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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ( )0220بود.
این مقیاس شامل  50سؤال است که سه مؤلفه نیرومندی ،جذب و وقف آزمودنیها را میسنجد .آزمودنیهای
پژوهش  931نفر از دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر خرمآباد در سال تحصیلی  539( 5961-61پسر و
 566دختر) بودند که با روش نمونهگیری طبقهای نسبی برحسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند .ابزار
مورداستفاده در این پژوهش مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ( )0220بود .برای بررسی روایی
مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدی به روش مؤلفههای اصلی و برای بررسی میزان پایایی مقیاس از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که با چرخش عاملها با روش اوبلیمین ،سه عامل
تأیید میشود .همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق عاملها انجام گرفت که نتایج این تحلیل نیز
این سه عامل را مورد تأیید قرار داد؛ بنابراین ،تعداد این عاملهای به دست آمده و نیز سؤاالتی که با این
عاملها بار عاملی باالیی داشتند تا حد زیادی با یافتههای مؤلفین این مقیاس همخوان بود .همچنین مشخص
شد که کل مقیاس و عاملهای آن از ضریب پایایی باالیی برخوردار بودند.

واژههای كلیدی :اشتیاق تحصیلی ،جذب ،نیرومندی ،وقف خود

 .1دانشیار گروه روانشناسی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایرانGhadampour.e@lu.ac.ir .
 .2استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.

 / 168فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة  ،92پاییز 1326

مقدمه
رشد و بالندگی هر جامعهای مرهون نظام آموزشی آن جامعه است .نظام آموزشی زمانی
میتواند کارآمد و موفق باشد که عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را در دورههای مختلف
موردتوجه قرار دهد .شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،رویکردی مناسب در جهت برنامهریزی ،توسعه و تکامل برنامههای آموزشی
ایجاد میکند تا بهوسیله آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هم برای توسعه آموزشی موردنظر
و هم برای دانشآموزان رقم زد .بیش از سه دهه از زمانی که پژوهشگران عالقهمند به امر
تعلیم و تربیت در تالش گسترده خود برای شناسایی عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی،
مفهوم اشتیاق را معرفی کردند ،میگذرد (قدمپور ،فرهادی و نقی بیرانوند .)5961 ،پژوهش
در مورد اشتیاق تحصیلی 5قدمتی طوالنیمدت دارد (نیومن )5665 0،و اکثر پژوهشگران آن
را یک حالت ذهنی درون فردی میدانند که فرد را درگیر فعالیتهای مدرسه میکند
(سکزنتمیهاالی)5662 ،9؛ همچنین پژوهش در مورد اشتیاق به مدرسه از زمانی شروع شد که
معلمان و مربیان نگران ترک تحصیل دانشآموزان ،انگیزه ضعیف و عدم درگیری
دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه بودند (آپلتون ،کریستنسون و فورالنگ .)0223 ،1اخیراً
عالقه زیادی به مطالعه اشتیاق به مدرسه و رابطه آن با احساسات دانشآموزان در ارتباط با
محیط اطراف خود وجود دارد (لیبی .)0221 ،1درواقع محیط آموزشی باعث میشود
یادگیرندگان به سمت اهداف ارزشمند آموزشی حرکت کنند (ارثنر ،جانس-سنپیه ،اکاس
و روز ،)0259 ،9در فعالیتهای تحصیلی مشارکت بیشتری داشته باشند (لی و لرنر)0255 ،0
و از بهزیستی و عملکرد تحصیلی باالیی برخوردار باشند (سیموس -مورتون و چن.)0226 ،3
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اشتیاق تحصیلی ،یکی از انواع اشتیاق است که به میزان انرژی که یک یادگیرنده برای
انجام کارهای تحصیلی خود صرف میکند و نیز به میزان اثربخشی و کارایی حاصلشده،
اطالق میشود (ماسالچ ،شافلی و لیتر .)0225 ،5اشتیاق تحصیلی در مطالعات
آموزشوپرورش ضروری است و حالتی بادوام در درون فرد است که باعث درگیری و
بهزیستی در فعالیتهای مدرسه میشود (اونیل ،لی بالنک و شافلی.)0255 ،0
اشتیاق تحصیلی معموالً بهعنوان ساختار انگیزشی به کار برده میشود که منعکسکننده
تعهد یادگیرنده نسبت به تحصیل است (لی و شوت0252 ،9؛ فریدریکس ،بلومنفیلد و
پاریس .)0221 ،1اشتیاق تحصیلی سازهای است که عملکرد تحصیلی را بهطور مثبت پیش-
بینی میکند (ساکلوفسک ،آستین ،مستوراز ،بیتون و اسبورن0250 ،1؛ لی و شوت.)0252 ،
در بررسیهایی که با دانشآموزان سنین متفاوت انجام شده است ،اشتیاق بهطور مثبت با
نمرات باال ،تسلط نسبت به محتوای درسی و مقابله موفقیتآمیز با موانع رابطه دارد (بریت،
مک کیبن ،گرینشارتریج ،بیکو ،بودین 9و همکاران .)0252 ،اشتیاق همچنین واکنشهای
احساسی و عاطفی بعد از یک عملکرد را تشدید میکند ،مخصوصاً پس از موفقیت،
احساسات را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد .اشتیاق به مدرسه بر سازگاری دانش-
آموزان در محیط تحصیلی تأثیر مثبت دارد (فریدریکس و همکاران .)0221 ،افزایش اشتیاق
به مدرسه نشاندهنده افزایش توجه به روانشناسی مثبت است که بر روی نقاط قوت و بهینه
انسان متمرکز است (سلیگمن 0و سکزنتیمیهاالی .)0222 ،همچنین افزایش اشتیاق به مدرسه
میتواند موفقیت تحصیلی باالتر ،بهزیستی و فرصتهای شغلی بهتر را پیشبینی کند (لی و
لرنر0255 ،؛ یوپادیایا و سالمال-آرو .)0259 ،3درحالیکه اختالفاتی در مورد تصور
پژوهشگران از مفهوم اشتیاق تحصیلی وجود دارد ،اما عمدتاً توافق بر آن است که این مفهوم
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به حالت عاطفی مثبت دانشآموزان نسبت به تحصیل و مدرسه اشاره دارد (فریدریکس و
همکاران0221 ،؛ وانگ و دگول .)0251 ،5شناخت مدرسه دربرگیرنده درک ارزش مدرسه
بهعنوان یک نهاد اجتماعی و وسیلهای برای تسهیل موفقیت شخصی است .بهعبارتدیگر،
دانشآموزان احساس میکنند که یادگیری در مدرسه ضروری است و اینکه آموزش در
مدرسه ابزاری برای دستیابی به اهداف شخصی ازجمله یادگیری (فین )5636 ،0و نتایج مرتبط
با پیشرفت و توسعه جوانان در ارتباط است (وانگ و پک.)0259 ،9
اشتیاق بیانگر حس تعلق دانشآموزان به مدرسه ،شناسایی مدرسه ،حس ارتباط با دیگران
و اشتیاق به انجام تکالیف درسی است .پژوهشگران آمریکای شمالی در دهه  5632اشتیاق
را شامل سه جز شناختی ،عاطفی و رفتاری میدانند (فریدریکس و همکاران0221 ،؛
جیمرسون 1و همکاران .)0229 ،جز شناختی به سرمایهگذاری دانشآموزان در تکالیف
مدرسه و همچنین اندیشه و تمایل به یادگیری و تالش برای یادگیری ،اشاره دارد (آپلتون و
همکاران .)0223 ،جز عاطفی به لذت بردن دانشآموز و عالقه به چالشهای مربوط به
مدرسه و تمایل به انجام تکالیف مدرسه اشاره دارد (آپلتون و همکاران0223 ،؛ جیمرسون و
همکاران )0229 ،و درنهایت جز رفتاری مدرسه به تالشهای دانشآموزان و حرکات آنان
که مطابق با قوانین مدرسه باشند ،اشاره دارد (آپلتون و همکاران0223 ،؛ جیمرسون و
همکاران .) 0229 ،این اجزای مختلف ،اشتیاق به مدرسه را توصیف میکنند و با یکدیگر
همپوشانی دارند (فریدریکس و همکاران)0221 ،؛ بنابراین اشتیاق به مدرسه میتواند بهعنوان
یک ساختار چندبعدی شامل شناخت ،انگیزش و رفتار دانشآموزان موردمطالعه قرار بگیرد
(کارتر ،رشلی ،الولیس ،آپلتون و تامپسون .)0250 ،1یک از محدودیتهای مطالعات پیشین
این است که اشتیاق را بهعنوان یک سازه عمومی بدون ابعاد آن در نظر میگرفتند .درواقع
برخی مطالعات دیگر یک جز یا ترکیبی از دو جز را بررسی کردهاند که مطالعه ابعاد مختلف

1. Wang & Degol
2. Finn
3. Peck
4. Jimerson
5. Carter, Reschly, Lovelace, Appleton & Thompson
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اشتیاق ،بینشی را نسبت به اشتیاق و ابعاد آن در مورد نگرشهای مربوط به مدرسه در سه بعد
نشان میدهند (لی و لرنر.)0255 ،
رویکرد دیگری در اروپا ،اشتیاق را موردبررسی قرار داده است و اشتیاق را یک حالت
پایدار در ذهن تعریف میکنند (سالمال -آرو )0251 ،که دربرگیرنده سه بعد جذب،
نیرومندی و وقف خود است (شافلی و همکاران0220 ،؛ یوپادیایا و سالمال -آرو.)0259 ،
جذب به معنای تمرکز و غرق شدن در فعالیتهای پژوهشی است .در این حالت وقت برای
یادگیرنده سریع میگذرد بهطوریکه فرد گذر زمان را تشخیص نمیدهد و بهسختی میتواند
از کار خود جدا شود (شافلی و همکاران0225 ،؛ سالمال-آرو ،تولوانن و نورمی0226 ،5؛
یوپادیایا و سالمال-آرو .)0259 ،یکی دیگر از ابعاد سهگانه اشتیاق تحصیلی ،نیرومندی است
که اشاره به انعطافپذیری باالی ذهن در تحصیل ،تمایل به سرمایهگذاری و تالش در مدرسه
دارد و یک رویکرد مثبت نسبت به مدرسه است (سالمال-آرو و یوپادیایا .)0250 ،همچنین
نیرومندی ،سطوح باالیی از انرژی و ثبات روانی در حین انجام کار و تمایل به کاری نوآورانه
و مقاومت در برابر دشواریها است (شافلی و همکاران .)0220 ،سومین بعد ،وقف خود است
که نوعی دلبستگی تحصیلی است که فرد درگیر فعالیتهای تحصیلی میشود و نسبت به
آنها متعهد است .وقف ،عالقه و شور و شوق دانشآموزان را در برمیگیرد (شافلی و
همکاران0220 ،؛ یوپادیایا و سالمال-آرو .)0259 ،این سه بعد اشتیاق تحصیلی ،همبستگی
باالیی با یکدیگر دارند (شافلی و همکاران .)0220 ،پژوهشهای جدید در اروپا اشتیاق را
مرتبط با عوامل مربوط به مدرسه دانستهاند که تابهحال انتقاد بسیار کمی به آن شده است.
البته یکی از محدودیتهای این پژوهشها این است که نیرومندی ،بیشتر بهعنوان یک جریان
زودگذر در دانشآموز تلقی میشود و بهعنوان رفتار دانشآموزان در مدرسه توصیف نمی-
شود؛ بنابراین رویکرد اروپایی فاقد اطالعات مربوط به حضوروغیاب دانشآموزان در
مدرسه ،احترام به معلم و پایبندی به مقررات مدرسه است .بااینحال این رویکرد اطالعات

1. Tolvanen & Nurmi
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بیشتری را در مورد اشتیاق به مدرسه در طول دوره انتقال به تحصیالت جامع فراهم کرد
(یوپادیایا و سالمال-آرو.)0259 ،
هر دو رویکرد ارائه شده در آمریکای شمالی و اروپا به اندازهگیری ویژگیهای مختلف
اشتیاق به مدرسه پرداختهاند و ابزارهای اندازهگیری متفاوتی را ارائه دادهاند .با وجود
تفاوتهای بین آنها ،شباهتهایی بین ابعاد این دو رویکرد وجود دارد .در رویکرد اروپا،
ازخودگذشتگی دانشآموز نسبت به کار مدرسه شامل شور و شوق برای مطالعه کردن است
که نزدیک بهجز شناختی در رویکرد آمریکای شمالی است که سرمایهگذاری دانشآموزان
در یادگیری را توصیف میکند .انرژی بهنوبه خود ،توصیف احساس مثبت دانشآموزان به
مدرسه است که شبیه به بعد انگیزشی یا عاطفی که شامل لذت بردن و احساس مثبت به
مدرسه است و جذب هم ویژگیهایی مشابه با بعد رفتاری و مشارکت در فعالیتهای مدرسه
دارد .رویکردهای آمریکای شمالی و اروپا در مدارسی انجام شده که با سیستمهای متفاوتی
اداره میشدند ،همچنین پژوهشهای اروپایی بیشتر بر روی دانشآموزانی با سنین باالتر انجام
شده است؛ بنابراین الزم است که پژوهشهای آینده مرتبط با اشتیاق ،تجارب دانشآموزان
را در کوتاهمدت و بلندمدت بررسی کنند .همچنین تأثیر عوامل مختلف محیطی مانند جو
مدرسه و کالس درس ،اندازه مدرسه ،زمان حضور معلم در کالس درس را بر اشتیاق بررسی
کنند (یوپادیایا و سالمال-آرو.)0259 ،
زمینههای اجتماعی مانند پدر و مادر ،معلم و محیط مدرسه ،توانایی پیشبینی اشتیاق
تحصیلی دانشآموزان را دارند (یوپادیایا و سالمال-آرو0251 ،؛ اکلز و روزر.)0255 ،5
حمایت پدر و مادر از درگیری دانشآموزان نسبت به مسائل تحصیلی میتواند پیشبینی
کننده مثبتی برای اشتیاق تحصیلی دانشآموزان باشد (وانگ و اکلز .)0250 ،هنگامیکه
دانش آموزان یک رابطه خوب و سازنده با والدین برقرار میکنند ،میتوانند انتقال
موفقیت آمیزی از مدرسه به آموزش عالی داشته باشند .حمایت پدر و مادر از دانشآموز یک
منبع مهم برای اشتیاق تحصیلی و موفقیت مستمر در آموزش است (وانگ و اکلز.)0250 ،
1. Eccles & Roeser
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گروه همساالن نیز اشتیاق تحصیلی را تحت تأثیر قرار میدهد (کیورو ،نورمی ،آنوال 5و
سالمال-آرو .)0226 ،عالوه بر این ،انتخاب مؤثر گروه تأثیر زیادی بر اشتیاق تحصیلی دانش-
آموزان دارد .درواقع سطوح باالی اشتیاق تحصیلی در میان همساالن دختر بیشتر وجود دارد،
زیرا دختران احساس تعلق بیشتری نسبت به گروه دارند (کیورو و همکاران)0226 ،؛ اما
کدامیک از دو عامل باال تأثیر بیشتری بر دانشآموزان دارند؟ بر طبق دادههای بهدستآمده،
محبت والدین بر دانشآموزانی که فرسودگی باالیی دارند تأثیر بیشتری دارد و این باعث
افزایش اشتیاق به مدرسه و کاهش فرسودگی تحصیلی در دانشآموزان میشود (ماریون،
الرسن ،0کیورو ،نورمی و سالمال-آرو .)0251 ،عالوه بر این ،معلمان نیز میتوانند نقش
مهمی در افزایش اشتیاق تحصیلی دانشآموزان ایفا کنند (پیهالتو ،پیتارینن ،9سالمال-آرو،
0255؛ سالمال-آرو ،کیورو ،پیتیکانن و جوکال)0223 ،1؛ بنابراین در طول دوره دبیرستان
حمایت معلمان میتواند اشتیاق تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کنند (سالمال-آرو و
همکاران )0223 ،و همچنین پشتیبان خوبی برای استقالل و ارتباط دانشآموز با محیط
پیرامونی باشد (دسی ،والراند ،پیلتیر و ریان .)5665 ،1یکی از ابزارهای سنجش اشتیاق
تحصیلی ،مقیاس اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ( )0220است که در پژوهشهای
متعددی مورداستفاده قرار گرفته است ،ازآنجاکه در ایران ابزاری برای سنجش اشتیاق
تحصیلی وجود ندارد ،لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
اشتیاق تحصیلی در بین دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر خرمآباد است و به دنبال
پاسخگویی به دو سؤال زیر هستیم.
آیا مقیاس اشتیاق تحصیلی برای دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر خرمآباد دارای روایی
است؟
آیا مقیاس اشتیاق تحصیلی برای دانشآموزان دوره اول متوسطه شهر خرمآباد دارای پایایی
است؟
1. Kiuru, Aunola
2. Marion, Laursen
3. Pyhalto, Pietarinen
4. Pietikainen & Jokela
5. Deci, Vallerand, Pelletier & Ryan
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روش پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهشهای غیرآزمایشی است که در چارچوب یک طرح پژوهش
توصیفی -تحلیلی انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه دانشآموزان دختر و پسر
دوره اول متوسطه شهر خرمآباد در سال تحصیلی  5961-61بود که بر اساس فرمول کوکران
 931دانشآموز ( 539پسر و  566دختر) بهعنوان حجم نمونه و با روش نمونهگیری طبقهای
نسبی برحسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند .برای سنجش اشتیاق تحصیلی از مقیاس شافلی
و همکاران ( )0220استفاده گردید .این مقیاس شامل  50گویه است و دارای  9بعد نیرومندی
( 9گویه) ،وقف خود ( 1گویه) و جذب ( 9گویه) است که بر اساس طیف  1درجهای لیکرت
از هرگز ( )5تا همیشه ( )1درجهبندی میشوند .دامنه نمره کلی مقیاس بین  50تا  31است.
شافلی و همکاران ( )0220روایی محتوایی مقیاس را با مراجعه به نظر برخی از متخصصان و
اساتید روانشناسی بررسی نمودند .شافلی و همکاران ( )0220پایایی کلی مقیاس اشتیاق
تحصیلی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  2/09به دست آوردهاند و همسانی درونی
ابعاد مقیاس را برای ابعاد جذب ،نیرومندی و وقف خود به ترتیب برابر با  2/03 ،2/09و 2/65
گزارش کردهاند .ساالنوا ،شافلی ،مارتینز و برسو )0226( 5در پژوهش خود ضریب آلفای
کرونباخ را برای ابعاد نیرومندی و وقف خود به ترتیب برابر با  2/03و  2/31به دست آوردند.
پیریایی و نعامی ( )5965نیز در پژوهش خود پایایی مقیاس مذکور را  2/36گزارش کردهاند
و با روش تحلیل عامل تأییدی محاسبه شده ،شاخص برازندگی تطبیقی ( )CFIو شاخص
جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAرا به ترتیب  2/66و  2/29به دست
آوردند که در حد قابلقبول قرار دارد .در پژوهش حاضر ،ابتدا پژوهشگران با کمک یک
متخصص زبان انگلیسی ،متن اصلی مقیاس را به فارسی ترجمه کردند ،سپس پنج نفر اساتید
متخصص روانشناسی فرم ترجمهشده را بررسی کردند و روایی صوری و محتوایی مقیاس
را تأیید کردند.

1. Martinnez & Berso
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یافتهها
قبل از استفاده از روش تحلیل عاملی الزم است که از باال بودن ضرایب همبستگی نمرات
بین سؤاالت مقیاس اطمینان حاصل شود .همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود با توجه
به باال بودن ضریب همبستگی بین سؤالها و ابعاد مقیاس که در نتایج آزمون کایزر -مایر-
اولکین 5و آزمون کرویت بارتلت 0به روش تجزیه به مؤلفههای اصلی 9نشان داده شده است،
میتوان نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی قابل توجیه است.
جدول  .5نتایج آزمون کایرز-مایر -اولکیت و کرویت بارتلت مقیاس اشتیاق تحصیلی
KMO
0/58

آزمون کرویت بارتلت
مقدار خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری

1199/56

502

2/225

همانطور که در جدول  5مشاهده شد که مقدار شاخص  KMOبرابر با  2/31است .این
مقدار با ارزش بیش از  2/92نشانگر کفایت حجم نمونه هست و اندازه آزمون کرویت
بارتلت با درجه آزادی  502در سطح  2/225برابر با  1199/56معنادار بوده است؛ بنابراین
دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسب میباشند .پس از اطمینان از این پیشفرض ،تحلیل
عاملی به روش مؤلفههای اصلی انجام شد .پس از مشاهده نتایج ،برای استخراج عاملها از
مقادیر ویژه باالتر از یک بهعنوان مالک انتخاب شد که با این شرایط در استخراج اولیه 9
عامل به دست آمد .همچنین برای تعیین دقیقتر تعداد عاملها از نمودار اسکری( 1شکل )5
و نتایج تحلیل موازی استفاده شد .نمودار اسکری در شکل  5نشان داده شده است.

1. Kaiser- Meyer- Olikin
2. Bartletts test of sphericity
3. principle components
4. scree plot
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شماره عامل
شکل  .5نمودار اسکری برای عاملهای استخراجشده مقیاس اشتیاق تحصیلی

نمودار اسکری یا صخرهای نشان میدهد که سه عامل مقدار ویژه باالتر از یک دارند و
عاملهای  9 ،0 ،5مقدار زیادی از واریانس را در مقایسه با بقیه عاملهای تبیین میکنند .با
توجه به اینکه عاملهای استخراجشده از ابعاد اشتیاق تحصیلی میباشند و همبستگی درونی
باالیی برخوردارند (شافلی و همکاران ،)0220 ،لذا از روش چرخش اوبلیمین استفاده شد
(فرگوسن و تاکانه ،ترجمه دالور و نقشبندی )5969 ،که نتایج این تحلیل در قالب جدول 0
نشان داده شده است.
جدول  .2عاملهای استخراجشده حاصل از تحلیل عاملی مقیاس اشتیاق تحصیلی
عامل

ارزش ویژه

درصد واریانس

درصد تراکمی

اول

9/50

99/95

99/95

دوم

9/91

56/91

11/69

سوم

0/10

51/10

02/19
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تحلیل عاملی نهایی منجر به استخراج سه عامل شد که این عاملها درمجموع 02/19
درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین میکنند .سهم هر یک از عاملهای سهگانه به ترتیب
 99/95درصد 56/91 ،درصد 51/10 ،درصد است؛ بنابراین تعداد  9عامل برای این مقیاس
در نظر گرفته شد .این نتایج از طریق تحلیل موازی موردحمایت بیشتری قرار گرفته است.
حال بهمنظور تعیین تعداد عاملها از روش تحلیل موازی هورن )5691( 5که جزو بهترین
روشهای تعیین تعداد عاملها بهحساب میآید استفاده گردید .نتایج این تحلیل در جدول
 9ارائه شده است.
جدول  .3مقایسه ارزشهای ویژه با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی و ارزشهای مالک از تحلیل موازی
عامل

ارزش ویژه واقعی از PCA

ارزش مالک از تحلیل موازی

تصمیم

5

9/50

5/90

تأیید

0

9/91

5/06

تأیید

9

0/10

5/01

تأیید

بر اساس نتایج جدول  ،9ارزش واقعی از  PCAدر سه عامل اول بزرگتر از ارزش
مالک از تحلیل موازی است؛ بنابراین با توجه به ارزش ویژه باالتر از یک در دادههای واقعی
که نشاندهنده سه عامل است ،تحلیل موازی نیز  9عامل را مورد تائید قرار داده و تصمیم
قبلی مبنی بر استفاده از نمودار اسکری برای نگهداری سه عامل جهت بررسی بیشتر را
موردحمایت قرار میدهد .درنهایت نظر به برتری تحلیل موازی نسبت به سایر روشها و
همخوانی نتیجه نمودار اسکری با نتیجه این تحلیل ،تعداد عاملهایی که باید استخراج شود
سه عامل در نظر گرفته شد .پس از تعیین عاملهای استخراجشده ،بارهای عاملی هرکدام از
سؤالهای مقیاس اشتیاق تحصیلی بر روی سه عامل استخراجشده در جدول  1مشخص است.

1. Horn
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جدول  .4ماتریس بارهای عاملی عاملهای استخراجشده پس از چرخش اوبلیمن
بار عاملی

گویهها
 .5صبح که از خواب برمیخیزم ،مشتاقم به مدرسه بروم.

2/69

 .0هنگام مطالعه کردن احساس قدرت و انرژی میکنم.

2/695

عامل

 .9در هنگام مطالعه پشتکار دارم ،حتی اگر اوضاع مناسب نباشد.

2/911

اول

 .1میتوان بدون وقفه ،مدتزمان طوالنی مطالعه کنم.

2/609

 .1در هنگام مطالعه ،ازلحاظ ذهنی آرام و قوی هستم.

2/330

 .9هنگام مطالعه کردن یا رفتن به مدرسه ،سرشار از انرژی هستم.

2/35

 .0مطالعه کردن را کامالً هدفمند و معنیدار میدانم.

2/010

 .3من به مطالعه کردن افتخار میکنم.

2/651

 .6من مشتاقم که مطالعه کنم.

2/651

 .52مطالعه کردن به من دلگرمی میدهد.

2/60

 .55مطالعه کردن و انجام دادن تکالیف مرا به تالش وامیدارد.

2/399

 .50هنگامیکه مطالعه میکنم هر چیز دیگری را فراموش میکنم.

2/991

 .59هنگامیکه مطالعه میکنم ،احساس شادی میکنم.

2/300

عامل

 .51در زمان مطالعه ،غرق در مطالعه کردن میشوم.

2/039

سوم

 .51وقتی مطالعه میکنم ،ازخودبیخود میشوم.

2/916

 .59جدا شدن از مطالعه کردن برایم سخت است.

2/035

 .50وقتی بهصورت فشرده مطالعه میکنم ،احساس خوبی دارم.

2/110

عامل
دوم

در جدول باال بارهای عاملی باالی  2/9جهت اختصاص هر سؤال به یک عامل در نظر
گرفته شد .نتایج این مرحله منجر به تأیید سه خرده مؤلفه برای اشتیاق تحصیلی شد که در
جدول شماره  1نتایج کلی آن ارائه میشود .این نتایج پاسخگوی دو سؤال مطرحشده در
پژوهش مبنی بر برخورداری مقیاس اشتیاق تحصیلی از روایی و پایایی مناسب است .همچنین
در این جدول ضرایب آلفای کرونباخ 5برای بررسی پایایی مقیاس موردنظر و مؤلفههای آن،
به همراه تعداد و شماره سؤالهای مرتبط ارائه شده است .همانگونه که مشاهده میشود
مقادیر ضرایب آلفای کرونباخ هر سه مؤلفه در سطح باالیی است .الزم به ذکر است که برای
کل مقیاس نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ  2/33محاسبه شد.
1. alpha cronbachs coefficient
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جدول  .5سؤاالت مرتبط با سه مؤلفه مقیاس اشتیاق تحصیلی و ضرایب آلفای کرونباخ
مؤلفه

ویژگیهای موردسنجش

تعداد سؤال

شماره سؤال

ضریب آلفای کرونباخ

اول

نیرومندی

9

9 ،1 ،1 ،9 ،0 ،5

2/61

دوم

وقف خود

1

55 ،52 ،6 ،3 ،0

2/60

سوم

جذب

9

59 ،51 ،51 ،59 ،50

2/06

پس از تعیین عاملهای استخراجشده و با توجه به تأیید عوامل بهدستآمده در پژوهش-
های گذشته ،نام گذاری هر یک از عوامل در استفاده از این پژوهش صورت گرفته است.
بهطورکلی یافتههای پژوهش حاضر ازنظر روایی و پایایی با یافتههای سازندگان این ابزار
یعنی شافلی و همکاران ( )0220هماهنگ و همسو بود.

بحث و نتیجهگیری
هرچند روانشناسی مثبت حدود یک دهه از عمر خود را سپری کرده است؛ بااینوجود
ردپای این رویکرد جدید روانشناسی عالوه بر حوزههای آسیبشناسی روانی ،توانمندیها
و نقاط قوت انسانی در حوزههای دیگر روانشناسی نظیر روانشناسی تربیتی گسترش یافته
است .پژوهش در مورد اشتیاق تحصیلی قدمتی طوالنی دارد (نیومن )5665 ،و اکثر
پژوهشگران آن را یک حالت ذهنی درون فرد میدانند که فرد درگیر فعالیتهای مدرسه
میشود .اخیراً عالقه زیادی به مطالعه اشتیاق به مدرسه و رابطه آن با احساسات دانشآموزان
در ارتباط با محیط اطراف خود وجود دارد (لیبی .)0221 ،درواقع محیط آموزشی باعث
میشود یادگیرنده به سمت اهداف ارزشمند آموزشی حرکت کند و در فعالیتهای تحصیلی
مشارکت بیشتری داشته باشد (لی و لرنر )0255 ،و از بهزیستی و عملکرد باالیی برخوردار
است (سیمون – مورتون و چن .)0226 ،اشتیاق و موفقیت تحصیلی بهطورمعمول یک پیوستار
را تشکیل میدهند :دانشآموزان با عملکرد تحصیلی باال معموالً اشتیاق رفتاری ،هیجانی و
تحصیلی باالتری از خود نشان میدهند (سالمال-آرو و یوپادیایا )0250 ،که این امر موفقیت
تحصیلی دانشآموزان در آینده را تضمین میکند (لی و لرنر.)0252 ،
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هدف از این پژوهش بررسی شاخصهای پایایی و روایی مقیاس اشتیاق تحصیلی بود.
نتایج تحلیل عاملی ،تعداد  50سؤال مقیاس دارای بارهای عاملی باالیی با سه عامل جذب،
وقف خود و نیرومندی را نشان داد .تعداد عاملهای استخراجشده در پژوهش حاضر برابر با
تعداد مؤلفههای بهدستآمده توسط شافلی و همکاران ( )0220است .همچنین شافلی و
همکاران ( )0220پایایی کل مقیاس اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاسهای نیرومندی ،وقف
خود و جذب را به ترتیب  2/65 ،2/03و  2/09به دست آوردند که از این حیث نتایج پژوهش
حاضر با نتایج پژوهش شافلی و همکاران ( )0220هماهنگ است .اسالمی ،درتاج ،سعدیپور
و دالور ( )5961در پژوهش خود جهت تعیین روایی این مقیاس از روش محاسبه همبستگی
کل سؤاالت آزمون با یک سؤال کلی استفاده کردند و میزان آن را  2/99به دست آوردند
که در سطح  2/225معنادار بود ،آنها همچنین ضریب همسانی درونی کل مقیاس را از طریق
آلفای کرونباخ  2/69به دست آوردند .نفر و وحیدنیا ( )5969ضریب آلفای کرونباخ برای
خرده مقیاسهای نیرومندی را  ،2/36وقف خود  2/35و جذب  2/06به دست آوردند که
نشان از پایایی مناسب این مقیاس بود .همچنین پایایی به دست آمده در روش بازآزمایی برای
خرده مقیاسهای نیرومندی ،وقف خود و جذب به ترتیب  2/05 ،2/31و  2/93بود .آنها
برای بررسی روایی واگرا از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسالچ استفاده کردند که ضرایب
همبستگی بهدستآمده برای نیرومندی ،وقف خود و جذب به ترتیب  -2/91 ،-2/50و
 -2/90به دست آمد که نشان از روایی واگرای این مقیاس بود که با توجه به نتایج
بهدستآمده که همسو با نتایج پژوهشگران دیگر است مقیاس اشتیاق تحصیلی در دانش-
آموزان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است.
ازجمله دالیل اهمیت انجام پژوهش حاضر ،فراهم آوردن پشتوانه بین فرهنگی برای مدل
اشتیاق تحصیلی بود که تشابه یافتههای پژوهش حاضر با پژوهش شافلی و همکاران ()0220
تا حدودی این عامل را تأیید کرد که ساختار زیربنایی مقیاس اشتیاق تحصیلی از اصول کلی
تبعیت میکند .بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد که مقیاس اشتیاق تحصیلی یک
ساختار عاملی خدشهناپذیر و نا وابسته به فرهنگ است .صرفنظر از نقاط قوت پژوهش
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حاضر ،برخی محدودیتها ازجمله محدود بودن پژوهش به دانشآموزان دوره متوسطه اول
شهر خرمآباد است که تعمیم نتایج به سایر گروهها را با احتیاط مواجه میسازد.
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