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  چكيده
توانند در جهت تواند اطالعات فراواني را در مورد شرايط محيط مدرسه فراهم آورده و اين اطالعات ميمعلمان نسبت به محيط مدرسه مي نگرش

سطح محيط مه نا و پايايي پرسشهدف از تحقيق حاضر، بررسي روايي . ارتقائ عملكرد سازمان آموزش و پرورش يك جامعه مورد استفاده قرار گيرند
كه با ) خانم108آقاو 138( نفركه شامل 246 تعداد معلمان شركت كننده. باشداز ديدگاه معلمان تربيت بدني در استان كردستان مي)SLEQ(مدرسه

سطح محيط مدرسه استاندارد نامه  پرسشو به ) N=200(استفاده از نمونه گيري تصادفي و جدول كرجساي و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شده بودند
آيتم، دريك مقياس پنج ارزشي، و در  56 كه شامل. باشداجتماعي محيط مدرسه مي -برداشت معلمان از ابعاد رواني SLEQ)(نامه  پرسش. پاسخ دادند
) 8( فايت منابع وك) 7( نوآوري) 6( توانمندسازي) 5( اجماع كاري) 4( عالقه حرفه اي) 3( وابستگي) 2( حمايت از دانش آموزان) 1:(هشت بعد

و پايايي ) تحليل عاملي اكتشافي و تأييدي(، سازه)نمتخصصا نظرات(از روايي صوري و محتوايينامه  پرسشبراي رواسازي . فشاركار،طراحي شده است
آوري، كفايت منابع و هاي حمايت از دانش آموزان، وابستگي، عالقه حرفه اي، اجماع كاري، توانمندسازي، نو خرده مقياس(از روش آلفاي كرونباخ

. باتوجه به ضرايب آلفاي كرونباخ ياد شده مي.استفاده شد)859/0و كل مقياس 68/0، 72/0، 70/0، 73/0، 66/0، 71/0، 68/0 ،77/0فشار كار به ترتيب
اسبي براي بررسي ادراك معلمان از ابزار مننامه  پرسشتوان گفت اين بطوركلي مي. را داراي پايايي مطلوبي قلمداد كرد SLEQتوان فرم فارسي مقياس
  .باشدشرايط محيط مدرسه مي
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  مقدمه
به  ملي ةكشوري يكي از ابزار توسعر هر بحث آموزش د

 هاي . اهداف آموزشي، خط مشي و سياستآيدحساب مي
با نيازهاي فرد و جامعه  ناسب، متآموزشزة در حوملي 

 هدف، اين راستاي در). 1390،(وردي نژادشودتنظيم مي
 كرده تعيين را خاصي اهداف آموزش، سياست هاي ملي

 سطح كشور در آموزش ةتوسع كه منجر به تسهيل و است
هاي  و پژوهش هاي آموزشي محيطبررسي . شود مي

مي و ك(هاي روش انواعكه شامل  گذشته كاربردي در دهة
-اين زمينه بوده است در، مهمترين دستاورد باشدكيفي) مي

محيط  تاريخي بهنگاه . همچنين )1998 1فريزر، وتوبين (
 هاي ويژگي از يكي بيش از گذشته نشان مي دهد، يادگيري

ابزارهاي  انواع در دسترس بودن زمينه اين در قابل توجه
بوده است. اين نوع نامه  پرسشتحقيق از جمله 

در سطح وسيعي قابل  معتبر و ،به صرفه نامه) (پرسشابزار
در حال توسعه بوده و هميشه  ها نامه ، اين پرسشستاجرا

 از معلمان نگرش ارزيابي جهتابزار بسيار مناسبي  همواره
  .شوند محيط مدرسه محسوب مي

و   بشر بوده  و ضروري  مهم  از نيازهاي  آموزش نياز به    
دارند.  نياز  اين ه ب  گويي درپاسخ  حياتي  قشن  ،و مدارس  هست
  مدرسهمحيط  ، ر يادگيريدمؤثر   عوامل  ترين از مهم  يكي
  آموزشي  و مشكالت  موانع توانايي رفع بايد   . معلمان باشدمي

  محيط شاد و خالق  و يك ندرا داشته باش  مدرسهدر محيط 
بايد   همچنينايند. نم  فراهم  اجتماعي  و تعامل  يادگيري  براي

درس در كالس   آنانهايي  راهنماييآن چنان متبحر باشندكه 
گذشته، موضوع  ةده طول در.  دشوثرؤآموزش م منجر به 

كنار در  مدرسه اهميت فراواني پيدا كرده است و محيط
 درسي، ريزي برنامهمانند اصلي آموزشي ( هاي برنامه ديگر
كشورهاي  ط) مدارسرهبري، محي هاي سبك نتايج، منابع،

 اي را در عمده همچنين سهم پيشرفته قرار گرفته است؛
 و (پيترز .مدرسه به خود اختصاص داده است اثربخشي

                                                 
1.Tubin & Friser 

 اين دليل به مدرسه بيشتر محيط مطالعه ).1989 ،2رينولدز
 و رضايت عملكرد، بهبود ،درك به  زياد احتمال به كه است
 گذشته از زمينهدر اين  .مدرسه كمك مي كند در وري بهره
امروز مطالعات فراواني در مدارس انجام گرفته است كه  به تا

 نامه پرسش. بوده استنامه  پرسشابزار آنها بيشتر به شكل 
اما در ميان اين  ،متعددي در اين زمينه استفاده شده هاي

سطح محيط مدرسه به دليل كامل بودن نامه  پرسشابزارها، 
ها به خود اختصاص  نامه ير پرسشجايگاه مناسبي را در بين سا
هاي مختلف و در چندين كشور  داده است كه در پژوهش

ه در ادامه به برخي از كمورد رواسازي و پايايي قرار گرفته 
  شود.آنها اشاره مي

 مورد مرسوم و هايابزار از همچنان كه اشاره شد يكي    
 سطحنامه  پرسش معلمان، ادراك گيري اندازه براي استفاده
 در بار اولين اين ابزار براي. است )SLEQ( مدرسه محيط
طراحي و در استراليا مورد  3رنتول و توسط فريزر 1982 سال

 فريزر نيز در سال و 4باردن استفاده قرار گرفت و در ادامه
گيري  اندازه براي SLEQ در پژوهش خود از 1994

 )SLEQ(نامه  پرسشاستفاده كردند.  وضعيت محيط مدرسه
 مدرسه محيط اجتماعي -عاطفي ابعاد از معلمان اشتبرد
 و، ارزشي يك مقياس پنج در آيتم، 56 شامل. كه باشدمي

 وابستگي) 2( دانش آموزان از حمايت )1(: در هشت بعد
 )6( توانمندسازي )5( اجماع كاري )4( حرفه اي ةعالق )3(

فشار كار، طراحي شده  )8( و منابع كفايت )7( نوآوري
االتي گنجانده شده ؤيك از اين ابعاد در قالب س هر است.

االت برابر و سهم هر ؤاست كه سهم هر بعد از نظر تعداد س
ال به ؤس 19نامه،  باشد. همچنين در پرسشال ميؤس 7كدام 

اند كه از هر بعد حداقل (منفي) طراحي شدهشكل معكوس
مدرسه با استفاده  ال مطرح شده است. وضعيت محيطؤس 2

 مطالعات در) SLEQ(امه سطح محيط مدرسهن سشاز پر
توان اين ميان مي از ورد مطالعه قرار گرفته است،ممختلفي 

                                                 
2. Piters & Renuldz 

3- Rentol 
4- Barden  



1394 51، پاييز 2م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
 كريسويل و( استراليا هاي متعددي در مدارسبه پژوهش

 ،2گريدي فيشر و ؛1990 فريزر، و فيشر ؛ 1998 ،1فيشر
 فريزر، و رينتول  ؛1995 فريزر، و گريدي، فيشر، ؛1998
 در آفريقاي ،)1986 ،3فريزر و توبين سون،ويليام ؛1983
 متحده اياالت و همچنين در) 2003 ،4الكچ و ميلوال(جنوبي

 و جانسون و ،2001هنسون، ؛2003 فيشر، و بلوس(آمريكا 
اشاره كرد.  )1998 ،5تمپلتون و جانسون ؛2000 استيونس،

 ليم هاي جديدتري در استان در پژوهشنامه  پرسشاين 
 درالسو  )62007آلتريچ، فريزر( وبيجن پوپو آفريقاي

)، (جانسون، 2006 7وگاس آمريكا(جانسون، استيونس
استفاده  )2011(آلدريچ و فريزر،) و 2007 8استيونس و زيوا

مورد  )SLEQ(كه در مطالعات اخير مقياس  شده است
الزم به ذكر است   تجديد نظر و بازنگري قرار گرفته است.

مل هشت عاملي و به كه در پژوهش حاضر از فرم كا
 محيط مدرسه استفاده شده است.نامه  پرسشروز(جديد) 

بندي شد كه فرض صورت پژوهش حاضر با اين پيش
تواند تأثير بسيار زيادي ها نسبت به محيط مدرسه مينگرش

بر امر آموزش از ديدگاه دبيران تربيت بدني در كالس 
ته آموزان براي يادگيري بهتر داشدرس و ترغيب دانش

  باشند.
بر اين اساس پژوهش حاضر قصد دارد با هدف اعتباريابي و 

سطح محيط مدرسه نامه  پرسشرواسازي فرم فارسي 
)SLEQ در بين دبيران تربيت بدني، ابزاري معتبر و جهاني (

ران و متخصصان تربيت بدني  را بومي سازي كند تا پژوهش
محيط مدرسه و  ةهاي رو به رشد حوزبراي پژوهش

 گيري مقياسي پايا و معتبر در اختيار داشته باشند. ياد

  روش شناسي تحقيق

                                                 
1. Kristul & Fisher  
2. Gridi 
3. Vilyamson & Tobin & Friser  
4. Milola & Lacech  
5. Timpelton  
6. Altrich & Frazer 
7. Janson & Stiuns 
8. Zvoch 

اين بررسي به منظور تعيين روايي و پايايي فرم فارسي 
سطح محيط مدرسه انجام گرديده است. جامعه نامه  پرسش

- آماري پژوهش حاضر شامل دبيران تربيت بدني شركت

تخصصي آموزش و پرورش  -كننده در مسابقات علمي
نفر  350تعداد آنها  89ن كردستان است كه در سال استا

بودند، با استفاده از جدول كرجسي و مورگان و محاسبه 
 نفركه 246تعداد  (KMO) آزمون كفايت حجم نمونه

با استفاده از روش نمونه گيري  ) خانم108و آقا 138( شامل
  ).=N 350(تصادفي انتخاب شدند 

ش، فرم فارسي (ترجمه) ابزار مورد استفاده در اين پژوه   
راست، كه يك  )SLEQ(سطح محيط مدرسه نامة  پرسش

گويه  56باشد. اين مقياس شامل ابزار سنجش نگرش مي
باشد. شركت درباره نگرش نسبت به محيط مدرسه مي

، 1كننده ها به هر گويه در مقياس ليكرت (كامالً مخالف=
هر يك از  ) پاسخ دادند. بدين صورت كه به5كامالً موافق=

هاي سازگار كه مبين نگرش مثبت نسبت به محيط گويه
مدرسه است در برابر گزينه كامالً موافقم تا كامالً مخالفم به 

ها داده شد. همچنين تعدادي از گويه 1تا  5ترتيب نمرات 
شوند كه پاسخ به اين گذاري ميبه صورت معكوس نمره

سبت به محيط هاي منفي نها تعيين كننده نگرشنوع سؤال
تا  56هاي اين مقياس ممكن است بين مدرسه است. نمره

االت ؤباال با احتساب نمرات س ةنمرمتغير باشند كه  280
منفي(معكوس) نشان دهنده ميزان باالي نگرش مثبت نسبت 
به محيط مدرسه  در دبيران تربيت بدني است. جمع كل 

سه نگرش نسبت به محيط مدر ةنمرات به دست آمده، نمر
  .باشدهر شركت كننده مي

 9هاي روايي محتوااز روشنامه  پرسشبراي رواسازي    
استفاده شد. به منظور بررسي  10(صوري) و روايي سازه

همراه با نامه  پرسشروايي صوري و محتوايي، سؤاالت 
) نفر از اساتيد 10ارزيابي براي ( شيوهمستندات سؤاالت و 

                                                 
9. Content Validity 
10. Convergent Validity 



 از ديدگاه دبيران تربيت بدني استان كردستان SLEQنامه  پرسشرسي روايي و پايايي فرم فارسي رب 52
ه شد،  نظر خود را درباره دانشگاه ارسال و از آنان خواست

سنجش نگرش نسبت به  براياين كه سؤاالت تا چه ميزان 
به منظور تعيين  .محيط مدرسه مناسب هستند، بيان كنند

هاي مقياس از روايي سازه و شناسايي عوامل موجود در گويه
  .ئيدي استفاده شدأت روش تحليل عاملي اكتشافي و

ف از نظر كالين هاي ضعيبراي حذف نشانگرها يا شاخص
استفاده شد. وي اذعان داشت كه اگر بارهاي عاملي بيش از 

ها را باال و (عالمت جبري مالك نيست) آن باشد 6/0
باشد نسبتاً باال برآورد كنند. ساير  3/0چنانچه باالتر از 

توان ناديده گرفت، در ) را مي3/0بارهاي عاملي (كمتر از 
در نظر گرفته شد.  3/0املي اينجا نيز مرز قبولي در تحليل ع

هاي هاي پژوهش حاكي از آن است كه تمامي گويهداده
% هستند كه معرف 30داراي بار عاملي باالي نامه  پرسش

  پايايي ابزار تحقيق است.
ها براي سنجش پايايي، محاسبه پايايي سازگاري بين سؤال

ترين آزمون مورد نظر بوده است، از آن جا كه معمول
ازگاري دروني، ضريب آلفاي كرونباخ است كه پايايي س

شود براي ها يا طبقات چند مقياسي استفاده ميبراي سؤال
ها از روش آلفاي نامه سنجش سازگاري دروني پرسش

  كرونباخ استفاده شده است. 
انجام  براي  گرديد سپس آوري، هاي پژوهش جمعداده

غيرها و توصيفي و استنباطي با توجه به نوع مت هاي تحليل
هاي تحقيق از اطالعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه

عاملي اكتشافي، ضريب همبستگي و هاي تحليل آزمون
از نرم افزار تجزيه و تحليل آماري،  ضريب آلفاي كرونباخ

SPSS  و  20نسخهEQS استفاده شد. 6,1ي  نسخه  
  

 ها يافته
راي ابتدا براي بررسي اين كه آيا حجم نمونه انتخاب شده ب
برداري تحليل عاملي كافي است يا نه؟ آزمون كفايت نمونه

) انجام شد. همچنين براي اين KMOالكين ( -مي ير -كيزر
كه مشخص شود كه همبستگي بين مواد آزمون در جامعه 
برابر صفر نيست، از آزمون كرويت بارتلت استفاده شدكه 

) به شكل كامل آمده 1اطاالعات آنها در جدول شماره (
  ست.ا

هاي كفايت حجم نمونه گيري براي انجام  ) آزمون1جدول (
 دادن تحليل عاملي

اكلين  -مي ير -آزمون كفايت حجم نمونه كيزر
)KMO(  

736/0  

  31/2  آزمون كرويت بارتلت و تقريب كاي اسكوئر
  540  درجه آزادي
  000/0  سطح معناداري

  

KMO دهد حجم نمونه براياست كه نشان مي 736/0رابر ب 
پژوهش قابل قبول است. همچنين آزمون كرويت بارتلت 

براي تحليل عاملي  معني دار است.  )>001/0p(در سطح 
مقياس ابتدا روش تحليل عناصر مورد استفاده قرار گرفت. 
در مرحله بعد براي تشخيص عوامل بنيادي كه زيربناي 
مقياس را تشكيل مي دهند از روش چرخش ابليك (به 

 استفاده شد.روش واريماكس) 

االت ؤسـ  .شد حفظ عامل در هشت  SLEQنامه ابعاد پرسش
 ضــعيف و همســاني هــاي آيــتم عنــوان ،  بــه31، 53، 38،52
شـد در   مشـخص  آلفـا  اطمينـان  توسط ضـريب  پايين دروني

كـه در بخـش    4مدل نيز بار عاملي آنها گزارش نشد. سوال 
ز اي را نيـ اجماع كاري بود توانايي سنجش بعد عالقه حرفـه 

ال ؤدارد اما سهم آن ضعيف تر از بعد اجماع كاري بود و س
الي بـود كـه بـه جـز     ؤكه در بعد كفايت منابع بود تنها س 23

سنجش كفايـت منـابع توانـايي سـنجش دو بعـد(نوآوري و      
را حــذف كــرد. بــا  تــوان آنوابســتگي) را داشــت كــه مــي

تـوان  مـي   2توضيحات فوق و از داده هـاي جـدول شـماره    
اشت كرد كـه ابعـاد كفايـت منـابع بـا وابسـتگي و       چنين برد

نوآوري روابط شديدتري نسبت به بقيه دارد اين شـرايط در  
فشـار   ةشد. نمر تأييداي نيز  ابعاد اجماع كاري و عالقه حرفه

 كاري و نوآوري در سطح پاييني گزارش شد بر اين اسـاس 
مدارس مشكالت زيادي وجود دارد و شرايط  در تغيير براي

اجماع كاري در شمار ساير  كاري روشن نيست. عاملفشار 
عوامل ضعيف قرار گرفت كه نيـاز بـه توجـه بيشـتري دارد.     
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همچنين حمايت از دانش آموزان در وضعيت مناسـبي قـرار   

  دارد.
ها خرده مقياس كرونباخ) آلفاي() ضريب پايايي 3جدول شماره(

 SLEQ و نمره كل مقياس

  ضريب آلفا  هاخرده مقياس
  77/0  ت از دانش آموزانحماي

  67/0  وابستگي
  71/0  حرفه اي  ةعالق

  66/0  اجماع كاري
  73/0  توانمند سازي 

  70/0  نوآوري
  72/0  كفايت منابع 
  67/0  فشار كار

  83/0  نمره كل مقياس
  

نشان دهنده همبستگي داخلي مناسب بين  3جدول شماره 
  است.نامه  پرسشاالت زير مقياس هاي ؤس
 

  يتأييدل عامل مدل تحلي
 روش بـه نامه  پرسش عامل هشت براي يتأييد عاملي تحليل
 همچنين انحـراف . شد ي واريمكس انجامتأييد عامل تحليل

 مـدل . شـد  محاسـبه  نيـز  آيـتم  57 از يك هر براي استاندارد
 EQSنـرم افـزار    از اسـتفاده  با) 1 شكل( ساختاري معادالت

بـر  نامـه   پرسـش  عامـل  و هشـت  گرفـت  قرار آزمايش مورد
ها انجام شد. اين مـدل بـه روشـني    داه تحليل و تجزيه اساس
 صـورت  بـه  نيـز  شرايط مدرسـه را جداگانـه و    پنهان عوامل
  .كرد تأييد در هشت عامل كلي

  گذار در مدلتأثير) نتايج شاخص هاي 4جدول(
 يتأييدعاملي  تأييد 

  شاخص  عاملي 8
  خي دو  67/1843

  درجه آزادي  443
  حتمالا  0000/0

88/0  GFI 

84/0  AGFI  
05/0  RMSEA  

اين شرايط است كه مقدار  ةنشان دهند 4نتايج جدول 
كننده اين مطلب  تأييد، RMSEAو مقدار پايين  GFIباالي 

مدل از برازش مناسبي جهت توضيح ابعاد مورد  است كه
  برخوردار است.نامه  پرسشنظر 

  

  گيريبحث و نتيجه
و   و هست  بشر بوده  و ضروري  مهم  اياز نيازه  آموزش نياز به
از   دارند. يكي هانياز  اين  به  گويي درپاسخ  حياتي  نقش  مدارس

 طول در . است  مدرسهمحيط  ، ر يادگيريدمؤثر   عوامل  ترين مهم
مدرسه اهميت فراواني پيدا كرده  گذشته، موضوع محيط دهه

 ريزي رنامهبمانند هاي اصلي آموزشي ( است و در جمع برنامه
رهبري، محيط) مدارس  سبك هاي منابع، نتايج، درسي،

 اي را در عمده همچنين سهم كشورهاي پيشرفته قرار گرفته و
 هايابزار از يكيمدرسه به خود اختصاص داده است.  اثربخشي
 معلمان، ادراك گيري اندازه براي استفاده مورد مرسوم و
 عامل هشت خهنس است )SLEQ( محيط مدرسه سطحنامه  پرسش
SLEQ  در اين  استفاده ابزار مناسب براي آيتم، يك 56در

عامل توانايي سنجش بخش مورد نظر خود رابه  هر پژوهش بود.
خرده  كرونباخ) آلفاي(ضريب پايايي صورت كامل داشت. 

 ، آموزان دانش از حمايت( SLEQ ها و نمره كل مقياسمقياس
 توانمندسازي، ي،كار اجماع اي، حرفه ي عالقه وابستگي،
، 71/0، 68/0 ،77/0ترتيب  به كار فشار و منابع كفايت نوآوري،

قابل قبول  )859/0و كل مقياس 68/0، 72/0، 70/0، 73/0، 66/0
هاي  بود. تجزيه و تحليل نتايج برگرفته از پژوهش حاضر با يافته

)، 2001)، (بروس و استيونس، 1998(كريسفر و فيشر، 
(جانسون، استيونس،  ،)2003 ،1الكچ و الميلو( )،2001هنسون،(

(جانسون، استيونس )، 2007(روديگر، آلدريچ و بروس،  )،2006
) تقريبا همسو 1391رمضاني، مژده و همكاران، و () 2007و زيوا 

) و (كارول، وون، اليزا، 1993بود اما با نتايج تحقيقات (باندالوس، 
اين تفاوت ) در مواردي متفاوت است 2009ملينا و ايرين، 

                                                 
1. Milola & Lacech  
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و  هاي فرهنگي تفاوتاختالف ديدگاه،  ناشي از  تواند مي
  باشد. شرايط

  خاص اجتماعي جوامع مختلف باشد. 

ثر ؤجهت شناسايي و سنجش عوامل م ، SLEQنامه  پرسش
قرار گرفت، عوامل موجود  ارزيابيدر محيط مدرسه مورد 

هاي تقريبا مشابه خرده مقياسهاي پژوهشنامه  پرسشدر 
مطالعات  تأييد ةشد و اين امر نشان دهند ي شناساييقبل
هاي  تحليل عاملي اكتشافي در خرده مقياس. شته بودذگ

توانمند سازي و نوآوري با نتايج تحقيقات گذشته 
)و (آلدريچ و 2007(روديگر، آلدريچ و بروس،

بود. اين  ال به ميزان اندك متفاوتؤ) در چند س2011فريزر،
از  هاي معلمان از اختالف ديدگاه ناشي اختالف احتماالً

ريشه در  دتوانمحيط مدرسه بوده است كه خود مي
هاي فردي، فرهنگي و شرايط اجتماعي متفاوت با  ديدگاه

توان هاي پژوهش ميها باشد كه براساس يافتهساير پژوهش
   را طراحي كرد.نامه  پرسشفرم جديد 

هاي كنوني نسبت به محيط بررسي كم و كيف نگرش
عاملي)  5عاملي و  7عاملي،  8( مدرسه، شامل ابعاد مختلف

ثر را تعديل كرده و ابعاد جديدي را ؤبوده است كه عوامل م
شود مطالعات كند بر همين اساس پيشنهاد ميمعرفي مي

هاي شناسايي و تعديل ابعاد محيط مدرسه بيشتري در زمينه
  از منظر هاي مختلف انجام گيرد.

كه پژوهش ن زمينه انجام شده، نشان داد تحقيقاتي كه در اي
در محيط مدرسه(تعليم و تربيت) همواره موضوعي مناسب 
براي شناسايي و توصيف مناسب شرايط و ارتقائ كيفيت 

هاي آموزشي بوده است و همچنين از طرف معلمان  محيط
توان و عوامل اجرايي مورد استقبال قرار گرفته و مي

هاي آموزشي جهت تيار سازماناطالعات با ارزشي را در اخ
ه هاي بريزي قرار دهد. بر اساس يافته گيري و برنامه تصميم

توان چنين نتيجه گرفت كه دست آمده از اين پژوهش مي
(روايي صوري، روايي سازه و   SLEQفرم فارسي پرسشنامه

ابزاري مناسب جهت شناسايي ابعاد محيط مدرسه پايايي) 
است.
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  عامل اصلي 8ي تأييد) نتايج تحليل عاملي 2جدول(

  ابعاد
فشار 

  كارآموزان
عالقه   اجماع كاري  توانمندسازي  ابداع  كفايت منابع

  اي حرفه
حمايت از   وابستگي

  آموزان دانش
  سؤال  اشتراك

              70/0  557/0  9  
              67/0  537/0  33  
              59/0  415/0  1  
              53/0  384/0  41  
              51/0  212/0  25  
              43/0  332/0  49  
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              38/0  353/0  17  
            64/0    438/0  34  
            61/0    477/0  18  
            55/0    349/0  26  
            51/0    486/0  42  
            46/0    358/0  2  
            39/0    460/0  50  
            36/0    373/0  10  
          62/0  34/0    461/0  43  
  41/0        59/0      371/0  19  
          52/0      372/0  51  
          48/0  41./    443/0  3  
          40/0      420/0  11  
          37/0  32/0    247/0  35  
          33/0      433/0  27  
        71/0        373/0  12  
        66/0        453/0  28  
        57/0        472/0  36  
        50/0        486/0  44  
        46/0  33/0      388/0  4  
        39/0        412/0  20  

  
  عامل اصلي 8ي تأييد) نتايج تحليل عاملي 2جدول(

  ابعاد
فشار 

  كارآموزان
اجتماع   توانمندسازي  ابداع  كفايت منابع

  كاري
عالقه 
  اي حرفه

حمايت از   وابستگي
  آموزان دانش

  سؤال  اشتراك

70/0                557/0  9  
67/0                537/0  33  
59/0                415/0  1  
53/0                384/0  41  
51/0                212/0  25  
43/0                332/0  49  
38/0                353/0  17  

          64/0      438/0  34  
          61/0      477/0  18  
          55/0      349/0  26  
          51/0      486/0  42  
          46/0      358/0  2  
          39/0      460/0  50  
          36/0      373/0  10  
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        62/0  34/0      461/0  43  
  41/0    48/0  59/0  41/0      371/0  19  
  52/0  40/0            372/0  51  
      37/0    32/0      443/0  3  
      33/0          420/0  11  
                247/0  35  
                433/0  27  
  71/0              373/0  12  
          66/0      453/0  28  
  57/0              472/0  36  
    50/0            486/0  44  
        46/0  33/0      388/0  4  
    39/0            412/0  20  

  
  عامل اصلي 8ي تأييد) نتايج تحليل عاملي 2جدول(

  

  ابعاد
حمايت از   وابستگي  اي حرفه عالقه  كاري اجتماع  توانمندسازي  ابداع  كفايت منابع  فشاركارآموزان

  آموران دانش
  سؤال  اشتراك

      69/0          441/0  5  
      66/0          393/0  29  
      64/0          238/0  37  
      59/0    42/0      498/0  13  
      46/0          495/0  45  
      43/0    36/0      577/0  21  
    70/0            464/0  30  
    64/0            473/0  14  
    60/0            257/0  22  
    54/0            473/0  6  
    48/0            521/0  46  
    39/0            484/0  54  
  67/0  34/0        38/0    499/0  23  
  58/0              472/0  15  
  51/0              659/0  7  
  46/0              282/0  47  
  40/0              483/0  55  
  35/0              339/0  39  
71/0                115/0  8  
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66/0                203/0  32  
58/0                464/0  40  
47/0                416/0  48  
41/0                381/0  16  
38/0                387/0  56  
33/0                322/0  24  

  
  

    - EQS (P> 0.05) فاكتوري تحليل عاملي اكتشافي با استفاده از نرم افزار معادالت ساختاري 8) مدل 1شكل(
  
 
 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  


