
 

 دانشجویان بین در فردی درون کنجکاوی مقیاس فارسی نسخه پایایی و روایی بررسی 

 3حیدری شیما ،2*گلپور رضا ،1دوست رعیت مسعود

 .ايران ،تهران نور، پیام دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده روانشناسی، گروه ارشد، کارشناسی .1

 (.مسئول نويسنده) .ايران تهران، نور، پیام دانشگاه روانشناسی، و بیتیتر علوم دانشکده روانشناسی، گروه استاديار، .2

 ايران. تهران، نور، پیام دانشگاه روانشناسی، و تربیتی علوم دانشکده روانشناسی، گروه استاديار، .3
 381-311، صفحات 1011 پنجم، سالو  پنجاه، شماره ششمهای نوين در علوم رفتاری، دوره مجله پیشرفت

 11/60/1066تاریخ پذیرش:                                  60/63/1066وصول:  تاریخ

 چکیده

 بررسی روایی و پایایی باهدفکنجکاوی درون فردی، به تمایل افراد برای سیر کنجکاوی درون نگرایانه اشاره دارد. این مطالعه 

و مراکز آموزش عالی استان  هادانشگاهفر از دانشجویان ن 563مقیاس کنجکاوی درون فردی در جمعیت دانشجویان انجام گرفت. 

 انکنندگمشارکتانتخاب شدند.  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهمازندران در این مطالعه حضور داشتند که با استفاده از روش 

املی . با استفاده از تحلیل عمقیاس کنجکاوی درون فردی را تکمیل کردند تا شواهد روایی سازه بررسی گردد یشدهترجمه ینسخه

(. سپس مدل 41/0تا  14/0داشتند )مناسبی  بار عاملیاصلی سه عامل یافت شد که بر گویه ها  هایمؤلفهاکتشافی و با روش تحلیل 

کاوش در و  ی فرددر مورد گذشته تأمل، ی فرددر مورد گذشته تأمل خود، هایانگیزهدرک احساسات و ) یشنهادیپسه عاملی 

 شدهنتدویکرد که مدل  تائیدقرار گرفت. نتایج این مرحله از پژوهش  تأییدیگویه مورد تحلیل عاملی  41( با و اهداف فردهویت 

 مجدداً شدهبهینهاین گویه حذف گردید و برازش مدل  9اما به دلیل پایین بودن ضریب مسیر گویه؛ از برازش نسبی برخورد است

مطلوبی برخوردار  یسازهازندگی مدل نشان دادند که مقیاس کنجکاوی درون فردی از روایی بر هایشاخص درنهایتارزیابی شد. 

(. پایایی مقیاس نیز با استفاده از روش همسانی درونی ارزیابی GFI ،94/0=AGFI ،99/0=CFI ،9/0=RMSEA=91/0است )

دند که مقیاس کنجکاوی درون فردی در جمعیت نشان دا هایافتهآمد.  به دست 43/0شد که ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس برابر با 

 محققین قرار گیرد.  مورداستفاده تواندمیدانشجویان روا و پایا بوده و 

 .ی، روایی، پایایی، دانشجویاندرون فردکنجکاوی، کلیدواژه: 

 
 1011 سال، پنجم پنجاه و، شماره ششمی نوين در علوم رفتاری، دوره هاشرفتیپمجله 
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 541                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 قدمهم

، 1)آسکیری، دورسینی و اسمیتروانشناسان بوده است یموردعالقه هایموضوعهمواره یکی از  4گذشته، کنجکاوی هایدههدر 

، یا اینکه احساس محروم ماندن از کندمی. این مفهوم میل و رغبتی است که فرد را برای کسب اطالعات تازه تحریک (1010

ل ذاتی، با چگونگی بین فردی در این تمای هایتفاوت. (1049، 5)لیتمن، رابینسون و دمترهبخشدمیرا تسکین  موردعالقهات اطالع

این سازه،  هایجلوهتلفیق  باهدف. محققان معاصر (1003، 3؛ لیتمن، هاتکینز و راسون4991، 1)اشپیلبرگر و استاربیان آن ارتباط دارد

اوی نوع کنجک کهدرحالیبه دو نوع کنجکاوی اشاره داشتند؛ کنجکاوی نوع اول با نوعی عطش نسبت به کسب دانش مطابقت دارد؛ 

. همچنین (1009، 6)کانگ، کراجبیچ، سو و همکاراندوم بیانگر یک نیاز قوی به دانستن است تا پازل ناتمام دانش موجود تکمیل گردد

 هایفاوتت. کنجکاوی سرشتی به شودمیپژوهشگران این حوزه اذعان دارند که کنجکاوی به دو شکل سرشتی و موقعیتی نیز مطرح 

اشاره دارد که فرد با  هاییپدیدهافراد در رفتار کنجکاوانه اشاره دارد که در طول زمان پایدار است؛ اما کنجکاوی موقعیتی به 

 یهمهرغم ی. عل(1001، 9)کاشدان، رز و فینچام داردبرمیو درصدد کاوش آن گام  گرددمیمحیطی یا ذهنی برانگیخته  هایفعالیت

وشانی همپ هایسازهاست که ابهامات بسیاری دارد.  برانگیزبحثکه تاکنون صورت گرفت، همچنان کنجکاوی مفهومی  هاییتالش

ی که ، لذا نتایجگیردمیمحققان قرار  مورداستفادهراد ارزیابی کنجکاوی اف باهدفوجود دارند که با این مفهوم مقارن بوده و بعضاً 

 ، تفسیر خاص خود را داشته و تعمیم آن بهگرددمیاز کنجکاوی که ارزیابی  ایجنبهو  مورداستفادهبسته به ابزار  گرددمیحاصل 

اخیر  هایسالدر طول  .(4594)رعیت دوست، گلپور و حیدری، باشدنمیصحیح  بعدیتک ایسازه عنوانبهکلیت کنجکاوی افراد 

احساس »ن همبستگی مثبت کنجکاوی با مفاهیمی نظیر که به کنجکاوی پرداختند رو به افزایش است. برخی محققا هاییپژوهششمار 

؛ 1045؛ موسل، 1040، 4)موسلرا روشن ساختند« یادگیری یانگیزه»و « تعامل فکری»، «در یادگیری گیریجهت»، «نیاز برای شناختن

، کندیمکنجکاوی( که در رفتار نمود پیدا  یخصیصه) کنجکاوی. برخی دیگر نشان دادند که شکل سرشتی (1044، 9لوگان و مدفرد

؛ لیتمن و 1040)موسل، ارتباط دارد« کنجکاوی بین فردی»و « کنجکاوی اجتماعی»، «گراییبرون»، «تجربه پذیری»ر با مفاهیمی نظی

مختلف  هایجلوه. جهت ارزیابی مفهوم کنجکاوی، الزم است از ابزارهای معتبری استفاده گردد که (1006، 44؛ رنر1009، 40پتزو

رار دهد. متناظر با تعدد تعاریف کنجکاوی، اقدامات مناسبی برای طراحی و تدوین تحت پوشش ق ندبعدیچکنجکاوی را به شکلی 

ابزارهای گوناگون  سازییکپارچهکمک به  باهدف (1044) همکارانابزارهای سنجش این خصیصه صورت گرفت. کاشدان و 

                                                           
1 Curiosity 
2 Aschieri, Durosini & Smith 
3 Litman, Robinson & Demetre 
4 Spielberge & Starr 
5 Litman, Hutchins & Russon 
6 Kang, Hsu, Krajbich and etc 
7 Kashdan, Rose & Fincham 
8 Mussel 
9 Logan & Medford 
10 Pezzo 
11 Renner 
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 545                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

را طراحی و ارائه کردند. این مقیاس  4، مقیاس پنج بعدی کنجکاویسنجیدندمیاز این خصیصه را  ایجنبهیک کنجکاوی که هر 

تحمل استرس ناشی از حضور در موقعیت »، «5حساسیت نسبت به ندانستن»، «1لذت بردن از کسب تجارب تازه»ابعاد گوناگونی نظیر: 

 شدهبررسیاین مقیاس در کشورهای مختلفی  9. روایی و پایاییشودمیشامل  را« 6طلبیهیجان»و « 3کنجکاوی اجتماعی»، «1تازه

. افراد در (1049، 9؛ بیرنبام، ناصرابوالحیجا، شیلتون و همکاران1044، 4؛ گامزموریرا و نیستد4594دوست و همکاران،  )رعیتاست

ده کنجکاوی توجه ش هایجنبهبه این مورد کمتر از سایر  متأسفانهکنجکاو باشند که  توانندمیمورد خود و جهان درونی خود نیز 

پرداختند. عالوه بر ایشان، لیتمن « 40خود کنجکاوی»مفهوم  گیریاندازهبه تعریف و  ایمطالعه در (1010)ناست؛ آسکیِری و همکارا

همچنین  هاآنکنجکاوانه اشاره دارد.  نگریدرونرا معرفی کردند که به سیر « 44کنجکاوی درون فردی»نیز مفهوم  (1049)و همکاران

 هایتمهار»، «درونگرایانهتمایالت »همبستگی منفی و با « نفسعزت»و « اصالت خود»گزارش کردند که کنجکاوی درونی افراد با 

همبستگی مثبتی دارد. با توجه به نقش مهم کنجکاوی در « گرانی وابسته به خودانطباق با ن»و « اضطراب اجتماعی»، «بین فردی

، 41)کاشدان، گاالگر، سیلویا و همکارانسالمت ذهنی، یادگیری و رشد شخصی ابزارهایی که برای سنجش ای خصیصه ساخته شدند

بررسی شواهدی از  روازاین؛ شوندمیکه مورد اقبال عموم و پژوهشگران واقع  گیرندمیدر گروه ابزارهایی جای  معموالً، (1009

 قتدبه تواننمیهر ابزار،  سنجیروان؛ چراکه بدون آگاهی از خصوصیات کندمیروایی و اعتبار این ابزارها اهمیت شایانی پیدا 

یتی از در جمع ایخصیصهممکن است برای سنجش  گیریاندازهو متعاقباً اعتبار نتایج حاصل از مطالعه اطمینان داشت. ابزار  هاداده

 روازاین. دیگر از شواهد روایی برخوردار نباشد ایجامعهبرای سنجش همان خصیصه در  کهدرحالیشواهد روایی برخوردار باشد، 

قرار دهد. در  تأثیرو استفاده از آن، ممکن است نتایج مطالعه را تحت  گیریاندازهابزار  سنجیروان هایویژگیعدم آگاهی از 

و مقیاس پنج بعدی  45کنجکاوی و اکتشاف یپرسشنامه یشدهترجمه ینسخهقبلی، پژوهشگران روایی و پایایی  هایپژوهش

اما تاکنون ابزاری  ؛(4596؛ جمال آبادی، مرادی و شهاب زاده، 4594)رعیت دوست و همکاران، کردند تائیدکنجکاوی را بررسی و 

ی آن در بین ایرانیان بررس سنجیروان هایویژگیکه کنجکاوی درونی افراد را مورد ارزیابی قرار دهد به زبان فارسی ترجمه نشده و 

 سنجیروان هایویژگی تأییدیهشی است که با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و مطالعه حاضر، نخستین پژو روازایننشده است. 

                                                           
1 Five-dimensional curiosity 
2 Joyous exploration 
3 Deprivation sensitivity 
4 Stress tolerance 
5 Social curiosity 
6 Thrill-seeking 
7 Validity and Reliability 
8 Gómez Maureira & Kniestedt 
9 Birenbaum, Nasser-Abu Alhija, Shilton and etc 
10 Self-curiosity 
11 Intrapersonal curiosity 
12 Kashdan, Gallagher, Silvia  and etc 
13 Curiosity and Exploration Inventory 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 11

http://ijndibs.com/article-1-608-fa.html


 انو  همکار رعیت دوست                                                                                                          ......کنجکاوی مقیاس فارسی نسخه پایایی و روایی سیبرر

  

 

 541                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

پژوهشگران در پی پاسخگویی  درواقع. کندمیایرانی مطالعه  هاینمونهفارسی مقیاس کنجکاوی درون فردی را در جمعیت  ینسخه

 ؟گرددمی تائیدر و تکرا زبانفارسی هاینمونهبه این پرسش هستند که آیا روایی این مقیاس در 

 ژوهشپروش 

انجام  4599-94مقطعی در سال  صورتبهبود که  شناسیروشو از نوع مطالعات  تربزرگ یمطالعهپژوهش حاضر بخشی از یک 

نفر را برای تحلیل  500حداقل تعداد  ؛ که(4991)پیشنهاد کامری و لی برتکیهبرای این مطالعه با  موردنیازحجم نمونه پذیرفت. 

استان  غیردولتیو  یدولت یهادانشگاه یانمطالعه دانشجو ینا هاینمونه .در نظر گرفته شد کنندهمشارکت 563عاملی مناسب دانستند، 

یک تدا دو مرکز از میان هربه این شکل که اب .انتخاب شدند ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهروش  با استفاده از کهمازندران بودند 

دولتی آموزش عالی غیر مؤسساتدانشگاه فرهنگیان ، مراکز دانشگاه آزاد، مراکز دانشگاه پیام نور و  هایپردیسدولتی،  هایدانشگاهاز 

با کسب رضایت  گیرینمونهتصادفی انتخاب شدند، سپس با مراجعه به ده مرکز مذکور، عمل  صورتبهاستان مازندران 

 صورت گرفت. کنندگانمشارکت

بود. این مقیاس که اخیراً توسط لیتمن و  (InC) یفرداطالعات در این پژوهش مقیاس کنجکاوی درون  آوریجمعابزار 

تقریبا  4تقریبا همیشه و نمره 1نمره) ایچهاردرجهگویه دارد و با استفاده از طیف لیکرت  41طراحی شد،   (1049)همکاران

این مقیاس به  هایمؤلفه. نمره کنجکاوی درونی افراد از جمع نمرات دهدمی( کنجکاوی درون فردی را مورد ارزیابی قرار وقتهیچ

تمایل بیشتر به کاوش در  یدهندهنشان( که نمرات باال باشدمی 14نمره برابر با و حداکثر  41حداقل نمره برابر با ) آیدمیدست 

این مقیاس مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از  سنجیروان هایویژگیبا مشارکت بیش از هزار داوطلب  خویشتن فرد می باشد.

درصد  91 مجموعاًگرفته شدند که  در نظرامل تحلیل عاملی اکتشافی با روش عامل یابی محور اصلی و چرخش پرومکس، سه ع

در مورد  تأمل»، 40-9-1-4با گویه های « خود هایانگیزهدرک احساسات و . »کردندمیواریانس مشترک بین گویه ها را تبیین 

زش بودند که برا هاییعامل 41-9-6-5با گویه های « کاوش در هویت و اهداف فرد»و  44-4-3-1با گویه های « ی فردگذشته

(. ضریب پایایی P ،93/0=CFI ،99/1=/df1x ،04/0=RMSEA<04/0داشتند )ی با مدل سه عاملی کنجکاوی درون فردی قبولقابل

این مقیاس تاکنون به زبان فارسی . (1049)لیتمن و همکاران، گزارش شد 91/0و  99/0به ترتیب  واصلیاین مقیاس در مطالعه اولیه 

ابزار و مطابق با  مؤلفاجازه از  (، مقیاس کنجکاوی درون فردی با کسبPilot) یمقدمات ایمطالعهترجمه نشده است. لذا در 

از نگاه آن مورد بررسی قرار گرفت.  5و محتوایی 1به زبان فارسی ترجمه شد و روایی صوری (4IQOLAمشخص )پروتکلی 

 فرهنگی ترجمه و انطباق یپروسه است؛ اول آنکه ضروری مرحله دو مقیاس طی شدن هر ترجمه برای (4994)بولینگر و همکاران

 مادری زبان که مترجم دو اول مرحله در جهت همین ارزیابی گردد. به آن پایایی و روایی سپس و گیرد محتوای مقیاس صورت

 یک در و کرده ترجمه فارسی به زبان را ابزار مستقل طوربه نداشتند کنجکاوی درون فردی مقیاس با آشنایی و بود فارسی هاآن

                                                           
1 International Quality of Life Assessment 
2 Face validity 
3 Content validity 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 11

http://ijndibs.com/article-1-608-fa.html


 انو  همکار رعیت دوست                                                                                                          ......کنجکاوی مقیاس فارسی نسخه پایایی و روایی سیبرر

  

 

 543                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 ترجمه ابهام و تناسب عدم دشواری، میزان دیگری یجلسه طی در. رسیدند توافق به واحد ترجمه یک روی بر اندیشیهم جلسه

 واحد ترجمه یک سر بر درنهایت. گرفت قرار موردبازنگری هاآیتم از بعضی ترجمه و گذاشته بحث به مترجمین و محققین اتفاقبه

 وریص روایی بررسی جهت کنجکاوی درون فردی مقیاس فارسی نسخه شکل بدین. پذیرفت صورت توافق مقیاس، گویه 41 از

هدف و شواهد روایی محتوایی  یجامعه کنندگانمشارکتگردید. در مرحله دوم، شواهد روایی صوری ابزار به کمک ده نفر از  آماده

بودند و حداقل هشت  هادانشگاه علمیهیئتمتخصص روانشناسی که عضو  44و به کمک  4ده از شاخص روایی محتواابزار با استفا

ن مقیاس کنجکاوی درو یشدهترجمهنسخه  صورتبدینروانشناسی را داشتند مطالعه شد و  یرشتهتدریس دروس  یسابقهسال 

 فردی برای بررسی روایی و پایایی آماده گردید.

تحلیل عاملی اکتشافی با تحلیل همبستگی بین گویه ها بررسی شد و  ،1بردارینمونهآزمون کفایت پس از ، هادادهحلیل برای ت

ا قرار گرفت. مطابق ب مورداستفادهزیربنایی کنجکاوی درون فردی  یهاعاملبرای شناسایی  1واریمکسو چرخش  5اصلی هایمؤلفه

گرفته شد. متعاقب  در نظربرای بارهای عاملی  1/0و نقطه برش  هاعاملاز یک برای  تربزرگ 3یژهیومقادیر  (4960)پیشنهاد کیسر

، (GFIبرازش )نیکویی  هایشاخص( و 1xدو )و با استفاده از آماره کای  9با روش بیشینه درست نمایی 6آن نیکویی برازش مدل

 CFIو  GFI هایشاخص کهیهنگام( مطالعه شد. RMSEA) بیتقر( و جذر برآورد واریانس خطای CFI) یقیتطببرازش 

باشد از برازش مطلوب  3تا  4بین  4کای دو به درجات آزادی یآمارهو نسبت  4/0از  ترکوچک RMSEA، شاخص 9/0از  تربزرگ

همسانی درونی مقیاس با روش آلفای کرونباخ محاسبه  نیز بررسی شد و هاعاملبستگی بین هم .(4593)هومن، مدل حکایت دارد

 تحلیل شدند. Lisrel8.8و  SPSS17آماری  افزارهاینرمبا  هاداده یهیکلگردید. 

 هایافته

سن  نیانگیمدختر بودند. دانشجویان  هانمونهدرصد  11دانشجویان پسر و  هانمونه %34در پژوهش،  کنندهشرکتنفر  563از بین 

 11تا  44از دانشجویان  درصد 63 سال بود. 64و  44 بترتی به هاآن سن حداکثر و حداقل و سال 95/11(±91/1برابر با ) هانمونه

در مقطع  کنندگانمشارکت درصد 99 سن داشتند. سال 14ساله بودند. سایر دانشجوها بیشتر از  19تا  15 هاآناز  درصد 15ساله و 

را  هانمونهدرصد از  64 نی. همچنکردندمی لیمقاطع تحص گریدر د نیریارشد و سا یدر مقطع کارشناس هاآن درصد 46 ،یاسکارشن

 دادند.تشکیل  شاغلغیر  انیدانشجو

(، تحلیل عاملی مقیاس AveScore-II ،91/0=AveCVI-S=99/5ابزار )آمدن شواهد روایی صوری و محتوایی  به دستپس از 

( و KMO) بردارینمونه( انجام شد. شاخص کفایت PCA) یاصل هایمؤلفهدی با استفاده از روش تحلیل کنجکاوی درون فر

                                                           
1 Content Validity Index 
2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy 
3 Principal component analysis 
4 Varimax rotation 
5 Eigenvalues 
6 Goodness of fit of model 
7 Maximum Likelihood 
8  x2/df 
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 546                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

گرفتن مقادیر ویژه باالتر از  در نظر(. با P<004/0آمد )به دست  66با درجه آزادی  4151و  43/0آزمون کرویت بارتلت به ترتیب 

 65/4، 13/1نیز به ترتیب  هاعاملی س را تبیین کردند؛ مقادیر ویژهدرصد واریان 46/39یک، سه عامل شناسایی شدند که درمجموع 

 .اندشدهدادهنشان  4آمدند. این سه عامل در نمودار به دست 04/4و 

 ی مقیاس کنجکاوی درون فردیهاعاملنمودار اسکری . 1نمودار

 45/0تا  14/0و بارهای عاملی آن بین  درصد واریانس را تبیین کرد 90/14، عامل اول پس از تحلیل عاملی با چرخش واریمکس

 41/0تا  69/0درصد بود و بارهای عاملی آن بین  16/49عامل دوم برابر با  یشده(. واریانس تبیین 44-9-4-3-1گویه های بودند )

تا  35/0درصد واریانس را تبیین کرد و بارهای عاملی آن بین  49/44درنهایت عامل سوم  ؛ و(40-9-1گویه های آمدند )به دست 

 تواندمی تأییدیتحلیل عاملی  ازآنجاکه(. 14/0دارد )در مرز نقطه برش قرار  9(.  بار عاملی گویه 41-6-5-4گویه های بودند ) 99/0

حفظ یا حذف این  در مورد گیریتصمیماطالعات ارزشمندی در مورد ضرایب مسیر گویه ها و برازش مدل در اختیار قرار دهد، 

)لیتمن و بار عاملی مناسبی داشت 4، عامل دوم که در مطالعه اصلی بر گویهعالوهبهدی مطالعه موکول شد. بع یمرحلهگویه به 

شان نداد. مقادیر بارهای عاملی گویه های مقیاس کنجکاوی درون ، در این مطالعه بار عاملی مناسبی بر این گویه ن(1049همکاران، 

 است. شدهگزارش 1فردی در جدول

 (n=563) واریمکسو چرخش  یاصل هایمؤلفه یلبا تحلمقیاس کنجکاوی درون فردی  یاکتشاف یعاملبارهای . 1جدول

 گویه ها

 *هاعامل

عامل 

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

   96/0 (1گویه) بود یمن چه شکل یرا انتخاب کرده بودم، زندگ یمتفاوت هایراهگر که ا کنممیبا خود تصور 

   44/0 (3گویه) کنممیکه ممکن بود داشته باشم فکر  یگرید هایانتخاب یدرباره

   39/0 (4گویه) استبد بوده  یاچقدر خوب  یمن در زندگ هایتصمیمکه  کنممیفکر  ینبه ا

   14/0 (9گویه) کنممیفکر  گویندمیآنچه درباره من درباره اعمال خود و 

   45/0 (44گویه) شدیمن اکنون چه طور م ی، زندگگرفتممی یگرید یماتتصم درگذشتهکه اگر  کنممیفکر  ینبه ا

  69/0  (1گویه) کنممیخود فکر  وجودی یلدل به

  41/0  (9یستم؟)گویهکه ک دانممی واقعاً یاآ، پرسممیاز خود 

  45/0  (40یستم؟)گویه: من کپرسممیاز خودم 

 99/0   (4گویه) کنممیدارم فکر  یکه در زندگ یدر مورد هدف

 64/0   (5گویه) دارم یبفهمم که چه احساس کنممی یسع

 35/0   (6گویه) کنماحساساتم را درک  منشأ کنممی یسع

 64/0   (41گویه) کنم یرو تفس یلتحل را گویممی یا دهممیآنچه انجام  یلدال کنممی یسع
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 549                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 .باشندمی« کاوش در هویت و اهداف فرد»و « خود هایانگیزهدرک احساسات و »، «ی فرددر مورد گذشته تأمل»ی اول تا سوم به ترتیب: هاعامل*

از عامل  4و  با انتقال گویه تأییدیقبلی پژوهش، برازش مدل سه عاملی با استفاده از تحلیل عاملی  یمرحلهی هایافتهبا توجه به 

مدل حکایت داشت؛ اما برای برازش بهتر مدل  قبولقابلمطالعه گردید که نتایج از برازش  9دوم به سوم و همچنین حفظ گویه

( حذف گردد و برازش 94/0باال ) ماندهباقی( و واریانس خطای 51/0) فیضعبا توجه به ضریب مسیر  9پیشنهاد گردید که گویه

 مورد مطالعه قرار گیرد. این بار مقدار مجدداًنیکویی برازش  هایشاخصمقیاس کنجکاوی درون فردی با استفاده از  یشدهبهینهمدل 

 به دست 9/0برابر با  RMSEAو شاخص  91/0ر با ب، شاخص نیکویی برازش برا45/1برابر با  کای دو به درجات آزادی یآماره

به این صورت بود که ضریب همبستگی بین عامل اول  هاعاملکایت دارد. همبستگی بین ح شدهبهینهآمد که از برازش مناسب مدل 

آمدند که  به دست 36/0و  54/0ی اول و سوم به ترتیب برابر با هاعاملو ضرایب همبستگی بین عامل دوم با  94/0و سوم برابر با 

نیکویی  هایشاخصو سایر مقادیر  4فردی در شکلمقیاس کنجکاوی درون  یشدهنهیبهمعنادار بودند. مدل  P<03/0در سطح 

 .اندشدهدادهنشان  1برازش در جدول

 (n=563) شدهبهینهنیکویی برازش برای مدل سه عاملی مقیاس کنجکاوی درون فردی و مدل سه عاملی  هایشاخص. 2جدول

 *مدل شاخص

 شدهبهینهسه عاملی  سه عاملی

(df)2x **(34 )9/433 **(14)54/446 

GFI 95/0 91/0 

AGFI 49/0 94/0 

CFI 96/0 99/0 

NFI 91/0 93/0 

SRMR 06/0 06/0 

(93%)RMSEA 09/0 09/0 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nd
ib

s.
co

m
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             7 / 11

http://ijndibs.com/article-1-608-fa.html


 انو  همکار رعیت دوست                                                                                                          ......کنجکاوی مقیاس فارسی نسخه پایایی و روایی سیبرر

  

 

 544                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

ی باشد؛ م اصلی و با استفاده از چرخش واریمکس یمؤلفه*مدل سه عاملی برگرفته از نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش تحلیل 

نشان  4طی داشت. همچنین بجای عامل دوم، عامل سوم بار عاملی مناسبی بر گویهبار عاملی متوس 9 در این مدل عام اول بر گویه

سه عاملی  شنهادی تحلیل عاملی  برگرفته شدهبهینهداد. مدل  صالحات پی سوم همچنا شدهبهینهبود. در مدل  تأییدیاز ا ن بر عامل 

 است. شدهگرفتهدر نظر  P< 04/0سطح معناداری ** ( حذف گردید. 51/0) پایینبه دلیل ضریب مسیر  9بار داشته و گویه 4گویه

 یدرون فرد یکنجکاو اسیمق یشدهبهینهمدل  .1شکل 

ستگی گویه های مقیاس کنجکاوی درون فردی با  سطح  66/0تا  19/0کل مقیاس بین  ینمرهضرایب همب معنادار   P<04/0و در 

 است. شدهدادهنشان  5بودند. ضرایب همبستگی پیرسونی در جدول

 (n=563) مقیاستوصیفی و ضرایب همبستگی بین گویه ها و نمره کل  هایویژگی. 5دولج

 ضریب همبستگی انحراف استاندارد() میانگین گویه ضریب همبستگی انحراف استاندارد() میانگین گویه

4 (45/±0)14/5 36/0 9 (99/±0)61/1 66/0 

1 (90/±0)94/1 65/0 4 (90/±0)99/1 66/0 

5 (41/±0)00/5 64/0 9 (90/±0)46/1 19/0 

1 (96/±0)63/1 64/0 40 (00/±4)19/1 63/0 

3 (91/±0)45/1 64/0 44 (95/±0)94/1 39/0 

6 (49/±0)45/1 60/0 41 (49/±0)44/1 34/0 

 پررنگ شدند. P<04/0دو دامنه و در سطح معناداری  صورتبهضرایب همبستگی پیرسونی 

ی اول هااملعی گویه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. ضرایب پایایی پایایی این مقیاس از طریق همسانی درون

 43/0آمد و ضریب پایایی کل مقیاس کنجکاوی درون فردی نیز برابر با  به دست 90/0و  40/0، 99/0تا سوم به ترتیب برابر با 
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 549                                                                                                                     1011دوره ششم، شماره پنجاه و پنجم، سال  مجله پیشرفت های نوين در علوم رفتاری،

 یمهترجنسخه  قبولقابل، حکایت از روایی و اعتبار کاررفتهبه هایآزموناز  آمدهدستبهمحاسبه شد. درمجموع نتایج مختلف 

 مقیاس کنجکاوی درون فردی دارند.

 گیرینتیجه

استفاده از آن، برخورداری از شواهد روایی و اعتبار می باشد. در این پژوهش  منظوربه گیریاندازهمهم هر ابزار  هایویژگییکی از 

فارسی  ینسخهنجکاوی درون فردی مطالعه شد. نتایج بررسی شواهد روایی صوری فارسی مقیاس ک ینسخه سنجیروان هایویژگی

، گویه های این مقیاس ضمن ساده و گویا بودن، با کنندگانمشارکتمقیاس کنجکاوی درون فردی حکایت از آن داشت که از نگاه 

رسی مقدماتی روایی ابزار حاضر، شواهد روایی ارتباط خوبی دارد. عالوه بر این، در بر« کنجکاوی افراد در مورد خودشان»مفهوم 

ی نشان داد که گویه های نسخه فارسی مقیاس کنجکاو هایافتهمحتوایی مقیاس نیز با استفاده از شاخص روایی محتوا مطالعه گردید؛ 

 توانمی بنابراین؛ دهدمیمورد ارزیابی قرار  خوبیبهخود را  موردنظرروانشناسی، محتوای  یباتجربهدرون فردی از نگاه متخصصان 

 نتیجه گرفت که این ابزار از روایی صوری و محتوایی الزم برخوردار می باشد.

شناسایی عوامل و بررسی ساختار درونی این مقیاس در دو مرحله مطالعه  باهدفمقیاس کنجکاوی درون فردی  یسازهروایی 

ی اصلی مقیاس و با به حداکثر رساندن چرخش، تمام هاعاملتحلیل گردید. نخست از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد تا با 

شدند که واریانس کل گویه ها تا حد مناسبی تبیین  نشان داد هایافته؛ (4593)مایرز و رضایی، واریانس در گویه ها تحلیل گردد

توزیع گشتند که این  شدهکشفبر سه عامل  ایبهینه، به شکل عادالنه و ( و پس از استفاده از چرخش متعامد واریمکس39%)

ایج پژوهش نت ، برازش مدل مورد ارزیابی قرار گرفت. همسو باتأییدیموضوع مطلوب می باشد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی 

ی پژوهش را نشان داد؛ اما برخالف نتایج ایشان، برخی هادادهبرازش مدل، تناسب مدل با  هایشاخص، (1049)لیتمن و همکاران

 4بر گویه «خود هایانگیزهدرک احساسات و »بر گویه های متفاوتی بار عاملی داشتند. در این پژوهش عامل دوم با عنوان  هاعامل

 تیکاوش در هو» بار عاملی مناسبی نداشت؛ در عوض عامل سوم با عنوان« کنممیدارم فکر  یکه در زندگ یدر مورد هدف»با عبارت 

شابه، م طوربهمی باشد.  (1041)4فوق همسو با نتایج تویتس ییافتهبر این گویه از بار عاملی مناسبی برخوردار بود که  «و اهداف فرد

« نمکمیفکر  گویندمیدرباره اعمال خود و آنچه درباره من »با عبارت  9بر گویه (1049)عامل سوم که در پژوهش لیتمن و همکاران

در مراحل ابتدایی  «فرد یدر مورد گذشته تأمل»برخوردار نبود؛ تنها، عامل بار عاملی داشت، در این پژوهش از بار عاملی مناسبی 

 نییپابه دلیل ضریب مسیر  تأییدینشان داد که در مراحل بعدی تحلیل عاملی  9تحلیل عاملی اکتشافی بار عاملی ضعیفی بر گویه

ردید تا برازش مدل در بیشترین حالت تناسب ( از مدل سه عاملی مقیاس حذف گ94/0باال ) یماندهیباق( و واریانس خطای 51/0)

عبارتش، بیش از آنکه به کنجکاوی افراد در مورد خودشان  یدوبخشبا ساختار  9گویه رسدیمخود مورد بررسی قرار گیرد. به نظر 

این ابزار نشان داد که  یسنجروان هایویژگینتایج بررسی  درمجموع. (1006)رنر، مربوط باشد، با کنجکاوی اجتماعی تناظر دارد

 ار می باشد.برازش مطلوبی داشته و از شواهد روایی سازه برخورد هیگو 44با سه عامل و  شدهبهینهمدل 

                                                           
1 Thoits 
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 9/0توانایی  هایآزمونو برای دیگر  4/0هوش  هایآزمونداقل مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای که ح (4999)مطابق با کالین

، نتایج ارزیابی پایایی مقیاس کنجکاوی درون فردی با استفاده از همسانی درونی نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ دانستیم

ی ، با توجه به اعتبار و روایروازایناز اعتبار مناسبی برخوردار هستند.  بوده و ذکرشدهی سه گانه و مقیاس باالتر از میزان هاعامل

اده بالینی و میدانی خود استف هایپژوهشاز این مقیاس در  توانندمیو متخصصان  مندانعالقهابزار فوق و کوتاه و ملموس بودن آن، 

 کنند.

ابزارهایی بود که مفاهیم مشابهی را مورد  یشدههترجم ینسخهاین پژوهش، در دسترس نبودن  یهاتیمحدود نیتریجدیکی از 

ا محققان ب گرددمی. این محدودیت مانع از آن شد تا روایی همگرایی مقیاس نیز مطالعه گردد. لذا پیشنهاد دادندیمارزیابی قرار 

(، شواهد روایی همگرای AISC) 4ابزارهایی نظیر مقیاس نگرش و عالقه به خود کنجکاوی سنجیروان هایویژگیترجمه و بررسی 

 مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی یسازه. به هنگام بررسی روایی (1010)آسکیری و همکاران، این مقیاس را مورد مطالعه قرار دهند

ه است ؛ شایستساختیمهمبسته  باهمبرخی گویه ها را  یماندهیباق، به نظر رسید عوامل خارج از کنترلی واریانس خطای تأییدی

ی حاصله از هادادهی این مطالعه بر اساس هایافتهکشف و معرفی عوامل احتمالی انجام گردد. عالوه بر این  باهدفمطالعاتی 

لوب می باشد. مط بردهنام یجامعهبه  میتعمقابلصرفاً  روازاینتی و غیردولتی استان مازندران است و ی دولهادانشگاهدانشجویان 

 بیشتر انجام پذیرد. ینمونهقومی، اجتماعی و فرهنگی، پژوهشی با حجم  هایتفاوتگرفتن  در نظراست ضمن 

 منابع

 خالقیت فردی در رابطه کنجکاوی با بهزیستی  یاواسطهقش ن(. 4596) شهاب زاده صدیقهو  مرتضی ،مرادی ؛مونا ،یآبادجمال

 .504–199، (34)45 روانشناسان تحولی: روانشناسان ایرانی .و افسردگی یشناختروان

  ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم لیزرل )با اصالحات( افزارنرممعادالت ساختاری با کاربرد  یابیمدل(. 4593) یعل یدرحهومن .

 .)سمت( هادانشگاهانسانی 

 مقیاس پنج بعدی کنجکاوی  سنجیروان هایویژگیهنجاریابی و بررسی (. 4594) شیما ،حیدریو  رضا ،گلپور ؛مسعود ،رعیت دوست

 .دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، نامهیانپا در بین دانشجویان.
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1 Self-Curiosity Attitude-Interest Scale 
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