مقاله پژوهشی
پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم

ایمان بهاروند ،رضا قاسمی جوبنه ،منصور

سودانی*

چكيده
مقدمه :سازگاری تحصیلی که شامل انطباق سازنده دانشجویان با چالشهای تحصیلی است ،موجب افزایش توانمندی تحصیلی و
روانشناختی میشود .با توجه به اهمیت سازگاری تحصیلی در زندگی تحصیلی دانشجویان ،این پژوهش با هدف بررسی پایایی و روایی
مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال  8931انجام شد.
روشها :در این پژوهش توصیفی از نوع روانسنجی ابزار ،تعداد  052دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال تحصیلی
 8931-8933به شیوه نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند و به مقیاس سازگاری تحصیلی اندرسون ( )Andersonو همکاران و مقیاس اشتیاق
تحصیلی فردریکز ( )Fredericksو همکاران پاسخ دادند .پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،روایی همگرا با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی محاسبه شد.
نتايج :تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که شاخص  X2/dfبرای ساختار سه عاملی 0/89 ،است و شاخصهای برازندگی مدل (،GFI= 0/699
 )RMSEA= 0/099 ،TLI=0/696 ،NFI= 0/699 ،CFI= 0/696 ،AGFI= 0/629رضایتبخش بود .پایایی برحسب ضریب
آلفای کرونباخ برای سازگاری تحصیلی  2/12گزارش شد (سبک زندگی دانشجویی=  ،2/02موفقیت تحصیلی=  ،2/00انگیزه تحصیلی= .)2/07
همچنین بین سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد ( )P>2/28و روایی همگرا تأیید میشود.
نتيجهگيري :بر اساس نتایج تحقیق حاضر ،مقیاس سازگاری تحصیلی ابزاری مناسب با خصوصیات روانسنجی قابل قبول برای سنجش
سازگاری تحصیلی در دانشجویان ایرانی است.
واژههای كلیدی :سازگاری تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی ،پايايی ،روايی ،دانشجو.
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ورود به دانشگاه دانشجویان را در معرض چالشهای

نشان دهند( .)3درواقع دانشجویان فضای آموزشی متفاوتی

جدیدی قرار میدهد که فراتر از فعالیتهای آموزشی در

از مدرسه را تجربه میکنند( )4و ممکن است به خصوص در

مدرسه است( )1و نیازمند سازگاری آنان با این محیط جدید
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پزشکی جندی شاپور اهواز

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

ایمان بهاروند و همکاران

دانشجویان غیربومی با چالشهای بیشتری مانند دوری از

جمعیتهای دانشآموزی هستند( ،)11یا این که قدیمی

خانواده و دلتنگی نیز مواجه میشوند(5و .)6حتی شدت این

هستند( )12که نشانگر خأل یک ابزار معتبر و کوتاه با

چالشها و عدم برخورداری از ویژگیها و مهارتهای کارآمد

ویژگیهای روانسنجی مناسب برای دانشجویان در مطالعات

ممکن است به حدی باشند که دانشجویان عالیمی از

ایرانی است .همچنین مقیاس سازگاری تحصیلی ( )AASقبالً

آشفتگیهای هیجانی همچون اضطراب و افسردگی را تجربه

در پژوهشهای خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته و

کنند(7و )8و بهتبع آن افت تحصیلی بیشتری را گزارش

ویژگیهای روانسنجی آن نیز گزارش شده است(13تا،)16

کنند(.)3

اما تاکنون در پژوهشی در داخل کشور مورد استفاده قرار

بنابراین نحوه مدیریت چالشهای دوران تحصیل در دانشگاه

نگرفته است .بنابراین هدف این مطالعه تعیین روایی و پایایی

اهمیت باالیی دارد و سازگاری تحصیلی یکی از عوامل مهم

نسخه فارسی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

در افزایش توانمندی دانشجویان برای مواجه سازنده با

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در سال  1398است.

چالشهای تحصیلی محسوب میشود(3و5و .)6یافتههای یک
پژوهش نشان داده است که سازگاری تحصیلی شامل

روشها

رضایت از سبک زندگی دانشجویی ،موفقیت تحصیلی و

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روانسنجی ابزار

انگیزه تحصیلی است که موجب سازگاری فرد با الزامات

است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان

محیط آموزشی میشود( )9و میتواند خودکارآمدی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی

سالمت

 1398 -99است .با توجه به این که حجم نمونه «معمولی» در

روانشناختی(5و )6در دانشجویان را به صورت مثبت تحت

مطالعاتی که از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده

تأثیر قرار دهد.

میشود ،حدود  211مورد است و باالتر از  211مورد

با توجه به اهمیت سازگاری تحصیلی بهعنوان یکی از

بهعنوان نمونه باال در نظر گرفته میشود( ،)17در پژوهش

سازههای مهم در روانشناسی تربیتی ابزارهایی نیز برای

حاضر  251دانشجو که مشغول به تحصیل در رشتههای

سنجش آن طراحی شده است .بهطور مثال مقیاس سازگاری

پزشکی ،پیراپزشکی ،داروسازی ،بهداشت ،پرستاری و

تحصیلی ( )Academic Adjustment Scaleکه توسط

مامایی بودند ،به شیوه نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند و

اندرسون ،گوان و کاک ( )Anderson, Guan & Kocدر سال

به مقیاس سازگاری تحصیلی ( )AASو پرسشنامه اشتیاق

 2116ساخته شده ،یکی از ابزارهای کاربردی و جدید برای

تحصیلی پاسخ دادند .روش نمونه گیری داوطلبانه نوعی از

سنجش سازگاری تحصیلی محسوب میشود .تعداد کم

نمونه گیری غیراحتماالتی و هدفمند است که موجب میشود

گویهها ( 9عبارت) موجب افزایش مشارکت دانشجویان

افراد موافق شرکت در پژوهش باشند .در واقع شرکتکنندگان

میشود( ،)9خرده مقیاسهای کاربردی و مهم به نامهای

انتخاب میکنند که در پژوهش مشارکت داشته باشند و هیچ

سبک زندگی دانشجویی ،موفقیت تحصیلی و انگیزه تحصیلی،

اجباری در کار نیست(.)18

و این که این مقیاس بر روی دانشجویان بومی و غیربومی

مقیاس سازگاری تحصیلی ( :)AASاین مقیاس دارای  9گویه

اعتباریابی شده است ،موجب شده که این مقیاس جزء

است که توسط اندرسون ( )Andersonو همکاران در سال

ابزارهای کاربردی و جامع برای سنجش سازگاری تحصیلی

 2116ساخته شده است .از دانشجویان خواسته میشود که

در نظر گرفته شود( .)11شایان ذکر است که مقیاسهای

بر روی یک مقیاس لیکرت  5درجهای (خیلی کم= 1تا خیلی

تحصیلی،

تابآوری
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مدیریت زمان و مهارتهای مطالعه روبرو شوند و

سازگاری تحصیلی موجود در مطالعات ایرانی یا ویژه

ایمان بهاروند و همکاران

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

 2و  ،3به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .حداقل نمره

فارسی مجدداً در اختیار یک مترجم دیگر قرار داده شد و

در این پرسشنامه  9و حداکثر  45است .نمره بیشتر نشانگر

به زبان انگلیسی برگردانده شد و با متن اصلی مقایسه

سازگاری تحصیلی ادراک شده باالتر است .نتایج تحلیل

شد که تناقضی بین متن ترجمه شده و اصلی وجود

عاملی اکتشافی در پژوهش اندرسون و همکاران بر روی

نداشت .روایی صوری از طریق  5نفر از اساتید

نمونه آماری دانشجویان ،بیانگر آن بود که مقیاس سازگاری

روانشناسی تأیید شد ،سپس این مقیاس بر روی 211

تحصیلی از ساختار سه عاملی به نامهای سبک زندگی

دانشجوی علوم پزشکی اجرا شد و پایایی مقیاس با

تحصیلی (گویههای  1تا  ،)3موفقیت تحصیلی (گویههای  4تا

استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ  1/66گزارش

 )6و انگیزه تحصیلی (گویههای  7تا  )9برخوردار است .نتایج

شد(.)21

تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که این ساختار سه عاملی

روش اجرای پژوهش بدین ترتیب بود که ابتدا گویههای

از برازندگی مطلوب برخوردار است و روایی سازه مقیاس

پرسشنامه توسط پژوهشگران به فارسی ترجمه ،سپس

سازگاری تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت .همچنین همبستگی

با بهرهگیری از فن ترجمه معکوس ،متن فارسی توسط

قوی بین خرده مقیاسها و نمره کلی مقیاس و همبستگی

یک متخصص زبان انگلیسی مجدداً به انگلیسی برگردانده

متوسط تا قوی بین خرده مقیاسها به دست آمد و پایایی

شد .سپس با مقایسه دو متن پرسشنامه ،اصالحات الزم

خرده مقیاسهای سازگاری تحصیلی شامل سبک زندگی

انجام و فرم نهایی تنظیم گردید و به صورت پایلوت بر

تحصیلی ،موفقیت تحصیلی ،انگیزه تحصیلی و نمره کلی با

روی  31دانشجو ی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با ،1/81

(غیر از نمونه نهایی پژوهش) اجرا شد تا مشکالت احتمالی

 1/79 ،1/83و  1/86به دست آمد و پایایی نمره کلی با استفاده

درباره دشواری و قابل فهم نبودن گویهها برطرف شود

از روش بازآزمایی  1/84محاسبه شد .همچنین نتایج نشان

و مشخص شد که مقیاس بدون هیچ اصالحی آماده برای

داد که همبستگی مثبت و معنادار در سطح  1/11بین

مراحل بعدی پژوهش است؛ در نتیجه روایی صوری

سازگاری تحصیلی با سازگاری در دانشگاه و انگیزش

مقیاس نیز تأیید شد.

درونی وجود دارد و روایی همگرا مقیاس سازگاری تحصیلی

همچنین بهمنظور بررسی روایی همگرا از پرسشنامه

نیز تأیید شد(.)9

اشتیاق تحصیلی نیز استفاده شد .پس از این که اهداف

مقیاس اشتیاق تحصیلی :این مقیاس توسط فردریکز،

پژوهش به صورت کامل به شرکتکنندگان توضیح داده

بلومنفیلد و پاریس ( & Fredericks, Blumenfeld

شد و رضایت شفاهی آنان جلب گردید ،پرسشنامههای

 )Parisساخته شده که دارای  14گویه است که سه خرده

پژوهش بهمنظور پاسخگویی در اختیار آن ها قرار گرفت.

مقیاس رفتاری ( 4گویه) ،عاطفی ( 4گویه) و شناختی (4

شرکتکنندگان به صورت انفرادی و با صرف وقت حدوداً

گویه) را اندازهگیری میکند .از دانشجویان خواسته

 11دقیقه به پرسشنامههای پژوهش پاسخ دادند .در

میشود که بر روی یک مقیاس لیکرت  5درجهای

پژوهش حاضر برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای

(هرگز= 1تا تمام اوقات= )5به سؤاالت پاسخ دهد .نمرات

کرونباخ ،برای محاسبه روایی سازه از تحلیل عاملی

بیشتر نشانگر اشتیاق تحصیلی باالتر است .فردریکز و

تأییدی و برای محاسبه روایی همگرا از ضریب همبستگی

همکاران پایایی این مقیاس را  1/86گزارش کردند(.)19

پیرسون استفاده گردید .دادههای جمعآوری شده با

در پژوهش عباسی ،درگاهی ،پیرانی و بنیادی ،مقیاس

استفاده از نرمافزارهای (IBM Corp., SPSS.18
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زیاد= )5به سؤاالت پاسخ دهند .الزم به ذکر است که گویههای

اشتیاق تحصیلی ابتدا به فارسی ترجمه شد و پرسشنامه

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

ایمان بهاروند و همکاران

 )Armonk, NY, USAو تحلیل ساختارهای لحظهای

درصد) و  91پسر ( 36درصد) بودند با میانگین سنی

( )AMOSدر سطح  1/11تحلیل شد.

 21/79و انحراف معیار  1/81و با دامنه سنی  18تا 27
سال شرکت کردند .یافتههای جدول  ،1اطالعات توصیفی،

در پژوهش حاضر  251دانشجو که شامل  161دختر (64

میدهد.

جدول  :1اطالعات توصیفی ،همبستگی با نمره کل و ضریب آلفای کرونباخ سازگاری تحصیلی
شماره گویه
1
2
3
4
5
6
7
8
سبک زندگی تحصیلی
موفقیت تحصیلی
انگیزه تحصیلی
نمره کل سازگاری تحصیلی

M±SD
3/58± 1/12
3/89± 1/14
3/54± 1/18
3/27± 1/16
3/78± 1/99
3/62± 1/98
4/11± 1/92
4/15± 1/93
11/13± 2/46
11/67± 2/52
8/26± 1/67
29/95± 5/25

کجی
-1/21
-1/71
-1/45
-1/12
-1/53
-1/45
-1/98
-1/98
-1/32
-1/24
-1/96
-1/47

کشیدگی
-1/61
-1/17
-1/36
-1/57
-1/12
-1/22
1/61
1/51
-1/41
-1/43
1/62
1/18

همبستگی با نمره کل
**1/58
**1/67
**1/56
**1/65
**1/72
**1/73
**1/65
**1/61
**1/77
**1/85
**1/71
-

ضریب آلفای کرونباخ
1/71
1/77
1/76
1/81

یافتههای مربوط به ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که

تحصیلی ،موفقیت تحصیلی و انگیزه تحصیلی با استفاده از

«گویـه « :»9اگر درس خواندنم منجر به کسب شغلی که

ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  1/77 ،1/71و  1/76گزارش

میخواهم نشود ،دلسرد خواهم شد» موجب کاهش

شده است و پایایی نمره کل نیز  1/81است که نشانگر پایایی

قابلتوجه پایایی خرده مقیاس انگیزه تحصیلی و پایایی کلی

خوب مقیاس سازگاری تحصیلی است .همبستگی گویهها و

میشود ،بهطوریکه حذف این گویه موجب افزایش قابلتوجه

خرده مقیاسها با نمره کل سازگاری تحصیلی مثبت (بین

خرده مقیاس انگیزه تحصیلی شد (از  1/46به  .)1/76بنابراین

 1/56و  )1/85و معنادار شده است ( .)P>1/11بهمنظور

گویه 9از روند تحلیل آماری حذف گردید .جدول  1نشان

بررسی روایی سازه مقیاس سازگاری تحصیلی از روش

میدهد که میزان کجی و کشیدگی سازگاری تحصیلی و

تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد .شکل  ،1نتایج تحلیل عاملی

خرده مقیاسهای آن در دامنه  -1و  +1قرار دارد و نشانگر

تأییدی مرحله اول با استفاده از برآورد حداکثر درست نمایی

آن است که دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند .پایایی

( )MLEرا نشان میدهد.

خرده مقیاسهای سازگاری تحصیلی یعنی سبک زندگی
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نتايج

همبستگی با نمره کل و پایایی سازگاری تحصیلی را نشان

ایمان بهاروند و همکاران

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

شکل  ،1نشان میدهد که میزان بارهای عاملی گویههای

( .)P>1/11جدول  ،2شاخصهای برازش ساختار سه

مقیاس سازگاری تحصیلی بین  1/57و  1/84است

عاملی مقیاس سازگاری تحصیلی را نشان میدهد.

جدول  :2شاخصهای برازش مدل
X2
09/00

Df
71

P-Value
0/009

X2/df
2/70

AGFI
0/629

GFI
0/699

CFI
0/696

NFI
0/699

TLI
0/696

RMSEA
0/099

جدول  ،2نشان میدهد که مقدار مجذور خی ( )X2برابر با

تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش هنجار شده ( )NFIو

 36/31در سطح  1/114معنادار شده است ،اما زمانی که

شاخص تاکر-لویس ( )TLIباالتر از  1/91شدهاند که بر

حجم نمونه باال است X2 ،معنادار میشود و شاخص

برازش مطلوب مدل داللت دارند .همچنین ریشه دوم میانگین

مناسبی برای برازش مدل نیست .در این مواقع از شاخص

مربعات خطای برآورد ( )RMSEAکمتر از  1/18شده است

 X2/dfکه نسبتی از مجذور خی بر درجه آزادی است،

و بیانگر برازش مناسب مدل است .بنابراین ساختار سه

استفاده میشود که در پژوهش حاضر مقدار آن  2/13به

عاملی مقیاس سازگاری تحصیلی مورد تأیید قرار میگیرد.

دست آمده و با توجه به این که در دامنه  1تا  5قرار دارد،

به منظور بررسی روایی همگرا سازگاری تحصیلی از

نشانگر برازندگی مطلوب مدل است .همچنین جدول فوق

مقیاس اشتیاق تحصیلی استفاده شد و نتایج در جدول ،3

نشان میدهد که شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص

گزارش شده است.

نیکویی برازش اصالح شده ( ،)AGFIشاخص برازش
جدول  :3همبستگی بین سازگاری تحصیلی و اشتیاق تحصیلی
اشتیاق تحصیلی

اشتیاق رفتاری

سازگاری تحصیلی

**1/55

**

1/52

سبک زندگی تحصیلی

**

1/51

**

1/48

موفقیت تحصیلی

**

1/37

**

1/34

انگیزه تحصیلی

**1/44
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**1/41

اشتیاق هیجانی
**

1/57

**

1/61

**

1/31

**1/43

اشتیاق شناختی
**

1/35

**

1/26

**

1/32

**1/26
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شکل  :1تحلیل عاملی تأییدی مقیاس سازگاری تحصیلی

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان

ایمان بهاروند و همکاران

**P>1/11

تحصیلی و خرده مقیاسهای آن با اشتیاق تحصیلی و

دست آوردند .همچنین یافتههای پژوهش اندرسون و

خرده مقیاسهای آن یعنی اشتیاق رفتاری ،اشتیاق هیجانی

همکاران( )9بیانگر آن است که همبستگی قوی بین خرده

و اشتیاق شناختی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد

مقیاسها و نمره کلی مقیاس و همبستگی متوسط تا قوی

( .)P>1/11بنابراین روایی همگرا مقیاس سازگاری

بین خرده مقیاسها وجود دارد که از این نظر با یافتههای

تحصیلی نیز تأیید میشود.

پژوهش حاضر که نشان داده است همبستگی گویهها و
خرده مقیاسها با نمره کل سازگاری تحصیلی مثبت (بین

بحث

 1/56و  )1/85و در سطح  1/11معنادار شده است ،مطابقت

هدف پژوهش حاضر بررسی پایایی و روایی مقیاس

دارد.

سازگاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که تمامی

بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که پایایی برحسب

شاخصهای برازندگی مدل رضایتبخش بودند و همسو

ضریب آلفای کرونباخ برای سازگاری تحصیلی  1/81و

با پژوهش اندرسون و همکاران( )9ساختار سه عاملی

برای خرده مقیاسهای سبک زندگی دانشجویی ،1/71

مقیاس سازگاری تحصیلی مورد تأیید قرار گرفت.

موفقیت تحصیلی  1/77و انگیزه تحصیلی  1/76است.

یافتههای پژوهش دیگر نشان داد که سازگاری تحصیلی با

شایان ذکر است که یکی از گویههای خرده مقیاس انگیزه

استفاده از شاخصهای برازش تطبیقی و ریشه دوم

تحصیلی از همسانی درونی پایینی برخوردار بود ،حذف

میانگین مربعات خطای برآورد از برازندگی عالی

گردید و درنتیجه میزان پایایی این خرده مقیاس افزایش

برخوردار است(.)15

پیدا کرد .پژوهشی مشابه که بر روی دانشجویان کشور

همچنین بر اساس یافتههای پژوهش حاضر بین سازگاری

لیتوانی صورت گرفت ،نشان داد که پایایی خرده

تحصیلی و اشتیاق تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار

مقیاسهای موفقیت تحصیلی  1/85و انگیزه تحصیلی با

وجود دارد و روایی همگرا نیز تأیید میشود .این بدین معنا

حذف یکی از گویههای ضعیف به  1/63افزایش پیدا

است که با افزایش سازگاری تحصیلی ،اشتیاق تحصیلی

میکند( .)13یافتههای پژوهش دیگر که بر روی دانشجویان

نیز افزایش پیدا میکند .یافتههای یک پژوهش با استفاده از

انجام شد ،بیانگر آن است که میزان پایایی نمره کل مقیاس

مقیاس سازگاری تحصیلی اندرسون و همکاران( ،)9نشان

سازگاری تحصیلی  1/78است( .)15یافتههای پژوهشی

داد که خوشبینی و انعطافپذیری به صورت مثبت و

دیگر که بر روی دانشجویان چینی ساکن استرالیا انجام

معنادار دارای توان پیش بین موفقیت تحصیلی و پشتکار

شد ،حاکی از آن است که پایایی محاسبه شده مقیاس

به صورت مثبت و معنادار دارای توان پیش بین انگیزه

سازگاری تحصیلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

تحصیلی در دانشجویان است( .)13یافتههای پژوهشی

برای سبک زندگی دانشجویی  ،1/71موفقیت تحصیلی

دیگر که همچون پژوهش قبلی از مقیاس سازگاری

 1/84و انگیزه تحصیلی  1/84است( .)14اندرسون و

تحصیلی استفاده کرده بود ،نشان داد که بین بهزیستی با

همکاران( )9که سازنده مقیاس سازگاری تحصیلی هستند،

سازگاری تحصیلی با ضریب  1/33همبستگی مثبت و

میزان پایایی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

معنادار و بین سازگاری تحصیلی و عالیم روانشناختی با

سبک زندگی تحصیلی ،موفقیت تحصیلی ،انگیزه تحصیلی

ضریب  -1/38همبستگی منفی و معنادار وجود دارد(.)15

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /تیر 41 / )7( 02 :9911

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 5:31 +0330 on Tuesday November 30th 2021

بر اساس جدول  ،3مشاهده میشود که بین سازگاری

و نمره کلی به ترتیب برابر با  1/79 ،1/83 ،1/81و  1/86به

ایمان بهاروند و همکاران

پایایی و روایی مقیاس سازگاری تحصیلی در دانشجویان
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) نیز همسو با پژوهش9(پژوهش اندرسون و همکاران

نتيجهگيري

حاضر نشان داد که همبستگی مثبت و معنادار بین

 مقیاس سازگاری تحصیلی،بر اساس نتایج تحقیق حاضر

.سازگاری تحصیلی و اشتیاق و انگیزه درونی وجود دارد

مناسب موقعیتهایی با اهداف پژوهشی است و میتواند

 مقیاس سازگاری تحصیلی،بر اساس نتایج تحقیق حاضر

دانشجویانی که از سازگاری تحصیلی پایینتری برخوردار

بهعنوان ابزاری جدید و کاربردی با خصوصیات

هستند را تشخیص دهد و اقدامات روانشناختی و تربیتی

روانسنجی قابل قبول برای سنجش سازگاری تحصیلی

مناسب برای آنها اتخاذ شود تا سازگاری تحصیلی و به

 یکی از نقاط قوت این مقیاس تعداد کم.محسوب میشود

.تبع آن کیفیت زندگی تحصیلی دانشجویان بهبود پیدا کند

گویهها است که آن را مناسب موقعیتهایی با اهداف
 همچنین این پژوهش در گروه.پژوهشی میسازد

قدرداني

 پیشنهاد.دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده است

از دانشجویان مشارکتکننده در پژوهش حاضر تشکر و

میشود که در ارتباط با خصوصیات روانسنجی این

.قدرانی میشود

 آزاد و پیام،مقیاس در دانشجویان دانشگاههای سراسری
نور نیز پژوهشهایی انجام شود تا اطالعات جامعتری از
.ویژگیهای روانسنجی این مقیاس حاصل گردد
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Iman Baharvand1, Reza Ghasemi Jobaneh2, Mansour Sodani3
Abstract
Introduction: Academic adjustment which involves constructive adaptation of students to academic
challenges, can improve academic and psychological empowerment. Given the importance of academic
adjustment in students' academic life; this study endeavors to examine the reliability and validity of the
academic adjustment scale in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year 2019.
Methods: in this descriptive psychometric study, 250 students from Ahvaz Jundishapur University of Medical
Sciences were selected using Voluntary sampling method. The selected students were solicited through the
Anderson et al. Academic Adjustment Scale and Fredericks et al. Academic Engagement Scale. While the
reliability of the scales was computed through Cronbach's alpha, their convergent validity and construct
validity were computed through Pearson correlation coefficient, and confirmatory factor analysis,
respectively.
Results: Confirmatory factor analysis demonstrated that the ratio χ2/df is 2.13 for three factor structure and
fit indexes of model (RMSEA= 0.068, TLI=0.949, NFI=0.944, CFI=0.969, AGFI= 0.928, GFI=0.966).
Internal consistency of MFQ-9 were satisfactory. Reliability according to Cronbach's alpha coefficient for
Academic Adjustment Scale was reported 0.80 (Academic lifestyle= 0.70, Academic Achievement= 0.77,
Academic motivation= 0.76). There was also a positive and significant correlation between academic
adjustment and academic engagement (P>0.01) and concurrent validity is confirmed.
Conclusion: According to the results, the Academic Adjustment Scale is a reliable instrument with valid
psychometric properties to measure academic adjustment in Iranian higher education contexts.
Keywords: Academic Adjustment, Reliability, Validity, Student.
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