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Abstract 

The aim of this study was to investigate the factor structure and psychometric 
characteristics of the multidimensional questionnaire of Student engagement. The statistical 
population of this study consists of all students aged 18 to 30 of Razi University in the first 
semester of the academic year 1395-1396. The study sample consisted of 230 students who 
were selected by stratified random sampling method and answered the multidimensional 
questionnaire of academic enthusiasm, self-efficacy, self-regulatory scale and academic 
performance and academic procrastination scale (for Concurrent Validity). Reliability was 
assessed by calculating Cronbach's alpha coefficient. Factor analysis and Pearson 
correlation were used to analyze the data using. The results of factor analysis showed that 
the questionnaire consists of six saturated factors and appropriate fitness indicators. There 
was a positive and significant relationship between Student engagement and emotional, 
social, academic self-efficacy and academic self-regulation. There is also a negative 
relationship between Student engagement and academic procrastination. In the 
confirmatory factor analysis, 48 items were confirmed. The Persian version of the Student 
engagement scale in the student community has acceptable psychometric properties and can 
be used as a valid tool in psychological researches. This study provides promising evidence 
for the applicability of the Persian version of the Student engagement scale in the student 
population. 

Keywords: Class enthusiasm, Reliability, Student engagement scale, University 
enthusiasm, Validity.  

                                                           
 Corresponding Author, Email: kimia 2010@gmail.com 

Educational and Scholastic Studies                                                                http://pma.cfu.ac.ir/ 

Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2019-2020                                            Print ISSN: 2423-494X 

pp. 113- 142                                                                                              Online ISSN: 2645-8098 

 

http://pma.cfu.ac.ir/


 

 
 

 

 چندبُعدی ةپرسشنام یسنج روان یهایژگیو و تأییدی یعامل ساختار

  دانشجویان اشتیاق

 4اهلل نجاتینعمت، 3آسیه مرادی، 2مرزیمحمدجواد بگیان کوله، 1زیبا برقی ایرانی

  دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانشناسی و علوم تربیتی،  شناسی، دانشکدة روان گروه روان دانشیار،.  
 ، کرمانشاه، ایرانیدانشگاه راز ،یشناس وانرری دکت. 2

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشکدة علوم اجتماعی،  ،شناسی گروه روان ،استادیار. 3
 ایران ،همدان ،دانشگاه پیام نور ،شناسی ارشد جامعه دانشجوی کارشناسی. 4

 (26/03/2938: تاریخ پذیرش؛ 12/22/2931 :تاریخ دریافت)

 چکیده

 آماری جامعة .است بوده دانشجویان اشتیاق یچندبعد ةپرسشنام سنجی روان هایویژگی و عاملی ساختار بررسی حاضر پژوهش دفه
 نفر 190 پژوهش ةنمون .دادند لیتشک 36-2931 یلیتحص سال اول سالنیم در رازی دانشگاه ةسال 90 تا 28 دانشجویان همة را پژوهش

 خودکارآمدی، ،دانشجویان اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام به و شدند انتخاب ایطبقه تصادفی گیریمونهن روش به که بود دانشجویان از
 طریق از پایایی .دادند پاسخ (همزمان روایی بررسی برای) تحصیلی کاریاهمال مقیاس و تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی مقیاس

 تحلیل نتایج .شد استفاده پیرسون همبستگی و عاملی تحلیل روش زا هاداده تحلیل برای .شد بررسی کرونباخ آلفای ضریب محاسبة
 با دانشجویان اشتیاق بین .است برخوردار مناسبی برازش هایشاخص از و شده اشباع عامل شش از پرسشنامه داد نشان عاملی

 اشتیاق بین ،همچنین .آمد دست به داریامعن و مثبت ةرابط تحصیلی خودتنظیمی و تحصیلی اجتماعی، هیجانی، خودکارآمدی
 ةپرسشنام فارسی ةنسخ .شد تأیید گویه 88 تأییدی عاملی تحلیل در .است برقرار منفی ةرابط تحصیلی کاریاهمال و دانشجویان

 در معتبر ابزاری عنوان به را آن توانمی و دارد قبولی قابل سنجیِ روان خصوصیات دانشجویان، ةجامع در دانشجویان اشتیاق چندبعدی
 چندبعدی ةپرسشنام فارسی ةنسخ کاربرد قابلیت دربارة را نویدبخشی شواهد حاضر پژوهش .گرفت کار به شناختی روان هایژوهشپ

  .است کرده فراهم دانشجویی جمعیت در دانشجویان اشتیاق

 .دانشجویان اشتیاق مقیاس روایی،، پایایی کالس، اشتیاق دانشگاه، به اشتیاق : یکلید ناگواژ
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 همقدم

 یآموزش یهاپژوهش ةمطالع هاینهیزم نیترمهم از دانشجویان و آموزاندانش یلیتحص اقیاشت

 تیفیک جینتا با یلیتحص اقیاشت نیب یمثبت ةرابط دهدیم نشان یپژوهش پیشینة مطالعة جینتا .است

 ، ، که و کلینینی؛ کار5002، 5؛ پارک5002،  گواتز) دارد وجود یلیتحص شرفتیپ و یریادگی

، یادسپاری، یریادگی یبرا یلیتحص اقی، اشتگرید عبارت به(. 2 50،  کوزو و وسی؛ گون5002

آموزان و دانش تیموفق و شرفتی، پشی، آزماشده ادگرفتهی، عملکرد، تداوم مطالب یادآوری

و   ؛ افالطون5002، 2نسیا؛ مک 500، 2سی، بالمنفلد و پارکسیفردر) است یضرور انیدانشجو

 یبرا تنها نه یلیتحص اقیاشت(.  500،  هاند و سونی؛ برا5002، همکاران و ینی؛ کار5002، همکاران

 ی، برااست مهم انیآموزان و دانشجودانش یلیتحص شرفتیپ و یریادگی، یخودکارآمد

، ی؛ ل0 50،  سیوایل) است اثربخش زین یریادگی و یزندگ از تی، رضایکردن، شادکام یاجتماع

و  یشناختجامعه مفهوم کی یلیتحص اقیاشت(. 0 50،   ؛ ترولر و ترولر0 50، 0 لرنر و لرنر

آموزان و دانش یلیتحص اقیاشت یهاهیپا یمحققان بر رو(.   50، 5 کاهو)است  یشناخت روان

 تالش تیفیک ،( 2  ،   نیمرو) کار در زمان مانند یمیمفاه ی، بررساند شده متمرکز انیدانشجو

 ،(2    ،2 پاسگارال) جی، نتا(    ، 2 نیآست) یلیتحص یری، درگ(5    ؛0   ،   سیپ)

                                                           
1. Coates 
2. Park 
3. Carini, Kuh & Klein 
4. Gunuc & Kuzu 
5. Fredricks, Blumenfeld & Paris 
6. McInnis 
7. Appleton 
8. Bryson & Hand 
9. Lewis 
10. Li, Lerner & Lerner 
11. Trowler & Trowler 
12. Kahu 
13. Merwin 
14. Pace 
15. Astin 
16. Pascarella 
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 ییو دانشجو یآموزخوب آموزش دانش یهاوهی، ش(    ،  نتویت) یاجتماع و یعلم یکپارچگی

 اقیو اشت ،(    ،  ینیپاسگارال و ترنز)آموز ، مشارکت دانش(    ، 5گامسون و نگیکریچ)

 (.  500 ؛ 500،  کو) یلیتحص

 دادن انجام برایآموزان دانش یهااز تالش یتیفیرا ک یلیتحص اقیاشت(  500) 2هو و کو

را  یزمان(  500)و ک هابعد. اندکرده فیتعر دلخواه جینتا به دنیمنظور رس به یآموزش یهاتیفعال

( 5002) 2گرشا فیبراساس تعر. کرد اضافه فیبه تعر ،شودیها اختصاص داده متیفعال نیکه به ا

 یریادگی شیافزا یدانشگاه برا یهاتیاستفاده در فعال ، زمان و منابع موردیژتعامل انر اقیاشت

داخل و خارج از کالس و مشارکت  یها تیفعال بر تمرکز یلیتحص اقیاشت از فیتعر نیا. است

 یزیچ یلیتحص اقیتوان گفت اشتی، محال  نیا با. ستها تیفعال نیا در انیآموزان و دانشجودانش

 . ستها تیفعال نیا از شتریب مراتب به

 شده  داده توسعه دانشجویان اقیاشت زمینة در یریگاندازه ابزار کی  حاضر، که در آن ةدر مطالع

حاضر،  ةدر مطالع. دهد پوشش را اقیاشت مختلف ابعادة هم تا است ازین جامع فیتعر کی، است

به  یو رفتار ی، عاطفیخت، شنایروان یهاواکنش تیکم و تیفیک عنوان به یلیتحص اقیمفهوم اشت

و  یاجتماع یهاتیداخل و خارج کالس، فعال یهاتیفعال بر تمرکز ،نیهمچن یریادگیفرایند 

 یهادر سال(. 2 50، کوزو و وسیگون) است شده  فیتعر یریادگی زیآمتیموفق جینتا به یابیدست

، همکاران و کسیفردر)است  شده یبررس یچندبُعد یعنوان مفهوم به یلیتحص اقی، اشتریاخ

 کیعنوان  به را یلیتحص اقیاز محققان اشت یتعداد(.  500،  فی، کمپز و گرامرسونی؛ ج 500

 اقیو اشت ی، روانیعلم مشارکت ابعاد از متنوع یبیترک ایباهم  یو رفتار ی، عاطفیمفهوم شناخت

 و کسی؛ فردر 500،  لزی، پاننوزو و آچنی؛ ف5002، همکاران وافالطون ) اندکرده یبررس یاجتماع
                                                           
1. Tinto 
2. Chickering & Gamson 
3. Terenzini 
4. Kuh 
5. Hu & Kuh 
6. Krause 
7. Jimerson, Campos & Greif 
8. Finn, Pannozzo & Achilles 
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 یلیتحص اقی، اشتگرید  عبارت به(.  500، 5؛ هلم و کالرک 500،  نری؛ فورر و اسک 500، همکاران

، فکر (یعاطف)، احساس (یرفتار) رفتار چگونگی آن ابعاد همة با درمجموع ای جداگانه طور به

آموزان و دانش( دانشگاه) یو معاشرت اجتماع ،( 500، همکاران و کسیفردر( )یشناخت)

 یبررس یعال آموزش چارچوب در یلیتحص اقیاشت ة حاضرمطالعدر . کندمی یبررسرا  انیدانشجو

 اقیاشت) یاصل ةبه دو مؤلف توجه با یلیتحص اقیاشت ،اساس نیبر ا(.   50، وسیجن) شده است

  .در نظر گرفته شده است مقیاسخرده سه مؤلفه هر یبرا بررسی و (کالس اقیدانشگاه و اشت

نهادن به  ، احساس تعلق و ارزشیاجتماع یهاتیفعال در مشارکت میمفاه :دانشگاه اقیاشت

در نظر گرفته  تیبااهم یریادگی تیفیک یامدهایپ و یلیتحص اقیاشت یبرا آموزش طیمح/ دانشگاه

توان گفت ابعاد ارزش و یم(.  500،  یو ل ی؛ کمبر، ل 500،  وُدس و لدیهاوسمن، شوف)شود یم

، حال نیباا. است مرتبط یاجتماع اقیو بعد مشارکت به اشت یشناخت اس تعلق به تعامل رواناحس

 یو اجتماع یدانشگاه یهاتی، به فعالدانشگاه اقیاشت ةحاضر، بعد مشارکت در حوزة در مطالع

. است شده  گرفته نظر در یآموزش ای یکالس یهاتیداخل و خارج از کالس و شرکت در فعال

 که است لیدل نیبه ا. است مرتبط یرفتار اقیبا اشت یآموزش یهاتیمشارکت در فعال که یدرحال

ها احساس ارزش و تعلق  که آن یهاطیمح در آرامش و یشاد احساس انیآموزان و دانشجودانش

شوچت، ( 5   ) 2نویگوا. کنندیشرکت م یاجتماع یهاتیدر فعال ،جهینت کنند و دریبه آن م

شناس عنوان یک حالت رواناحساس تعلق به مدرسه و دانشگاه را به(   50) 2اسمیت و هومل

 مورد فراگیران دیگر و خود ندکنآموزان و دانشجویان احساس میکنند که در آن، دانشتعریف می

 شاخص کی تعلق احساس دیگر، عبارت به .هستند دانشگاه و مدرسه طرف از حمایت و مراقبت

 عنوان به مشارکت (. 500 ،نویگوا) است یلیتحص شرفتیپ و زهینگا بر مثبت تأثیرگذار و مهم

                                                           
1. Furrer & Skinner 
2. Helme & Clarke 
3. Hausmann, Schofield & Woods 
4. Kember, Lee & Li 
5. Goodenow 
6. Shochet, Smyth & Homel 
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شود یخارج از کالس اشاره م یهاتیفعال ایدانشکده  یهاتیدر فعال ژهیو کردن به شرکت

، نامطلوب طی، شراگرید یاز سو(. 5  -   ، صص 500، 5یهارپر و گوا ؛ 500،  مونیس بن)

در نظر گرفته  یب ضداجتماعمخرّ ین دادن رفتارهادانشگاه و نشا یهاتیفعال از یریگکناره

 (.  500، همکاران و ننیف)شود  یم

داخل و  یهاتیو فعال ی، رفتاری، عاطفیشناخت یهاواکنش یکالس اقیاشت :کالس اقیاشت

 کردیرو به یشناخت اقیاشت. دهدیم پوشش را انیآموزان و دانشجوخارج از کالس دانش

در  یگذارهیشود که به سرمایم مربوط خود یریادگی از یدرست درک به انیآموزان و دانشجو دانش

 یمیخودتنظ و یزیربرنامه اهداف یریادگی، یریادگی زهی، انگیریادگینهادن به  ، ارزشیریادگی

؛ افالطون و همکاران،  500، همکاران و کسی؛ فردر 500، همکاران و مرسونیج) دارداشاره 

 یعاطف یهاواکنش به یعاطف اقیاشت(. 0 50،  ؛ شاترلند5002،  مانسل و نی؛ والکر، گر5002

درس و  ی، همساالن، محتوااستادان و ناها با معلمها، روابط و ارزشها، عالقهازجمله نگرش

 مشارکت شامل یرفتار اقیاشت(. 0 50؛ شاترلند،  500، 2هاندو سونیبرا)کالس اشاره دارد 

 و مشارکت نی، همچنشانیهاخارج از کالس، تالش یآموزش یهاتی، فعالدانشکده در انیدانشجو

؛ 5002من و همکاران، هاندلس ؛ 500، همکاران و نی؛ ف    ، نیف) است کالس در حضورشان

 (.  500، 2؛ گاروش و گواتس5002افالطون و همکاران، 

یاد به آموزان دارای اشتیاق زدانش داد نشان( 0 50)  های وانگ و هولکامبینتایج پژوهش

شوند، بر موضوعات یادگیری تمرکز طور منظم سر کالس حاضر می مدرسه و تحصیل که به

 ةهای استانداردشدگیرند و در آزمونمی بیشتریکنند و به مقررات مدرسه پایبندند، نمرات  می

 ةرابط عنوان با در پژوهشی(   50) و همکاران خروشی. پیشرفت تحصیلی عملکرد بهتری دارند
                                                           
1. Bensimon 
2. Harper and Quaye 
3. Walker, Greene & Mansell 
4. Sutherland 
5. Bryson & Hand 
6. Coates 
7. Wang & Holcombe 
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 ةرابط دریافتند فرهنگیان دانشگاه دانشجویان خودکارآمدی با یادگیری شناختی و عاطفی قاشتیا

 ،نبود دارامعن دانشجویان، تحصیلی ةرشت براساس خودکارآمدی ةمؤلف با شناختی و عاطفی اشتیاق

 .داشت وجود دارمعنی و مثبت ةرابط خودکارآمدی، با شناختی اشتیاق و عاطفی اشتیاق بین اما

 دانشگاهی بهزیستی با و مدرسه فرسودگی با عاطفی اشتیاق دادند نشان (2 50)و همکاران   گوان

 نیب دادند نشان یامطالعه در (2   ) همکاران و یمؤمن .دارد رابطه شناختی روان بهزیستی و

 یمنف عواطف نیب و ،دار امعن و مثبت ةرابط ،یلیتحص اقیاشت با خانواده یعاطف جوّ و مثبت عواطف

  .رددا وجود یمنف ةرابط یلیتحص اقیاشت و

 یپژوهش پیشینة براساس را دانشجویان اشتیاق چندبُعدی ةپرسشنام (2 50) کوزو و وسیگون

 با را هیگو  2 اسیمق سازندگان ،نخست .کرد نیتدو یلیتحص یریدرگ و اقیاشت ةنیزم در موجود

 اجرا هیترک اندلو دانشگاه یدانشجو 02  یرو بر را آن و کردند نیتدو یپژوهش پیشینة به توجه

 .شدند یآمار لیتحل یتأیید و یاکتشاف املیع لیتحل روش به شده یآور جمع یهاداده .کردند

 در .کردند ییشناسا را عامل شش یمواز و یاصل یهامؤلفه روش به یاکتشاف عوامل لیتحل جینتا

 یرو گویه 0  ،(I یشناخت روان اقیاشت یگذار ارزش) اول عامل یرو گویه شش ها، آن مقیاس

 اقیاشت) سوم عامل یرو گویه 2  ،(II یشناخت روان و یاجتماع اقیاشت تعلق احساس) دوم عامل

 یرو گویه    ،(I یعاطف اقیاشت / هایهمکالس با روابط) چهارم عامل یرو گویه هفت ،(یشناخت

 عامل یرو گویه نه نهایت، رد و ،(II یعاطف اقیاشت یعلم  ئتیه یاعضا با روابط) پنجم عامل

 بیضر که شد تأیید هیگو    یتأیید عاملی لیتحل در .شدند یبارگذار (یرفتار اقیاشت) ششم

 اقیاشت) تعلق احساس ،5 /0  (I -یشناخت روان اقیاشت) یگذارارزش ةمؤلف یبرا کرونباخ یآلفا

 اقیاشت) هایهمکالس اب رابطه ،0/    یشناخت اقیاشت ،II)   2/0 -یاجتماع و یشناخت روان

 یرفتار اقیاشت ،0/0   (II -یعاطف اقیاشت) یعلم  ئتیه یاعضا با رابطه ،I)  2 /0 -یعاطف

 ابزاری تاکنون ایران در پژوهشگران، هایداده براساس .شد گزارش 52/0  اسیمق کل و ،2/0  

 پژوهش هدف ،بنابراین .است نشده  نیتدو دانشجویان تحصیلی اشتیاق سنجش برای چندبعدی

                                                           
1. Wang  
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 سنجی روان کفایت و دانشجویان تحصیلی اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام هایویژگی بررسی حاضر

  .است پرسشنامه این فارسی ةنسخ

 پژوهش شناسی روش

 از و ایپرسشنامه پیمایشی اطالعات گردآوری نوع حیث از و بنیادی هدف، نظر از حاضر پژوهش

 انجام پیمایشی روش به که شود می محسوب سازیآزمون مطالعات ازجمله شناسی،روش نظر

 در که رازی دانشگاه ةسال 0  تا    دانشجویان همة را حاضر پژوهش آماری جامعة .است گرفته

به این دانشگاه مشغول های مختلف در رشته 2 -2   سال تحصیلی و دوم  اول های سالنیم

 0 5در بخش تحلیل عاملی اکتشافی  حجم نمونه برای پژوهش. بودند، تشکیل داده استتحصیل 

. های مختلف این دانشگاه انتخاب شدنداز بین دانشکده  ایتصادفی طبقه ةکه به شیو دنفر بو

نفر از دانشجویان دانشگاه رازی  520نیز ( تحلیل عاملی تأییدی)نمونة پژوهش در مطالعة دوم 

پرسشنامة کامل در   55مجموع،  در. ی تصادفی ساده انتخاب شدندریگ نمونهبودند که به روش 

پیمایشی حداقل میزان افراد قرارگرفته در  -توصیفیمطالعات در . ی شدآور جمعاین مرحله 

مدادی  -طورمعمول در مطالعات کاغذ به نفر باشد و 20 بایدهای مناسب تحلیل برایها زیرگروه

گال و همکاران، )درصد است  0 شده در حدود  متوسط درصد ابزارهای تکمیل جواب داده

( 0 %× 0 = ) 20نفر یعنی  0 گیری تقریباً ها نمونهحجم حداقل برای زیرگروه ،بنابراین ،(    

 در طبقه یک ةمنزل به دانشکده هر که بود صورتبدین انتخاب افراد نمونه ةشیو. در نظر گرفته شد

 ها،دانشکده از یکره در .ندشد انتخاب شانتحصیلی ةرشت به باتوجه نمونه افراد و شده  گرفته نظر

 کالس سر به مراجعه و دفتر این با هماهنگی و دانشکده آموزش دفتر به مراجعه با افراد انتخاب

 خواسته ها آن از و انتخاب دانشجویان از نفر 0  تصادفی طور به دانشکده هر در .گرفت صورت

 آزمون نبودند، آزمون تکمیل به ضرحا که افرادی است ذکر شایان .دهند پاسخ هاپرسشنامه به شد

 حذف از پس که شد آوریجمع پرسشنامه 0 5 ،اکتشافی عوامل تحلیل بخش در مجموع در .نشد
                                                           
1. Proportional stratified random sampling 
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 ییکوین ةمطالع ،ونیرگرس ،یهمبستگ روش .شد گرفته کار به تحلیل برای پرسشنامه 0 5 ،مورد 0 

  .شد گرفته کار به رهایمتغ نیب یهمخوان و ارتباط زانیم ةمطالع برای یعامل لیتحل و برازش

 :باشند می زیر شرح به شد، گرفته کار به روایی بررسی برای حاضر پژوهش در که هاییابزار

 ةسه حوز درگویه   5 این مقیاس :( 100)  موریس خودکارآمدی ابعاد مقیاس

  هر بعد شامل . دارد  و خودکارآمدی هیجانی  ، خودکارآمدی اجتماعی5خودکارآمدی تحصیلی

 ،کل ةنمر با بعد هر همبستگی بر وهعال(  500)برای تعیین روایی پرسشنامه، موریس  .گویه است

 همبستگی و گرفت کار به متعامد چرخش با را اصلی هایمؤلفه تحلیل ةشیو به یعامل تحلیل روش

 و 0/0  اجتماعی خودکارآمدی بعد ،0/0  تحصیلی خودکارآمدی بعد برای که شد تأیید کل بعد با

 به کرونباخ آلفای ضریب با را ابزار این پایایی موریس بودند، 0/   هیجانی خودکارآمدی بعد

 خودکارآمدی و اجتماعی خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی کل، خودکارآمدی برای ،ترتیب

  .کرد گزارش 2/0  و 0/   ،2/0  ،0/   با برابر هیجانی

 ةمؤلف چهار و گویه 5  شامل مقیاس این (:191 ) کانل و ریان تحصیلی یمیخودتنظ مقیاس

 به پرسشنامه اعتبار .است درونی انگیزش و شده شناخته تنظیم شده،فکنیدرون تنظیم بیرونی، تنظیم

 ةدامن در هامقیاسخرده برای کرونباخ آلفای ضرایب که شده محاسبه درونی همسانی ضریب ةشیو

  (.     ریان، و گرونیک) است 2/0  تا 0/ 2

 برای مقیاس این :(191 ) 2بلوم راث و سولومون (APSS) تحصیلی کاری اهمال مقیاس

 گزارش ةتهی و امتحان برای آمادگی تکالیف، کردن آماده ةحوز سه در تحصیلی ورزیتعلل بررسی

 ویژگی دو سنجش برای نیز گویه 2 و گویه  5 شامل مقیاس این .است شده طراحی سالنیم

  .است «ورزیتعلل عادت تغییر به تمایل و بودن کار همالا از ناراحتی احساس»

                                                           
1. Muris 
2. Academic self-efficacy 
3. Social self-efficacy 
4. Emotional self-efficacy 
5. Solomon & Rothblum 
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 مقیاس این :(2 10) 1کوزو و گونیوس (SES)  انیدانشجو یلیتحص اقیاشت ةپرسشنام

 اشتیاق)   تا   های گویه گذاریارزش شامل ،دانشکده به اشتیاق ةمؤلف دو و گویه    دارای

 و (II -اجتماعی و شناختی روان اشتیاق)    تا   های گویه تعلق احساس و (I -شناختی روان

  5 تا 55 های گویه I-عاطفی اشتیاق  5 تا 5  های گویه شناختی اشتیاق ،شامل کالس اشتیاق

 و (علمی  هیئت اعضای با روابط)    تا  5 های گویه II -عاطفی اشتیاق ،(همساالن با روابط)

  .است    تا    های گویه رفتاری اشتیاق

 متخصص سه به مقیاس ،دانشجویان تحصیلی اشتیاق مقیاس ةترجم و سازی دهآما فرایند در

 با ،سپس شد، داده فارسی به انگلیسی از ترجمه برای انگلیسی زبان متخصص یک و شناسروان

 ةترجم شد، استخراج ها آن از واحد ةترجم یک و تلفیق فارسی هایترجمه اول، شناس روان نظر

 آن تا شد داده (قبل ةمرحل انگلیسی زبان متخصص از مجزا) گلیسیان زبان متخصص یک به نهایی

 ؛نشد دیده چشمگیری تفاوت بازترجمه، و ترجمه فرایند در .برگرداند انگلیسی به فارسی از را

 طور به دانشجویان از گروهی میان در نهایی فارسی ةنسخ مقدماتی، مطالعه یک در ،بنابراین

 اطمینان ایرانی جمعیت در آن کاربرد قابلیت از جزئی، تمشکال رفع با و شد اجرا آزمایشی

  .شد استفاده آن از اصلی اجرای برای و حاصل

 تحلیل دانشجویان تحصیلی اشتیاق ةپرسشنام عاملی ساختار بررسی منظور به حاضر ةمطالع در

 ذکر شایان .شد گرفته کار به تأییدی و تحلیل عاملی  اصلی هایمؤلفه تحلیل روش اکتشافی، یعامل

 افزارنرم ،تأییدی عاملی تحلیل برای و ،SPSS19 افزارنرم اکتشافی عاملی تحلیل برای است،

AMOS18 شد گرفته کار به.  

 پژوهش یهایافته

 ،محدوده از خارج هایداده وجود نخست .شد بررسی هاداده کلی وضعیت ،ها  داده  تحلیل از قبل

                                                           
1. Student Engagement Scale (SES) 
2. Gunuc & Kuzu 
3. Principal Components Analysis (PCA) 



 121                                        دانشجویانچندبُعدی اشتیاق  ةپرسشنام یسنج روان یهایژگیو و تأییدی یساختار عامل

  

 

 نشدهگزارش هایداده ،آن از  پس .گرفت انجام اصالحات هاپرسشنامه اصل به مراجعه با و بررسی

 پرت هایداده ،آن بر افزون .ندارد وجود اینشدهشگزار ةداد هیچ شد مشخص و ،بررسی

متغیری وجود پرت تکة داد چیو نتایج نشان داد هشد بررسی   مستطیلی کردار با متغیری تک

 هیچ داد نشان نتایج .شد بررسی 5ماهاالنوبیس ةی آمارهای پرت چندمتغیربرای ارزیابی داده. ندارد

 SPSS افزار نرم با ها داده چولگی و کجی آن بر عالوه .ندارد وجود هاداده در چندمتغیری پرت ةداد

 .نیست +  تا -  محدودة از خارج مقادیر از یک هیچ چولگی و کجی شد مشخص و بررسی

 این داد نشان نتایج و شد ارزیابی اسمیرنوف -فووگرکولم آزمون با هاداده بودن نرمال ةمفروض

 .شد تأیید و بررسی (DW) واتسون - دوربین ةآمار با هاداده استقالل .است برقرار مفروضه

 داد نشان نتایج و شد محاسبه (VIF) واریانس تورم و تلرانس ةآمار با چندگانه یخطهم ،همچنین

 حد از تر بزرگ VIF مقادیر از یک هیچ و 0/  مجاز حد از تر کوچک تلرانس مقادیر از یکهیچ

 مشاهده هاداده در یخطهم وجود شده مطرح شاخص دو براساس ن،بنابرای .است نبوده 0  مجاز

  .شد اجرا زیر شرح به اکتشافی عاملی تحلیل سپس، .نشد

 نشجویاندا یتحصیل اشتیاق ةپرسشنام سنجی روان هایویژگی ةمطالع و عاملی تعیین منظور به

 استخراج برای .گرفت انجام پرسشنامه 0 5 از حاصل های داده روی بر اکتشافی عاملی تحلیل

 ((KAMO  الکین -مایر -کیسر ضریب تحلیل این در .گرفت انجام اصلی هایمؤلفه تحلیل ها عامل

 آمد دست به 2  /   با برابر بارتلت کرویت آزمون یافته انتقال کای مجذور مقدار و 2/0   با برابر

 برداری،نمونه کفایت بر عالوه ،ترتیب بدین (.P≤0/ 00) بود دارامعن      آزادی ةدرج با که

 اینکه تعیین برای ،بنابراین .بود پذیرتوجیه شدهمطالعه ماتریس ةپای بر عاملی تحلیل اجرای

 نسبت ژه،وی ارزش هایشاخص شده، اشباع عامل چند از دانشجویان تحصیلی اشتیاق ةپرسشنام

 عامل شش ،اساس این بر .شد گرفته نظر در اسکری کردار و عامل هر توسط ةشدتبیین واریانس

                                                           
1. Box Plot 
2. Mahalanobis 
3. Kaiser Meyer Olkin 
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 کل واریانس از درصد 25/ 25 مجموع، در ها عامل این که شد استخراج   از بیشتر ةویژ ارزش با

 .است چرخش از پس عاملی ضرایب ةدهند نشان   جدول سوم ستون .کردند تبیین را پرسشنامه

 ،شودمی توجیه (اجزا) ها عامل از یکهر وسیلةبه که واریانس از نسبتی شده داده چرخش حلراه در

 ها عامل میان را واریانس که است واریانس چرخشی خصوصیت این .است یک مشابه تقریباً

 ،چرخش از قبل اول عامل ةویژ ارزش شود، می مشاهده که طور همان .کندمی توزیع یکنواخت

 و  /5  عامل و کندمی برآورد را واریانس کل از درصد   /0   ییتنها به و است بوده 50/   

 و  /    و 5/  0 پنجم عامل ، /222 و 50/5  چهارم عامل ، /  2 و 5/5   سوم عامل ،2/ 2 

 برآورد مقدار ،چرخش از پس .کنندمی تبیین را واریانس از درصد  /    و 5/  0 ششم عامل

 اول عامل که طوری به ؛شودمی توزیع عامل شش این بین ترییکنواخت صورت به واریانس

 عامل ، /2 5 چهارم عامل درصد،  / 22 سوم عامل درصد،   /    دوم عامل درصد 2 /2  

 عامل شش این .کنندمی برآورد را آزمون کل واریانس از درصد  /2   ششم عامل و 2/    پنجم

 درصد 25/ 25 ،مجموع در ،دهندمی تشکیل را دانشجویان تحصیلی اشتیاق آزمون اصلی عوامل که

  .کنندمی تبیین را کل واریانس از
 

 عوامل وسیلةبه ةشدتبیین کل واریانس .1 جدول

 مجمع ضرایب کل عوامل
مجموع ضرایب عوامل اصلی 

 نشده چرخش داده

مجموع ضرایب عوامل اصلی 

 شده چرخش داده

 درصد تجمعی واریانس کل درصد تجمعی واریانس کل عیدرصد تجم واریانس کل مؤلفه

     /50  0 /    0 /      /50  0 /    0 /      / 0   2/ 2   2/ 2 

5   5/   2 /2 02 /     5/   2 /2 02 /   5  /     /   2  /5  

    5/5 2  /  225/ 5   5/5 2  /  225/ 5    /  22 /   2 / 2 

   50/5 222/  5 0/ 2  50/5 222/  5 0/ 2  02/  5 2/   2 / 5 

2 0  /5    /     /   0  /5    /     /      /     /2 2 5/   

2 0  /5    /  25 /25 0  /5    /  25 /25 20 /5   2/  25 /25 

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت KAMO ةآمار
 -مایر -کیسر

 الکین
Chi-S df P 

  2/0   /  2      00 /0≥P 
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 کتل اسکری کردار .1 شکل

 را مؤلفه شش دارد، ها عامل تعیین در بیشتری قدرت که (  شکل) کتل اسکری کردار همچنین،

 کردار کارگیری به ،ماندند باقی تحلیل در که عواملی تعداد تعیین برای دیگر روش .کرد پیشنهاد

 اسکری نقطه آن .درآید افقی صورت به ویژه مقادیر برای منحنی شکل که اینقطه در است اسکری

 سمت که هایی آن و واقعی هایعامل ،دارند قرار آن چپ سمت که هایعامل و شودمی یدهمنا

 ةنقط اسکری کردار از حاصل هاییافته به توجه با .شودمی قلمداد خطا عامل ،دارند قرار آن راست

 قرار ششم هایعامل ینب حاضر پژوهش برای (اسکری ةنقط) خطا از واقعی عوامل ةمتمایزکنند

 در ،هستند دانشجویان تحصیلی اشتیاق آزمون در موجود عوامل با برابر که عامل شش عمالً و دارد

  .دارند قرار نقطه این چپ سمت
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 گانهبارهای عاملی هریک از متغیرها بر روی عوامل شش. 2جدول 

 گویه
اشتیاق )گذاری ارزش

 (شناختی روان
اشتیاق اجتماعی 

 شناختیانو رو
اشتیاق 
 شناختی

رابطه با همساالن 
 I اشتیاق عاطفی

 رابطه با اعضای هیئت

 II -علمی اشتیاق عاطفی 
اشتیاق 
 رفتاری

5 2 0/0      
2 20 /0      
  255/0      
  2  /0      
   20 /0      
    22/0      
 0   5 /0     
    02/0     
   2 5/0     
50  225/0     
    22 /0     
   2  /0     
 2  2  /0     
     2 /0     
 5   50/0     
2     /0     
52   225/0    
     25 /0    
2    25 /0    
5    2 2/0    
 0   20 /0    
     2  /0    
5    2 0/0    
25   22 /0    
5    2  /0    
55   20 /0    
20      /0    
5      2/0    
5     0 /0    
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 گویه
اشتیاق )گذاری ارزش

 (شناختی روان
اشتیاق اجتماعی 

 شناختیانو رو
اشتیاق 
 شناختی

رابطه با همساالن 
 I اشتیاق عاطفی

 رابطه با اعضای هیئت

 II -علمی اشتیاق عاطفی 
اشتیاق 
 رفتاری

52    02/0    
5     05/0    
       2 /0   
         /0   
      2  /0   
 2    22 /0   
 2    2  /0   
2      25/0   
         /0   
       2  /0  
 5     2 0/0  
 0     220/0  
 2     220/0  
       2 2/0  
 2     255/0  
22     2 0/0  
       2  /0  
2      225/0  
2      202/0  
         0/0  
        2/0  
        52/0  
 2      05/0  
           /0 
2       2 2/0 
        25 /0 
2       2  /0 
 5      2  /0 
        2  /0 
22      2  /0 
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 پرسشنامه های پرسش برای عاملی بارهای ةهم د،شومی مشاهده 5 جدول در که طور همان

 بار بیشترین و 05/0  با 2  و  5 های پرسش به مربوط عاملی بار کمترین .بودند دارامعن و مناسب

 با پرسش هر همبستگی داد نشان نتایج ،همچنین .است بوده 0/ 2  با    گویة به مربوط عاملی

 گویه هر حذف صورت در آلفا ضریب آن بر افزون ؛(0/  از باالتر) است مناسب آزمون کل ةنمر

 های گویه مجموع از یک  هیچ دانشجویان، تحصیلی اشتیاق عامل شش هر برای .شد محاسبه

 کرونباخ آلفای روش با پرسشنامه پایایی ضریب ،آن بر عالوه .نشدند گذاشته کنار پرسشنامه

 (I-شناختی روان اشتیاق) گذاریارزش شامل دانشکده به اشتیاق برای کرونباخ آلفای .شد محاسبه

 با رابطه ،5/0  شناختی اشتیاق ،2/0  (II-شناختی روان و اجتماعی اشتیاق) تعلق احساس ،0/0 

 اشتیاق ،(II   /0-عاطفی اشتیاق) علمی  هیئت اعضای با رابطه ،(I  2/0 -عاطفی اشتیاق) همساالن

  .آمد دست به 2/0  مقیاس کل برای و 0/   رفتاری

 اشتیاق ةپرسشنام روایی ةمحاسب برای :دانشجویان تحصیلی اشتیاق پرسشنامه روایی بررسی

 تحصیلی، خودتنظیمی ةپرسشنام تحصیلی، عملکرد با آن زمانمه اجرای از دانشجویان تحصیلی

 یادشده متغیرهای .شد استفاده تحصیلی خودکارآمدی ةپرسشنام و تحصیلی ورزیتعلل ةپرسشنام

 مطالعة و (اکتشافی عوامل تحلیل) اول مطالعة در دانشجویان از نمونه دو بین در نهمزما طور به

  .شد تحلیل پیرسون همبستگی ضریب با ها داده و اجرا (تأییدی عوامل تحلیل) دوم
 

 های آنبا مؤلفهدانشجویان اشتیاق تحصیلی  ةماتریس ضریب همبستگی پرسشنام. 3جدول 

 7 6 2 4 3 1   متغیر
         (شناختی روان اشتیاق) اریگذارزش

        0/   ** شناختی روان و اجتماعی اشتیاق

 202/0** شناختی اشتیاق
**2  /0       

 I **   /0 عاطفی اشتیاق همساالن با رابطه
**25 /0 

**2  /0      

 اشتیاق علمی  هیئت اعضای با رابطه
 II -عاطفی

**200/0 
**   /0 

** 52/0 
**  0/0     

 222/0** رفتاری اشتیاق
** 2 /0 

**   /0 
**  0/0 

**2  /0    

 0/  2** دانشجویان تحصیلی اشتیاق
**2  /0 

** 52/0 
**   /0 

**   /0 
**   /0   

00 /0≥P ** 
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 اشتیاق هایمؤلفه پیرسون همبستگی ضریب ،شودمی مشاهده   جدول در که طورهمان

 است دارامعن و مثبت اشتیاق مقیاس کلی ةبا نمرها و  با سایر مژلفه دانشجویان تحصیلی

(00 /0≥P .) 

 

با خودکارآمدی، خودتنظیمی تحصیلی و دانشجویان اشتیاق تحصیلی  ةماتریس ضریب همبستگی پرسشنام. 4جدول 

 ورزی تحصیلی تعلل

 ورزیتعلل خودتنظیمی تحصیلی اجتماعی هیجانی متغیر
عملکرد 

 تحصیلی

 2/0  ** (شناختی روان اشتیاق) گذاریارزش
**   /0 

** 0 /0 
**2  /0 

**   /0- 
**2  /0 

 0/ 5 ** شناختی روان و اجتماعی اشتیاق
** 0 /0 

**   /0 
**   /0 

**2 5/0- 
**  2/0 

 5/0  ** شناختی اشتیاق
**2 5/0 

**   /0 
**2  /0 

**  5/0- 
**2 5/0 

 I ** 5 /0 عاطفی اشتیاق همساالن با رابطه
**2 5/0 

**2  /0 
**25 /0 

**2  /0- 
** 2 /0 

 اشتیاق علمی  هیئت اعضای با رابطه

 II -عاطفی
** 2 /0 

**25 /0 
**   /0 

**2 5/0 
**   /0- 

**   /0 

 0/  2** رفتاری اشتیاق
**2 5/0 

**2  /0 
**20 /0 

**2  /0- 
**2  /0 

 0/ 20** دانشجویان تحصیلی اشتیاق
**2  /0 

**2  /0 
**25 /0 

**22 /0- 
**25 /0 

00 /0≥P ** 

، (I -شناختی اشتیاق روان)گذاری ارزش دانشجویانهای اشتیاق بین مؤلفه ، براساس جدول 

اشتیاق )، اشتیاق شناختی، رابطه با همساالن (II -شناختی و اجتماعی اشتیاق روان)احساس تعلق 

خودکارآمدی  و اشتیاق رفتاری با( II -اشتیاق عاطفی)علمی  ، رابطه با اعضای هیئت(I -عاطفی

داری وجود اتحصیلی، اجتماعی و هیجانی، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی ارتباط مثبت و معن

 (. P≤0/ 00)داری وجود دارد اارتباط منفی و معن یورزو با تعلل(. P≤0/ 00)دارد 

 دانشجویان از نفر 520 ساده تصادفی گیرینمونه روش از استفاده با و دوم ایمطالعه در

 انتخاب آزادی و اخالقی موازین رعایت با و پژوهش اهداف توضیح ضمن .شدند انتخاب

 مجموع از .گرفت قرار ها آن اختیار در پرسشنامه 520 پژوهش در شرکت برای دانشجویان

 .آمد دست به تأییدی عاملی تحلیل برای کامل پرسشنامة  55 توزیعی، هایپرسشنامه
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  تأییدی عاملی تحلیل نتایج .5 جدول

 R2 r X SD واریانس خطا بار عاملی آمارة ماده

 02/0 =a ( I -شناختی اشتیاق روان)گذاری  ارزش

  25 /  2 0/0 22 /0   2/0   2/0 02/    2/0 

5  25/  250/0   0/0 5 0/0    /0 0 /     /0 

    5/  252/0  52/0 5 2/0    /0 02/   2 /0 

    2/    2/0  2 /0 2  /0 22 /0 02/   2 /0 

 2 /0 =a ( II-شناختی اشتیاق اجتماعی و روان)احساس تعلق 

2 52 /   5 /0   5/0 25 /0 2 0/0 22/  02/  

2  55/ 0 222/0 2 5/0  0 /0  02/0 5 /  52/  

  2  /    5/0    /0 25 /0 22 /0   /  02/  

   2 /  22 /0 2  /0  5 /0 22 /0 02/     /0 

  0  / 0 2  /0 22 /0    /0   2/0 52/  0 /  

 0 02 /     /0    /0 22 /0 2  /0   /   0/  

   2  /  22 /0 2  /0  5 /0    /0  2/  0 /  

 5 020/ 0 2 2/0 2 0/0   0/0 202/0   /   20/0 

 a= 0/ 5 اشتیاق شناختی 

   0  / 0   2/0    /0 2 5/0 2 0/0  2/  0 /  

      / 0 22 /0 222/0    /0 2  /0 0 /    /  

 2    / 0 2 2/0 2  /0  2 /0 20 /0  2/    

 2  52/ 0 2  /0   2/0 5 2/0 2 5/0 02/   5/  

    22/ 0 2  /0 2  /0  25/0 2  /0 02/     /0 

      / 0 25 /0  52/0 5  /0  2 /0   /     /0 

      / 0 2 0/0 2  /0  25/0 2  /0  5/     /0 

50    /     /0    /0 22 /0 2 2/0   /  02/  

5  2  /     /0  22/0 2 2/0  20/0 2 /    /  

55   2/   5 /0    /0 2  /0 22 /0   /  0 /  

5  0  / 0 2 2/0 2  /0    /0 252/0    2 /0 

5     / 0 202/0 2  /0  2 /0 2 0/0   /  0 /  

52    /     /0  25/0 2  /0   0/0   /   5/  

52    / 0 222/0 22 /0   5/0 20 /0 2 /  02/  
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 R2 r X SD واریانس خطا بار عاملی آمارة ماده

 20/0 =a (  I -اشتیاق عاطفی)رابطه با همساالن 

5   5 / 0 20 /0   5/0 52 /0   2/0 22/    /  

5   2 /  22 /0 2  /0  5 /0 22 /0  0/     /0 

5  555/    2/0  2 /0 2  /0 2  /0  2/  0 /  

 0    /  25 /0 2 2/0   2/0 2  /0   /    

   020/ 0 2 2/0 25 /0    /0 22 /0  5/    /0 

 2/0 =a  ( II -اشتیاق عاطفی)علمی  رابطه با اعضای هیئت 

 5    / 0 2  /0 222/0   2/0 25 /0 02/   02/0 

    0 / 0 25 /0  5 /0 5  /0    /0 2 /   2 /0 

     2/  2 2/0 2 2/0  0 /0 22 /0  5/    5/0 

 2  5 /     /0    /0 22 /0 2 2/0 22/   5/  

 2    / 0 2  /0 22 /0   5/0  20/0   /   2/  

      /  22 /0 220/0   0/0 22 /0   /  0 /  

     0/  222/0 22 /0   5/0 2 2/0   /    /  

      / 0 2 0/0 2 2/0  5 /0    /0   /    /  

 0 025/ 0 250/0 2 2/0    /0 20 /0   /    /  

     0/   02/0  2 /0 2  /0 2 2/0  0/  0 /  

 5 2  /   0 /0 202/0    /0 2  /0   /   2/  

 a= 5/0  اشتیاق رفتاری 

     0/ 0 2  /0 2  /0  2 /0 2  /0   /   0 /0 

      / 0 20 /0 2  /0  2 /0 2  /0 50/   0 /0 

 2  22/ 0 22 /0 2  /0    /0 22 /0   /     /0 

 2  5 / 0 2  /0 22 /0   5/0 2 2/0 22/    

    22/ 0 2 0/0 2  /0  25/0 2 5/0  0/   2 /0 

      / 0 20 /0 2  /0  2 /0 2  /0   /   0/  

 a= 20/0 اشتیاق دانشجویان 
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گویه    تأییدی  املیدر تحلیل ع. عامل به دست آمد ششماده و     تأییدی عاملی تحلیل در

،  واریانس خطای تقریبة های برازندگی ریششاخص. گویه کنار گذاشته شد   و  شده، تأیید

،  شده، شاخص برازش نرم ای، شاخص برازندگی مقایسه5ماندهاستاندارد واریانس پس ةریش

 مدل برازندگی برای سنجش 2شده لیو شاخص نیکویی برازش تعد 2شاخص نیکویی برازش

 برای .اندکرده  مطرح متخصصان را متعددی هایبرش برازندگی، هایشاخص برای .شد محاسبه

 از بیشتر یا مساوی مقدار تقریب، خطای ریانسوا ةریش برای 02/0 از کمتر یا مساوی مقدار مثال،

 برای 0/ 0 از کمتر یا مساوی مقدار شده،هنجار برازش و ایمقایسه برازندگی شاخص برای 2/0 

 کالین، ؛0   ،  برکلر) است مدل کافی برازندگی ةدهند نشان ماند،پس واریانس استاندارد ةریش

 برازندگی هایشاخص اگر که است شنهادشدهیپ ،دیگر طرف از (. 0 -   صص ، 500

 تقریب خطای واریانس ةریش هایشاخص و 0/0  از تر بزرگ شده لیتعد برازش نیکویی ای مقایسه

 بر 0/  از تر کوچک و مطلوب بسیار برازش بر ،باشد 02/0 از تر کوچک ماندپس واریانس ةریش و

 هایشاخص برخی ها،یافته اساسبر (. 500 ، سوربوم و جوریسگو) دارد داللت مطلوب برازش

 برازندگی ةدهند نشان دیگر یها شاخص برخی و مدل داده مطلوب برازندگی از حاکی برازندگی،

 در چون اما است، شده دارامعن (χ²) دو خی مقدار .نتایج، براساس .است مدل داده ضعیف

 بررسی برای یئنمطم مالک را آن تواننمی ،است دارامعن معموالً شاخص این بزرگ های نمونه

 مجذور نسبت مانند برازندگی، هایشاخص سایر .گرفت نظر در هاداده با پیشنهادی الگوی برازش

 ،5/0  مقدار با (IFI) افزایشی برازندگی شاخص ،5/    مقدار با (df/χ²) آزادی ةدرج به خی

 ،5/0  دارمق با (GFI) برازش نیکویی شاخص ،5/0  مقدار با (CFI) تطبیقی برازندگی شاخص

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
2. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
3. Comparative Fit Index (CFI) 
4. Normed Fit Index (NFI) 
5. Goodness of Fit Index (GFI) 
6. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
7. Berkler 
8. Joreskog & Sorbom 
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 جذر و (AGFI=0/  ) شده تعدیل برازندگی نیکویی شاخص ،(TLI= 0/0 ) لویس-توکر شاخص

 الگوی مطلوب برازش از حاکی 0/ 0 مقدار با (RMSEA) تقریب خطای مجذورات میانگین

  .هاستداده با پیشنهادی
 

 
 

 تأییدی عاملی تحلیل در گیری اندازه مدل .2 شکل
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 تعلق احساس دوم عامل ،(I-شناختی روان اشتیاق) گذاریارزش اول لعام از منظور 5 شکل در

 با رابطه) چهارم عامل ،(شناختی اشتیاق) سوم عامل ،(II -شناختی روان و اجتماعی اشتیاق)

 عامل (II -عاطفی اشتیاق علمی هیئت اعضای با رابطه) پنجم عامل ،(I -عاطفی اشتیاق همساالن

    تأییدی عوامل تحلیل نتایج ،شودمی مشاهده   شکل در که ورطهمان (.رفتاری اشتیاق) ششم

  .کنندمی تأیید ایرانی فرهنگ در (2 50) کوزو و گونیوس را اولیه ةگوی  2 از گویه

 گیرینتیجه و بحث

 بیشتر بررسی و مطالعه به نیاز هنوز اما است، یافته گسترش تدریج به دانشجویان اشتیاق مفهوم

 ةپرسشنام سنجی روان هایویژگی و عاملی ساختار بررسی ،حاضر پژوهش هدف بنابراین، .دارد

 بیشتری هاییافته .بود دانشجویی جمعیت برای آن کاربرد میزان و دانشجویان اشتیاق چندبعدی

 مفهوم به مربوط جدیدتری هایشاخص و گذارند،می تأثیر دانشجویان اشتیاق روی عواملی ةدربار

 اشتیاق از تریدقیق گیریاندازه به که آمد، دست به حاضر پژوهش در دانشجویان اشتیاق

 گذاری ارزش عامل شش اکتشافی یعامل تحلیل از آمده دست به هاییافته .شودمی منجر دانشجویان

 اشتیاق) سوم عامل ،(II -شناختی روان و اجتماعی اشتیاق) تعلق احساس ،(I-شناختی روان اشتیاق)

 (II -عاطفی اشتیاق) علمی  هیئت اعضای با رابطه ،(I -عاطفی اشتیاق) مساالنه با رابطه ،(شناختی

 هایمقیاس در .کرد شناسایی دانشجویان اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام برای را رفتاری اشتیاق و

 نظر در ابعاد در کالسی برون و کالسی درون تبعیض هیچ ،( 500) همکاران و فردریکس چندبُعدی

 اشتیاق چندبُعدی ةپرسشنام زمینه این در .شد پر خأل این حاضر پژوهش در است، نشده گرفته

 دیگر و ابعاد این بین روابط شودمی باعث و شده اشتیاق مختلف ابعاد ارزیابی موجب دانشجویان

 اشتیاق به مربوط بیشتری جزئیات تحصیلی اشتیاق .شود مشخص آینده هایپژوهش در عوامل

 (دانشکده اشتیاق) کالس از خارج هایمؤلفه برای یتر کامل هایارزیابی و کرده فراهم دانشجویان

  .است کرده فراهم دانشجویان (کالس اشتیاق) کالس داخل و

 کوزو و گونیوس مطالعات نتایج با اکتشافی عاملی تحلیل از آمده دست به ابعاد و ها شاخص

 فارسی ةنسخ برای را قبولی  قابل درونی همسانی ها یافته همچنین، .دارد همخوانی (2 50)
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 کوزو و گونیوس هایپژوهش های یافته با که ،داد نشان دانشجویان اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام

 و ،(  50) همکاران و خروشی ،(0 50) هولکامبی و وانگ ،(2   ) همکاران و یمؤمن ،(2 50)

  .همگراست (2 50) همکاران و وانگ

 هایمؤلفه و دانشجویان اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام داد شانن همگرا روایی هاییافته ،همچنین

 ،(II -اجتماعی و شناختی روان اشتیاق) تعلق احساس ،(I -شناختی روان اشتیاق گذاری ارزش)

  هیئت اعضای با روابط) II -عاطفی اشتیاق ،(همساالن با روابط) I -عاطفی اشتیاق شناختی، اشتیاق

هیجانی، اجتماعی، تحصیلی، خودتنظیمی و عملکرد  کارآمدیخود با (رفتاری اشتیاق و (علمی

ارتباط منفی و  کاری تحصیلیو با اهمال ،(P≤0/ 00)دارد داری وجود اتحصیلی ارتباط مثبت و معن

هرچه دانشجویان از اشتیاق تحصیلی بیشتری  ،به عبارتی(. P≤0/ 00)داری وجود دارد امعن

 تحصیلی عملکرد و خودتنظیمی و نی، اجتماعی، تحصیلیاز خودکارآمدی هیجا ،برخوردار باشند

 همکاران و خروشی ،(2   ) همکاران و یمؤمن پژوهش نتایج با هایافته این .برخوردارند باالتری

 حاضر پژوهش در .همگراست (2 50) همکاران و وانگ و ،(0 50) همکاران و وانگ ،(  50)

 گرفته نظر در نهایی ةنتیج عنوان به آمده دست به ملعا پنج (2 50) همکاران و گونیوس نتایج مانند

 ابعاد .بودند کالسیبرون دیگر برخی و ،کالسی درون ها شاخص برخی داد نشان نتایج .شد

 یاجتماع اشتیاق به ابعاد این گفت توانمی .شد یگذار نام داشتن تعلق حس و ارزشی کالسی درون

 های گویه تنظیم در که ،مشارکت بُعد های شاخص که طوری ؛کنندمی اشاره شناختی روان اشتیاق و

 بر عالوه .گرفت قرار داشتن تعلق حس بُعد ذیل ،بود دانشکده اشتیاق یها مؤلفه جزء پرسشی  2

 و دانشگاه به نسبت هانگرش و دانشکده محیط دانشگاهی، زندگی به ابعاد این که طورهمان ،این

 قرار دانشکده اشتیاق ةمؤلف تحت داشتن تعلق حس و گذاریارزش ابعاد، .بودند مرتبط آموزش

 و (I -همساالن با رابطه) عاطفی اشتیاق شناختی، اشتیاق کالسیدرون ابعاد ،دیگر  عبارت به .گرفتند

 شامل ابعاد این که آنجا از .اندهنامید رفتاری اشتیاق و (II علمی  هیئت اعضای با رابطه)

 نتایج این که شد، یگذار نام کالس اشتیاق ةمؤلف ذیل را ها آن ،بودند کالس به مربوط های شاخص

 .ستا همسو (2 50) همکاران و گونیوس مطالعات با
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 ةمؤلف در پسر و دختر دانشجویان گروه دو بین داد نشان افتراقی روایی هاییافته ،همچنین

 (.P≤0/ 00) دارد دوجو داریامعن تفاوت رفتاری اشتیاق و (I -عاطفی اشتیاق) همساالن با ةرابط

 دانشجویان در رفتاری و (همساالن با روابط) عاطفی اشتیاق در باال ةنمر گفت توان می بنابراین،

 اجتماعی، سازگاری همساالن، بین مقبولیت همساالن، با مثبت روابط برقراری علت به شاید دختر

 با روابط) عاطفی اقاشتی باعث امر این که شودمی هیجانی مدیریت و مسئله حل در کارآمدی

 کار دادن انجام عنوان به رفتاری اشتیاق ،دیگر سوی از .شودمی بیشتر دختر دانشجویان در (همساالن

 مباحث در مشارکت و پرسش پرسیدن شامل مدرسه، قوانین از پیروی و اطاعت و ،مدرسه در

 اتفاق پسر دانشجویان زا بیشتر دختر دانشجویان در هافعالیت این دادن انجام شاید که است کالس

 باالی نمرات .کند یم اشاره یادگیرندگان در پذیر مشاهده  رفتارهای به ،واقع در رفتاری اشتیاق .افتد

 نظیر تحصیلی پذیر همشاهد  رفتارهای که باشد دلیل این به شاید مؤلفه نیا در دختر دانشجویان

 از کمک تقاضای درسی، تکالیف نداد انجام حین در مشکل با مواجهه هنگام پایداری و تالش

 رعایت قوانین، و قواعد از تبعیت درسی، مطلب درک و یادگیری منظور به همساالن با معلم

 خود و مدرسه در کردن شلوغ مانند پرخاشگرانه رفتارهای بروزندادن طور نیهم کالسی، هنجارهای

  .است کمتر پسر یاندانشجو به نسبت مراتب به دختر دانشجویان در دردسرانداختن به را

 مسیرهای و برازش نیکویی هایشاخص اکثر داد نشان تأییدی عاملی تحلیل نتایج ،نهایت در

 شده، تأیید گویه    با دانشجویان اشتیاق چندبعدی ةپرسشنام بعد شش و بودند معنادار استاندارد

 (2 50) همکاران و گونیوس مطالعات با نتایج این .شد لحاظ گویه    همین نهایی فرم در و

 عاملی تحلیل تفاوت این .کردند معرفی را گویه    تأییدی عوامل تحلیل در ها آن .است ناهمخوان

 هایویژگی بررسی حاضر مطالعة .است مطالعه دو بین متفاوت فرهنگ نوع دلیلبه شاید

 ةرسشنامپ .است هداد توضیح ایرانی فرهنگ در را تجربی اجتناب چندبعدی ةپرسشنام سنجی روان

 اشتیاق مختلف هایجنبه از استفاده) جامع های شاخص گروه یک با دانشجویان اشتیاق چندبعدی

 با و بازبینی چندگانه مراحل طریق از و ه،شد تنظیم (گوناگون نظری رویکردهای ةلیوس به تحصیلی

 بستگیهم با یچندعامل یساختار مقیاس این .است یافته توسعه اکتشافی عامل تحلیل هایروش
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 خودکارآمدی هایپرسشنامه با ،آن یهمگرا روایی بررسی برای و داد نشان را مناسب درونی

 و مقایسه تحصیلی عملکرد و کاریاهمال تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی، اجتماعی، هیجانی،

 با نتایج قطعیت تضمین برای ،دیگر سوی از .بود مناسبی همگرای روایی دارای که شد بررسی

 به ،بنابراین .آمد دست به قبولی قابل افتراقی روایی (پسر و دختر) دانشجوی، جمعیت در نآ مقایسه

 اجرا قابلیت تفسیر، و تعبیر سهولت گذاری،نمره سهولت اجرا، سهولت بهباتوجه رسدمی نظر

 دانشجویان اشتیاق ةپرسشنام مناسب، پایایی و روایی و بودن عملی گروهی، و فردی صورت به

 راآن توانندمی محققان و باشد دانشجوی هاینمونه در اشتیاق سطح گیریاندازه برای ناسبیم ابزار

  .گیرند کار به تربیتی و آموزشی هایپژوهش در معتبر ابزاری عنوان به

 ؛ردیگ قرار توجه مورد یبعد یهاپژوهش در دیبا که شتدا یهاتیمحدود حاضر پژوهش

 (سال 0  تا    یسن ةدامن در ییدانشجو ةنمون مثالً) هامونهن یبرخ در تنوع ینسب نبودِ نخست،

 آزمون بیضر ما پژوهش نیا در اینکه دوم ،کند لیتعد را جینتا یریپذمیتعم است ممکن

 آزمون ییروا ندهیآ یهاپژوهش در شودیم هیتوص منظور نیهم به ؛مینکرد محاسبه را بازآزمون

 ،است شده  یآور جمع یدهخودگزارش یشناسروش به اهداده همة ،سوم ،شود محاسبه بازآزمون

 در ،نیبنابرا .هاستداده یآورجمع برای هساد ابزاری کارگیری به یهاتیمحدود مستعد ،نیبنابرا

 دانشجویان، اقیاشت یچندبعد ةپرسشنام کارگیری به بر عالوه که است مهم یبعد یهاپژوهش

 به ،نیهمچن .شود هگرفت کار به شتریب تیقطع یبرا اطالعات یآورجمع یهاروش ریسا

 .کنند یزیرطرح را یعلّ یمطالعات ندهیآ در شودیم شنهادیپ پژوهشگران

 
 
 
 
 
 
  



111                                          8938، پاییز و زمستان 2، شمارة 8مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 

 منابع

ی و کیفی در علوم تربیتی های تحقیق کمّروش .(2   )و گال، جویس  ،بورگ، والتر ،گال، مردیت
 . انتشارات سمت: هرانت، همکارانو  اصفهانی احمدرضا نصرترجمة . شناسی و روان

نقیش  (. 2   )میرز، محمیدجواد   کولیه و بگییان  ،پیرانیی، ذبییح   ،عباسیی، مسیلم   ،، خدامرادیمؤمن

 ةدوفصیلنام . آموزانبینی اشتیاق تحصیلی دانشعاطفی خانواده در پیش پذیری و جوّ هیجان
 . 20 -0  ، ( )2، راهبردهای شناختی در یادگیری

Appleton, J. J., Christenson, S. L., Kim, D., & Reschly, A. L. (2006). Measuring cognitive 

and psychological engagement: validation of the student engagement instrument. 
Journal of School Psychology, 44(5), 427–445. 

Astin, A. W. (1984). Student involvement: A developmental theory for higher education. 
Journal of College Student Development, 40 (5), 518–529. 

Bensimon, E. M. (2007). The Underestimated significance of practitioner knowledge in the 
scholarship on student success. The Review of Higher Education, 30(4), 441–469. 

Bryson, C., & Hand, L. (2007). The role of engagement in inspiring teaching and learning. 
Innovations in Education and Teaching International, 44(4), 349–362. 

Carini, R., Kuh, G., & Klein, S. (2006). Student engagement and student learning: Testing the 
linkages. Research in Higher Education, 47(1), 1–32. 

Coates, H. (2005). The value of student engagement for higher education quality assurance. 
Quality in Higher Education, 11(1), 25–36. 

Finn, J. D. (1993). School engagement and students at risk. Buffalo, NY: U. S. Department of 
Education, National Center for Educational Statistics (ERIC Document Reproduction 

Service No. 362-322). 
Finn, J. D., Pannozzo, G. M., & Achilles, C. M. (2003). The why’s of class size: student 

behavior in small classes. Review of Educational Research, 73(3), 321–368. 

Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: potential of 
the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59–109. 

Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children’s academic 
engagement and performance. Journal of Educational Psychology, 95(1), 148–162. 

Goodenow, C. (1992). School motivation, engagement, and sense of belonging among urban 
adolescent students. Annual Meeting of the American Educational Research 

Association, San Francisco, CA, April. 
Goodenow, C. (1993). Classroom belonging among early adolescent students: Relationships 

to motivation and achievement. The Journal of Early Adolescence, 13(1), 21–43. 
Grolnick. W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children's learning: An experimental 

and individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 
52(5), 890-8908. 

Gunuc, S. (2013). Determining the role of technology in student engagement and examining 
of the relationships between student engagement and technology use in class. 

Doctoral Dissertation, Graduate School of Educational Sciences, Anadolu University, 
Turkey. 



 111                                        دانشجویانچندبُعدی اشتیاق  ةپرسشنام یسنج روان یهایژگیو و تأییدی یساختار عامل

  

 

Gunuc, S., & Kuzu, K. (2015). Student engagement scale: Development, reliability and 

validity. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(4), 587-610. 

Handelsman, M. M., Briggs, W. L., Sullivan, N., & Towler, A. (2005). A measure of college 

student course engagement. The Journal of Educational Research, 98(3), 184–192.  

Harper, S. R., & Quaye, S. J. (2009). Student engagement in higher education. New York: 

Routledge. 

Hausmann, L., Schofield, J., & Woods, R. (2007). Sense of belonging as a predictor of 

intentions to persist among African American and White First-year college students. 

Research in Higher Education, 48(7), 803–839.  

Helme, S., & Clarke, D. (2001). Identifying cognitive engagement in the mathematics 

classroom. Mathematics Education Research Journal, 13(2), 133–153. 

Jamieson, P. (2003). Designing more effective on-campus teaching and learning spaces: A 

role for academic developers. International Journal for Academic Development, 8(1–

2), 119–133. 

Jimerson, S. R., Campos, E., & Greif, J. L. (2003). Toward an understanding of definitions 

and measures of school engagement and related terms. The California School 

Psychologist, 8(1), 7–27. 

Kahu, E. R. (2013). Framing student engagement in higher education. Studies in Higher 

Education, 38(5), 758–773. 

Kember, D., Lee, K., & Li, N. (2001). Cultivating a sense of belonging in part-time students. 

International Journal of Lifelong Education, 20(4), 326–341. 

Khoroushi, P., Nili, M. R., & Abedi, A. (2014). Relationship between cognitive and 

emotional engagement of learning and self-efficiency of students; Farhangian 

University of Isfahan. Bimonthly of Education Strategies in Medical Sciences, 7(4), 

229-234. 

Kline, R. B. (2009). Becoming a behavioral science researcher: A Guide to Producing 

Research that matters. New York: Guilford. 

Krause, K. L. (2005). Engaged, Inert or Otherwise Occupied? Deconstructing the Twenty-first 

Century Undergraduate Student. Paper presented at Symposium, Sharing Scholarship 

in Learning and Teaching: Engaging Students, James Cook University, Townsville, 

September.  

Krause, K., & H. Coates. (2008).Students’ engagement in first-year university. Assessment 

and Evaluation in Higher Education, 33(5), 493–505. 

Kuh, G. D. (2001). Assessing what really matters to student learning: Inside the national 

survey of student engagement. The Magazine of Higher Learning, 33(3), 10-17. 

Kuh, G. D. (2009). The national survey of student engagement: Conceptual and empirical 

foundations. New Directions for Institutional Research, 141, 5–20. 

Lewis, A. D. (2010). Facilitating student engagement: The importance of life satisfaction. 

Doctoral Dissertation, South Carolina University. 

Li, Y., Lerner, J. V., & Lerner, R. M. (2010). Personal and ecological assets and academic 

competence in early adolescence: The mediating role of school engagement. Journal 

of Youth and Adolescence, 39(7), 801–815. 

McInnis, C. (2005). Reinventing student engagement and the learning community: Strategic 

directions for policy research and practice. HEA Conference, Edinburgh. 

Merwin, J. C. (1969). Historical review of changing concepts of evaluation. In Educational 

Evaluation: New Roles, New Methods. The Sixty-eighth Yearbook of the National 

Society for the Study of Education, Part II, edited by R. L. Tyler. Chicago, IL: 

University of Chicago Press. 



111                                          8938، پاییز و زمستان 2، شمارة 8مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of 

Psychology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149.  

Pace, C. R. (1980). Measuring the quality of student effort. Current Issues in Higher 

Education, 2, 10–16. 

Pace, C. R. (1982). Achievement and the quality of student effort. Los Angeles, CA: Higher 

Education Research Institute, University of California. 

Park, S. Y. (2005). Student engagement and classroom variables in improving mathematics 

achievement. Asia Pacific Education Review, 6(1), 87–97. 

Pascarella, E. T. (1985). Students’ affective development within the college environment. The 

Journal of Higher Education, 56(6), 640–663. 

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1991). How college affects students: findings and 

insights from twenty years of research. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Ryan, R. M., & Connell, J. P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: 

Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social 

Psychology, 57(5), 749-761. 

Shochet, M. L., Smyth, T., & Homel, R (2013). The impact of parental attachment on 

adolescent perception of the school environment and school connectedness. 

Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 28(2), 109-118. 

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1989). Academic procrastination Frequency and 

cognitive behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503- 209. 

Sutherland, S. D. (2010). Student and teacher perceptions of student engagement. Doctoral 

Dissertation, Toronto University. 

Tinto, V. (1993). Leaving college: Rethinking the causes and cures of student Retention. 

Chicago, IL: The University of Chicago Press. 

Tinto, V. (2006). Research and practice of student retention: What next? Journal of College 

Student Retention: Research, Theory and Practice, 8(1), 1–19. 

Trowler, V., & Trowler, P. (2010). Student engagement evidence summary. York: Higher 

Education Academy.  

Voelkl, K. E. (1996). Measuring students’ identification with school. Educational and 

Psychological Measurement, 56(5), 760–770. 

Walker, C., Greene, B., & Mansell, R. (2006). Identification with academics, intrinsic/ 

extrinsic motivation, and self-efficacy as predictors of cognitive engagement. 

Learning& Individual Differences, 16(1), 1–12. 

Wang, M, T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student 

emotional engagement and school burnout with academic and psychological 

development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57–

65. 

Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents' perceptions of classroom environment, 

school engagement, and academic achievement. American Educational Research, 

47(3), 633-662. 

 

 
 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14678438


 111                                        دانشجویانچندبُعدی اشتیاق  ةپرسشنام یسنج روان یهایژگیو و تأییدی یساختار عامل

  

 

 ضمیمه

  چندبعدی اشتیاق دانشجویان ةپرسشنام

ف
ردی
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الً م
کام

 

فم
خال
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ی ن
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ن

 

قم
واف

م
قم 
واف

الً م
کام

 

 (I-شناختی روان اشتیاق) گذاری ارزش
       .دارد زیادی اهمیت من زندگی در دانشگاه  
       .است سودمند من برای دانشگاه نظرم به 5
       .گیرممی جدی را آن و دهممی اهمیت دانشگاه آموزش به من  
       .کنممی پیروی دانشکده قوانین از من  

 (II-شناختی روان اجتماعی اشتیاق) تعلق احساس
       .کنممی خوشحالی احساس دانشکده در من 2
       .دارم دوست را دانشکده در گذراندن وقت من 2
       .روممی دانشکده به مشتاقانه من  
       .دانممی دانشکده از یئجز را خودم من  
       .برممی لذّت دانشکده هایالیتعف از من  
       .هستم دانشکده به رفتن منتظر صبرانهبی من 0 
       .دارم دوست را دانشکده محیط در دیگران با گوو گفت من   
       .کنممی امنیت احساس دانشکده در من 5 

 شناختی اشتیاق
       .کنممی مطالعه بیشتر را هایمدرس درسی، تکالیف دادن انجام کنار در   
       .کنممی شرکت هاکالس در قبلی آمادگی با من   
       .کنممی را تالشم نهایت هاکالس طول در من 2 
       .کرد خواهم ثبح کالس از بیرون دوستانم با ،بگیرم یاد کالس سر که را چیزی هر 2 
       .دهممی انگیزه خودم به یادگیری برای من   
       .کنممی تعیین خودم را خودم به مربوط یادگیری اهداف من   
       .دهم انجام نحو بهترین به را تکالیفم کنممی سعی من   
       .کنممی گوش اساتید هایحرف به دقت با کالس سر من 50
       .کنممی شرکت هاکالس در مشتاقانه من  5
       .مندمهعالق هایمدرس به من 55
       .هستند مهم من برای بگیرم یاد کالس سر که چیزی هر  5
       .هستم کالس در فعالی دانشجوی من  5
       .هستند مفید من برای هایمدرس نظرم به 52
       .کرد خواهم صرف رییادگی برای کافی تالش و زمان من 52
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 (I-عاطفی اشتیاق) همساالن با رابطه

       .هستند من کنار در همیشه دانشکده در دوستانم ،دارم نیاز کمک به که وقتی  5

       .دارم دوست را کالس سر در دوستانم دیدن  5

       .هستم دانشجویان گروه از جزیی کنممی احساس  5

       .دهم انجام کاری هایمکالسیمه برای دارم دوست 0 

       .گذارندمی احترام من هایدیدگاه و افکار به دوستانم   

 (II-عاطفی اشتیاق) علمی هیئت اعضای با رابطه

       .کنممی پیروی کالس قوانین از من 5 

       .گذارممی احترام استادانم به من   

       .دارم وستد را استادانم با کردن گفتگو   

       .دهندمی اهمیت بنده به استادانم 2 

       .کنندمی رفتار منصفانه دوستانم ةهم با استادان 2 

       .دارند تعامل من با استادانم   

       .بگذارم میان در استادانم با را مشکالتم توانممی من   

       .هستند عالی خود درسی ةرشت در من اناستاد کنممی فکر   

       .هستند کنارم در ها آن دارم، نیاز استادانم به که وقتی 0 

       .دارم دوست را استادانم من   

       .کنندمی توجه من نیازهای و عالیق به استادانم 5 

 رفتاری اشتیاق
       .بکنم را تالشم نهایت وهگر در هایممسئولیت بهباتوجه کنممی سعی من   

       .گذارممی احترام هایمهمکالسی به من   

       .دهممی انجام موقعبه را تکالیفم من 2 

       .کنممی گوش دانشجویان دیگر هایحرف به دقت با کالس سر من 2 

       .گذارممی اشتراک به هایمهمکالسی با را خود معلومات من   

      .کنممی نگرانی احساس کنمنمی شرکت هاکالس در وقتی   

 


