دیگر، حالت در یا( عملگرانه حالت) پرداختندمی صداها برخی

 که نتایج دادند نشان و (مشاهده حالت) ادنددمی گوش رایانه توسط شدهفعال هایآهنگ
 صریح ابزارهای و( زمانی اتصال و حسی تضعیف اثرات) ضمنی ابزارهای از استفاده

 ریشه عاملیت حس ضمنی و صریح هایمقیاس برخی گویا و نداشتند معناداری همبستگی
 .دارند مختلف روندهای در

بر  پژوهش این عاملیت که در ی حسنامهپرسش ساختارچه گفته شد، بر اساس آن
مانند پایایی  هاییقرار گرفت، با داشتن ویژگی تأییدمورد  تأییدیاساس تحلیل عاملی 

مناسب سازه کلی و ابعاد آن، روایی معتبر با روش محتوایی، مالکی و سازه و هنجار 
ایج بر اساس نت یت کاربرد دارد.ها قابلبرای استفاده در دیگر پژوهش شدهبندیدرجه

شود شناسان و متخصصان علوم اجتماعی پیشنهاد می، به اساتید دانشگاه، روانآمدهدستبه
تعیین سطح عاملیت افراد در رویدادهای مختلف بهره بگیرند.  منظوربهکه از این ابزار 

شود که پیشایندها و پسایندهای این متغیر را در همچنین، به پژوهشگران دیگر پیشنهاد می
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3. Polito  
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بینی، سازگاری تلف مورد ارزیابی قرار دهند )مانند انگیزش پیشرفت، خوشجوامع مخ
های چندبعدی و اجتماعی، اشتیاق یادگیری، سرزندگی تحصیلی( تا بدین طریق بتوان مدل

 دهنده و بروندادهای این متغیر مهم ارائه نمود. تبیین عوامل افزایش منظوربهجامعی 

 منابع 
 هایسبک با خرافی باورهای رابطه (. بررسی1398ان، شیوا. )زادگبشرپور، سجاد و رحیم

 هایپژوهش ،رمال به کنندهمراجعه افراد در عاملیت حس و اطالعات پردازش
 . 29 – 45(، ص 39) 10 ،اجتماعی شناسیروان

 حس (. نقش1399حاجلو، نادر؛ فالحی، وحید؛ احمدی، شیرین و باقرزاده، پروین. )
 در اعتیاد به گرایش بینیپیش در شخصیت انحرافی هایویژگی و عاملیت

(، ص 2) 9 مدرسه و آموزشگاه، شناسیروانمجله دوم.  متوسطه مقطع آموزاندانش
44-26. 

 تحقیقات در spss کاربرد جامع راهنمای"(. 1390شالی، رضا. )پور، کرم و صفریحبیب
 .چاپ اول ،لویه انتشارات متفکران: :تهران ،"کمی( هایداده تحلیل)پیمایشی 

 نامهپرسش سنجیروان هایویژگی بررسی"(. 1399اله. )پور، عزتاهلل و قدمفضل حسنوند،
(، 41) 11 گیری تربیتی،فصنامه اندازه. "شناختیروان بازیگوشی شخصیتی ویژگی

 . 1 -23ص 
(. 1399گرث، رابرت. )راد، مرجان و مکفرد، محمد؛ حجازی، الهه؛ حسنیخدایاری

 گیریاندازه فصلنامه. "ایرانیان منش هایتوانمندی نامهپرسش رواسازی و ختسا"
 .55 – 85(، ص 40) 10 تربیتی.

بهبود  به کمک برای مجازی، امکانی یادگیری هایمحیط"(. 1391سراجی، فرهاد. )
    . 27 -45ص  (17) 5 فرهنگ، مجله راهبرد. "یادگیری فرهنگ

 الکترونیکی یادگیری اثربخشی و کیفیت معیارهای بررسی"(. 1389صنایعی، ناهید. )ظریف
 . 24 – 33(، ص 3) 1، پزشکی علوم در مجازی آموزش مجله ،"عالی در آموزش

 چند تحلیل"(. 1397فاطمه؛ کدیور، پروین و حجازی، الهه و نقش، زهرا. ) عشورنژاد،
 و رسهمد فرهنگ عاملیت فردی، راه از هانوجوان شناختیروان بهزیستی سطحی
 . 358 – 368(، ص 3) 12 کاربردی، شناسیروان فصلنامه ،"خانواده حمایت
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 و ساخت"(. 1396پور، مختار و عابدی، احمد؛ )فراهانی، علی و یارمحمدیان، احمد؛ ملک
 تربیتی دانشگاه گیریاندازه فصلنامه ،"نابینایان عاملیت احساس نامهپرسش اعتباریابی

 . 111 – 165 (، ص3) 8طباطبائی،  عالمه
 مقیاس پایایی و روایی"(. 1394افشادی، محبوبه؛ قاسمی، ندا و قمرانی، امیر. )سیاه مرادی

 دانشکده دانشجویان تحصیلی در پیشرفت با شکفتگی رابطه و تعیین شکفتگی
 . 33 – 350(، 42) 5پزشکی،  علوم در آموزش ایرانی مجله ،"پزشکی
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 پیوست
 (2017حس عاملیت تاپال و همکاران ) نامهپرسشترجمه 

 دارم. خود کارهای بر کاملی کنترل نیز مجازی آموزش در من حتی .1

 .(نداریم کنترل آموزش بر یعنی) هستیم معلم دست در ای وسیله مجازی آموزش در کنم می احساس .2

 دهند. می در آموزش مجازی بدون اختیار و اراده من رخ من کارهای و بسیاری از اتفاقات .3

 دهم. انجام کاری چه که گیرممی تصمیم خودم هم مجازی آموزش در حتی .4

 هستند. من کارهای منطقی پیامد من اعمال نتایج درآموزش به شیوه مجازی همیشه .5

 ندارم. هاآن بر کنترلی و نیستند اختیاری من کارهای گاهی مجازی آموزش در .6

 است. بینیپیش غیرقابل و آورتعجب من کارهای و اقدامات نتایج مجازی آموزش در .7

 کارها دارای اراده آزاد هستم. در انجام تمام مجازی، روش به آموزش در .8

 بگیرم. تصمیم تکالیفم و کارها جامان زمان درباره توانممی مجازی آموزش در .9

 نیستند. داوطلبانه تکالیف و کارها مجازی، روش به آموزش در .10

 ندارد. تکالیف کنترلی انجام در که هستم رباتی همچون مجازی آموزش در کنممی احساس .11

 شود نه دیگران.می ریزیبرنامه خودم توسط انتها تا ابتدا از مجازی آموزش در من رفتار .12

 هستم. خودم کارهای پیامد مسئول کامال ای،مدرسه آموزش مانند مجازی موزشآ در من .13
 

 


