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Abstract 

In recent years, teachers’ professional identity has been considered the core of their 

professional development. In line with this novel approach, this study aimed at 

constructing and validating a questionnaire to assess EFL prospective teachers’ 

professional identity. Through a comprehensive review of related literature and 

previously-validated scales, the most common subscales and items were carefully 

identified. After assuring reliability and content validity of the initial questionnaire, 

a convenience sample of of 186 prospective teachers majoring in teaching English 

as a foreign language filled out the questionnaire. The results of the confirmatory 

and exploratory factor analyses indicated that the professional identity of the target 

group consists of seven components, namely, task orientation (6 items), professional 

commitment (4 items), self-concept (7 items), self-efficacy (5 items), career 

motivation (9 items), job attachment (5 items) and collective identity (4 items). 

Therefore, the validated questionnaire can be used for assessing EFL prospective 

teachers’ professional identity. This questionnaire can be used as a suitable 

instrument to assess the professional identity of applicants to teacher education 

programs and assess the formation and evolution of the professional identity in the 

target group from admission to graduation. 
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 چکیده

 اهمّیّتت از  مع ّتتمشتت ن  یاحرفتته نتت یفرا ۀعنوان ق تتت تدنتت مع ّمتتان بتته یشتت   هویّتت 

پتژوه  بتا هت ا ستاخ   نیتا ن،ینتو کتردیرو نیتبرخوردار اس . همگام بتا ا یاژهیو

 یستتیزبتتان انگ  رشتت ۀ دبیتتری مع ّمتتاندانشتتجو یشتت   هویّتت  ۀپرسشتتنام یابیتتو هنجار

 یو بررستت مع ّمتتان یشتت    هویّتدر حتتوزه  قیتتتحق ادبیّتتات ۀ. بتتا مطالعترف یانجتام پتت 

مؤلفته ان اتاش شت ن .  نیتمترتط  بتا ا یهاهیتعوامت  و وو شت ه،یطراحت یهاپرسشنامه

ستتاخ ه و  هیتتوو 04بتتا  یاپرسشتتنامه ،ییمح تتوا یتتیو روا ییایتتاز پا نتتانیپتتا از اطم

ان یتتدانشتتگاه فرهنگ یستتیزبتتان انگ  رشتت ۀ دبیتتری مع ّمتتاننفتتر از دانشتتجو 181توستت  

و  یاک شتتاف یعتتام   یتتپرسشتتنامه از تح  یستتاخ ار عتتام  یمنظور بررستتشتت . بتته  یتتتکم

 هویّتت نشتتان داد  ی ییتتو تأ یاک شتتاف یعتتام   یتتتح  جی. ن تتا یتتاستت فاده ورد ی ییتتتأ

(، هیتتوو 1) یاحرفتته یهتتانگرش رشتت ه از هفتت  عامتت ِ نیتتا مع ّمتتاندانشتتجو یشتت  

انگیتت ۀ (، هیتتوو 4) یکارآمتت (، خودهیتتوو 7) ی(، خودپنتت ارهیتتوو 0) یتعهتت  شتت  

 شتت ه ی( تشکهیتتوو 0) یجمعتت هویّتت ( و هیتتوو 4) ی(، تع تتق شتت  هیتتوو 9) شتت  ی

 مع ّمتتاندانشتتجو یشتت   هویّتت ستتنج    یتتقاب  شتت هیاستت . لتت ا پرسشتتنامه طراحتت

ابتت ار  کیتتعنوان بتته توانتت یپرسشتتنامه متت نیتترا دارد. ا یستتیزبتتان انگ  رشتت ۀ دبیتتری

 مع ّتتم یتتترب یهاورود بتته دانشتتگاه انیاضتتم ق یشتت   هویّتت ستتنج   یمناستتت بتترا

از   یتحصتت ۀآنهتتا را در طتتول دور یشتت   هویّتت تحتتول  ریمورداست فاده قرارورف تته و ستت

 قرار ده . یابیمورد ارز یآموخ گتا دان  رشیپ 

 ش  ی هویّ هنجاریابی پرسشنامه، ، مع ّمتح ی  عام ی، دانشجو: هادواژهیکل
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 مهمقدّ. 1

، 2ف ستتفه )نونتتان ازجم تته هتتاحوزهدر بستتیاری از  1هویّتت اخیتتر مقولتته  هایستتالدر 

، 0(، روانشناستتی رشتت  )بوستتما و کتتونن2449، 0نستت ین و اولستتنر)ب یشناستتجامعه(، 2447

 هویّتت استت .  قرارورف تته یبررستت متتورد (،2444، 4کرلتتوا و کران تتونآو اق صتتاد ) (2448

، پ شتکی )پترت ازجم ته هتاحوزهری از نیت  در بستیا هویّت یکتی از انتوا   عنوانبه 1ش  ی

( و حقتتو  2447، 8( فنتتاوری ارتطاطتتات )ختتاپووا و همکتتاران2441، 7و کوفمتتان راکمتتان

آمتتوزش نیتت  از ایتتن  است . حتتوزۀ قرارورف تته توجّتتهمورد( 2441، 9و متتایمن ، مکتتوین)متارر

 عقیت ۀبته  نطتوده و تحقیقتات فراوانتی در ایتن حتوزه صتورت پ یرف ته است . مست نناقاع ه 

 هویّتت بیشتت ر تحقیقتتات صتتورت ورف تته پیرامتتون  (2440) 14، میجتتر و ورلتتو بیجتتارد

 صورت ورف ه اس . حوزۀ آموزشش  ی در 

بتتین ختتود و جهتتان پیرامتتون  و  گتتونگی  بتته ادراف فتترد از رابطتتۀ یطورک ّبتته هویّتت 

 عنوانبته مع ّمتانشت  ی  هویّت (. 8244، 11)نتورتن شتودیمتایتن رابطته اط تا   یریوشک 

 گونته خودشتان را  مع ّمتانکته  پتردازدیمتبته ایتن مقولته  ،اساستاً ،هویّت از  یارشاخهیز

لتت ا . (2444، 12ستتوورو) کننتت یمتتو محتتی  آموزشتتی ارزیتتابی  حرفتتۀ مع ّمتتیدر ارتطتتاب بتتا 

نگتترش، م شتتک  از عوامتت  درونتتی هم تتون   هیتتتندرهمدر یتتک شتتطکه شتت  ی  هویّتت 

و انگیتت ه بتتا عوامتت  محیطتتی هم تتون تعامتت  بتتا همکتتاران و ال امتتات ستتازمانی  شاصتتی 

 ، نقطتتۀنظرانصتتاحتبستتیاری از  زعمبتته. وتترددیمتتمستت مر تعتت ی   طوربتتهو  ورف هشتتک 

در مت ار  وی تحصتی   هایستال بته مع ّتمیتک شت  ی  هویّت  یریوشتک شرو  فراینت  

                                                           
1. identity  

2. Noonan 

3. Bernstein & Olsen 

4. Bosma & Kunnen 

5. Akerlof & Kranton 

6. professional identity 

7. Pratt, Rockmann, & Kaufmann 

8. Khapova, Arthur, Wilderom, & Svensson 

9. Mather, McEwen, & Maiman 

10. Beijaard, Meijer, & Verloop 

11. Norton 

12. Sugrue 
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 یآمتوخ گدان و پتا از  اف تهیقتوام مع ّتم یتتربو در طتول دوران تحصتی  در  وترددیبرم

. بته همتین دلیت  است  کته کنت یمتوی را هت ای   یاحرفتهعم کرد  ،نماقطت کی عنوانبه

، 1و هتانولو )کرزواکتی کننت یمت قتیت ّ مع ّمتان یاحرفتهرشت   اصت ی ش  ی را هس ۀ هویّ 

2414). 

 گونتته بتتودن،  گونتته  بتترای مفهتتومی  تتار وشیتتک  عنوانبتته مع ّتتم یشتت   هویّتت 

بتته  .خاصتتی برختتوردار استت  اهمّیّتت از  یمع ّمتت ۀو  گونتته درف کتتردن حرفتت عمتت  کتتردن

، از ستتوی دیگتتر دیگتتر یهامؤلفتتهو اثروتت اری آن بتتر  ستتوکیآن از    پی یتت ۀدلیتت  ماهیّتت

)راجتترز و  استت  قرارورف تته هتتا یّاولودر صتت ر  مع ّتتم یتتترب یهابرنامتتهبررستتی آن در 

 مع ّمتتانشتت  ی  هویّتت برختی تحقیقتتات بتتر روی رابطتته  ،در ایتتن حتتوزه .(2448، 2استکات

کتتارایی شتت  ی (، 2418، 0)مط تتت زاده و کتتا می نفاتعتت ّو م  یرهتتای دیگتتر هم تتون 

)ژانتت  و  ، عم کتترد تحصتتی ی(2414، 4)هونتت  شتت  ی رضتتای من ی(، 2417، 0یروضتتات)

طراحتتی و دیگتتر از تحقیقتتات بتتر روی  ۀدستت صتتورت ورف تته استت . ( 2411، 1همکتتاران

 ان م مرک شت ه مع ّمانو دانشتجو مع ّمتانشت  ی  هویّت هنجاریتابی ابت اری بترای ستنج  

 .(2424، 8؛ هانا2419، 7کاراالیا و ف یدومنال،  طوربه)

وابستت ه بتته محتتی  استت  و عوامتت   مؤلفتتۀشتت  ی یتتک  هویّتت نظتتر بتته اینکتته 

، (2449، 9بتتورف و استت ااستت  )و کیتتآ آن اثروتت ار  بتتر کتتمّ تشتت ّبهاج متتاعی -فرهنگتتی

ستتنج  و ارزیتتابی آن نیازمنتت  ابتت اری استت  کتته در محتتی  آموزشتتی ختتا  آن طراحتتی و 

ستتاخ  و هنجاریتتابی  باهتت اایتتن پتتژوه   ،در ایتتن راستت ا هنجاریتتابی شتت ه باشتت .

زبتتان انگ یستتی در دانشتتگاه  رشتت ۀ دبیتتری مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت  پرسشتتنامۀ

ستتنج   یپرسشتتنامه بتترا 24از   یبتت ریتتاخ ۀدهتتدر طتتول دو فرهنگیتتان انجتتام پتت یرف . 
                                                           
1. Krzywacki & Hannula 

2. Rodgers & Scott 

3. Motallebzadeh & Kazemi 

4. Rozati 

5. Hong 

6. Zhang, Hawk, Zhang, & Zhao 

7. Karaolis & Philippou 

8. Hanna, Oostdam, Severiens, & Zijlstra 

9. Burke & Stets 
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مقطتتم م وستتطه  رانیتتدببتترای  آنهتتا شتت ریکتته ب استت  شتت هارائه مع ّمتتان یشتت   هویّتت 

ستتنج   یبتترا یمعتت ود یهاپرسشتتنامه(. لتت ا 2424)هانتتا و همکتتاران،  ان شتت هیطراحتت

صتتورت  یهتتاپژوه بیشتت ر  ازآنجاکته .استت  شتت هیطراحتت مع ّمتاندانشتتجو یشتت   هویّت 

، 1)نتتورتن و تتتوهی ان م مرک شتت هبتتر یتتادویری زبتتان دوم  هویّتت ورف تته در خصتتو  

دبیتتری زبتتان انگ یستتی  مع ّمانشتت  ی دانشتتجو هویّتت ستتنج   (، طراحتتی پرسشتتنامۀ2411

 ۀحتتوز انیم صتت بتته  توانتت یمتت یابتت ار نی نتت یطراحتتزیتتادی برختتوردار استت .  اهمّیّتت از 

دبیتری زبتتان داوط طتان ورود بته حرفته  یشت   هویّت  یابیتکمتک کنت  بتا ارز مع ّتم یتترب

 توانتت یمتتابتت ار  نیتتا نیانجتتام دهنتت . هم نتت یشتت ری  برا بتتا دقّتت هیتتلاوّ ن یوتت  ،انگ یستتی

  انیتربرنامته اریتدر اخ  مع ّمتاندانشتجوایتن  یشت   هویّت  یریوشتک  نت یاز فرا یریتصو

 قرار ده .

 پژوهش ۀنیشیپ. 2

ج یتت   یهتتاحوزهیکتتی از  عنوانبتته ختتا  طوربتتهشتت  ی  هویّتت و  یطورک ّبتته هویّتت 

در (. 2411، 2استت  )آکرمتتان و میجتتر قرارورف تته توجّتتهمورداخیتتر  هایستتالتحقیقتتات در 

کنشتتگران بتترای  یدائمتتت تتاش آواهانتته، مستت مر و »  بتته معنتتای هویّتت ،معنتتی ل تتوی

فتتی ختتود در برابتتر شناستتایی و معرّ ۀکیستت ی و نحتتوویی بتته پرستت   یستت ی و پاستتاگ

در بررستتی جتتامعی کتته بیجتتارد  .(114،  . 1094)شتتاوردی و حیتت ری،  «دیگتتری استت 

تحقیقتتات صتتورت  ،شتت  ی انجتتام دادنتت  هویّتت بتتا محوریتت   2440و همکتتاران  در ستتال 

ل تحقیقتات بتر فراینت  اوّ وردیت : دست ۀ یبن میتقستی ورف ه در این حوزه به سته دست ه ک ّت

تعیتتین دوم تحقیقتتات بتتا هتت ا  بودنتت . دستت ۀ م مرک شتت هشتت  ی  هویّتت  یریوشتتک 

ستتوم، تحقیقتتاتی بودنتت  کتته  بودنتت . دستت ۀ شتت هانجام مع ّمتتانشتت  ی  هویّتت  یهتتایژوتتیو

در ایتن پتژوه   بته تصتویر کشتی ه بودنت . مع ّمتان یهتا یروااز طریتق را شت  ی  هویّ 

 مع ّمتانشت  ی  هویّت ان ظتار، هنتوز تعریتآ جتامعی از  برخ تاامروری مشتاص وردیت  

                                                           
1. Norton & Toohey 

2. Akkerman & Meijer 
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نشتت ه استت  و  تتار وش مفهتتومی جتتامعی کتته اکنریتت  بتتر آن توافتتق جمعتتی داشتت ه  ارائتته

 .(2412، 1)کارنیرو  و همکاران این حوزه شک  نگرف ه اس  ادبیّاتباشن  در 

ایتن باشت  کته  تتوانیمت نو هتور  یوبتکم و نظرات در ایتن حتوزۀ آراءپراکن وی دلی  

 یهامؤلفتتهت تتاقی  نقطتتۀشتت  ی  هویّتت آمتتوزش،  یهامؤلفتتهبتته  منتت نظامدر راستت ای نگتتاه 

 نتت یبرآ مع ّمتتان شتت  ی هویّتت وفتت   تتتوانیمتتو اج متتاعی استت . لتت ا  یاحرفتتهفتتردی، 

 عنوانبتته را از خودشتتان مع ّمتتاندرونتتی و بیرونتتی استت  کتته رهنیتت   یهامؤلفتتهاثروتت اری 

 ،مع ّتتمشتت  ی  هویّتت در ایتتن رویکتترد،  (.2448، 2)اولستتن دهتت یمتتشتتک   مع ّتتمیتتک 

محیطتی  یهامؤلفتهو  فتردیبتا رجتو  بته تعامت  بتین عناصتر  مع ّتمبرداش ی اس  که یک 

محتور بته ایتن معنتی فتراورده ایتن رویکتردِ هالط ّت .دهت یمدر مقطم مشاصی از زمان شک  

درونتی در مقابت   مؤلفتۀایتن  درواقتم  ایست ا دارد. ماهیّت مع ّمتانشت  ی  هویّت نیس  که 

 کنتت یمتترا تجربتته  مستت مر ینیبتتازآفرمحیطتتی ایمتتن نطتتوده و بتتا وتت ر زمتتان  راتیتتتأث

 (.2414 ،)اولسون

ق محقّت یستادوبهشت  ی بته ایتن معنتی نیست  کته ایتن فراینت   هویّ ال بودن پویا و سیّ

 مع ّمتتانشت  ی  هویّت ( بتر ایتن بتاور استت  کته فراینت  ت ییتر 2440) 0. کورتتاونشتودیمت

غیترممکن است  و در بستیاری از متوارد بتا شکست  مواجهته  ییتک فراینت  ستا  و وتاه

در اثتربا  شت  ی  هویّت  خ تق و بتازآفرینیبترای  هتات اش رست یمتل ا به نظتر . شودیم

بته دلیت   در ایتن راست ا. شتودیمتآغتاز  آنهتا یاحرفتهبای  در مراح  اب  ایی زن وی  مع ّمان

ناستت  ورود  هایستتالو  مع ّتتمتربیتت  ، دورۀمع ّمتتانو نو مع ّمتتاندانشتتجو یریپتت انعطاا

، مع ّتتتمتربیتتت  ۀدور. در استتت برختتتوردار  ایویتتتژه اهمّیّتتت از ی مع ّمتتت بتتته عرصتتتۀ

و بیتن  لتازم را  ، دانت ، مهتارتیاحرفته یهتایست گیشابتا هت ا کستت  مع ّماندانشجو

 هویّت  یریوشتک کته در  کننت یمتمنتابم و تعامت  بتا اساتی شتان کستت  از طریق مطالعتۀ

 (.2440، 0)جانسن اس  مؤثربسیار  آنها

                                                           
1. Canrinus, Helms-Lorenz, Beijaard, Buitink, & Hofman 

2. Olsen 

3. Korthagen 

4. Johnson 
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، وتت ین  به تترین داوط طتتان  یباصتت اح مع ّمتتانلتتین وتتام در تربیتت  نظتتر بتته اینکتته اوّ

 یهامؤلفته نیتترمهمشت  ی نیت  یکتی از  هویّت و  است  مع ّتم یتترب یهادانشگاهورود به 

 یاژهیتتو اهمّیّتت از  مع ّتتم یتتترب شتت  ی در حتتوزۀ هویّتت  ، مقولتتۀاستت ستتنج  داوط طتتان 

، مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت بررستتی  اهمّیّتت نظتتر بتته برختتوردار شتت ه استت . لتت ا 

طیفتی . صتورت ورف ته است  مع ّتمتربیت  پیرامتون ایتن مقولته در حتوزۀفراوانی تحقیقات 

 شتتت  ی هویّتتت از ایتتتن تحقیقتتتات بتتتا هتتت ا ستتتاخ  و هنجاریتتتابی ابتتت ار ستتتنج  

قتتان بتتا رجتتو  بتته تعتتاریآ و محقّ ،بتت ین منظتتورصتتورت ورف تته استت .  مع ّمتتاندانشتتجو

و  مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت عوامتت  متترتط  بتتا  انتت کردهت تتاش نظتتری  یهتتا ار وش

را  آنهتتا وستتقم صحّی کمّتت یهتتاپژوه  بتتا استت فاده از را مشتتاص کتترده و مع ّمتتان

نظتتر بتته عتت م اجمتتا  در خصتتو  تعریتتآ  قتترار دهنتت .  یوتح هیتتتج و  یموردبررستت

 مع ّتتمشتت  ی  هویّتت  ستتازن ۀ اجتت ای عنوانبتتهم فتتاوتی   یوبتتکمشتت  ی، عوامتت   هویّتت 

، نفاتعتت ّشتت  ی،  انگیتت ۀخودکارآمتت ی، شتت  ی،  تعهتت خودپنتت اری،  استت . شتت همطرح

عتتوام ی هستت ن  کتته  ازجم تته یاحرفتتهو رویکتترد  شتت  ی، رضتتای من ی شتت  ی ان از شتتم

؛ 9244، 1)ک   رمتتانا ان شتت همطرح مع ّمتتانشتت  ی  هویّتت  عوامتت  نیتتترهمم عنوانبتته

 :شودیمدر ری  به بررسی هر یک از این عوام  پرداخ ه  .(2244، 2دی

عم کتترد واقعتتی ختتود  در خصتتو  مع ّتتمبتته قوتتاوت خودپنتت اری  :0خودپنددداری -

پیرامتون  محتی فترد از از بتازخوردی است  کته  م تأثراشاره دارد. این قواوت بت ون شتک 

شت  ی و خودپنت اری  هویّت بتین  رابطتۀ. کنت یمتدریافت   شعم کترد در خصتو  خود

، باورهتا، هتایژوتیوشت  ی یتک فترد را خودپنت اری وی از  هویّت عمیق اس  کته   نانآن

 .(2411، 0و اسمی  )اس ی کنن یمو تجربیات تعریآ  ها هیانگ، هاارزش

ختتود را  یمنتت ع اقه ،فرآینتت  مستت مری کتته فتترد»بتتته تعهتت  شتت  ی : 4تعهددد شددغلی -

ططتتا، یبنتت) «کنتت یمتت، اشتتاره داردیمتت نستتط  بتته موفقیتت  و خوشتتتطا ی ستتتازمان ابتتراز
                                                           
1. Kelchtermans 

2. Day 

3. self-concept 

4. Slay & Smith 

5. professional commitment 
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دارای  مع ّمتتانبتترای تمتتای  بتتین  مؤلفتته. ایتتن (72 .،  1088 ی،متتیو کری طتتالطشتتاه

ی استت  کتته منتتافم شاصتتی ختتود را بتته منتتافم ستتازمانی مع ّمتتانو   یمستتلولا  ستتاح

 مع ّتممط نتی بتر اخ تا  در حقیقت  تعهت  شت  ی پیونت  احساستی   راکته ،دهنت یمترجیح 

تعهتت   نشتتان داده استت  قتتاتیتحق (.2444، 1)لتتی، کتتارزول و آلتتن ی استت مع ّمتت بتتا حرفتتۀ

، 2ستتوم ر و  )بتتوو دارد همطستت گیو رضتتای من ی شتت  ی  مع ّتتم یخودکارآمتت شتت  ی بتتا 

2440). 

  یآم یتتموفق: خودکارآمت ی در معنتتی عتتام بتته توانتتایی فتترد در انجتتام 0یخودکارآمددد -

 مع ّتتمیتتک  یهاقوتتاوت یخودکارآمتت ، حتتوزۀ آمتتوزشاشتتاره دارد. در  فعّالیّتت یتتک 

 یها یمستتلولاستت  کتته بتترای انجتتام  یاحرفتته یها یصتت احو  هتتایستت گیشاپیرامتتون 

 دهتت یمتتن تتایج تحقیقتتات نشتتان  (.2448، 0و همکتتاران  ارالتتامطو لتتازم دارد ) یاحرفتته

و  یخودکارآمتت بتتین و  (2441، 4)کاپتتارا و همکتتاران و تعهتت  شتت  ی یخودکارآمتت ین بتت

 (.2448، 1) ان و همکاران وجود دارد یداریمعن رضای من ی ش  ی رابطۀ

اشتتاره دارد کتته باعتت   عتتوام یبتته ی مع ّمتت انگیتت ۀ شتت  ی در حرفتتۀ: 7شددغلی ۀانگیدد  -

 را ان اتتاش کتترده، در ایتتن حرفتته بمانتت  و از آن دستت  نکشتت  حرفتتۀ مع ّمتتیفتترد  شتتودیمتت

تتتا   نتت یانگیبرمتتفتترد را  ،انگیتت ۀ شتت  یوفتت   تتتوانیمتتلتت ا  .(2444، 8ثمن و پینتت رلتتا)

بته را بته سترانجام برستان .  آنهتاغتاز نمتوده و آ حرفتۀ مع ّمتیرا در ارتطتاب بتا  ییهافعّالیّ 

و  درونتتی، بیرونتتی بتته ستته دستت ۀ هتتا هیانگایتتن ( 2411) 9بوی تتانآکی تتی، کستتکین و  عقیتت ۀ

هم تون حقتو  و م ایتا  ییهامؤلفتههتای بیرونتی بته هانگیت  :شتون یم میتقس 14بشردوس انه

 یشتتناخ رواننیازهتتای  نیتتتأمدرونتتی نتتا ر بتتر  یهتتا هیانگ،   شتت  ی اشتتاره داردو امنیّتت

                                                           
1. Lee, Carswell, & Allen 

2. Bogler & Somech 

3. self-efficacy 

4. Charalambous, Philippou, & Kyriakides 

5. Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone 

6. Chan, Lau, Nie, Lim, & Hogan 

7. career motivation 

8. Latham & Pinder 

9. Akilli, Keskin, & Boylan 

10. intrinsic, extrinsic, & altruistic motivation 
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مربتوب بته بشردوست انه  یهتا هیانگو  باشتن یمت حرفتۀ مع ّمتیهم ون ع اقه و اشت یا  بته 

 .شودیمبرخوردار  حرفۀ مع ّمی اس  که جامعه از منافعی

و توانمنتت های ختتود  هتتا یقاب از  فتترد یک ّتتارزیتتابی بتته  نفاتعتت ّ :1نفستعدد ّ -

 درواقتتتم. (2417، 2)خ رلتتتو اشتتتاره دارد ختتتود یاحرفتتته یها یمستتتلولبتتترای انجتتتام 

. دانتت یمتت لآه یتتابتتین خودپنتت اری واقعتتی و خودپنتت اری  را شاخصتتی از رابطتتۀ نفاتعتت ّ

از محتتی  پیرامتتون  مع ّتتممنطتتم ایتتن قوتتاوت بازخوردهتتایی استت  کتته یتتک  نیتتترمهملتت ا 

و رضتتای من ی  نفاتعتت ّبتتین تحقیقتتات نشتتان داده استت  کتته . کنتت یمتتختتود دریافتت  

ی، زاده و کتتا مشتت  ی )مط تتت هویّتت و  نفاتعتت ّ( و بتتین 2449، 0)بولتتواشتت  ی 

 .وجود دارد داریمعن رابطۀ( 2418

 مع ّتمشت ن ان ظتارات یتک  بترآوردهمعنتی بته شت  ی  ان از شتم :0شدغلی اندازچشم -

 استت دور و ن دیتتک  در آینتت ۀاز منظتتر اق صتتادی و ارتقتتای شتت  ی  حرفتتۀ مع ّمتتیدر 

 مستت قیم و غیرمستت قیم بتتر تصتتمیمات، احساستتات طوربتته عامتت ایتتن  .(2449)ک   رمتتان ، 

 یخودکارآمتت شتت  ی بتتا  ان از شتمهمطستت گی  . رابطتتۀوتت اردیمت ریتتتأث مع ّمتتانو عم کترد 

 (.2419و ف یدو، کاراالیا در تحقیقات به اثطات رسی ه اس  )

در  مع ّتتممنطتت  و منفتتی  یهاقوتتاوت: رضتتای من ی شتت  ی بتته 4رضددایتمندی شددغلی -

دی م عتت ّ یهامؤلفته(. 2441، 1)ویتا شتودیمتاط تا   حرفتۀ مع ّمتیارزشتمن ی  خصتو 

  بتته کیفیّتت تتتوانیمتت ازجم تته هستت ن  کتته روتت اریتأث مع ّمتتاندر میتت ان رضتتای من ی شتت  ی 

و  اقیتت و خ ّ ینتتوآور یهافرصتت ی، مع ّمتت ۀحرفتت یهتتا ال تعامتت  بتتا دانتت  آمتتوزان، 

ین رضتتای من ی تحقیقتتی بتت یهااف تتهی   روابتت  اج متتاعی بتتا همکتتاران اشتتاره کتترد.یّتتکیف

و بتتتین رضتتتای من ی شتتت  ی ( 2412شتتت  ی )کتتتارنیرو  و همکتتتاران، شتتت  ی و تعهتتت  

                                                           
1. self-esteem 

2. Khezerlo 

3. Bullough 

4. future perspective 

5. job satisfaction 

6. Weiss 
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و  خودکارآمتتت ی )کاپتتتارابتتتین رضتتتای من ی شتتت  ی و و  (2449)بولتتتوا،  نفاتعتتت ّ

 .ان رسان هرا به اثطات  یداریمعن رابطۀ (2441همکاران، 

پیرامتتون  مع ّتتمباورهتتای  ۀمجموعتتبتته  ی شتت  یریوجهتت : 1ی شددغلیریگجهددت -

 یاحرفته یهتافعّالیّ کته رف ارهتا و  شتودیمتتت ریا اط تا   یهتاروشاه اا آمتوزش و 

یتتک  عنوانبتته(. ایتتن مجموعتته باورهتتا 2414، 2  تت)لمتتوت و انج کنتت یمتت یدهجهتت وی را 

از آن عطتتور  مع ّتتممحیطتتی قطتت  از اثروتت اری بتتر رف تتار  عوامتت  و کنتت یمتتعمتت   صتتافی

 ، ف ستفه آمتوزشآمتوزدان و  مع ّتمروابت  بتین  . این دس ه از باورهتا در سته دست ۀ نکنیم

 (.2419کاراالیا و ف یدو، ) شون یم میتقسو رویکردهای آموزشی 

است  کته بتا است فاده  شنهادشت هیپ مفهتومی یهامت لبرختی  ،تحقیقات نظتری در حوزۀ

شتت  ی  هویّتت تصتتویر جتتامعی از  انتت کردهستتازن ه ستتعی  اجتت ای عنوانبتتهاز ایتتن عوامتت  

 هویّتت  یجابتته 0«یختتودفهم» واژۀ ( بتتا استت فاده از2444/2449) ک   رمتتان ترستتیم کننتت . 

 یریوجهتت ، انگیتت ۀ شتت  ی، نفاتعتت ّخودپنتت اری،  مؤلفتتۀمشتت م  بتتر پتتنج  آن راشتت  ی، 

قاب یت  بررستی  ،مؤلفته. از دیت واه وی، ایتن پتنج کنت یمتفتی آین ه معرّ ان از شمو  یش  

در ارتطتتاب هستت ن .  بتتاهم ،پیوستت ه نظتتامدر یتتک  آنهتتاامتتا تمتتامی  ،ا را دارنتت مجتت ّ

شتتت  ی  هویّتتت مشتتتابهی را بتترای   یوبتتتکم یهامؤلفتته( نیتتت  2442دی ) یهتتاپژوه 

در یتتک  هامؤلفتته( تمتتامی ایتتن 2449. از دیتت واه ک   رمتتان  )دهتت یمتتپیشتتنهاد  مع ّمتتان

 تتار وش مفهتتومی بتتا یکتت یگر در تعامتت  بتتوده و محصتتول تعامتت  فتترد بتتا شتترای  

 هویّتت بتترای  شتت هارائهمفهتتومی  یهامتت للتت ا . استت وی  یاحرفتتهو فرهنگتتی  ،اج متتاعی

دستت  بتته ان اتتاش فرهنگتتی محتتی  آموزشتتی -اج متتاعی  یشتترا تناستتتبه مع ّمتتان شتت  ی

 مع ّمتتانشتت  ی  هویّتت آن ابتت اری بتترای ستتنج   تطمبتتهبرختتی از عوامتت  متت کور زده و 

 .ان کردهطراحی و هنجاریابی 

 یابیتتتهنجارستتتاخ  و بتتتا هتتت ا  ییهتتتات اشتحقیقتتتات کتتتاربردی نیتتت   در حتتتوزۀ

هانتتا و همکتتاران   ،2424در ستتال  شتت  ی صتتورت ورف تته استت . هویّتت  پرسشتتنامۀ

                                                           
1. task orientation 

2. Lamote & Engels 

3. self-understanding 
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ستتاخ  و آمتتوزش اب تت ایی  مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت را بتترای ستتنج   ایپرسشتتنامه

عامتت  انگیتت ه،   هتتار وویتته بتتود کتته ریتت  01دارای  آنهتتا هنجاریتتابی کردنتت . پرسشتتنامۀ

در پتتژوه  . شتت ن یمتت یبن دستت ه یشتت   یریوجهتت و  خودکارآمتت یخودپنتت اری، 

مشتت م   ایپرسشتتنامهانجتتام ورفتت  توستت  کتتاراالیا و ف یدتتو  2419دیگتتری کتته در ستتال 

انگیتت ۀ درونتتی، ) انگیتت ۀ شتت  یعوامتت   وردیتت .وویتته تحتت  پتتنج عامتت  طراحتتی  08بتتر 

 ی(، ستتنّ یهتتا یرهنستتاخ گرایانه،  یهتتانگرش)ی شتت  ی ریوجهتت بیرونتتی(،  انگیتت ۀ

پتتنج عتتام ی بودنتت  کتته از طریتتق تح یتت   آینتت ه ان از شتتمو  ، تعهتت  شتت  ییخودکارآمتت 

ی نیت  در پژوهشتی دیگتر. است ارا  وردیت  مع ّمتان شت  ی هویّت عوامت   عنوانبتهعام ی 

، یخودکارآمتت انجتتام شتت   هتتار عامتت  ( 2412کتتانرینو  و همکتتاران ) کتته توستت 

 هویّتت اصتت ی  یهامؤلفتته عنوانبتتهتعهتت  شتت  ی را  و انگیتت ۀ شتت  یرضتتای من ی شتت  ی، 

 نیالتت ّتا ایتتن پتتژوه ، نیتت  پتتژوه  ختت ارحمی،  در جامعتتۀشتت  ی پیشتتنهاد وردیتت . 

 نشتتان داد زبتتان انگ یستتی مع ّمتتان یاحرفتته هویّتت ( پیرامتتون 1091کتتاوردی و خطیتتت )

 یاحرفتتهاشتت یا  بتترای پیشتترف   و انگیتت ه ،حستتا  تع تتق بتته حرفتتها ،یخودکارآمتت حتتا 

دانشتتگاه در  .هستت ن  یستتیانگ زبتتان  مع ّمتتان یاحرفتته هویّتت اصتت ی  یهامؤلفتتهبتته ترتیتتت 

بکتتر پژوهشتتی  یهتتاحوزه ازجم تته مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت  ۀمقولتتفرهنگیتتان ایتتران، 

ا بتپژوهشتی  وونته یه بررستی کردنت قتان ایتن تحقیتق و تا جایی کته محقّ  یآیم حساشبه

زبتتان  رشتت ۀ دبیتتری مع ّمانشتت  ی دانشتتجو هویّتت  پرسشتتنامۀهتت ا طراحتتی و هنجاریتتابی 

صورت نگرف ه اس . شتای  دلیت  ایتن موضتو  نطتود ابت ار مناستت بترای ستنج   انگ یسی

 هویّت  تتا بتا طراحتی و هنجاریتابی پرسشتنامۀشت   بتر آنلت ا ایتن تحقیتق باش .  ریّم  این 

آتتتی  یهتتاپژوه انجتتام  زبتتان انگ یستتی راه را بتترای رشتت ۀ دبیتتری مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی 

نیتروی انستانی  نیتتأمبترای  مع ّتمتربیت  برنامتۀاست  کته  یتادآوریهموار نمای . لتازم بته 

بتتا در ایتتن دانشتتگاه  ،مجتت داً ،ستتال رکتتود نستتطی پتتان دهکشتتور بعتت  از  وپرورشآمتتوزش

. لتت ا نظتتر (1098، یآبتتادنجآ)شتتریفی  استت  شتت هشرو  برنامتته درستتی ج یتت و رویکتترد 

خ تق ابت ار مناستت  ،شت ن یاحرفتهفراینت   ق تت تدنت ۀ عنوانبتهشت  ی  هویّت  اهمّیّت به 

 .رودیمبه شمار مهم پژوهشی در این حوزه  یها یّاولواز  برای سنج  آن
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 روش پژوهش. 3

 هایآزمودن. 1. 3

زبتتان انگ یستتی دانشتتگاه  رشتت ۀ دبیتتری مع ّتتمدانشتتجو  181ایتتن تحقیتتق  یهتتایآزمتتودن

 1«در دستت ر  یریونمونتته»بودنتت  کتته بتته روش استت ان مرکتت ی  یهتتاایپرددر فرهنگیتتان 

نفتتر  114و  دخ تتر مع ّتتمدانشتتجو  کنن وانشتترک نفتتر از  71 از ایتتن تعتت اد ان اتتاش شتت ن .

در ستتال بتتود و  20تتتا  19بتتین  کنن وانشتترک طیتتآ ستتنی پستتر بودنتت .  مع ّتتمدانشتتجو 

در ستتال دوم و ستوم تحصتتی  در  انیدانشتجوایتن تحقیتتق، ایتن  یهتتاداده یآورجمتمزمتان 

 زبان انگ یسی بودن . رش ۀ دبیریمقطم کارشناسی پیوس ه 

 اب ار طراحی .2. 3

ل تمتتتامی اوّ در ستتته مرح تتته صتتتورت ورفتتت . در مرح تتتۀ طراحتتتی پرسشتتتنامه

(، استت ار و 2441اوستت ونر ) م تتون پرسشتتنامۀدر ایتتن حتتوزه، ه در دستت ر ی هاپرسشتتنامه

قتترار ورف نتت  و عوامتت   یموردبررستت( 2424کتتاران  )و هانتتا و هم (2441همکتتاران  )

موجتود در عامت   یتازده ،شت  ی هویّت اس ارا  وردی . پتا از بررستی مطتانی نظتری  آنها

شتت  ی  هویّتت  بتتا ستتازۀ آنهتتاو بتترای بررستتی میتت ان ارتطتتاب  شتت  ان اتتاش هاپرسشتتنامه

قتترار  مع ّتتم یتتترب یتتران در اخ یتتار پتتنج م اصتتص در حتتوزۀا در جامعتتۀ مع ّمتتاندانشتتجو

 شت  ی،تعهت   ،یاحرفته یهتانگرش عامت  شت ، شت همطرحبته نظترات  توجّتهورفت . بتا 

در   را کتته بیشتت رین اولویّتتشتت  ی  تع تتقو  شتت  ی ۀ یتتانگ خودکارآمتت ی، ی،خودپنتت ار

 هویّت نظتر بته اینکته نقت  بته ختود اخ صتا  داده بودنت  ان اتاش شت ن .  هتاینظرسنج

 ،کاردوستتواستت  ) انکتتاررقاب یغشتت  ی  هویّتت بتتر  روتت اریتأثیتتک عامتت   عنوانبتتهجمعتتی 

بتته شتت  هف متتین مؤلفتته  عنوانبتته نیتت  0جمعتتی هویّتت (، عامتت  2410، 2وارستتیاو باتیستت ا 

 اضافه وردی . ش هان ااش مؤلفه

                                                           
1. convenience sampling 

2. Cardoso, Batista, & Graça, 

3. collective identity 
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 یهاهیتتووو هم نتتین  شتت  ی هویّتت ی هاپرسشتتنامه یهاهیتتوودوم تمتتامی  در مرح تتۀ

وویتته  81فتتو  نیتت  استت ارا  شتت  و  وانتتههف ی ستتنج  عوامتت  هاپرسشتتنامهبرختتی 

در اخ یتتار همتتان  شتت هان ااش یهاهیتتووشتت  ی ان اتتاش وردیتت .  هویّتت متترتط  بتتا 

شتت  ی  هویّتت را بتتا  هاخواستت ه شتت  تتتا ارتطتتاب وویتته آنهتتاقتترار ورفتت  و از  نظرانصتتاحت

دبیتتری زبتتان انگ یستتی در جامعتته ایتتران بتتر روی مقیتتا  ستته ستتطحی  مع ّمتتاندانشتتجو

 ( مشاص نماین .مرتط  ریغمرتط ،  مرتط ، کام اًرت )لیک

بیشت رین ام یتاز  حتائ وویته کته  04ی م شتک  از هفت  عامت  و فهرست  ،سوم در مرح ۀ

خواست ه شت  تتا بترای هتر یتک از  آنهتاش ه بودن  در اخ یار م اصصتان قترار ورفت  و از 

 صتتورتبه ستت یبایمتتکتترده و متتواردی کتته ، یتتک از عوامتت  هف گانتته را ان اتتاش هاهیتتوو

 هتاعام است  کته ریت ش  یتادآوریلتازم بته . شتون  را مشتاص کننت  یو ارنمرهمعکو  

بتا یکت یگر  هاهیتوووویته بته ایتن دلیت  بتود کته برختی از  04به هفت  عامت  و  هاهیووو 

 ، پرسشتتنامۀنظتترات م اصصتتانبتته  توجّتتهبتتا پوشتتانی معنتتایی و مح تتوایی داشتت ن . لتت ا هتتم

 «وووتت  فتترم». ایتتن پرسشتتنامه در شتت طراحتتی  تحتت  هفتت  عامتت  هیتتوو 04بتتا لیتته اوّ

زبتتان انگ یستتی خواستت ه شتت   رشتت ۀ دبیتتری مع ّمتتاندانشتتجونفتتر از  12باروتت اری شتت  و از 

و  هاهیتتتوودر خصتتتو  ستتتهول  فهتتتم  را نظراتشتتتانستتتدا آن را تکمیتتت  نمتتتوده و 

 بتتر استتا  نظتترات .مشتتک ات اح متتالی تکمیتت  پرسشتتنامه بتته طراحتتان متتنعکا کننتت 

و نستتاه   یتتاعمتتال وردشتتنامه در پرس یو مفهتتوم یلفظتت راتییتتت  یاپتتاره ،شتت همطرح

بتترای تح یتت  عتتام ی در ستتامانه  هتتاداده یآورجمتتمهتت ا بتتا یتته وو 04همتتان بتتا  یینهتتا

، بتترای ستتنج  پایتتایی پرسشتتنامه از روش هتتاداده یآورجمتتمپتتا از  باروتت اری وردیتت .

 «ی ییتتتأتح یتت  عتتام ی اک شتتافی و »و بتترای ستتنج  روایتتی آن از  «آلفتتای کرونطتتا »

 اس فاده وردی .

 پژوهش یهاافتهی. 4

و بررستتتی پایتتتایی پرسشتتتنامه از روش آلفتتتای  یریوانتتت ازه منظوربتتتهل در وتتتام اوّ

 مشتت م  بتترآزمتتون  وویتته 04آمتتاری  یهامشاصتته، 1در جتت ول شتت . کرونطتتا  استت فاده 

و تتأثیر حت ا هتر یتک از  کت  بتا نمترۀ وویتهانحراا است ان ارد، همطست گی هتر  ،میانگین
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میتتانگین آمتتار توصتتیفی نشتتان داد استت .  شتت هدادهنشتتان  در آلفتتای کرونطتتا  هاهیتتوو

 09/0( و 04شتتماره  وویتته) 02/2پرسشتتنامه بتتین مقتت ار  وویتته 04پاستتب بتته  یهتتانمره

 قابت محاستطه شت  کته نشتان از پایتایی  74/4 کت  آلفتای کرونطتا  .( است 0شتماره  وویه)

آزمتتون، ضتتریت آلفتتا در حتت   یهاهیتتووهتتر یتتک از حتت ا  بتتا. داشتت پرسشتتنامه  قطتتول

 آزمون ضروری نطود. یهاهیوواز  کی یهبنابراین ح ا ؛ نیاف اف ای   یداریمعن
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کرونباخ در صورت حذف  یبا نمره کل و آلفا هاهیگو یانحراف استاندارد، همبستگ ن،یانگیم .1 جدول

 هیگو

 
 

 یهامؤلفتته»تح یتت  عتتام ی اک شتتافی پرسشتتنامه بتته روش  تحلیددل عدداملی اکتشددافی 

کارویری جهتت  اطمینتتان یتتاف ن از امکتتان بتتهانجتتام شتت .  « تترخ  واریمتتاکا»و  «اصتت ی
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و آزمتتتتون  1«بارت تتتت »، از دو آزمتتتتون پتتتتژوه فتتتتن تح یتتتت  عتتتتام ی در ایتتتتن 

اطمینتتان یتتاف ن از  ،بارت تت هتت ا از انجتتام آزمتتون . شتت  استت فاده 2«اولکتتین-متتایر-کتتای ر»

. متتاتریا واحتت ، ماتریستتی استت  کتته ک یتته استت واحتت  نطتتودن متتاتریا همطستت گی 

 توجّتتهیتتک باشتت . در متتورد ایتتن آزمتتون بایتت   های آن صتتفر و عناصتتر قطتتری آندرایتته

باشت  در ایتن صتورت متاتریا همطست گی،  44/4داش  کته اوتر ستطح معنتاداری کم تر از 

 .ماتریا واح ی ناواه  بود و از این نظر برای تح ی  عام ی، ماتریا مناسطی اس 

 ۀبتترای مقایستت کتته وردیتت استت فاده  (KMO) اولکتتین-متتایر-هم نتتین از آزمتتون کتتای ر

رود. کتتار متتیه شتت ه بتتا مقتتادیر ضتترایت همطستت گی زوجتتی بتتمقتتادیر همطستت گی مشاه ه

ا بتترای تح یتت  شتتود کتته م  یرهتتمیهر قتت ر مقتت ار ایتتن شتتاخص کم تتر باشتت ، مشتتاص 

استت  و بالتتاتر از آن شتترب انجتتام تح یتت  عتتام ی  1/4 یهتتاارزشعتتام ی مناستتت نیستت ن  و 

 KMOن تتایج حاصتت  از آزمتتون کرویتت  بارت تت  و آزمتتون . (1991، 0 لیتتو ف تطکنیتتک)

 .اس  ش هو ارش 2در ج ول 
 

 استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی یهامفروضه .2جدول 

 
 

شتتاخص کفایتت   ،جهتت  آزمتتون آم هدستت بهمقتت ار  شتتودیمتتمشتتاه ه  2در جتت ول 

 یهتتادادهویتتری مط تتوش بتتوده و بنتتابراین کفایتت  نمونتته؛ بتتود 190/4( KMO) یریونمونتته

ی آزمتتون ابتتر یداریمعنتت. مقتت ار ستتطح داشتت ن پتتژوه  حاضتتر تتتوان عامتت  شتت ن را 

بتودن تح یت  عتام ی بترای شناستایی بتود کته مناستت  4441/4از  تترکمکروی  بارت   نی  

 10ل تعتت اد اوّ . بتتا انجتتام تح یتت  عتتام ی، در مرح تتۀستتاخ ار )متت ل عتتام ی( را نشتتان داد

، 1نمتتودار در بتتود.  1از  تتترب رگ آنهتتاعامتت  استت ارا  شتت  کتته مقتت ار ویتتژه هتتر یتتک از 

                                                           
1. Bartlett’s test 

2. Kaiser- Mayer- Olkin (KMO) 

3. Tabachnick & Fidell 
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 طورهمتتاناستت .  شتت هدادهنشتتان  شتت هاس ارا  یهتتاعام هتتر یتتک از  انتت ازه مقتت ار ویتتژۀ

فتت  اُ ،هتتاعام ه بعتت  مقتت ار ویتتژه متتابقی بتت 7از عامتت   شتتودیمتتم احظتته  1 نمتتوداره در کتت

 ، کاه  مقادیر ویژه رون  م ایمی داش .ازآنپا وسریعی داش  
 

 
 پرسشنامه یهاعامل . اندازه مقادیر ویژۀ1نمودار 

 

متتی واریتتانا هتتر یتتک از کادیر ویتتژه، درصتت  واریتتانا و درصتت  تراقتتبتتر استتا ، م

 49/17 شتت هاس ارا  یهتتاعام  ،مطتتابق جتت ول (.0شتت  )جتت ول استت ارا   یهتتاعام 

مقتت ار ویتتژه مربتتوب بتته  نیتتترب رگ. هم نتتین کننتت یمتتدرصتت  از واریتتانا کتت  را تطیتتین 

 .برداش  دردرص  از واریانا ک  را  91/9 کهبود ( 08/0)عام  اول 
 

 واریانس و درصد تراکمی واریانس هر عامل پرسشنامه. مقادیر ویژه، درصد 3جدول 
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 تترخ  واریمتتاکا  بتتارکیبعتت  از  شتت ه داده تترخ   یهامؤلفتتهمتتاتریا  0جتت ول 

عامتت   10انتته آزمتتون بتته همتتراه و 04 یهاهیتتوو یبتتار عتتام کتته شتتام   دهتت یمتترا نشتتان 

 .اس  ش هاس ارا 
 

 به روش واریماکسی چرخش یافته پرسشنامه عامل یبارها سیماتر .4جدول 
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 4/4و  0/4بارهتتای عتتام ی بتتین  ،در تح یتت  عتتام ی طورمعمولبتته اینکتتهبتته  توجّتتهبتتا 

، مقتت ار بتتار 0در یتتک عامتت ، بتتار مناستتطی استت  در جتت ول  وویتتهبترای قتترار وتترف ن یتتک 

 استت . شتت هدادهنشتتان بودنتت   تتترب رگو  0/4 آنهتتا یبتتار عتتام کتته  ییهتتاو ارهعتتام ی 

کته  بودنت ام ی وا عتتنهت 9و  8و  7 یهتاعام  شتودیمتم احظته  0جت ول  درکه  طورهمان

تتترین بتتار ، دارای بتت رگیاحرفتته یهتتانگرشمربتتوب بتته ختترده مقیتتا   1تتتا  1 یهاهیتتوو

تتتا  7 یهاهیتتووکتته  بودنتت تنهتتا عتتوام ی  12و  1 یهتتاعام عتتام ی منطتت  روی آن بودنتت . 

تتترین بتتار عتتام ی منطتت  روی آن ، دارای بتت رگشتت  یمربتتوب بتته ختترده مقیتتا  تعهتت   11

مربتتوب بتته ختترده مقیتتا   19تتتا  12 یهاهیتتووکتته  بتتودعتتام ی تنهتتا  2بودنتت . عامتت  

م ی تنهتتا عتتا 4عامتت  تتترین بتتار عتتام ی منطتت  روی آن بودنتت . خودپنتت اری، دارای بتت رگ

تترین ، دارای بت رگخودکارآمت یمربتوب بته خترده مقیتا   20تتا  24 یهاهیتوواس  کته 

کتته  بودنتت تنهتتا عتتوام ی  11و  14و  1 یهتتاعام نطتت  روی آن بودنتت . بتتار عتتام ی م

تترین بتار عتام ی ، دارای بت رگشت  ی مربتوب بته خترده مقیتا  انگیت ۀ 04تا  24 یهاهیوو

تتتا  01 یهاهیتتووکتته  بودنتت تنهتتا عتتوام ی  10و  10و  0 یهتتاعام منطتت  روی آن بودنتت . 

تتترین بتتار عتتام ی منطتت  روی آن بتت رگ، دارای شتت  ی تع تتقمربتتوب بتته ختترده مقیتتا   01

 هویّت  مربتوب بته خترده مقیتا  04تتا  02 یهاهیتووکته  بتودتنهتا عتام ی  0بودن . عام  

کته  شتودیمتبنتابراین م احظته  ترین بتار عتام ی منطت  روی آن بودنت .جمعی، دارای ب رگ

 ارائتته قابتت پرسشتتنامه  یهتتاا یمقعامتت ، منططتتق بتتا ختترده  7پرسشتتنامه تنهتتا بتتا  وویتته 04

عامتت  مجتت داً  7دوم، تح یتت  عتتام ی بتتا تعتت اد ثابتت   بودنتت . بتترای ایتتن منظتتور، در مرح تتۀ

 امت  مشت رفودر تطیتین واریتانا ع لیتهبه دلی  پتایین بتودن میت ان اشت راف اوّ که انجام ش 

لتتازم را کستتت کتتنم  یاحرفتته یهتتایستت گیشاان ظتتار،  از اینکتته ن تتوانم در حتت ّ) 9 ستتؤال
از  مع ّمتان بتر ایتن بتاورم کته جامعتۀ) 19ستؤال  ،218/4میت ان اشت راف بتا ( .نگران هست م

، 147/4( بتا میت ان اشتت راف .کتافی بترای انجتام رستال  ختود برختوردار نیست ن  نفاتعت ّ

و نتواقص  هتایکاست  عا الشتّ تح  حرفتۀ مع ّمتیمتن بته  نگرانم انگیت ه و ع اقتۀ) 29سؤال 

 انگی وتتیبی) 04، ستتؤال 140/4 شتت رافابتتا میتت ان  (.قتترار ویتترد وپرورشآمتتوزشنظتتام 
( بتتا .ختتود دلستترد ناواهتت  کتترد یاحرفتته یها یمستتلولدانتت  آمتتوزان، متتن را در انجتتام 
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م رستته در  یجابتتهدر آینتت ه،  دهتتمیمتتتتترجیح ) 09و ستتؤال  487/4 اشتت رافمیتت ان 
 04بتا   یتدرنهاو  ن حت ا شت  191/4 اشت راف( بتا میت ان .دانشگاه مش ول بته کتار بشتوم

 04 یبتار عتتام ، 4در جت ول  .عامت  تح یت  عتام ی مجت د انجتام شت  7وویته پرسشتنامه و 

درصتت  از واریتتانا  220/40حتت اکنر  کتته، آنختترده مقیتتا   7پرسشتتنامه بتتر روی  وویتته

 ، آم ه اس .کردن یمک  را تطیین 
 

 واریماکس خرده مقیاس به شیوۀ 7نامه بر روی گویه پرسش 45ی بار عامل .5جدول 
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 وویتتۀ 04آلفتتای کرونطتتا  بتترای  ۀمشاصتتات آمتتاری، مقتتادیر ویتتژ 1در جتت ول 

مقت ار آلفتای  ،4مطتابق جت ول  عامت ( آمت ه است . 7خترده مقیتا  ) 7پرسشنامه در قالت 

پایتایی  ۀدهن نشتانمحاستطه شت  کته  808/4تتا  741/4بتین  هتاا یمقکرونطا  بترای خترده 

 پرسشنامه اس . قطولقاب درونی 
 

 هاسایمقکل خرده  اخ، مقدار ویژه و همبستگی با نمرۀمیانگین انحراف استاندارد، آلفای کرونب. 6جدول 

 
 

 بتترازش و آم هدستت بهستتاخ ار  تأییتت جهتت   ی ییتتتأدر ادامتته از روش تح یتت  عتتام ی 

تح یتت  عتتام ی تأییتت ی از روش بتترای . استت فاده شتت  پتتژوه  یهتتاداده پرسشتتنامه بتتا

بتترازش مقتت ار مجتت ور  یهاشتتاخص( از MLبتترای بتترآورد متت ل ) ییدرستت نماحتت اکنر 

درجتتۀ نستتط  مجتت ور کتتای بتتر ) 2هنجتتار شتت ه مجتت ور کتتای یهاشتتاخص، )2X( 1کتتای

 شتتاخص، NFI(0( بتترازش نتترم شتت ه، شتتاخص 0)GFI((، شتتاخص نیکتتویی بتترازش آزادی

میتتانگین  و جتت ر CFI(1(شتتاخص برازنتت وی تططیقتتی  4(NNFI) نتترم نشتت ه بتترازش

                                                           
1. Chi-square 

2. Normal chi- square measure 

3. Goodnees-of-fit 

4. Normed Fit Index 

5. Non-Normal Fit Index 

6. Comparative Fit Index 
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متت ل تح یتت  عتتام ی تأییتت ی  وردیتت .استت فاده  RMSEA(1(مجتت ورات خطتتای تقریتتت 

برابتتر بتتا  DF( 714(آزادی  ( بتتا درجتتۀ2xپرسشتتنامه نشتتان داد کتته مقتت ار مجتت ور کتتای )

( برابتتر DF2X/) درجتتۀ آزادی(. نستتط  مجتت ور کتتای بتته 2آمتت  )شتتک   بتته دستت  40/780

شتتاخص بتترازش نتترم نشتت ه  ،80/4برابتتر  (GFI)بتترازش ، شتتاخص نیکتتویی 14/1بتتا 

(NNFI برابتتر بتتا )شتتاخص برازنتت وی تططیقتتی  ،91/4(CFI)  و جتت ر  91/4برابتتر بتتا

 .آمتت  دستت  بتته 44/4برابتتر بتتا  (RMSEA)میتتانگین مجتت ورات خطتتای تقریتتت 

دلیتت  برازنتت وی یتتا عتت م  ییتنهابتته آم هدستت بههتتای هتتر یتتک از شتتاخص یطورک ّبتته

در کنتار هتم تفستیر شتون . ن تایج بررستی  بایت هتا برازن وی مت ل نیست ن  و ایتن شتاخص

از متت ل نشتتان از کفایتت  و بتترازش مناستتت متت ل بتتا  آم هدستت بههتتای بتترازش شتتاخص

در متت ل، بتتار عتتام ی بالتتایی بتتا  واردشتت ههتتای و تمتتامی وویتته (7 جتت ول)داشتت   هتتاداده

 .(2 نمودار) م  یر مکنون خود داش ن 
 

 یدییتأهای برازش مدل تحلیل عاملی شاخص .7جدول 

 
 

                                                           
1. Root-mean-square error of approximation 
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 معلّمانشغلی دانشجو هویّت پرسشنامۀ تأییدی عامل تحلیل مدل .2نمودار 
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 ی ابعاد پرسشنامه در تحلیل عاملی تأییدیریگاندازه. پارامترهای مدل 8جدول 

 
 

 یهتتانگرش ۀمؤلفتتاز  1تتتا  1 ستتؤالاتدهتت  کتته نشتتان متتی 8  اعتتات جتت ول شتتمارۀاطّ

 مؤلفتتۀاز  18تتتا  12، ستتؤالات شتت  یتعهتت   مؤلفتتۀاز  11، 14، 8، 7، ستتؤالات یاحرفتته

، 02، 28، 27، 21، 24ت ا، ستتؤالخودکارآمتت ی مؤلفتتۀاز  20تتتا  24ستتؤالات  خودپنتت اری،

و  شتت  ی تع تتق مؤلفتتۀاز  01، 09، 08، 07، 01، ستتؤالات شتت  ی ۀ یتتانگ مؤلفتتۀاز  00، 00

داری هستت ن  دارای بتتار عتتام ی بالتتا و معنتتیجمعتتی  هویّتت  مؤلفتتۀاز  04تتتا  02ستتؤالات 

(404441p<). 
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 یریگجهیبحث و نت. 5

شتت  ی بتترای  هویّتت از انجتتام ایتتن پتتژوه  ستتاخ  و هنجاریتتابی پرسشتتنامه  هتت ا

 ی ییتتأن تایج تح یت  عتام ی اک شتافی و زبتان انگ یستی بتود.  رشت ۀ دبیتری مع ّماندانشجو

مؤلفتته از هفتت  ایتتن رشتت ه  مع ّمتتاندانشتتجوشتت  ی  هویّتت ایتتن پتتژوه  نشتتان داد 

(، هیتتتوو 7) یخودپنتتت ار (،هیتتتوو 0) یشتتت  تعهتتت   (،هیتتتوو 1) یاحرفتتته یهتتتانگرش

 هویّتت و  (هیتتوو 4) یشتت   تع تتق(، هیتتوو 9) انگیتت ۀ شتت  ی(، هیتتوو 4) یخودکارآمتت 

شت  ی  هویّت قاب یت  ستنج   شت هیطراحتلت ا ابت ار است .  ش ه یتشک (هیوو 0) یجمع

 .زبان انگ یسی را دارد رش ۀ دبیری مع ّماندانشجو

را از منظتتر  (2449ک   رمتتان  )متت ل مفهتتومی تتتا حتت ودی ایتتن پتتژوه   یهااف تتهی

، یخودپنتت ار)مستت ار  ایتتن پتتژوه  عامتت  ستته .  یتتنمایمتت تأییتت شتت  ی  هویّتت مؤلفتته 

. هماتتوانی داشتت  ایتتن متت ل مفهتتومی مؤلفتتۀبتتا  (یاحرفتته یهتتانگرش و انگیتت ۀ شتت  ی

 مؤلفتتهرا کتته  هتتار  (2412) 1پتتژوه  هم نتتین متت ل مفهتتومی کتتانرینو  یهااف تتهی

 اجتت ای عنوانبتتهرا  یخودکارآمتت و  انگیتت ۀ شتت  یرضتتای من ی شتت  ی، تعهتت  شتت  ی، 

بتا  پتژوه ایتن ن تایج تح یت  عتام ی .  یتنمایمت تأییت  کنت یمش  ی مطرح  هویّ  ازن ۀس

 ،یخودپنتت ار ،انگیتت ۀ شتت  یمؤلفتته  هتتار کتته ( 2424)هانتتا و همکتتاران   ن تتایج پتتژوه 

 را پیشتتنهاد داده بودنتت  و هم نتتین ن تتایج پتتژوه  یشتت   یریوجهتت و  یخودکارآمتت 

 ،یخودکارآمتت ، ی شتت  یریوجهتت ، انگیتت ۀ شتت  یمؤلفتته  کتته( 2419) دتتویو ف  ایکتتاراال

 ق بودن .طرا اس ارا  کرده بودن  تا ح ود زیادی منط ن هیآ ان از شمو  یتعه  ش  

د تعت ّ کنت یمتدیگتر م متای   یهتاپژوه  یهااف تهیایتن پتژوه  را از  یهااف تهیآن ه 

پیشتین کته  هتار یتتا  یهاپرسشتنامهاستت . برخ تاا  مع ّمتاندانشتجوشت  ی  هویّت  مؤلفتۀ

مؤلفته ایتن پتژوه  هفت   یهتاداده، تح یت  عتام ی انت دادهرا پیشتنهاد مؤلفته ح اکنر پنج 

 تأییتت یکتتی از عوامتت   عنوانبتتهقط تتی  یهاپرسشتتنامهدر  آنهتتارا استت ارا  نمتتود کتته تمتتامی 

متوقعی ی و  یاحرفتهفتردی،  وانهسته یهامؤلفتهبته اثروت اری  توجّتهش ه بود. این یاف ته بتا 

                                                           
1. Canrinus 
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 ایمؤلفتتهتنهتتا  قابتت  توجیتته استت .( 2448، 1دی و کینگ تتونشتت  ی ) هویّتت  یریوشتتک بتتر 

پنینگ تون و د کته جمعتی بتو هویّت مؤلفته پیشتین مطترح نشت ه بتود  یهاپرسشتنامهدر که 

 .بردیمش  ی نام  هویّ اثرو ار بر  مؤلفهیک  عنوانبه( از آن 1124) 2ری ادز

شتت  ی داوط طتتان ورود بتته مراکتت  و  هویّتت بتترای ستتنج   توانتت یمتتایتتن ابتت ار 

قتترار ویتترد.  مورداستت فادهیتتک معیتتار مهتتم وتت ین   عنوانبتته مع ّتتم یتتترب یهادانشتتگاه

(، ایتن 2417، 0)کروست ی کنت یمتزمتان ت ییتر  دروت رشت  ی  هویّت هم نین نظر به اینکه 

 در طتتول دورۀ مع ّمانشتت  ی دانشتتجو هویّتت ی ابتت ار بتترای بررستتی ت ییتترات کیفتتی و کمّتت

شتت  ی  هویّتت تقویتت  قتترار ویتترد. بتت ون شتتک  مورداستت فاده توانتت یمتت مع ّتتم یتتترب

 رابطتتۀ ازآنجاکتته. استت  مع ّتتم یتتترباهتت اا مهتتم برنامتته درستتی  ازجم تته مع ّماندانشتتجو

 وجتتود دارد )مقصتتودی و ختت امرادی، یاحرفتتهشتت  ی و نگتترش  هویّتت تنگتتاتنگی بتتین 

 رشتت ۀ دبیتتری مع ّماندانشتتجو یاحرفتتهصتت احی   یهامؤلفتته نیتتترمهم( و یکتتی از 1099

شتت  ی   هویّتتبررستتی الگتتوی ت ییتترات لتت ا  ،استت  یاحرفتتهزبتتان انگ یستتی نگتترش 

ریت ان و استاتی  دانشتگاه کمتک کنت  در راست ای تقویت  بته برنامته توانت یم مع ّماندانشجو

 اق امات مناست را انجام دهن . مؤلفهاین 

 نیتتترمهممواجتته بودنتت .  ها یمحتت ودبرختتی  قتتان بتتا، محقّایتتن پتتژوه در انجتتام 

تعطی تتی  ازجم تتهدلتتای ی بتتود کتته بتته تحقیتتق محتت ودی  ایتتن پتتژوه ، ان اتتاش نمونتته 

ان اتتاش شتت  و  در دستت ر نمونتته  صتتورتبهبتته دلیتت  شتتیو  بیمتتاری کرونتتا  هادانشتتگاه

هم نتتین صتتورت پتت یرد.  ابیتتبااح بتته جمعیتت  آمتتاری بایتت   هااف تتهیمیتعمتت جتتهیدرن 

یتت  کتته تتتا حتت ودی بتتر کمّ صتتورت پتت یرف الک رونیکتتی  صتتورتبه هتتاداده یآورجمتتم

تصتادفی بتا ان اتاش  تواننت یمتلت ا تحقیقتات آتتی اثروت ار بتود.  شت هیآورجمتم یهاداده

دیگتتتر دایتتتر در دانشتتتگاه هم تتتون آمتتتوزش اب تتت ایی،  یهارشتتت هاز نمونتتته تحقیتتتق 

مربوطتتته را طراحتتتی و هنجاریتتتابی نماینتتت . هم نتتتین تحقیقتتتات آتتتتی  یهاپرسشتتتنامه

 عنوانبتته نمع ّمتتادانشتتجوشتت  ی  هویّتت بتترای ستتنج  را ایتتن ابتت ار  یاثرباشتت تواننتت یمتت

                                                           
1. Day & Kington 

2. Pennington & Richards 

3. Crocetti 
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متتورد ارزیتتابی  مع ّتتمتربیتت  یهادانشتتگاهم قاضتتیان ورود بتته  یکتتی از معیارهتتای وتت ین 

فراینتت   ق تتت تدنتت ۀ عنوانبتته مع ّمتتانشتت  ی  هویّتت ستتنج   ،قتترار دهنتت . بتت ون شتتک

، طراحتتان درستتی نویستتان، برنامتتهو اراناستت یسبتترای  توانتت یمتت مع ّمتتانشتت ن  یاحرفتته

 ایویتتژه اهمّیّتت از  مع ّتتمتربیتت  یهادانشتتگاهو استتاتی  شتتاغ  در مراکتت  و  ک تتت درستتی

ایتن ستهم شت  ی،  هویّت  اهمّیّت بته  توجّتهبتا  تواننت یمت وت راناست یس .باش برخوردار 

افتت ای  دهنتت .  مع ّتتم یتتترب در وتت ین  داوط طتتان ورود بتته عرصتتۀغیراکادمیتتک را  ۀمؤلفتت

شتت  ی  هویّتت مستت قیم و غیرمستت قیم  طوربتتههمگتتام بتتا ایتتن رویکتترد، دروستتی کتته 

پایتتانی   . در ح قتتۀنبایتت  در برنامتته درستتی ونجانتت ه شتتورا تقویتت  کننتت   مع ّماندانشتتجو

  را در اولویّتت مع ّمانشتت  ی دانشتتجو هویّتت استتاتی  دانشتتگاه بایتت  تقویتت   ،ایتتن فراینتت 

طتتان شتت  ی داوط  هویّتت قتترار دهنتت . بتت ون شتتک انجتتام ایتتن اقتت امات مستت   م ستتنج  

در  آموخ گتتاندان و هم نتتین  در حتتال تحصتتی  مع ّمان، دانشتتجومع ّتتم یتتتربورود بتته 

 اس . ی یال حصفارغزمان 

 نامهکتاب

بررستتی وضتتعی  تعهتت  شتت  ی و اع متتاد  (.1088ا. ) کریمتتی، و ،ش. ،شتتاه طتتالطیم.،  ططتتا،بنتتی

 .98- 17، 7، ع وم تربی ی. شهر اصفهان یهارس انیدر دب یسازماندرون

 نیتتا یریوو نحتتوه شتتک  یستتیزبتتان انگ  مع ّمتتان یاحرفتته هویّتت  یبررستت(. 1091) ا.، ختت ارحمی

 ایران. تهران، ،نامه من شرنش ه کارشناسی ارش (. دانشگاه ع امه ططاططایی، )پایانهویّ 

ای ی حرفتتهها (. ستتاخ  و هنجاریتتابی پرسشتتنامه صتت احی1099و مقصتتودی، م. ) ،ا. ختت امرادی،

 .194-117(، 1)40، مطالعات زبان و ترجمه زبان انگ یسی. مع ّمان
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 گاندربارۀ نویسند

 ۀاستت ادیار وتتروه زبتتان انگ یستتی دانشتتگاه فرهنگیتتان استت . حتتوز ابوالفضددل خدددامرادی

 می اس . و ف سفه مع ّ ممع ّ یتربوی آموزش زبان،  ۀموردع اقپژوهشی 

استت ادیار وتتروه زبتتان انگ یستتی دانشتتگاه بتتوع ی ستتینا همتت ان  دهادی محمددودیمحمّدد

و  ،یریادویتت یهاهیّتتزبتتان، نظر یشناستتروانوی  موردع اقتتهپژوهشتتی  ۀاستت . حتتوز

 اس .  در زبان دوم  هیانگ یهاهیّنظر

ۀ . حتتوزاستت  انیتتدانشتتگاه فرهنگ یستتینگ وتتروه زبتتان ا اریاستت اد یمقصددود یمجتبدد

 .اس  ممع ّ یآموزش و ترب یموردع اقه و یپژوهش

 

 

 

 


