
 

 بررسی روائی، پایائی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی

 
 رضوان صالحی1

 

 چکیده

بودده اسو   پرسشنامه مهارتهای تحصیلی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی هدف از      

نفور بوه صودرت  320پایه نهم شهر شهرکرد بدد کوه از بویآ آنوان جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آمدزان 

پرسشنامه مهارتهای تحصویلی، اشوتیات تحصویلی و ابزارهای مدرد استفاده تصادفی خدشه ای انتخاب شدند  

تحصیلی آنان در نظر گرفته شد  اهمالکاری تحصیلی بدد  معدل دانش آمدزان نیز به عندان شاخص عملکرد 

ها با استفاده از آزمدنهای تحلیل عاملی و همبستگی تحلیل شدند  نتایج تحلیل عاملی تأییودی نشوان داد  داده

عامول جداگانوه اسو  کوه  شوشدارای  پرسشنامه مهارتهای تحصیلیها منطبق اس  و  مدل مفروض با داده

یادداش  برداری، مهوارت خلاصوه ندیسوی، مهوارت تمرکوز،  مهارت مطالعه و خداندن، ، مهارتعبارتند از 

بورای شوش خورده همسانی درونی نیز از طریوق آلفوای کرنبوا    مهارت برنامه ریزی و مهارت امتحان دادن

بودد  جهو  بررسوی رواسوی سوازه همگورا از آزمودن  83/0و برای نمره کل آزمودن  11/0-00/0مقیاس بیآ 

بویآ آزمودن مهارتهوای تحصویلی و همبسوتگی ان استفاده شود  ضوری  اشتیات تحصیلی و معدل دانش آمدز

معنوی دار بددنود  جهو   009/0بدد کوه در سوطک کمتور از  39/0و عملکرد تحصیلی  00/0اشتیات تحصیلی

بررسی رواسی سازه واگرا از آزمدن اهمالکاری تحصیلی استفاده شد که نتوایج نشوان داد همبسوتگی بویآ دو 

با تدجه به نتایج ایآ پژوهش میتدان گف  معنی دار می باشد   009/0ر سطک کمتر از بدده و د -01/0آزمدن 

مهارتهای تحصیلی ابزاری معتبر و مناس  جه  سنجش میزان مهارتهای تحصیلی دانش آمدزان موی مقیاس 

 باشد 
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 مقدمه

-آمدزان به عل  عداملی غیر از تداناسی ذهنی یا هدش کم، شکس  میانشبسیاری از د     

های مهارت -آمدزان باهدشحتی در بیآ دانش -خدرند  یکی از ایآ عدامل بسیار مهم

 ،9تحصیلی ضعیف اس  که اغل  عملکرد تحصیلی ضعیفی به همراه خداهد داش )ناتاناپ

2007  ) 

کند  آمدزان بازی میار مهمی در زندگی دانشعادات مطالعه نقش بسیمهارتها و      

ها بستگی دارد  البته مطالعه یک آمدزی به عادات مطالعه آنمدفقی  و شکس  هر دانش

کنند آمدزان، زیاد مطالعه میتداند کس  شدد  برخی دانشهنر اس  و به وسیله تمریآ می

-نند و بیشتر پیشرف  میکخدرند و برخی کمتر مطالعه میشان شکس  میاما در پیشرف 

آمدزی به تداناسی، هدش و تلاش وی بستگی دارد اما شکی کنند  اگرچه مدفقی  هر دانش

نیس  که عادات مطالعه منظم، پاداشهایی به همراه خداهد داش  که حس مدفقی  در 

  پیشرف  را به دنبال خداهد داش  

های تحصیلی یا مطالعه و مهارتتحقیقات متعددی نیز رابطه بیآ استفاده از انداع      

؛ ناتاناپ، 9112، 3؛ میسرا9110، 2برای مثال راماسدامی اندمدفقی  تحصیلی را نشان داده

؛ 9310خمبه بینی، و  رستمی؛ 2097، 4؛ آلده و کاکد2092؛ پپه، 2099؛ حسنبیگی ،2007

قات نشان   همچنیآ برخی تحقی(9311؛ فریدونی مقدم و چراغیان، 9310عابد و رمضانی، 

داده اند که دانش آمدزانی که از مهارتهای تحصیلی بیشتری برخدردارند و هنگام مطالعه از 

 آنها بهره می جدیند به دلیل یادگیری بهتر انگیزه و اشتیات بیشتری نسب  به تحصیل دارند

(  علاوه بر ایآ ریسک اهمالکاری 2008، 1؛ کیس2000، 0باساتد، پرینس، الشات و هامکر )

                                                           
1- Nuthanap  
2- Ramaswamy  
3- Misra  
4 -Alade & Kuku 
5 - Busato, Prins, Elshout, & Hamaker 
6 -Case 
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ا به تاخیر انداختآ تکالیف و وظایف تحصیلی در دانش آمدزانی که از مهارتهای مطالعه و ی

؛ گزیدری، 9381سداری، بشلیده و شهنی ییلات، تحصیل برخدردارند بسیار کمتر می باشد)

 ( 9312؛ تدکلی، 9314غلامعلی و اژه ای،

گیرد که در را در بر می طیفی از مساسل مرتبط با مطالعه و خداندن 9مهارتهای تحصیلی     

نیز  4یا راهبردهای مطالعه 3، عادات مطالعه2ادبیات پژوهشی با واژه های مهارتهای مطالعه

های عملی کاملاً شخصی ( عادات را شاخص2007ناتاناپ)شاخته شده اس   بر ایآ اساس 

مربدط به داند، به ایآ معنا که عادات مطالعه، رفتارها و الگدهای رفتاری در یک فرد می

های کند  در واقع ویژگیمطالعه یک فردند که در بیشتر مداقع شخصی  آنان را آشکار می

های شدد که ایآ عادتها چر می ها تدصیفبدسیله عادات مطالعه آن یادگیری یادگیرندگان

شدند  به زعم وی عادات مطالعه تح  یادگیریند و هم معنا و هم پایان آن محسدب می

تدریس و مداد یادگیریند   هایآرزوها، روش سطدح شخصیتی، ها، صفاتتاثیر نگرش

آمدزان رشد دهند  همچنیآ کنند عادات مطالعه خدبی را در دانشبنابرایآ معلمان تلاش می

وی اعتقاد دارد اگر عادات در سآ ندجدانی رشد داده شدند قطعاً ندجدانان از میده آن در 

، بنابرایآ بهتر اس  عادات مطالعه در دبیرستان رشد راحتی زندگیشان لذت خداهند برد

تریآ زمان و سآ برای ترویج عادات مطالعه اس  چرا که در داده شدند  ایآ دوره مناس 

 ترند و قادرند خدب و بد را تشخیص دهند آمدزان بالغایآ سآ دانش

ه پژوهشگران بدده ها و مقیاسهای مهارتهای تحصیلی از دیر باز مدرد تدج بررسی مدلفه     

اس  و بر همیآ اساس نیز آزمدنهاسی جه  سنجش ایآ مهارتها ساخته شده و به طدر 

وسیعی در آمدزش و پرورش و آمدزش عالی بکار گرفته شده اس   بررسی پیشینه پژوهش 

نشان می دهد که یکی از قدیمی تریآ پرسشنامه های سنجش مهارتهای تحصیلی یا عادات 

                                                           
1 -academic skills 
2 - study skills 
3 - study habits 
4 - study strategy  



 1318 بهار ،4 شماره ،دوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /19

 

( ساخته شده که در آن به پنج مدلفة مدیری  زمان، انجام به 9177)9ریمطالعه تدسط بکا

مدقع تکالیف، یادداش  برداری، آمادگی برای امتحان و مهارت امتحان دادن تدجه شده 

 (  α=83/0 -87/0اس  )

جزء برای راهبردهای مطالعه برشمرده اند که در سه  90( نیز 9110) 2وینستیآ و پالمر     

طبقه بندی می شدند  مهارتها شامل  0و خددتنظیمی 4، اراده یا قصد3مهارتمدلفه کلیِ 

پردازش اطلاعات، انتخاب ایده های اصلی و راهبردهای امتحان؛ اراده یا قصد شامل 

و  7، اهداف مطالعه1اضطراب، نگرش و انگیزش؛ خددتنظیمی نیز شامل تمرکز، امتحان خدد

 (  α=84/0-87/0مدیری  زمان میباشد)

( در جریان یک مطالعه بر روی رفتارهای مطالعه دانشجدیان پرسشنامه ای 2007)8اسپک     

جزءِ سازماندهی،  99با سه مدلفه اصلیِ عادات مطالعه، راهبردها و نگرشها ساخ  که 

مدیری  زمان، تلاش، طرح ریزی، زمان مطالعه، آمادگی برای امتحان، حداس پرتی، 

(  بدلن ، α=81/0کز و حضدر در کلاس را می سنجد)اهمالکاری، محیط مطالعه، تمر

( نیز پرسشنامه ای حاوی سه جزء مهارتهای مطالعه و تحصیل 2090) 1آیدیآ و هاکان

اضطراب  -آمادگی امتحان -3مدیری  زمان و  -2انگیزش،  -9ساختند که عبارتند از 

 ( α=081/0) امتحان

انش آمدزان دبیرستانی، عادات و مهارتهای ( نیز در مطالعه ای بر روی د2007ناتاناپ )     

ریزی برای کارکردن، تحصیلی را در هف  حیطة خداندن و یادداش  برداری، برنامه

                                                           
1 -Bakare 
2 -Weinstein & Palmer 
3 - skill 
4 -will 
5- self-regulation  
6 -self-testing 
7 -study aids 
8 -Speck 
9 - Bulent, Hakan & Aydin  



 11/   یر عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلبررسی روائی، پایائی و ساختا 

ها طبقه بندی ریزی درسی، تمرکز، آمادگی برای امتحان، عادات عمدمی و نگرشبرنامه

 کرده اس  

العه شامل انداع متفاوتی های تحصیل و مط( مهارت2099) 9از دیدگاه کدگلان و سدف      

های پردازش اطلاعات، تنظیم اهداف مناس ، ها نظیر مدیری  زمان، مهارتاز فعالی 

انتخاب محیط مطالعه مناس ، راهبردهای مناس  یادداش  برداری، تمرکز، انتخاب ایده 

 باشد اصلی متآ، خدد ارزیابی، سازماندهی و مدیری  اضطراب می

های تحصیل و مطالعه را شامل مدیری  زمان، ( نیز مهارت2099ان)و همکار 2حسنبیگی     

های امتحان و اهمالکاری، تمرکز، یادداش  برداری و هدف گذاری برای مطالعه، مهارت

 دانند غلبه بر اضطراب امتحان، انگیزش و نگرش، خداندن و انتخاب ایده اصلی متآ می

( نیز مقیاس مهارتهای تحصیلی 2093، 4اکیس، به نقل از کار2008) 3کاسیکتاس و کانر     

انجام مدثر تکالیف و آمادگی  -9را که شامل شش مدلفه می شد ساختند که عبارتند از 

روبروسی با  -3مطالعه کردن با یک روش منظم و سازماندهی شده،  -2برای امتحان، 

رفتار  -1و  0پرسش جه  کمک -0سازمان دادن محیط مطالعه،  -4مشکلات یادگیری، 

 کلاسی مناس  و منظم 

یکی از ابزارهاسی که در ایران جه  سنجش مهارتهای تحصیل و مطالعه در تحقیقات      

؛ مدملی و 9388؛ فریدونی مقدم و چراغیان، 9380مختلف) برای مثال کدشان و حیدری، 

ی رسشنامه عادت ها( به کار گرفته شده اس  پ9311؛ علمدار و همکاران، 9311همکاران، 

 کهساخته شده اس  در هندوستان  7تدسط پالسانی و شارماکه اس   1(PSSHI) مطالعه

زمان،  مدیری سنجد که عبارتند از: حیطه را می 8در مجمدع گدیه اس  و  40شامل 

                                                           
1 - Coughlan & Swift   
2 - Hassanbeigi  
3 -Kasiktas & Kaner 
4 -Karakis 
5 - asking for help 
6 -Palsane & Sharma Study Habit Inventory 
7 - Palsane & Sharma 
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وضعی  فیزیکی، تدانایی خداندن، یادداش  کردن، انگیزش یادگیری، حافظه، برگزاری 

؛ ندریان 9313) به نقل از ترابی، حقانی و مدسدی، 9دکپرسشنامه کامتحانات، و تندرستی  

و  نیز از دیگر ابزارهای مدرد استفاده در پژوهشهای داخلی بدده اس  (9380و همکاران، 

شامل شش مدلفة تمرکز، مدیری  زمان، یادداش  برداری، درک مطل ، سرع  مطالعه و 

 عادتهای مطالعه می باشد 

حصیلی یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران در حیطه ها، در واقع سنجش مهارتهای ت     

مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی بدده اس  و تا کندن ابزارهای متعددی در ایآ زمینه 

ساخته شده که انداعی از مهارتها یا عادات مطالعه و تحصیل را مدرد پرسش قرار می دهد  

وجدد ابزاری اس  که بتداند به صدرت با ایآ وجدد یکی از خلاء های مدجدد در ایآ زمینه 

دقیق تر انداع مهارتهای تحصیلی را جدای از مساسل و مشکلات تحصیلی مثل اهمالکاری یا 

عدم انگیزش بسنجد  از طرفی پرسشنامه های مدجدد در ایآ زمینه عمدما به صدرت گدیه 

ن می کند طراحی هاسی مستقیم که آزمددنی میزان تدافق و یا مخالف  خدد را با آنها بیا

شده اند که به دق  نمی تدانند عمل و رفتار واقعی فرد را در هر حیطه از مهارتهای 

تحصیلی از جمله نحده خداندن، تمرکز، یادداش  برداری، خلاصه ندیسی، برنامه ریزی و 

امتحان دادن برآورد کنند  با تدجه به نقاسص پرسشنامه های مدجدد، در ایآ پژوهش 

( که سدالات آن به شیده متفاوتی طرح شده که 9382ارتهای تحصیلی رجاسی )پرسشنامه مه

رفتار واقعی فرد را در حیآ پاسخگدسی به سدالات می سنجد مدرد استفاده قرار گرفته تا 

 رواسی، پایاسی و ساختار عاملی آن بررسی شدد  

 

 روش

ددند  حجم نمدنه بر جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آمدزان پایه نهم شهر شهرکرد ب     

گیری پسر( بدد  شیده نمدنه 900دختر و  970) 320اساس جدول مدرگان و کریسنی برابر با 

                                                           
1 - cook 
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 3ای بدد  به ایآ ترتی  که ابتدا از بیآ دبیرستانهای پسرانه شهرستان شهرکرد تصادفی خدشه

  سپس دبیرستان به صدرت تصادفی انتخاب شد 3دبیرستان و از بیآ مدارس دخترانه نیز 

های پژوهش پاسخ دادند) لازم به دبیرستان به پرسشنامه 1آمدزانِ پایه نهم در ایآ همه دانش

 کلاس بدده اس (  4یا  3ذکر اس  که تعداد کلاسهای نهم، در هر دبیرستان 

 

 ابزار

 در ایآ پژوهش از پرسشنامه های زیر استفاده شده اس :

( ساخته شد و 9382نامه تدسط رجاسی ): ایآ پرسشپرسشنامه مهارتهای تحصیلی     

ریزی و مدیری  وق  برنامه -9سدال و شش خرده مقیاس اس  که  عبارتند از:   30دارای 

آمادگی برای  -1خلاصه ندیسی و  -0یادداش  برداری  -4تمرکز  -3روشهای مطالعه  -2

آزمددنی  سدال اس   هر سدال چهار گزینه داشته که 0امتحان  هر خرده مقیاس دارای 

 بایستی هر گزینه ای که به رفتار وی در آن مدقعی  شباه  بیشتری دارد انتخاب کند  

گدیه نمدنه: الف  برنامه ریزی ریزی و مدیری  وق  )ط به برنامهمربد 0تا  9سدالات      

درسی بخصدصی ندارم؛ ب  برنامه ریزی درسی دارم ولی وقتی می خداهم اجراکنم 

د و نمی تدانم اجراکنم؛ ج  برنامه ریزی کرده ام ولی تا حدودی در حدصله ام سرمی رو

اجرای آن مدفق هستم؛ وقتی برنامه ریزی می کنم مقید هستم تا برنامه را به نحد احسآ اجرا 

مربدط به روشهای مطالعه)گدیه نمدنه: الف  روش مطالعه مآ شامل  90تا  1کنم(؛ سدالات 

مروراس ؛ ب   -1ازبرکردن،  -0تفکر،  -4خداندن،   -3سؤال کردن،  -2پیش خدانی،  -9

روش مطالعه مآ بصدرتی اس  که ابتدا قسمتهای مهم را مشخص می کنم و بعد آنرا دقیق 

مطالعه می کنم؛ ج  روش مطالعه مآ چنیآ اس  که تمام مطال  کتاب را یکسان می 

مربدط به تمرکز) گدیه  90تا 99خدانم؛ د  مآ با روش صحیک مطالعه آشنا نیستم(؛ سدالات 

نمدنه: الف  نمی تدانم حداسم را جمع کنم وقتی مطالعه می کنم فکر بخصدصی مرا 

پریشان می کند و بیشتر به آن فکر می کنم؛ ب  وق  زیادی را صرف مطالعه می کنم امّا 



 1318 بهار ،4 شماره ،دوم سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /14

 

افکار زیادی ذهآ مرا بخدد مشغدل میکند و نتیجه کاملاً رضای  بخش نیس ؛ ج  قبل از 

مطالعه کنم چند دقیقه به افکاری که به ذهنم می آید فکر می کنم؛ د  وقتی مطالعه  اینکه

می کنم اگر فکری به ذهآ مآ بیاید آنرا یادداش  می کنم و در ساع  غیرمطالعه به آن 

مربدط به یادداش  برداری )گدیه نمدنه: الف  برای اینکه  20تا  91می پردازم(؛ سدالات 

برداری کنم قبل از تدریس معلم، درس را مطالعه می کنم؛ ب  سعی بهتر بتدانم یادداش  

می کنم با آمادگی مطال  معلم را یادداش  کنم؛ ج  بدون مقدمه مطال  معلم را یادداش  

تا  29برداری می کنم؛ د  مآ اصلاً سر کلاس یادداش  برداری نمی کنم(؛ سدالات 

فقط کتاب را می خدانم و خلاصه ندیسی گدیه نمدنه: الف  مآ خلاصه ندیسی )مربدط به 20

نمی کنم؛ ب  هنگام خلاصه ندیسی از جملات و پاراگرافهای طدلانی استفاده می کنم؛ ج  

از ندشتآ مطال  اضافی در خلاصه ندیسی صرف نظر می کنم؛ د  در خلاصه ندیسی فقط به 

ن دادن) گدیه مربدط به مهارت امتحا 30تا  21دنبال ندشتآ نکات مهم هستم( و سدالات 

نمدنه: الف  برای آماده شدن در امتحانات همه جای کتاب حتی جدولها، نمددارها، 

عکسها، زیر ندیس و حاشیه کتاب را با دق  مطالعه می کنم؛ ب  برای آماده شدن در 

امتحانات سعی می کنم همه مطال  مهم کتاب را مطالعه نمایم؛ ج  نمی دانم چگدنه مطال  

دهم؛ د  در اکثر مداقع بی دقتیهایی که انجام می دهم باعث خراب شدن مهم را تشخیص ب

 نمره امتحانم می شدد( می باشد  

، 93، 90، 1، 8، 2، 9روش نمره گذاری پرسشنامه به ایآ صدرت اس  که برای سدالات      

،  2، گزینه )ب( نمره 3به ترتی  به گزینه )الف( نمره  28و  27، 22، 20، 91، 98، 97، 91

، 99، 7، 1، 0، 4، 3و گزینه )د( نمره صفر تعلق می گیرد  در سدالات  9گزینه )ج( نمره 

به ترتی  به گزینه)الف( نمره صفر، گزینه )ب(  30و  21، 21، 20، 24، 23، 29، 90، 94

 تعلق می گیرد   3و گزینه)د( نمره  2، گزینه )ج( نمره 9نمره 
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نفر از  متخصصان علدم تربیتی و روانشناسی تاسید  روایی محتدایی پرسشنامه تدسط پنج     

و به روش آلفای  12/0شده اس   پایاسی پرسشنامه نیز با روش باز آزمایی به فاصله دو هفته 

 (   9382برای شش مقیاس بدس  آمده اس )رجاسی،  70/0تا  13/0کرنبا  بیآ 

اشتیات تحصیلی  در ایآ پژوهش برای سنجش میزانپرسشنامه اشتیاق تحصیلی:      

 ،9آمدزان از مقیاس اشتیات تحصیلی شدفلی)شدفلی، مارتینز، پینتد، سالاندا و باکردانش

( استفاده شد  ایآ مقیاس دارای سه خرده مقیاس انرژی، فداکاری و جذبه اس   2002

( همسانی درونی مقیاس اشتیات تحصیلی را با روش آلفای کرنبا  2002شدفلی و همکاران)

بر ( 9319در ایران تدسط نفر)مقیاس اشتیات تحصیلی اند  گزارش کرده 14/0تا  73/0بیآ 

بازآزمایی  با روشپایایی ایآ ابزار  هنجاریابی شده اس  آمدزان نفر از دانش 238روی 

ضری   و با استفاده از 18/0و جذبه  79/0فداکاری  ،84/0های انرژی برای خرده مقیاس

گزارش شده  71/0و جذبه  89/0، فداکاری 81/0های انرژی الفای کرونبا  برای مقیاس

( نیز در مطالعه ای ساختار عاملی ایآ مقیاس را بررسی و 9311اس   قدم پدر و همکاران )

 مدرد تاسید قرار دادند 

پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی در اصل، مقیاسی پرسشنامه اهمالکاری تحصیلی:      

های مقیاس اهمالکاری سازمانی انجام شده، ساخته ی گدیهاس  که با تغییراتی که در برخ

، به نقل از 9310نیا و امیرخانی)شده اس   مقیاس اهمالکاری سازمانی تدسط صفاری

-( ساخته شد و میزان اهمال یا تعلل کارمندان را در کارهای اداری می9319نیا،صفاری

ی و بیزاری از تکلیف اس   سنجد  ایآ مقیاس دارای سه مدلفه ناکارآمدی، تشدیش ذهن

ها از مدقعی  کاری به مدقعی  تحصیلی، و همچنیآ حذف در پژوهش حاضر با تغییر گدیه

شد، پرسشنامه اهمالکاری گدیه که به طدر مشخص مربدط به اهمالکاری سازمانی می 0

( 9319نیا،، به نقل از صفاری9310نیا و امیرخانی)تحصیلی بازسازی شده اس   صفاری

اند  ای بررسی رواسی ایآ مقیاس از رواسی همزمان و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کردهبر

                                                           
1 -Schaufeli, Martinez, Pinto, Salanova & Bakker 
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معنی دار بدده  09/0گزارش شده اس  که در سطک کمتر از  13/0ضری  رواسی همزمان 

اس   نتایج تحلیل عاملی نیز نشان داده که مدل سه عاملی ایآ مقیاس در جامعه مدرد نظر 

 برازش داشته اس  

 

 ها فتهیا

 الف( روائی 

های در پژوهش حاضر به منظدر گردآوری شداهد مربدط به رواسی پرسشنامه مهارت     

های تحلیل عاملی تاسیدی، رواسی همزمان و رواسی سازه همگرا و واگرا  تحصیلی، از روش

 استفاده شده اس  که در ادامه نتایج مربدط به هر کدام اراسه شده اس  

  یدیتحلیل عاملی تائ -1

نشان داده شده اس    9( اراسه شده اس  در شکل 9382مدل مفهدمی که تدسط رجاسی)     

ریزی و مدیری  وق ، روشهای مطالعه، تمرکز، مهارت برنامهدر مدل مفروض، از 

بر روی عامل مهارتهای تحصیلی آمادگی برای امتحان  ندیسی ویادداش  برداری، خلاصه

شدد  تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول برای ایآ پرسشنامه انجام شد و مدل فراگذاری می

های مفروض مدرد بررسی قرار گرف   نتایج نشان داد که نیازی به بکار گرفتآ شاخص

 9های برازش مدل مفروض در جدولشدد  شاخصاصلاح نیس  و مدل مفهدمی تاسید می

 نشان داده شده اس  

 
 مهارتهای تحصیلی . تحلیل عاملی مدل1شکل
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 . شاخصهای کلی برازش برای مدل مفروض مهارتهای تحصیلی1جدول 
 شاخص های کلی برازش

 مقتصد تطبیقی مطلق

CMIN DF p TLI CFI CMIN/DF PNFI PCFI RMSEA 

80/98 1 02/0 17/0 18/0 08/2 1/0 1/0 00/0 

بسیار خدب برای (حاکی از وضعی  08/2شاخص گزارش شده در ایآ جدول) مقدار      

( حاکی از CFI( و شاخص برازش تطبیقی)TLIایآ مدل اس   شاخص برازش تدکر لدیس)

قابل قبدل بددن و حتی عالی بددن ایآ مدل اس   شاخصهای هنجار شده مقتصد نیز حاکی 

از مقتصد بددن مدل اس   چنانچه مشهدد اس  مقدار شاخص ریشه دوم میانگیآ مربعات 

-دهد که ایآ مدل قابل قبدل بدده و تاسید میاس  و نشان می 00/0( RMSEAباقی مانده )

شدد  نتایج مربدط به جزسیات مدل مفروض شامل مقادیر استاندارد برآورد شده برای 

 آورده شده اس   2بارهای عاملی در جدول 
 .  پارامترهای برآورد شده برای مدل مفروض مهارتهای تحصیلی9جدول 

شاخص جزسی 

 برازش

مقدار  برآورد معیار امترپار

 بحرانی

 سطک معنی داری

 بار عاملی

 ریزی و مدیری  وق برنامه  مهارتهای تحصیلی 

 روشهای مطالعه مهارتهای تحصیلی 

 تمرکز مهارتهای تحصیلی 

 بردارییادداش  مهارتهای تحصیلی 

 ندیسیخلاصهمهارتهای تحصیلی 

 امتحان مهارتهای تحصیلی 

70/0 

70/0 

73/0 

72/0 

04/0 

48/0 

 

10/92 

08/93 

17/92 

11/1 

18/8 

 

0009/0 

0009/0 

0009/0 

0009/0 

0009/0 

دهد که ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای نتایج مندرج در جداول فدت نشان می     

خرده مقیاس جداگانه  1تحصیلی در نمدنه مدرد نظر تاسید شده و مهارتهای تحصیلی از 

 بیشتر اس   7/0ارهای عاملی آنها از تشکیل شده که بیشتر ب
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 روائی همزمان  -2
( 2090)9برای بررسی رواسی همزمان پرسشنامه حاضر از پرسشنامه مدفقی  تحصیلی  ولز     

مقیاس اس  که یکی از ایآ  90( دارای  2090استفاده شد  پرسشنامه مدفقی  تحصیلی ولز)

تی  همبستگی پرسشنامه حاضر با ایآ مقیاسها مهارتهای تحصیلی و مطالعه اس   بدیآ تر

 آمده اس   3مقیاس برآورد شد  خلاصه نتایج همبستگی بیآ ایآ دو پرسشنامه در جدول
 . خلاصه نتایج همبستگی بین پرسشنامه مهارتهای تحصیلی و مهارتهای تحصیلی ولز3جدول

 سطک معنی داری ضری  همبستگی

09/0 0009/0 

 روائی سازه همگرا و واگرا -3

از آنجا که تحقیقات نشان داده اند که بیآ مهارتهای تحصیلی و اشتیات، عملکرد و      

اهمالکاری تحصیلی رابطه معنی داری وجدد دارد در ایآ پژوهش جه  بررسی رواسی 

همگرا همبستگی نمره کل پرسشنامه مهارتهای تحصیلی با آزمدن اشتیات تحصیلی)شدفلی 

د تحصیلی )معدل( و رواسی واگرا تدسط همبستگی ( و همچنیآ عملکر2002و همکاران، 

 4( برآورد شد که نتایج آن در جدول 9313آن با آزمدن اهمالکاری تحصیلی)صالحی، 

 آمده اس    
. خلاصه نتایج همبستگی بین پرسشنامه مهارتهای تحصیلی و اشتیاق، عملکرد و 4جدول

 اهمالکاری تحصیلی
 سطک معنی داری ضری  همبستگی 

 0009/0 00/0 تحصیلی  اشتیات

 009/0 39/0 عملکرد تحصیلی 

 0009/0 -01/0 اهمالکاری تحصیلی 

 

                                                           
1 -Welles 
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چنانچه مشاهده می شدد رابطه مهارتهای تحصیلی و اشتیات و عملکرد مثب  و معنی دار      

اس  و ایآ رابطه در مدرد اهمالکاری منفی و معنی دار می باشد  بنابرایآ میتدان گف  

 ی تحصیلی دارای رواسی سازه همگرا و واگراس  آزمدن مهارتها

 ب( پایائی

در پژوهش حاضر برای بررسی همسانی درونی آزمدن، ضری  آلفای کرنبا  محاسبه      

 آمده اس   0شد که نتایج آن در جدول 
 خرده مقیاس مهارتهای تحصیلی 9. ضریب آلفای کرنباخ برای هر یک از 9جدول

ریزی و برنامه  

  مدیری  وق

روشهای 

 مطالعه

 کل  امتحان ندیسیخلاصه بردارییادداش  تمرکز

 83/0 00/0 00/0 10/0 07/0 03/0 11/0 ضری  آلفا

بدده که  11/0تا  00/0چنانچه مشاهده می شدد ضرای  آلفا برای خرده مقیاسها بیآ      

آزمدن  نشان دهنده ضری  پایاسی نسبتا خدب آزمدن می باشد  ایآ ضری  برای نمره کل

 بدده که پایاسی بالای آزمدن را نشان می دهد  83/0

 

 بحث و نتیجه گیری

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی به پژوهش حاضر در      

پرداخته شد  مهارت داشتآ در چگدنه مطالعه کردن، چگدنه تمرکز کردن، برنامه ریزی و 

امتحان می تداند یکی از مهمتریآ عدامل مدفقی  در تحصیل و  نحده پاسخگدسی به سدالات

کاهش اف  تحصیلی دانش آمدزان باشد  هر ساله تعداد زیادی از دانش آمدزان به دلیل 

ضعف در مطالعه و یادگیری انگیزه و اشتیات خدد را به تحصیل از دس  می دهند و در 

آ امر به دلایل مختلفی از جمله مسیر ادامه تحصیل دچار شک و سرگردانی می شدند  ای

عدم مهارت در ایآ زمینه اس   جه  بررسی میزان مهارتهای یک دانش آمدز در مطالعه و 

 تحصیل ابزارهای زیادی در دسترس بدده و در سراسر دنیا از آنها استفاده می شدد  
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لی و مطالعه چنانچه در پیشینه پژوهش نیز اشاره شد آزمدنهای مرتبط با مهارتهای تحصی     

عمدما از گدیه هاسی تشکیل شده اس  که آزمددنی میزان مخالف  و مدافق  خدد را با آن 

گدیه ها اعلام می کند  شاید یکی از ضعفهای اینگدنه پاسخدهی به گدیه ها ایآ باشد که 

عمل و رفتار واقعی فرد را که نشان از مهارت به کار گرفته شده در تحصیل و مطالعه اس  

رستی نمی سنجد  حُسآ آزمدن مهارتهای تحصیلی که در مطالعه حاضر جه  بررسی به د

ویژگیهای روانسنجی آن انتخاب شد ایآ اس  که هر یک از سدالات آزمدن، مهارت فرد 

را به صدرت رفتاری می سنجد که آزمددنی دقیقا همان کاری را که هنگام مطالعه، خلاصه 

 زی، تمرکز و امتحان انجام می دهد انتخاب می کند  ندیسی، یادداش  برداری، برنامه ری

در بررسی ساختار عاملی آزمدن از تحلیل عاملی تاسیدی استفاده شد که  نتایج نشان داد      

، مهارت مطالعه و خداندن عاملِ  ششدارای  آزمدنها منطبق اس  و  مدل مفروض با داده

تمرکز، مهارت برنامه ریزی و  مهارت یادداش  برداری، مهارت خلاصه ندیسی، مهارت

  ایآ یافته ها با مطالعات پیشیآ در خصدص انداع مهارتهای مهارت امتحان دادن می باشد

؛ حسنبیگی و 2007؛ ناتاناپ، 9177خداندن و یادداش  برداری)بکاری، تحصیلی از قبیل 

و ؛ وینستیآ 9177(؛ مدیری  زمان) بکاری، 2099؛ کدگلان و سدف ، 2099همکاران، 

؛ کدگلان و 2099؛ حسنبیگی و همکاران، 2007؛ ناتاناپ، 2007؛ اسپک، 9110پالمر، 

؛ اسپک، 9110؛ وینستیآ و پالمر، 9177(؛ آمادگی برای امتحان) بکاری، 2099سدف ، 

؛ 9110(؛ تمرکز) وینستیآ و پالمر، 2099؛ حسنبیگی و همکاران،2007؛ ناتاناپ، 2007

 خدان اس   ( هم2007؛ ناتاناپ، 2007اسپک، 

( و 2007؛ ناتاناپ، 2007 ؛ اسپک،9110وینستیآ و پالمر، ) مطالعات، نگرش در برخی     

( نیز به عندان مهارتهای 2099؛ حسنبیگی و همکاران،9110وینستیآ و پالمر، انگیزش )

مطالعه و تحصیل در نظر گرفته شده اس  که از ایآ منظر مطالعه حاضر با آنها همخدانی 

نظر می رسد نگرش و انگیزش برای مطالعه، حدزه وسیعتری از مباحث مربدط به  ندارد  به

تحصیل و یادگیری را در بر می گیرد که محققان حدزه یاددهی و یادگیری به تفصیل در 
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مدرد آن نظریه پردازی نمدده اند  بنابرایآ شاید نتدان  ایآ دو مدلفه را به عندان مهارتهای 

ه به شکل وسیعتری کل فرایند یادگیری را مخاط  قرار می دهند  مطالعه در نظر گرف  بلک

 البته تحقیقات نیازمند بررسی بیشتر ایآ مساله می باشند  

( نشان داد که پایاسی 11/0-00/0آزمدن مهارتهای تحصیلی) بیآ همسانی درونی بررسی      

سازه همگرا مشخص  آزمدن قابل قبدل و نتایج قابل اعتماد اس   همچنیآ در بررسی رواسی

شد بیآ مهارتهای تحصیلی و عملکرد و اشتیات تحصیلی رابطه مثب  معنی داری وجدد 

؛ حسنبیگی 2007؛ ناتاناپ، 9112برای مثال میسرا ، دارد  ایآ یافته ها با تحقیقات پیشیآ) 

( همخدان می باشد  2008و کیس،  9311؛ فریدونی مقدم و چراغیان، 2092؛ پپه، 2099،

ایآ نتایج می تدان گف  مهارت داشتآ در مطالعه و تحصیل به عملکرد بهتر می انجامد  بنابر

   و تقدی  حاصل از آن انگیزه و اشتیات بیشتری را مدج  خداهد شد

از طرفی مهارتهای  تحصیلی بالا با کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آمدزان مرتبط      

رواسی سازه آزمدن مهارتهای تحصیلی اس   اس  و ارتباطِ معکدس ایآ دو سازه بیانگر 

آمدزان مبتنی بر رفتار به تاخیر انداختآ مطالعه اس   ایآ رفتار در اهمالکاری در دانش

نتیجه فاصله ایجاد شده بیآ قصد و عمل در انجام تکالیف اس   ایآ مدقعی  همچنیآ 

هایی که اهمی  لی ها) فعاممکآ اس  به عندان منبعی برای درگیر شدن در سایر فعالی 

ظیمی در ترند( باشد و باعث اختلال در خدد تنکمتری دارند اما در کدتاه مدت لذت بخش

 ؛ ترجمه ملکیها و همکاران،2004اسکدلنبرگ و همکاران، حدزه عملکرد تحصیلی شدد )

(  بنابرایآ می تدان گف  مهارت برنامه ریزی و مدیری  زمان می تداند به کاهش 9312

 ری در تحصیل کمک کند اهمالکا

مهارتهای تحصیلی نتایج ایآ پژوهش میتدان گف  مقیاس آنچه بیان شد و با تدجه به      

ابزاری معتبر و مناس  جه  سنجش میزان مهارتهای تحصیلی دانش آمدزان می باشد و 

می تداند جایگزیآ مناسبی برای آزمدن های غیر ایرانی باشد  یکی از محدودیتهای 
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اضر اینس  که ابزار مدرد نظر بر روی دانش آمدزان پایه نهم اعتباریابی شده پژوهش ح

 اس  و در تعمیم نتایج آن بایستی احتیاط به عمل آید  
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 منابع
  های تحصیلی مشاوره با اهمالکاران در محیط(  9312لی، پیسی و فراری ) اسکدلنبرگ، (9

   انصارالحسینی  زیر چاپهادی  عابدی ورضا محمدملکیها،  مرضیهترجمه 

های مطالعه بررسی عادات و مهارت(  9313ترابی، ملدک؛ حقانی، جهانگیر و مدسدی، ایمان ) (2

، نشریه علمی پژوهشی گامهای توسعه در علوم پزشکی ی پزشکدر دانشجدیان دندان

99(2 ،)200-244  

تحصیلی در بیآ دانشجدیان و ارتباط آن بررسی شیدع اهمالکاری »(  9312تدکلی، محمدعلی ) (3

فصلنامه   «ترجیک زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه با ویژگیهای جمعی  شناختی،

  11-924(، 1)28، روانشناسی تربیتی

مشاوره تحصیلی گروهی بر افزایش مهارتهای  ثیرتا(  9382) ندچهررجاسی، م (4

سی ارشد رشته مشاوره، دانشکده علدم نامه کارشنا   پایانتحصیلی و پیشرفت تحصیلی

  تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

رابطه عادات مطالعه دانشجدیان با مدفقی  تحصیلی » ( 9310) مازیار و زهرا خمبه بینی ،رستمی (0

توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات  پنجمین کنفرانس ملی، «آنان

مدسسه آمدزش  -مرکز راهکارهای دستیابی به تدسعه پایداری، تهران، اجتماعی و فرهنگ

  عالی مهر اروند

مان و خدد ارتباط مدیری  ز»(  9381سداری، کریم؛ بشلیده، کیدمرث؛ شهنی ییلات، منیجه  ) (1

-992(، 94)0، فصلنامه روانشناسی تربیتی  «اهمالکاری تحصیلی اثر بخشی ادراک شده با

900  

  تهران: انتشارات آزمونهای روانشناسی اجتماعی  و شخصیت ( 9319صفاری نیا، مجید ) (7

 ارجمند 

ارتباط بیآ عادت های مطالعه و سبک های یادگیری با »(  9310)مریم  ،علیرضا و رمضانی ،عابد (8

کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک  سومین ، «پیشرف  تحصیلی

  ه، ترب  حیدریه، دانشگاه ترب  حیدریزندگی
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بررسی »(  9311علمدار، حسام؛ باختر، مرضیه؛ شیخ فتک الهی، محمدد و رضاسیان، محسآ ) (1

مجله دانشگاه علوم پزشکی   «علدم پزشکی رفسنجان عادتهای مطالعه دانشجدیان دانشگاه

  900-918، 91، رفسنجان

عملکرد  عادتهای مطالعه و ارتباط آن با»(  9388فریدونی مقدم، مالک و چراغیان، بهمآ )  (90

نشریه علمی پژوهشی گامهای توسعه در   «تحصیلی در دانشجدیان دانشکده پرستاری

  29-28(، 9)1، علوم پزشکی

 ویژگیهای»(  9311قدم پدر، عزت الله؛ قاسمی، محمد؛ حسندند، باقر و خلیلی، زهرا )  (99

(، 21)8، فصلنامه اندازه گیری تربیتی  «رواسنجی مقیاس اشتیات تحصیلی دانش آمدزان

984-917  

بررسی عادتهای مطالعه در دانشجدیان دانشکده »(  9380کدشان، محسآ و حیدری، عباس )  (92

مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی   «علدم پزشکی سبزوار

  980-981(، 4)93، سبزوار

و  رابطه هدی  تحصیلی»(  9314گزیدری، ابراهیم؛ غلامعلی، مسعدد و اژه ای، جداد )  (93

-312(، 4)91، مجله روانشناسی  «راهبردهای یادگیری خدد تنظیم با اهمالکاری تحصیلی

341  

مدملی، یعقدب؛ اصلانی، احمد؛ احمدی، یسرا؛ مدسدی، مهسا؛ مشعلچی، حمیده؛ نیک صف ،   (94

های مطالعه و عدامل مرتبط با آن در بررسی عادت» ( 9311مهدی و مدملی، مصطفی )

مجله پژوهش   «دزفدلری و مامایی دانشگاه علدم پزشکی پرستادانشجدیان دانشکده 

  27-34(، 0)92،پرستاری ایران

بینی بهزیستی تحصیلی بر اساس کیفیت زندگی، شادکامی، پیش(  9319) سیمنفر، ن  (90

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و ، تحصیلی رضایت از زندگی و فرسودگی

  خمینی شهر ی واحدراهنماسی، دانشگاه آزاد اسلام
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