فصلنامه پژوهشهاي نوين روانشناختي
سال سيزدهم شماره  25زمستان 7931

اين پژوهش با هدف روانسنجي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي در دانشآموزان متوسطه دوم
انجام شد .روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و آزمون سازي بود .جامعه آماري اين پژوهش
شامل دانشآموزان دختر و پسر متوسطه دوم استان کهگيلويه و بويراحمد در مقطع متوسطه دوم
شامل پايههاي دهم ،يازدهم و پيش دانشگاهي به تعداد  60453نفر در سال تحصيلي 7633-7631
بود .نمونه پژوهش شامل  7055دانشآموز ،با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي
انتخاب شدند و پرسشنامه اشتياق تحصيلي را تکميل نمودند .براي تجزيه و تحليل دادهها از آمار
توصيفي تحليل عامل تأييدي و روشهاي متعارف آزمونسازي تعيين روايي ،پايايي) استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد ضريب آلفاي کرونباخ کل مقياس و خردهمقياسها از پايايي خوبي برخوردار
بوده همچنين مقياس به روش دو نيمه کردن و فرمهاي موازي و همساني دروني پايايي قابل قبولي
داشته است .نتايج تحليل عاملي بهروش تحليل به مؤلفههاي اصلي و چرخش واريماکس سه عامل
(انرژي ،تعهد و جذب) را نشان داد .نتايج تحليل عاملي تأييدي نيز نشان داد همه شاخصهاي
نيکويي برازش ،مدل را تأييد نموده است .لذا ميتوان بيان داشت نسخه فارسي مقياس اشتياق
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تحصيلي اسکافيلي ،خصوصيات روانسنجي رضايت بخشي در جامعه ايران را دارد ،و در موقعيتهاي
مختلف تربيتي و پژوهشي قابل استفاده است.
 :اشتياق تحصيلي؛ تحليل عامل تأييدي؛ دانشآموزان

يکي از اهداف مهم نظامهاي تعليم و تربيت مدرن پرورش افرادي است که قادر باشند بر
مسايل و مـشکالتشان در زنـدگي روزمـره در محيط اجتماعي بـه آساني غلبه کـنند،
دانشآموزان بهعنوان رکن اساسي نظام آموزشي در دستيابي به اهداف نظام آموزشي نقش و
جايگاه ويژهاي دارند .توجه به اين قشر از جامعه از لحاظ آموزشي و تربيتي ،شکوفايي هرچه
بيشتر نظام آموزشي و تربيتي را موجب ميگردد .لذا آنچه در فرايند يادگيري از اهميت
اساسي برخوردار است فراهم آوردن شرايط يادگيري و موقعيت يادگيري بهگونهاي است که
بهترين دستاوردها حاصل آيد (حسيني .)7631 ،نتايج مطالعات نشان ميدهد که عوامل
مختلفي از جمله فقر حمايت عاطفي ،تعللورزي ،خودکارآمدي پايين ،نداشتن انرژي ،افت
تحصيلي ،انعطافناپذيري رفتاري ،کمالگرايي ،ترس از ارزيابي منفي مانع از پيشرفت
0
تحصيلي دانشآموزان ميشود (پيترنين ،ساني .)0574 ،7در اين زمينه نقش اشتياق تحصيلي
که شامل مقولههاي جذب ،نيرومندي و وقف تحصيلشان بهخوبي واضح است ،چرا که
دانشآموزان با عملکرد تحصيلي بهتر ،انگيزه پيشرفت باالتر و خالقيت بهتر نتيجهاش
پويايي و پيشرفت جامعه است ،که اين مهم ،جهت يافتن علل و عوامل زمينهاي مداخلهکننده
دراين متغيرها براي هرجامعه و پژوهشگري ارزشمند خواهد بود (دويک و لگت.)0551 ،6
لذا گفتگو درباره اشتياق تحصيلي دانشآموزان ،روشنگر برخي از ديدگاههاي مختلف در
مورد اشتياق است ،بهطوري که بـرخي از معلمان ،رفـتار دانشآموزان را از ديدگاه رفـتاري و
محيطي بررسي مي کنند ،و برخي به نقش عامل دروني و برخي از ديدگاه شناختي به رفـتار
2- Academic Engagement
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1- Pietarinen & Soini
3- Dweck & Leggett

دانشآموز ميپردازد (رودرجز و بوناکيديس .)0574 ،7اين مطلب نشان ميدهد الگوهاي
انگيزشي متفاوتي وجود دارند که الزم است معلمان درباره نظريههاي اشتياق تحصيلي،
چرايي و چگونگي اشتياق تحصيلي بينديشند ،تا رفتار خود را در مدرسه هدايت کنند .رفتار
دانشآموز نيز نشان ميدهد که اشتياق خصيصه مهمي است که همه فعاليتهاي آنان را
تحت تأثير قرار ميدهد (آونگ ،هاشيم و ساني .)0553 ،0بسياري ازدانشآموزان عليرغم
اينکه ساعتها وقت خود را براي خواندن درسها صرف ميکنند ،ولي امتحانات و پرسشهاي
شفاهي درکالس و ساير آزمونها نتيجه دلخواه را کسب نميکند و اين مسئله براي اوليا و
خود دانشآموز قابل تحمل نميباشد (نفر و وحيدنيا .)7636 ،براي پيدا کردن علل مشکل
نميتوان به يک علت بسنده کرد ،زيرا پديدههاي تربيتي همانند يک زنجيره با يکديگر پيوند
دارند و در بهوجود آمدن يک مشکل دخيل هستند ،بنابراين براي يافتن علل افت تحصيلي
بايد مسايل گوناگون مورد بررسي قرار گيرد ،که عدم اشتياق تحصيلي يکي از مهمترين علل
افت تحصيلي است (اسکينر ،فورر ،مارچند و کيندرمن.)0553 ،6
اشتياق تحصيلي به ميزان انرژي که يک فراگير براي انجام کارهاي تحصيلي خود
صرف ميکنند و نيز ميزان اثربخشي و کارايي حاصل شده ،اطالق ميشود (اسکافيلي،
مارتينز ،پينتو ،ساالنوا و بکر .)0553 ،4دانشآموزاني که اشتياق تحصيلي داشته باشند ،توجه
و تمرکز بيشتري بر مسايل و موضوعات مورد هدف يادگيري دارند ،به قوانين و مقررات
مدرسه تعهد بيشتري نشان مـيدهند ،از انـجام رفتارهاي ناسازگارانـه و نامطلوب اجتناب
ميکنند و در آزمونها عملکرد بهتري دارند (اسکافيلي و همکاران ..)0553 ،اشتياق تحصيلي
از ديدگاه (اسکافيلي و همکاران )0553 ،داراي سه بعد( ،انرژي )0شوق داشتن به تحصيل،
وقف 3تحصيل شدن و (جذب )1مجذوب به تحصيل شدن ميباشد .ويژگي برجسته جذب که
به تمرکز و غرق شدن در فعاليتهاي تحصيلي اشاره دارد ،اين است که وقت براي فرگير
سريع ميگيرد ،بهطوري که فرد گذر زمان را تشخيص نميدهد و به سختي مـيتواند از کار
2- Awang-Hashim, & Sani
4- Schaufli، Martinez, Pinto, Salanova & Bakker
6- Dedication

1- Rodríguez & Boutakidis
3- Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann
5- Vigor
7- Absorption
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خود جدا شـود .بعد نيرومندي ،به سطوح باالي انرژي و خاصيت ارتجاعي بودن ذهن فرگير
انجام اموري که دانشآموز طي آن ،تالش قابل مالحظهاي درانجام تـکاليف خود نشان
ميدهد ،اشاره دارد (اسکافيلي و بکر .)0551 ،7و سومين مؤلفه اشتياق تحصيلي از ديدگاه
اسکافيلي ،وقف خود درفعاليت تحصيلي است که با درگيري شديد رواني شخص نسبت به
وظايف تحصيلي مشخص مي شود ،اين بعد نوعي وابستگي تحصيلي است ،و بهعنوان
درجهاي که فرد از لحاظ رواني خود را وابسته و متعهد به امور تحصيلي ميداند ،تعريف شده
است .در مدل رومبرگر والرسون )0553( 0اشتياق با دو مؤلفه تحصيلي و اجتماعي که
درسازگاري تحصيلي نقش دارند ،مشخص ميشود .در اين مدل اشتياق تحصيلي شامل
نـگرشهاي دانشآموز نسبت به مدرسه ،توانايي برآورده کردن انتظارات عملکرد است.
مدلهاي اندازهگيري مختلف از اشتياق تحصيلي ،بازتابي از وجود تفاوت در چگونگي تعريف
اين ساختار توسط محققان است .بهعنوان مثال ،برخي محققان ،مقياسهايي براي سنجش
اشتياق بهصورت ساختاري يکپارچه گسترش دادهاند ،مانند بسته بررسي اشتياق تحصيلي
دانشآموزان در سطح دبيرستان (يازي ،ميتز ،)0551 ،6مقياس اشتياق با پروفايل موفقيت در
مدرسه (برون و ريچمن )0553 ،4و بسته ارزيابي روجستر براي مدارس (ولبورن وکنل،0
 .)0570درحاليکه اين ابزارهاي يکپارچه از اشتياق به محققان اجازه ميدهد يک تصوير
کلي از ابزارهاي اندازهگيري اشتياق بهدست آوردند ،برخي ازمحققان از دو عنصر (رفتاري و
هيجاني) را براي سنجش اشتياق به مدرسه برگزيدند (فين ،0575 ،3مارکز )0575 ،1و برخي
عنصرشناختي و رفتاري را توسعه دادند (مارتين .)0551 ،3در مدل سالما و آرو )0570( ،3يک
بعد از اشتياق تحصيلي که اشتياق نيرمندي (انرژي) است به آن پرداخته شده است ،در
مقياس وانگ و والکز ( )0576دو بعد از اشتياق تحصيلي اسکافيلي که شامل نيرومندي و
تعهد است مورد بررسي قرار گرفته است .اگرچه پژوهشگران مقياسهاي سنجش اشتياق را
توسعه بخشيدند ،اما تا سالهاي اخير ،اشتياق تحصيلي به صورت تک بعدي و يا دو بعدي
مورد سنجش قرار داده شدند (کنل و ولبورن ،)0553 ،و تمام ابعاد سنجش مقياسهاي اشتياق
2- Rumberger & Larson
4- Bowen, & Richman
6- Finn
8- Martin
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1- Schaufli, & Bakker
3- Yazzie-Mintz
5- Wellborn, & Connell
7- Marks

اشتياق تحصيلي مورد هنجاريابي قرار نگرفتند ،عناصر اشتياق تحصيلي به تنهايي عمل
نميکنند ،بلکه آنها بهصورت درهم آميخته قابل درک هستند .بهطوري که اسکافيلي و
همکاران ( )0553رويکردهاي تعاملي در بين سه مؤلفه نيرومندي ،وقف به تحصيل و جذب
را پيشنهاد نمودند که در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان اثرات درازمدت دارند .و نيز نبود
اطالعات کافي درباره وضعيت دانشآموزان ايراني (مقطع متوسطه دوم) در خصوص ابعاد
سه گانه اشتياق تحصيلي اسکافيلي ،پرداختن به موضوع پژوهش حاضر از دو بعد حايز
اهميت دانست :از بعد نظري ،اشتياق بهعنوان مدل نظري اوليه براي فهم ترک تحصيل
(فايل )0575 ،و به عنوان نگرشي نويد بخش براي مداخالتي جهت کاهش ترک تحصيل پا
بـه عرصه وجود نهاد (زيمرمن .)0577 ،7عالوه بر اين اشتياق سنگ بناي تـالشهاي
اصالحگرايانه در دبيرستان است ،و بهعنوان فراسازه در زمينه تعليم و تربيت است که
بسياري از خطوط مجزاي تحقيقات (مانند انگيزش ،تعلق ،جو مدرسه) را تحت يک الگوي
مفهومي قرار ميدهد (فردريکز و همکاران .)0550 ،از بعد کاربردي يافتههاي اين پژوهش
ميتواند به فعاالن حوزه نظام تعليم و تربيت کمک نمايد تا به نقش اشتياق تحصيلي و
متغيرهاي آن در پژوهش حاضر نظري ويژه داشته و آموزش صحيح آنها را مد نظر قرار
دهند .با توجه به اهميت اشتياق تحصيلي در بين متغيرهاي مدرسه ،که هم برکيفيت شرايط
تحصيلي ،و هم بر پيشرفت تحصيلي و يادگيري عميق ،و مشکالت درون مدرسه و هم
بيرون مدرسه داللت ميکند ،و از طرفي با توجه به ضرورت اين امر و اينکه بخش قابل
توجهي از کشور ما را دانشآموزاني که جز حساسترين قشرهاي جامعه که در آينده چرخهاي
اقتصادي ،اجـتماعي ،سياسي را فرهنگي و اداري را بر را برعهده خواهند گرفت؛ تشکيل
ميدهند ،ضرورت دارد به رضايتمندي ،خودکارآمدي عمومي و تحصيلي و اشتياق به مدرسه
آنها توجه شود ،زيرا آنها بايد بتوانند از پس تکاليف تحصيلي و چالشهاي موجود در زندگي
بر آيند (آونگ ،هاشيم ،کالور و نومن ،)0570 ،0از آنجايي که مقطع دوم متوسطه راهي براي
ورود به مقاطع باالتر علمي محسوب مـيشوند و با توجه بـه نياز روز افزون جوامع بـه
نيروي متخصص سالم؛ عليالخصوص ،جامعه ايران بهدليل ميل به توسعه در سالهاي اخير
2- Awang-Hashim, Kaur, & Noman

1- Zimmerman
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توجه به اين موضوعات از هر لحاظ چون اقتصادي ،اجتماعي و سياسي و بينالمللي بسيار
سودرسان است (طاهرينسب .)7637 ،با بررسي مقياسهاي اشتياق تحصيلي در دانشآموزان،
و مطالعه پژوهشهاي پيشين دراين حوزه ،يک ضعف عمده در اين نوع مقياسها وجود دارد،
و آن کافي نبودن آيتمها براي سنجش روانسنجي مفهوم چند بعدي اشتياق تحصيلي بوده
است (زاهد ،کريمي يوسفي و معينيکيا .)7637 ،و در ادبيات پژوهشي کشور ما ،کمتر به آن
پرداخته شده است .يکي از ابزارهايي که براي پژوهش بهنظر ميرسد جامعيت بيشتري داشته
باشد ،مقياس اشتياق تحصيلي اسکافيلي و همکاران ( )0553است ،اين پرسشنامه داراي
71ماده است و سه خردهمقياس (انرژي شامل سواالت 7تا  ،3تعهد شامل سواالت  1تا  77و
جذب شامل سواالت  70تا  )71را در ميان دانشآموزان اندازهگيري ميکند .و براي محاسبه
روايي مقياس از روش تحليلگويه و تحليل عامل تأييدي براي خردهمقياسها استفاده شده
است ،که نتيجه بهدست آمده روايي باالي مقياس بوده است .همچنين نتيجه آلفاي کرونباخ
نيز نشان داد که اين مقياس از پايايي  5/37برخوردار بوده است .دويک و لگت )0553( ،7در
پژوهشي پايايي پرسشنامه اسکافيلي را با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي کل پرسشنامه
را  ./31بهدست آورده است .و اعتبار پرسشنامه با روش تحليل عاملي تاييدي شده که
شاخصهاي برازندگي تطبيقي ( )CRIو شاخص جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب
( )RMSEAبهترتيب برابر با  ./33و  ./53است که در حد قابل قبول است .با بررسي و مرور
پيشينه پژوهش ،تاکنون تحقيقات اندکي به روانسنجي پرسشنامههاي اشتياق تحصيلي در
نظام تعليم و تربيت پرداخته است .بنابراين ،در پژوهش حاضر نيز تالش شد تا با بهرهگيري
از روشهاي تحليل عاملي و بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه اشتياق تحصيلي
اسکافيلي و همکاران )0553( ،در نمونههاي ايراني بررسي گردد تا در صورت مناسب بودن
آن ،ابزار کارامدي در اختيار متخصصان اين حوزه قرار گيرد.

ازآنجايي که هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه اشتياق تحصيلي
است ،لذا پـژوهش حاضر توصيفي از نـوع همبستگي ،تـحليل عاملي (تأييدي و اکتشافي) و
1- Dweck & Leggett
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روشهاي متعارف آزمونسازي تعيين روايي ،پايايي و جداول نرم است .جامعه آماري شامل
دانشآموزان دختر و پسر متوسطه دوم استان کهگيلويه و بويراحمد درسال تحصيلي -7631
 7633است ،که براساس آمار اداره کل آموزش و پرورش استان بالغ بر 60453نفر ميباشند.
از جامعه فوق حجم نمونه بالغ بر 7055دانشآموز ،شامل  355نفر دختر ،و  355نفر پسر ،که
پايـه دهم 455دانـشآموز ،پايه يازدهم  455نفر و پايه دوازدهم (پيش دانـشگاهي) 455
دانشآموز با استفاده از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند .از مناطق
سيزدهگانه آموزش و پرورش استان 0 ،منطقه بهصورت تصادفي انتخاب شده و از هر منطقه
جهار دبيرستان (دو دبيرستان دخترانه و دو دبيرستان پسرانه) در مجموع  45کالس از 05
دبيرستان براي اجراي طرح انتخاب گرديد.
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي و همکاران ( )0553است،
اين پرسشنامه داراي 71ماده است که اين مادهها؛ سه خردهمقياس انرژي ،تعهد و جذب را
در ميان دانشآموزان اندازهگيري ميکنند .سواالت  0 ،4 ،6 ،0 ،7و  3مربوط به خردهمقياس
اشتياق انرژي ،سواالت  75 ،3 ،3 ،1و  77مربوط به خردهمقياس اتشتياق تعهد و سواالت
 73 ،70 ،74 ،76 ،70و  71مربوط به خردهمقياس اشتياق جذب هستند ،پاسخ تمام مادههاي
اين مقياس داراي نمرات ازهرگز( )7تا هميشه ( )3ميباشد .سازندگان اين مقياس پايايي کل
اشتياق را  ./16بهدست آوردند ،همساني دروني ابعاد پرسشنامه براي مقياس انرژي ./13
براي بعد وقف تحصيل شدن (تعهد)  ./37و براي بعد مجذوب تحصيل شدن  ./16محاسبه
شد .روايي صوري توسط کارشناسان مختلف اين حوزه تأييد شده است.
براي بکارگيري اين پرسشنامه در پژوهش حاضر ،ابتدا عبارات آن به فارسي ترجمه شده
و سپس دو نفر از اساتيد زبان انگليسي خواسته شد در مورد برگردان اين عبارات به فارسي و
سپس به انگليسي اظهارنظر نمايند .بعد از آن ،پرسشنامههاي تهيه شده در اختيار چهار نفر از
اساتيد روانشناسي و علوم تربيتي قرار گرفت ،آنها روايي محتوايي پرسشنامه را تأييد کردند.
براي اجرا پس از مجوز گرفتن از اداره کل آموزش و پرورش استان و حضور در مدارس ،با
ارايه توضيحات درباره اهداف پژوهش و کسب رضايت از آنها براي شرکت در پژوهش ،با در
اختيار گذاشتن پرسشنامهها ابتدا دادههاي دموگرافيک نظير :جنسيت ،سن ،پايه تحصيلي،
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رشته تحصيلي ،نوع مدرسه و محل سکونت مورد پرسش قرار گرفت و سپس پرسشنامه
اشتياق تحصيلي فردريکز به دانشآموزان ارايه شد و از آنها خواسته شد طبق دستورالعمل
هر پرسشنامه آنها را تکميل نمايند وتا حد امکان سوالها را بيجواب نگذارند .اين
پرسشنامهها بهطور گروهي اجرا شده و دانشآموزان پرسشنامهها را در يک جلسه تکميل
کردند .براي تجزيه و تحليل دادهها از آمارتوصيفي (اندازهگيري ميانگين ،انحراف معيار
متغيرها ،جداول ،رتبه درصدي t ،و  )zو آمار استنباطي (همبستگي ،تحليل عامل (تأييدي و
اکتشافي) و روشهاي متعارف آزمونسازي تعيين روايي ،پايايي و جداول نرم) استفاده شد.
براي انجام تحليلهاي آماري فوق از نرمافزارهاي  ،SPSS06و ايموس 7استفاده شد.

يافتههاي توصيفي پژوهش شامل ميانگين و انحراف معيار نمره کل اشتياق تحصيلي
اسکافيلي بهترتيب  37/06و  71/13بههمراه ميانگين و انحراف معيار خردهمقياسهاي
انرژي (03/37و ،)1/07تعهد (04/40و )3/40و جذب (03/41و )1/06در جدول ( )7را نشان
ميدهد.

اشتياق تحصيلي اسکافيلي
انرژي
تعهد
جذب

7055
7055
7055
7055

05
3
0
3

773
40
60
40

37/06
03/37
04/40
03/41

71/13
1/07
3/40
1/06

جدول ( )7ميانگين و انحراف معيار نمره اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي به همراه
خردهمقياسهاي آنها نشان ميدهد.
براي بررسي پايايي پرسشنامهها از روشهاي آلفاي کرونباخ ،دو نيمه کردن ،روش فرمهاي
موازي و همساني دروني استفاده شده که نتايج بهشرح ذيل آمده است.
1- Amos
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اشتياق تحصيلي اسکافيلي
انرژي
تعهد
جذب

7055
7055
7055
7055

71
71
71
71

5/333
5/377
5/137
5/135

جدول ( )0ضريب پايايي پرسشنامه اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي بههمراه خرده
مقياسهاي آنها با روش آلفاي کرانباخ را نشان ميدهد .ضرايب نشان ميدهد که هر دو
پرسشنامه از ضرايب پايايي خوبي در نمونه دانشآموزي برخوردار هستند.

71

اشتياق تحصيلي اسکافيلي

5/133

جدول ( )6ضريب پايايي پرسشنامه اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي با روش
دونيمه کردن را نشان مي دهد .ضرايب نشان ميدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب پايايي
خوبي در نمونه دانشآموزي برخوردار هستند.

اشتياق تحصيلي اسکافيلي

7055

71

5/35

جـدول ( )4ضريب پايايي پرسشنامه اشـتياق تحصيلي اسکافيلي با فرم موازي نشان
ميدهد .اين ضريب نشان ميدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب پايايي خوبي در نمونه
دانشآموزي برخوردار هستند.
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سوال7
سوال0
سوال6
سوال4
سوال0
سوال3
سوال1
سوال3
سوال3
سوال75
سوال77
سوال70
سوال76
سوال74
سوال70
سوال73
سوال71

5/343
5/343
5/330
5/367
5/036
5/370
5/433
5/333
5/365
5/347
5/350
5/303
5/075
5/406
5/035
5/304
5/037

جدول ( )0ضريب همبستگي نمره کل پرسشنامه اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي
را با تک تک سوالها نشان ميدهد .ضرايب نشان ميدهد که نمره کل پرسشنامه اشتياق
تحصيلي فردريکز و اسکافيلي با تک تک سواالتشان همبستگي بااليي دارند.
قبل از انجام تحليل عاملي اکتشافي ،بهمنظور حصول اطمينان از متناسب بودن نمونه
توجه به دو شاخص کفايت نمونهبرداري و معناداري ماتريس ،ضرورتي انکارناپذير است.

 01

KMO

5/370
3306/3
763
5/5557

آزمون کرويت بارتلت
درجه آزادي
سطح معناداري

جدول ( )3شاخص کفايت نمونهبرداري  5/370نشان ميدهد که نمونه فعلي براي تحليل
عاملي مناسب است .همچنين نتايج آزمون کرويت بارتلت نشان ميدهد که دادههاي پرسشنامه
اشتياق تحصيلي اسکافيلي براي تحليل عاملي مناسب در سطح  P<0.0001معنادار هستند.
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0
6
4
0
3
1
3
3
75
77
70
76
74
70
73
71

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5/400
5/436
5/037
5/033
5/063
5/053
5/037
5/376
5/367
5/157
5/011
5/433
5/634
5/075
5/067
5/000
5/477

 00

جدول ( )1ميزان اشتراک متغيرها يا واريانس کل با ميزان اشتراک عاملي متغيرها را
نشان ميدهد براي مثال  40/0درصد واريانس نمرات سوال اول واريانس عامل مشترک
است.

7
0
6
4
0
3
1
3
3
75
77
70
76
74
70
73
71

3/70
7/00
7/71
5/31
5/33
5/30
5/17
5/37
5/03
5/06
5/071
5/43
5/433
5/40
5/63
5/61
5/60

63/54
3/31
3/33
0/14
0/05
4/33
4/05
6/30
6/46
6/74
6/54
0/36
0/13
0/30
0/01
0/00
0/53

63/54
40/50
07/35
01/30
30/30
31/10
17/30
10/04
13/33
30/70
30/73
33
35/13
36/40
30/33
31/37
755

3/70
7/00
7/71

63/54
3/31
3/33

63/54
40/50
07/35

6/73
0/30
0/37

73/17
73/36
73/03

73/17
60/64
07/35

جدول ( )3مقدار ويژه و واريانس متناظر با عاملها را نشان ميدهد .در ستون مقدار
براي هر يک از عاملها در قالب مجموع واريانس تبيين شده برآورد ميشود .واريانس
تبيين شده برحسب درصدي از کل واريانس و درصد تجمعي است .مقدار ويژة هر عامل،
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نسبتي از واريانس کل متغيرهاست که توسط آن عامل تبيين ميشود .مقدار ويژه از طريق
مجموع مجذورات بارهاي عاملي مربوط به تمام متغيرها در آن عامل قابل محاسبه است ،از
اين رو مقادير ويژه ،اهميت اکتشافي عاملها را در ارتباط با متغيرها نشان ميدهد .پايين
بودن اين مقدار براي يک عامل به اين معني است که آن عامل نقش واريانس تبيين شدة
اندکي در تبيين واريانس متغيرها داشته است .در ستون مجموع مجذور بارهاي اسخراج
شده عاملهايي ارائه شده است که مقادير ويژة آنها بزرگتر از عدد يک باشد .ستون
مجموع مجذور بارهاي چرخش داده شده مجموعة مقادير عاملهاي استخراج شده بعد از
چرخش را نشان ميدهد .همچنانکه مشاهده ميشود سه عامل قابليت تبيين واريانسها را
دارند .اگر عاملهاي بهدست آمده را با روش واريماکس چرخش دهيم عاملهاي اول ،دوم
و سوم بهترتيب  73/1درصد 73/3 ،درصد و  73/0درصد از واريانس کل را در بردارند.

شکل ( )7تغييرات مقادير ويژه را در ارتباط با عاملها نشان ميدهد .اين نمودار براي
تعيين تعداد بهينه مؤلفهها بهکار ميرود .با توجه به اين نمودار مشاهده ميشود که از عامل
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سوم به بعد تغييرات مقدار ويژه کم ميشود ،پس ميتوان سه عامل را بهعنوان عوامل مهم
که بيشترين نقش را در تبيين واريانس دادهها دارند ،استخراج کرد.

3
6
75
0
7
3
4
3
70
73
77
0
70
71
76
1
74

5/334
5/314
5/303
5/303
5/343
5/340
5/347
5/307
5/307
5/373
5/370
5/015
5/003
5/000
5/437
5/431
5/610

-5/665
-5/660

-5/645

-5/603
5/634

5/673
-5/404

5/474
5/453
-5/454
5/431
5/603
5/655
5/351

جدول ( )3سهم متغيرها را در عاملها قبل از چرخش نشان ميدهد .اگر بارهاي عاملي
جلوي هر متغير را به توان دو رسانده و با هم جمع کنيم ،ارقام جدول ستون دوران يافته به
دست ميآيد .اين ضرايب از يکسو نشاندهندة توانايي عاملهاي تعيين شده در تبيين
واريانس متغيرهاي مورد مطالعه و از سويي ميتواند براي بررسي تناسب متغيرها براي تحليل
عاملي استفاده شود.
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4
0
6
3
0
7
1
74
70
73
71
76
70
75
3
77
3

5/164
5/176
5/334
5/346
5/043
5/064
5/473

5/653

5/644
5/663
5/153
5/337
5/337
5/030
5/006
5/064

5/635

5/630
5/131
5/145
5/156
5/316

جدول ( )75سهم متغيرها را در عاملها بعد از چرخش نشان ميدهد .هر متغير در
عاملي قرار ميگيرد که با آن عامل همبستگي باالي معنيداري داشته باشد .سوالت ،6 ،7
 3 ،1و  70با دو عامل همبستگي دارند ،بنابراين ،اين سواالت در زير عاملي قرار ميگيرند،
که بار معنادار بيشتري دارند .سوالت  6 ،7و  1در عامل يک ،سوال  70در عامل (مؤلفه) دو
و سوال  3در عامل سه قرار ميگيرند.
براي بررسي تحليل عاملي تأييدي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي از برازش مدل
استفاده شده است که نتايج مدل در زير آورده شده است:

 05

نتايج نشان داد که پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي از ساختار سه عاملي برخوردار
است و از سه عامل انرژي ،تعهد و جذب تشکيل شده است و مدل سه عاملي پرسشنامه از
برازش مطلوبي برخوردار است.
نتايج شاخصهاي برازش مدل سه عاملي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي در
جدول زير آورده شده است:

سه عاملي
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X2

df

TLI

IFI

CFI

RMSEA

1/750

773

5/331

5/331

5/331

5/517

نتايج مندرج در جدول باال نشان ميدهد که مدل سه عاملي برازش مطلوبي دارد .تمام
مقادير اوزان برآورد مدل معنادار هستند و هيچ يک از سواالت پرسشنامه نبايد حذف شوند.
هنجارهاي پرسشنامه اشتياق تحصيلي فردريکز از طريق ميانگين و انحراف معيار کل،
رتبه درصدي کل و نمره استاندارد کل برحسب نمره اشتياق تحصيلي مقياس ،جنسيت،
سکونت ،نوع مدرسه ،سن ،رشته تحصيلي ،و پايه تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت ،که نمره
کل اشتياق تحصيلي در جداول بهشرح ذيل آمده است:

اشتياق تحصيلي اسکافيلي

75
05
00
65
45
05
35
15
10
35
35
30
33

37/06

71/13

01
33
17
14
13
34
33
30
34
31
750/35
751
770

جدول ( )76رتبه درصدي نمره اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي به تفکيک دانش
آموزان پايه تحصلي دهم،يازدهم و دوازدهم نشان مي دهد.
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T

+6
+0
+7
5
-7
-0
-6

35
15
35
05
45
65
05

764/31
771/53
33/67
37/06
36/10
40/31
03/73

جدول ( )74نمره استاندارد ( )zو نمره  Tنمره اشتياق تحصيلي فردريکز و اسکافيلي
دانشآموزان را نشان ميدهد.

اين پژوهش با هدف بررسي ويژگيهاي روانسنجي و ساختار عاملي پرسشنامههاي اشتياق
تحصيلي اسکافيلي و همکاران ( )0553انجام گرفت .براي بررسي پايايي پرسشنامهها از
روشهاي آلفاي کرونباخ ،دونيمه کردن ،روش فرمهاي موازي و همساني دروني استفاده
شده که نتايج بهشرح ذيل آمده است .ضريب پايايي آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه اشتياق
تحصيلي اسکافيلي  ./333و خردهمقياسهاي اين پرسشنامه (انرژي ،تعهد و جذب) بهترتيب
 ./137 ،./377و  ./135بوده است که ضريب پايايي کل پرسشنامه و خردهمقياسها از پايايي
خوبي برخوردار بوده است اين نتيجه با يافتههاي دويک و لگنت ( ،)0551ژانگ و حان
( )0551و ساالنوا و همکاران ( )0553مطابقت دارد .همه خردهمقياسهاي پرسشنامه
اسکافيلي ضريب پايايي بسيارخوبي برخوردارند شايد دليل آن تأثيرپذيري کمتر از شرايط
محيطي و فرهنگي دانست .در اين راستا بهنظر ميرسد خردهمقياسهاي اشتياق تحصيلي
اسکافيلي نابسته به فرهنگ بوده است.
ضريب پايايي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي به روش فرمهاي موازي  ./035را
نشان ميدهد .اين ضريب نشان ميدهد که هر دو پرسشنامه از ضرايب پايايي خوبي در
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نمونه دانشآموزي برخوردار هستند .ضريب پايايي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي با
روش دونيمه کردن  ./133بهدست آمده است .ضريب نشان ميدهد که پرسشنامه از ضرايب
پايايي خوبي در نمونه دانشآموزي برخوردار هستند .براي بهدست آوردن پايايي از طريق
همساني دروني ،ضريب همبستگي نمره کل پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي را با تک
تک سوالها بهترتيب سواالت پرسشنامه از يک تا هفده ،./367 ،./330 ،./344 ،./343
 ./304 ،./035 ،./400 ،./075 ،./303 ،./350 ،./347،./365 ،./333 ،./433 ،./370 ،./030و
 ./037بهدست آمده است .ضرايب نشان ميدهد که نمره کل پرسشنامه اشتياق تحصيلي
اسکافيلي با تک تک سواالتشان همبستگي بااليي دارند .سوال هفت با  5/43و و سوال
هشت با  5/33داراي کمترين و بيشترين ضريب همبستگي است .قبل از انجام تحليل
عاملي اکتشافي ،بهمنظور حصول اطمينان از متناسب بودن نمونه توجه به دو شاخص کفايت
نمونهبرداري و معناداري ماتريس ،ضرورتي انکارناپذير است .در تحليل عاملي پرسشنامه
اشتياق تحصيلي اسکافيلي ،شاخص کفايت نمونهبرداري  5/370نشان ميدهد که نمونه
فعلي براي تحليل عاملي مناسب است .همچنين نتايج آزمون کرويت بارتلت نشان ميدهد
که دادههاي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي براي تحليل عاملي مناسب در سطح
 P<0.0001معنادار هستند .براي استخراج عوامل مکنون اشتياق تحصيلي اسکافيلي از
روش تحليل عامل اکتشافي استفاده شده است .نتايج تحليل عامل اکتشافي نشان داد که
پرسشنامه از سه عاملي انرژي ،تعهد و جذب تشکيل شده است .نتايج تحليل عاملي بهشيوه
چرخش مؤلفههاي اصلي عامل اول انرژي دوم تعهد و سوم جذب بهترتيب تبيينگر ،73/1
 73/3و 73/0درصد از واريانس کل را در بر دارند .در عامل انرژي سوال چهار داراي
بيشترين بار عاملي است که عبارتست از« :ميتوان بدون وقفه ،مدت زمان طوالني مطالعه
کنم» و کمترين بار عاملي به سوال هفت که عبارتست از« :مطالعه برايم ،چالشزا (مواجهه
با مساله) است» ميباشد .در عامل تعهد بيشترين بار عاملي به سوال ده که عبارتست از:
«من به مطالعه کردن افتخار ميکنم» و کمترين بار عامل به سوال هشت که عبارتست از:
«مطالعه کردن به من دلگرمي ميدهد» ميباشد .و در عامل جذب بيشترين بارعاملي به
سوال چهارده که عبارتست از« :وقتي مطالعه ميکنم ،از خود بيخود ميشوم» و کمترين
بارعاملي به سوال دوازده که عبارتست از« :هنگامي که مطالعه ميکنم ،هر چيز ديگري را
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فراموش ميکنم» ميباشد .همچنين براي بررسي روايي سازه پرسشنامه اشتياق تحصيلي
اسکافيلي از تحليل عاملي تأييدي به روش برازش مدل استفاده شده است نتايج نشان داد
که پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي از ساختار سه عاملي برخوردار است و از سه عامل
انرژي ،تعهد و جذب تشکيل شده است و مدل سه عاملي پرسشنامه از برازش مطلوبي
برخوردار است .اين نتيجه با يافتههاي دويک و همکاران ( )0551اعتبار پرسشنامه با روش
تحليل عوامل تأييدي محاسبه شده که شاخص برازندگي تطبيقي و شاخص مجذور ميانگين
مجذورات خطاي تقريب بهترتيب برابر با  5/33و  5/53بوده است که در حد قابل قبول قرار
دارند .هنجارهاي پرسشنامه اشتياق تحصيلي اسکافيلي از طريق ميانگين و انحراف معيار
کل ،رتبه درصدي کل و نمره استانداردکل برحسب نمره اشتياق تحصيلي مقياس ،جنسيت،
سکونت ،نوع مدرسه ،سن ،رشته تحصيلي ،و پايه تحصيلي مورد بررسي قرار گرفت .با توجه
به روايي قابل قبول مقياس اسکافيلي ( ،)0553از اين مقياس با در نظر گرفتن جداول نرم
يا هنجار مي توان در کل کشور استفاده نمود .در اين راستا گويه هاي مقياس اشتياق
تحصيلي اسکافيلي نابسته به فرهنگ بوده و در استان کهگيلويه و بويراحمد نيز روايي و
پايايي کافي دارد .بنابراين استفاده از مقياس اشتياق تحصيلي اسکافيلي توسط وزارت اموزش
و پرورش ،مراکز مشاوره ،مشاورين مدارس ،روانشناسان ،حتي برنامه آموزش خانواده در
مدارس و دانشگاه فرهنگيان پيشنهاد ميگردد .با توجه به اينکه اين پژوهش در مقطع
متوسطه دوم انجام گرديد ،پژوهشگران در آينده پژوهشهايي مشابه بر روي پايهها و مقاطع
تحصيلي ديگر انجام دهند ،همچنين اين پژوهش در سطح استان کهگيلويه و بويراحمد
انجام گرديد ،در پژوهشهاي بعدي بهمنظور قابليت تعميم نتايج مقياس اشتياق تحصيلي
فردريکز بهتر است پژوهشهاي مشابه در سطح ملي و کشوري انجام گردد.
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