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 چکيده

 هرش دبیرستان تحصیلی رشته در موفقیت پرسشنامه هنجاریابی و ساخت هدف با حاضر پژوهش

 هایدبیرستان آموزاندانش کلیة شامل آماری جامعة است کاربردی نوع از پژوهش این. شد اجرا یزد

 مورد جامعة از ایخوشه ادفیتص گیرینمونه روش به آموزدانش 555 تعداد که.باشد می یزد شهر

 رزیابیا مورد( ساخته محقق) تحصیلی رشتة در موفقیت هایآزمون از استفاده با و شدند انتخاب نظر

 عاملی تحلیل از استفاده با و SPSS آماری افزار نرم از استفاده با پژوهش های داده گرفتند قرار

 بود 919/5 با برابر کرونباخ آلفای کلی ارمقد که است آن از حاکی آمده بدست نتایج. شدند تحلیل

 معتبر واالتس عنوان به سواالت کلیه و است پرسشنامه این باالی نسبتاً دقت بیانگر ضریب این که

 .شدند گرفته نظر در پایا و

 .دبیرستان تحصیلی رشته موفقیت، پرسشنامه هنجاریابی، واژگان کليدی:
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 2، سميه کهدویی1محمد شمسيان

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران 1
 .زش عالی امام جواد، یزد، ایراناستادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه آمو 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 سميه کهدویی

 اندبيرست تحصيلی رشته در موفقيت پرسشنامه هنجاریابی و ساخت

 

 6/1/1399 تاریخ دریافت:

 25/3/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
 عاداب ترینمهم از یکی عنوان به تحصیلی رشتة پراهمیت نقش و رشته انتخاب در آموزاندانش هدایت اهمیت به توجه با

 رشته انتخاب مشاورة و تحصیلی هدایت رویة ،(1311 زادی،مهرابی و عطاری اصفهانی،) افراد شناختیروان سالمت و سازگاری

 تدوین و کمّی سازماندهی گیری،تصمیم این بر گذارتأثیر هایویژگی حسب بر فرد جانبةهمه و عمیق ارزیابی و سنجش نیازمند

 نیتعی به نسبت مثبتی نگرش آموزشی کادر و آموزاندانش رسدمی نظر به گرچه. است افراد عینی عملکردی و علّی هایشاخص

 انبهجهمه یلیتحص هایرشته موفق انتخاب بر مؤثر هایمالک از آنان آگاهی اما باشند، داشته تحصیلی مشاوره رویة به بخشی

 ارزش مؤثری مانند عوامل به توجه با بیشتر رشته انتخاب و شده توجه کمتر تحصیلی هدایت به معیارهای درعمل و نبوده

 گیرد.می صورت والدین نفوذ و درجامعه تحصیلی رشته اجتماعی

های نظام آموزش و پرورش دغهها و دغترین چالشآموزان در این خصوص یکی از مهمانتخاب رشتة تحصیلی و هدایت دانش

سی آموزان معرفی و بررکشورهاست. در ادبیات تحقیق و پیشینة پژوهشی متغیرهای تأثیرگذار بسیاری بر انتخاب رشتة دانش

های موجود عوامل مؤثر بر انتخاب رشته را به دو بخش کلّی عوامل فردی بندیترین تقسیم( در یکی از جامع2552) 1اند. سایشده

 های معلومات، نیازهایهای شخصیتی، معلومات و مهارت، سوابق تحصیلی و آزمونتعداد و توانایی ذهنی، عالقه و رغبت، ویژگی)اس

شخصی، جنسیت و تجارب شخصی( و محیطی )مبانی فرهنگی، طبقة اجتماعی، موقعیت جغرافیایی، وضع اقتصادی، تغییرات 

 کند. ه و هدایت و راهنمایی تحصیلی( تقسیم میصنعتی، دین، اقوام و دوستان، مدرسه، خانواد

های پایان و میان ترم و به طور کلّی نمرات یا سوابق تحصیلی معدل کل، ارزیابی از قبیل پیشرفت تحصیلیهای شاخص

ی ، دند )کامبیاشونکنندة عمومی خوبی برای موفقیت تحصیلی آتی، موفقیت یا شکست در رشتة دانشگاهی محسوب میبینیپیش

 به نظر مورد زمینه در که است ادراکی و اطالعات ها،مهارت سطح از عبارت آموز، دان هر تحصیلی پیشرفت(. 2555، 2و دووت

کنندگی این عامل به حدی بینیدهد که اهمیت پیش(. نتایج مطالعات نشان می1395)امین بیدختی و دارایی،  آوردمی دست

رار گیرد. بین مورد استفاده قبینی موفقیت تحصیلی به تنهایی و به عنوان تنها متغیر پیشها بعد در پیشتواند سالاست که می

گاه التحصیلی از دانشگذارند، با احتمال بیشتری موفق به فارغتری را در سن دبیرستان پشت سر میسخت کسانی که دروس

 . (1312)نویدی،  شوندمی

رغم در دسترس بودن منابع اطالعاتی دهند علیقیقات پیشین نشان میگذشته از اهمیت نقش انتخاب رشتة موفق، تح

شتة های رهای شخصیتیِ خود، مشخصهآموزان انتخاب رشته را با دانش ناکافی نسبت ویژگیگسترده، در بسیاری از موارد دانش

نند. بنا کگیری تکیه میرای تصمیمدهند و به طور سنتی بر منابع فردیِ اطالعات بدبیرستان و اطالعات شغلی محدود انجام می

ة آموزان در زمینهای ارائه شده به دانششود. آموزشگیری برجسته و پررنگ قلمداد میبه این دالیل نقش مشاور در این تصمیم

خاب دهد. در انتهای موجود را نمیها اجازة کشف و بررسی گزینههای مختلف و دروس ویژة هر رشته محدود است و به آنرشته

 (. 2551آموز توجه شود )بگز، بنتام و تایلور، های منحصر بفرد و خاصَ هر دانشرشته باید به ویژگی

 ،قیتموفشود، تعیین ابعاد از آن جایی که موفقیت در رشتة تحصیلی به رغم برخی هدف غائی آموزش و تدریس تلقی می

 متخصصان توجه مورد های جدی از چالش هموارهعوامل  و مشخص کردن نقش نسبی هر یک از این برآن موثر عواملبررسی 

پیشرفت  تحصیلی است. موفقیت داده اختصاص خود به را بسیاری تحقیقات و بوده گیریحوزة اندازه محققان و پرورش و آموزش

 روی بر اولیه سیبرر واقع شود. درداده می نشان کالسی هایرتبه و نمرات با که است شده تعریف کالسی آموزش در هوشمندانه

 یکسان 4تحصیلی عملکرد و 3تحصیلی چون پیشرفت مفاهیمی باها تا مدت در رشتة تحصیلی موفقیت که دهدمی نشان مفهوم این

در نظر گرفته  آموزانشندا تحصیلی موفقیت ابزار ترینمعمول و مشهورترین معدل یا درسی نمرات میانگین شد ومی سازیمفهوم

 . (1391کاران، )نوحی و هم شدمی
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آموز، درجه سازگاری نمرات علمی دانش شاملرا  در رشتة تحصیلی ( موفقیت2551کوبال و میوسک ) : موفقيت در رشته

ر رشتة د. بنابراین موفقیت دانندمیگرش فرد نست به موفقیت تحصیلی خودو ن آموز با سیستم مدرسه و کارهای آموزشیدانش

آموز نسبت به موفقیت در مدرسه و نیز نگرش اطرافیان مهم )والدین و ره و خودارزیابی دانشتحصیلی عبارت است از خودپندا

 آموز.معلمین( نسبت به موفقیت دانش

 

 آن همسانی و دقت به آزمون پایایی که حالی در.  است آن روایی آزمون ساختن در موضوع مهمترین : (روایی)اعتبار

 اردد روایی بالینی سنجش برای که آزمونی.سنجد ،می کند گیری اندازه دقت به باید مونآز که را ،آنچه ،روایی شود می مربوط

 زمونآ روایی براورد برای. کند فراهم بالینی متخصصین برای سودمندی اطالعات و بگیرد اندازه است نظر مورد که را آنچه باید

 یروای از سازه.منظور به وابسته اعتبار و محتوا به وابسته اعتبار ، مالک به وابسته اعتبار:دارد وجود اصلی روش سه روانی های

 پیرسون. همبستگی ضریب از استفاده یعنی. است دیگر گیری اندازه وسیله با آزمون یک از حاصل نمرات بین ارتباط میزان مالکی

 عاملی تحلیل از استفاده -3 سنی تمایز به توجه -2 روا آزمونهای سایر با آزمون همبستگی تعیین -1 سازه روایی تعیین برای

 یعنی آزمون درونی ساخت بررسی درونی همسانی -4 میگیرد اندازه آزمون یک که متغیرهایی ماهیت و تعداد کردن مشخص یعنی

 (.1312شریفی،)ای نقطه ای رشته دو همبستگی ضریب از استفاده

 

ش کار برای اجرا و نمره گذاری آزمون برای اینکه آناستازی می نویسدهنجاریابی آزمون یعنی همسان کردن رو : هنجاریابی

 (.1329، براهنی ترجمه آناستازی،مقایسه نمرات افراد در آزمون بخوصی امکان پذیر باشد ،باید تحت شرایط مساوی امتحان شوند)

 

 روش تحقيق 
 یفیتوص یها جز پژوهشهاداده   یگرد آور ی وهیش ایو از لحاظ اجرا  یکاربرد یپژوهش از لحاظ هدف جز پژوهش ها نیا

 رد یزد شهر هایدبیرستان سوم سال پسر و دختر آموزاندانش کلیه شامل پژوهش این در آماری جامعةاست.  یاز  نوع همبستگ

 به که آموزان بودنددانش از نفر 555 نمونه اعضای پژوهش این در .می باشند بودند تحصیل به مشغول 95-94 تحصیلی سال

 در دو و یک ناحیة دو در یزد شهر پروش و آموزش مناطق ابتدا منظور این برای .شدند انتخاب ایمرحله دچن ای خوشه صورت

 انتخاب منطقه یک ناحیه هر پرورش و آموزش مناطق میان از یزد شهر پرورش و آموزش اداره به مراجعه با سپس شد، گرفته نظر

 مدارس این میان از نیاز مورد نمونه گروه نهایت، در. شد انتخاب صادفیت صورت به پسرانه و دخترانه مدرسه یک منطقه هر از و

.و گرفتندو انتخاب شدند قرار بررسی مورد آن آموزاندانش تمامی و انتخاب تصادف به هاییکالس که ترتیب این به. شد انتخاب

 دادند.  پاسخ(ساخته محقق) تحصیلی رشتة در موفقیت به پرسشنامة

 

 ی:ابزار اندازه گير
 استفاده گردید.  (ساخته محقق) تحصیلی رشتة در موفقیت در این پژوهش از پرسشنامة

 زمینه ینا در ایران فرهنگ با متناسب ایپرسشنامه زمینه این در که جاییآن ازتحصيلی :  رشتة در موفقيت پرسشنامة

  :است دهش انجام زیر مراحل تحصیلی رشتة در تموفقی پرسشنامة تهیه برای. بود ساخته محقق صورت به ابزار این نیست، موجود
 انمؤلف عقاید و آراء آوریجمع و تحصیلی رشتة در موفقیت بر موثر عوامل به مربوط نظریات و هادیدگاه مطالعة از پس (1

 .شدند تعیین آن بر تأثیرگذار اصلی عامل چند معلمان نظرات همچنین و حوزه این نظران صاحب و

 های پرسشنامة اولیه در طیف لیکرتی نوشته شد. ها جملهین مالکسپس بر اساس ا (2

به منظور بررسی بیشتر، پرسشنامة اولیه در اختیار چند نفر از استادان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه  (3

 قرار داده شد. 

 ازنگری و اصالح شد.بندی آراء آنان پرسشنامة اولیه ببر اساس اظهار نظر استادان و جمع (4
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نفر از افراد جامعه آماری اجرا شد و نظر آنها درباره پرسشنامه  25پرسشنامه اولیه به منظور اجرای مقدماتی روی  (5

 آوری شد و برخی اصالحات براساس آن انجام گرفت. جمع

 اجرا شد.تدوین و بر روی نمونه مورد نظر مقولة اولیه  9و سؤال  32فرم نهایی پرسشنامه در  (6
 

 روش از نامهپرسش پایایی ضریب محاسبه و درونی همسانی بررسی : برایتحصيلی  رشتة در موفقيت پرسشنامة پایایی

 صورت یلیکرت طیف قالب در نیز آن به پاسخ دهی و است شده تشکیل گوناگون ابعاد از پرسشنامه این چراکه شد استفاده آلفا

 قیقد تحلیل منظور به. است پرسشنامه این باالی نسبتاً دقت بیانگر ضریب این. 919/5 با است برابر آلفا با پایایی ضریب. پذیرفت

 . شد استفاده دهندمی کاهش را آزمون پایایی که هاییپرسش حذف برای لوپ روش از 1 جدول هایداده

 ضریب پایایی پرسشنامة موفقيت در رشتة تحصيلی 1جدول 

میانگین در صورت 

 عبارت حذف

انس در صورت واری

 عبارت حذف

همبستگی عبارت با 

 کل

 در صورت حذف آلفا

 عبارت

 شماره

 عبارت

112.0255 335.212 .444 .917 1 

112.0200 334.348 .472 .917 2 

112.5982 326.784 .580 .915 3 

113.1436 327.438 .465 .917 4 

112.2727 327.754 .562 .915 5 

112.4109 332.818 .464 .917 6 

112.6382 329.379 .571 .915 2 

112.7255 329.850 .497 .916 1 

112.3036 332.602 .497 .916 9 

112.7891 332.047 .418 .917 15 

112.5418 330.598 .378 .918 11 

113.0200 328.253 .512 .916 12 

112.7091 330.221 .439 .917 13 

112.9891 330.510 .515 .916 14 

112.8927 328.963 .500 .916 15 

112.7564 332.891 .351 .918 16 

112.9000 325.759 .553 .915 12 

112.0618 338.765 .343 .918 11 

112.5109 331.409 .444 .917 19 

112.4036 332.442 .355 .918 25 

113.0945 320.133 .585 .915 21 

112.9327 324.981 .565 .915 22 

113.0055 325.860 .549 .915 23 

112.9291 322.900 .671 .914 24 

113.0382 325.064 .612 .915 25 

113.3145 333.364 .398 .917 26 
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112.4291 329.302 .517 .916 22 

112.8309 332.337 .332 .919 21 

112.6873 326.303 .577 .915 29 

112.8036 330.267 .566 .915 35 

112.7836 330.268 .569 .915 31 

112.8091 330.151 .542 .916 32 

 

 سئوالت از یک هیچ حذف نتیجه در نداشت منفی همبستگی پرسشنامه کل نمرة با سئوالی هیچ 1جدول هایداده طبق

 از الیسؤ هیچ بنابرین. نبود همراه کل مقیاس پایایی افزایش با سؤاالت از یک هیچ حذف عالوه، به. نشد پایایی افزایش باعث

 .ماندباقی لیسوا 32 پرسشنامه نهایت در و نشد حذف پرسشنامه

 

های ر روی نتایج اجرای پرسشنامه تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفهب : روایی پرسشنامة موفقيت در رشتة تحصيلی

رتیب ها به تگیری و معنادار بودن ماتریس دادهانجام گرفت که نتایج آن در زیر آماده است.  به منظور بررسی کفایت نمونه 5اصلی

استفاده شده است. نتایج این دو آزمون  2( و آزمون کرویت بارتلت6اولکین-میر-گیری کیسرن کفایت نمونه)آزمو KMOاز آزمون 

 نشان داده شده است.  2 در جدول

 اولکين و بارتلت در تحليل عاملی-مایر-. نتایج آزمون کایزر2جدول 

 اولکین-مایر-آزمون کافی بودن حجم نمونه کایزر 921/5

 تقریب کا اسکوئر -یت بارتلتآزمون کرو 22/6241

 درجه آزادی 496

 سطح معناداری 0/0001

 

 است یک به نزدیک و مطلوب( است عوامل با تبیین قابل که هاداده درون واریانس درصد) KMO مقدار 2جدول به توجه با

 دارند شدن عاملی توان هاداده لذا. باشدمی معنادار نیز بارتلت آزمون و

 شدهتبيينواریانس . 3جدول

 مؤلفه

 مقادیر ویژه اولیه
مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 استخراج شده

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 چرخش یافته

 کل
درصد 

 واریانس
 کل تراکمی

درصد 

 واریانس
 کل تراکمی

درصد 

 واریانس
 تراکمی

1 90552 
65054

2 
650542 90552 650542 650542 50552 330611 330611 

2 20132 30152 630149 20132 30152 630149 30913 90325 390111 

3 40226 30155 660949 40226 30155 660949 30112 10912 450241 

4 20262 20536 610915 20262 20536 610915 30523 10114 510213 

                                                           
5 Principal component analysis 
6 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequency 
7 Bartlett’s Test of Sphericity 
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5 10221 20559 210494 10221 20559 210494 30451 10511 550495 

6 10541 10114 230321 10541 10114 230321 30399 20921 620314 

2 10445 10165 250243 10445 10165 250243 30222 60923 610314 

1 10535 10221 260514 10535 10221 260514 10153 60265 260514 

9 251. 10251 110116 

 

15 555. 10112 130192 

11 546. 10165 140123 

12 532. 10512 150916 

13 512. 10525 160369 

14 419. 10553 120425 

15 431. 10539 110262 

16 399. 10521 190512 

12 361. 10551 950929 

11 212. 50991 910932 

19 226. 50921 920121 

25 266. 50956 920145 

21 255. 50941 940515 

22 239. 50929 950124 

23 212. 50191 950993 

24 196. 50121 960591 

25 112. 50212 960122 

26 151. 50211 920536 

22 136. 50621 910511 

21 122. 50651 910934 

29 159. 50593 910955 

35 512. 50519 990516 

31 529. 524. 990555 

32 523. 414. 1550555 

 

ارزش ویژة  مقدار مؤلفه هشت ،3دهد. براساس جدولحلّ عاملی را نشان میکلّ واریانس تبیین شده بوسیلة راه: 3 جدول

رسد به عنوان نمی 1ها به هایی که ارزش ویژة آنشود زیرا عاملای پیشنهاد میمؤلفه هشتحلّ بیشتر از یک دارند بنابراین راه

 کنند. درصد واریانس کل را تبیین می 26051مؤلفه  هشت. این گیرندحلّ قرار نمیبخشی از راه

نشان داده شده است. در 1های استخراج شده در نمودار گیری دربارة تعداد مؤلفهنمودار اسکری پالت نیز به منظور تصمیم

 ها نوشته شده است.محور عمودی مقادیر ویژه و در محور افقی نیز تعداد مؤلفه
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 نمودار اسکری پالت. 1ر نمودا

 ها پيش از چرخشماتریس مؤلفه. 4جدول

  مؤلفه ها

1 2 6 5 4 3 2 1  

    345.   .781 21 

      .570 .767 24 

  432.-    -

.339 
.686 1 

   .766    .803 5 

   .850    .701 6 

       .801 11 

      .612 .800 15 

   .637    .841 14 

      .573 .845 31 

      .510 .667 23 

       .850 12 

 324.-      .637 25 

       .766 4 

       .890 22 

   .701    .741 32 

       .781 2 

 422.  .841-    .441 13 

       .661 29 

       .465 26 

  334.  523.    3 

       .431 21 

     .518  .554 31 

    643.    12 

.263        1 

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20 25 30 35

http://www.psyj.ir/


 21 -21، ص  2311 ، بهار12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

.686        15 

     .473   16 

     -

.358 
  2 

     .331   19 

  452.      9 

  441.      22 

324.        11 

.534        25 

 

که توزیع وزن بارهای عاملی در وضعیت مطلوبی قرار جاییاز آن شان داده شده است. 4ماتریس پیش از چرخش از جدول 

 ندارد از چرخش واریماکس استفاده شد. 

 از چرخش پسها ماتریس مؤلفه 5جدول 

  مؤلفه ها

1 2 6 5 4 3 2 1  

    315/5   /5818 31 

       /5810 22 

       /5787 21 

       /5743 35 

       /5711 32 

       /5700 29 

      252/5  22 

  351/5-    245/5  25 

      /5608  24 

      /5592  26 

      599/5  23 

      591/5  21 

     665/5   2 

     623/5   4 

     612/5   5 

     415/5   1 

     455/5   3 

    225/5  415/5-  15 

    523/5    11 

    492/5    9 

   259/5     6 

359/5   635/5     1 
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   442/5     2 

  221/5      12 

  612/5     321/5 15 

  556/5      16 

 332/5       12 

 351/5       13 

 355/5       14 

141/5        25 

133/5    335/5    11 

125/5        19 

 

 نشان داده شده است. 5بار چرخش در جدول  6ها پس از ماتریس مؤلفه

 های اصلیهای استخراج شده از تحليل مؤلفهمؤلفه. 6جدول 

 نام مؤلفه شماره سؤاالت شماره مؤلفه

 خودکارآمدی 5، 4، 3، 2، 1 1

 خودآگاهی 1، 2، 6 2

 معنای شخصی 11، 15، 9 3

 ارزشمندی فردی 14، 13، 12 4

 اشتغال فعاالنه 12، 16، 15 5

 روابط اجتماعی در مدرسه 25، 19، 11 6

 نگرش فردی 26، 25، 24، 23، 22، 21 2

 نگرش والدین و معلمان 32، 31، 35، 29، 21، 22 1

 

گذاری ماند. ناها نیز خالصه شدهنام گذاری و اطالعات مربوط به آیتم 5براساس نتایج جدول مؤلفه های حاصله  6در جدول 

ها صورت گرفت. هشت مؤلفة استخراج شده به ترتیب شماره مفهومی این  هشت مؤلفة استخراج شده از طریق اشتراک معنایی آن

سؤاالت عبارتند از: خودکارآمدی، خودآگاهی، معنای شخصی، ارزشمندی فردی، اشتغال فعاالنه، روابط اجتماعی در مدرسه، نگرش 

 ان. فردی و نگرش والدین و معلم

 

 :های تجزیه و تحليل داده ها روش
 استفاده زیر های روش از پژوهش سواالت به پاسخگویی و آمده دست به های داده تحلیل و تجزیه جهت پژوهش این در

 :است شده

  خام نمرات توصیف و ها داده سازماندهی جهت فراوانی توزیع جداول-1

 نمرات و نمونه آماری های ویژگی تعیین جهت.....(استانداردو حرافمیانگین،ان) توصیفی آمار های شاخص از استفاده-2

 ها مقیاس خرده از یک هر در ها آزمودنی

 ها مقیاس خرده درونی همسانی محاسبه جهت کرانباخ آلفای ضریب از استفاده-3

موفقیت  آزمون هساز اعتبار بررسی برای واریماکس روش به ها عامل وچرخش اکتشافی عاملی تحلیل روش از استفاده-4

 تحصیلی
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 :ی توصيفییافته ها

 . ترکیب نمونة پژوهشی بر حسب جنسیت2جدول 
 

 درصد تعداد جنس

 45/21 111 مرد

 55/21 432 زن

 155 555 کل

 

 توصیف نمونة پژوهشی بر حسب جنسیت آمده است. 2در جدول 

 رشتة تحصيلی نمونة مورد مطالعه 8جدول 

 درصد تعداد رشتة تحصیلی

 2/16 92 فیزیک-یاضیر

 9/42 236 علوم تجربی

 6/19 151 علوم انسانی

 2/25 114 فنی هنرستان

 155 555 کل

 

 ترکیب نمونة مورد تحقیق بر حسب رشتة تحصیلی آمده است. 1در جدول 

 

  گيریبحث و نتيجه
روایی  از یزد شهر هایدبیرستان آموزان در میان دانش موفقیت تحصیلیپرسشنامة برای پاسخ به این سؤال پژوهش که آیا

مناسبی برخوردار است از روایی سازه و روایی مالکی استفاده شده است برای شروع کار ابتدا ویژگی حجم نمونه و اهمیت ومعنی 

ده استفا (KMO)داربودن ماتریس داده ها بررسی شد. برای بررسی ماتریس داده ها از آزمون کرویت بارتلت وکفایت نمونه برداری 

است مناسب است.آزمون کرویت بارتلت هم در  5551/5بود که چون بزرگتر از 921/5حاصل در این پژوهش  KMOشد.مقدار 

 در. دش استفاده اصلی های مؤلفه تحلیل روش از اولیه عوامل استخراج برای پژوهش معنادار بود بنابراین تحلیل عاملی آغاز شد.

 بهتر تعیین برای اسکری نمودار از کرد. سپس می تبیین را کل واریانس درصد  26051 که آمد دست به جزء8 اولیه استخراج

 محدوده یک در بقیه و گرفتند قرار خط شیب از باالتر پرسشنامه عوامل از عامل 8 آن به توجه با شدکه استفاده استخراجی عوامل

 بار مربوطه عوامل روی تا تا شدند داده چرخش ؤاالت،س واریماکس چرخش روش از استفاده با بعد مرحله در.بودند هم به نزدیک

شدند. همچنین مؤلفه های آزمون همگی از ضرایب  حذف داشتند نامناسبی بارعاملی که سؤاالتی دهندو نشان را مناسبی عاملی

 پایایی قابل قبولی برخوردارند.
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