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خودسامانی ،عاطفی و شناختی به ترتیب  1/21 ،1/28 ،1/71 ،1/87 ،1/87و  1/06به دست
آمد .تحلیل عاملی تأییدي ،مدل پنج عاملی را مورد تأیید قرار داد همچنین براي روایی همگرا ،از
پرسشنامۀ اشتیاق به مدرسۀ وانگ ،وایت و اسکلز استفاده شد و میزان همبستگی بین دو مقیاس ./00
به دست آمد .نتایج پژوهش حاكی از این است كه مقیاس حاضر براي ارزیابی اشتیاق دانشآموز در
مدرسه كیفیت روانسنجی دارد و میتواند در مطالعات و موقعیتهاي روانی -آموزشی استفاده شود
و محققان میتوانند از آن بهعنوان ابزاري معتبر در اندازهگیري اشتیاق در مدرسه استفاده نمایند.

واژگان کلیدی  :روایی ،پایایی ،اشتیاق در مدرسه ،تحلیل عاملی اكتشافی ،تحلیل عاملی
تأییدي.
مقدمه

اشتیاق 0عبارت است از تعامل انرژي ،وقت و زمانی كه دانشآموزان به فعالیتهاي
آموزشی اختصاص میدهند و یکی از عوامل مهمی است كه امروزه ،معلمان و
آموزشدهندگان باید به آن توجه كنند؛ زیرا بدون آن دانشآموزان ازنظر شناختی و عاطفی
عالقهاي به یادگیري ندارند و از لحاظ فیزیکی مایل به ترک مدرسه هستند؛ بسیاري از
دانشآموزان در كالس بیتوجهاند و مشاركت نمیكنند ،سطح پایینی از عالقه و انگیزه دارند
و این عوامل ،موجب عدم عالقه به مدرسه و درنهایت ترک تحصیل آنها میشود پس ایجاد
انگیزه و اشتیاق در دانشآموزان كه موجب كاهش بیتفاوتی و افزایش یادگیري میگردند،
بسیار ضروري است .اگر معلمان درک بهتري از اشتیاق دانشآموزان داشته باشند و بدانند
چه عواملی موجب كاهش اشتیاق آنها در مدرسه میشود ،میتوانند با راهبردهاي خاص و
شیوههاي آموزشی مناسب اشتیاق را در آنها افزایش دهند (كونر.)6102 ،6
اشتیاق در مدرسه ،موضوع جدیدي است كه موردتوجه آموزشدهندگان قرارگرفته-
است؛ اشتیاق ،آگاهی دانشآموزان را نسبت به مدرسه افزایش میدهد ،تالش و انرژي آنها
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1
2

سنجش مقیاس پنج مؤلفهاي اشتیاق دانشآموز در مدرسه

89

به یادگیري را تقویت میكند و به آنها اجازه میدهد تا فرایندهاي مختلف یادگیري و
آیندۀ خود را بررسی كنند همچنین موجب نتایج مثبت تحصیلی میشود و در ارتباط با
وضعیت اقتصادي ،اجتماعی ،نژادي و هر آنچه بر پیشرفت تحصیلی اثر میگذارد ،نقش
واسطهاي دارد (مک فیرن .)6102 ،0دانشآموزان مشتاق در بحثهاي كالس مشاركت
میكنند ،در فعالیتهاي كالس فعال هستند و نسبت به یادگیري از خود عالقه و انگیزش
نشان میدهند و در مقابل ،دانشآموزانی كه اشتیاقی به مدرسه ندارند ،به اهداف باالي
آموزشی دست نمییابند ،نمرات ضعیفتري كسب میكنند و بهاحتمالزیاد مدرسه را رها
میكنند ،دانشآموزانی منفعل هستند ،احساس اضطراب و خستگی دارند و حتی از حضور
در كالس درس ،شکایت میكنند (ریز ،براكت ،ریورز ،وایت و سلوي.)6106 ،6
با توجه به اینکه پژوهشهاي مختلفی به اهمیت نقش اشتیاق دانشآموز در مدرسه و
توجه آن در امر تعلیم و تربیت اشارهكردهاند ،وجود ابزاري جهت سنجش این متغیر ضروري
است .ابزاري كه توسط وانگ ،وایت و اسکلز ،)6100( 3طراحیشده است سه بعد رفتاري،
هیجانی و شناختی اشتیاق را در برمیگیرد .اشتیاق رفتاري ،0شامل خرده مقیاسهاي توجه و
تمکین؛ اشتیاق هیجانی ،1شامل خرده مقیاسهاي تعلق به مدرسه و ارزش گذاشتن به آموزش
مدرسهاي و اشتیاق شناختی 2نیز شامل خرده مقیاسهاي خودتنظیمی و كاربرد راهبرد
شناختی میباشند .اشتیاق رفتاري ،بهعنوان رفتار دانشآموز در تکلیف یادگیري ،شامل
پایبندي ،تالش ،توجه ،پرسش و پاسخ به سؤاالت و مشاركت وي در فعالیتهاي یادگیري،
تعریفشده است (المامون ،الوري و رایت .)6102 ،8مرتبط ساختن یادگیري و دستیابی
یادگیرندگان به سطوح باالتر تفکر به آنها در انطباق یادگیري خود با موقعیتهاي قابل
پیشبینی و غیرقابل پیشبینی و تفکر آگاهانه و مشتاق شدن در طول یادگیري و گرایش به
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اشتیاق رفتاري كمک میكند (لی و الرنر .)6103 ،0در اشتیاق عاطفی ،دانشآموزان
احساس تعلقخاطر به مدرسه میكنند و خود را بخشی از آن میدانند .خود را باارزشها و
باورها و انتظارات آن هماهنگ میكنند .معلمان باور دارند دانشآموزانی كه ازنظر عاطفی
به مدرسه عالقه دارند ،نسبت به آنهایی كه از انجام تکالیف سر باز میزنند ،یادگیرندگان
شادتري هستند (كونر .)6102 ،اشتیاق شناختی ،به معناي تمایل افراد به داشتن تعهد ،موفقیت
و تنظیم اهداف در مدرسه ،مانند درک ارزش تکلیف است و شامل انگیزش ،تکمیل تکلیف،
داشتن مهارت و مقابله با سختیها ،جهتگیري اهداف ،داشتن احساس كنترل بر تکالیف
میباشد (رشلی ،اپلتون و پوه .)6100،اشتیاق رفتاري ،شناختی و عاطفی در پیشرفت
تحصیلی اثرگذارند و معلمان نقش اساسی در اشتیاق رفتاري دانشآموزان ،آمدن آنها به
مدرسه و احترام به قوانین آن و همچنین اشتیاق شناختی و ایجاد عالقه به مدرسه،
همکالسیها ،معلمان و یادگیري دارند (ونگ لرسیچون ،ونگوانیچ ،ویراتچایی.)6100،6
اگرچه ابزارهاي موجود تصویري كلی از اشتیاق در مدرسه ارائه میدهند ،ضعفی عمده
در این مقیاسها وجود دارد و آن كافی نبودن آیتمهایی براي درک فردي از مقیاسها یا
درک جدید از یک مفهوم چندبعدي است .بهطوركلی دربارۀ ماهیت چندبعدي بودن این
مقیاس توافق وجود دارد و ابزارهایی با دو یا سه مؤلفه طراحیشدهاند .یکی از ابزارهاي كه
به نظر می رسد جامعیت بیشتري داشته باشد و به ابعاد بیشتري توجه شده است ،مقیاس
اشتیاق در مدرسه ویگا ،)6102( 3میباشد .وي  0خرده مقیاس براي آن تعریف میكند.
اشتیاق شناختی ،عبارت است از درجهاي كه دانشآموزان نسبت به تکالیف خود در مدرسه
آگاهاند و ازلحاظ شناختی نسبت به مدرسه شور و اشتیاق دارند؛ اشتیاق عاطفی ،عبارت
است از وجود احساس شور و اشتیاق از روي عاطفه نسبت به مدرسه و تکالیف درسی؛
اشتیاق رفتاري ،به معناي مجموعهاي از رفتارهاي دانشآموزان كه نشاندهندۀ عالقه و اشتیاق
1

. Li & Lerner
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آنان به مدرسه و تکالیف درسی است و اشتیاق پویایی 0حاكی از پویایی و فعال بودن
دانشآموزان در درسها ،كالسها و درنهایت مدرسه میباشد .ازآنجاییكه مقیاسهاي
موجود به سه مؤلفۀ اشتیاق رفتاري ،عاطفی و شناختی پرداخته است اما در مقیاس ویگا
( )6102به مؤلفۀ چهارم ،به نام اشتیاق پویایی هم توجه شدهاست .در مطالعۀ حاضر بر اساس
تحلیل اكتشافی ،پنج مؤلفه استخراجشده است؛ این امر به دلیل تفاوت در شرایط اجرا ،نوع
جامعه ،نحوۀ پاسخدهی نمونهها ،تفاوتها ي فرهنگی و ...در مقیاس اصلی و هنجار آن در
جامعهاي دیگر میباشد .بنابراین هدف این پژوهش اعتباریابی مقیاس پنج مؤلفهاي اشتیاق
دانشآموز در مدرسه است تا در صورت مناسب بودن در اختیار معلمان و روانشناسان قرار
گیرد.
روششناسی پژوهش

روش تحقیق ،همبستگی از نوع تحلیل عاملی (اكتشافی و تأییدي) است .جامعۀ آماري
پژوهش شامل كلیۀ دانشآموزان دختر و پسر دورۀ دوم متوسطۀ شهر سمنان در سال تحصیلی
 0391 -92میباشد كه طبق آمار ارائهشده از سوي آموزشوپرورش این استان 0011 ،نفر
( 6011دختر و  6111پسر) بودند 061.نفر ( 631دختر و  091پسر) ،بهعنوان نمونه با روش
نمونهگیري تصادفی خوشهاي چندمرحلهاي انتخاب شدند؛ ابتدا از كل مدارس سمنان در
دورۀ دوم متوسطه كه تعداد  60مدرسه بود ( 01مدرسه دخترانه و  00مدرسه پسرانه) ،پنج
مدرسۀ دخترانه و پنج مدرسۀ پسرانه بهصورت تصادفی انتخاب و از هر مدرسه دو كالس
از پایههاي دهم ،یازدهم و دوازدهم بهتصادف انتخاب شد و پس از توضیحاتی دربارۀ
اهداف پژوهش و جلب مشاركت آزمودنیها ،پرسشنامۀ اشتیاق در مدرسه بهصورت گروهی
در اختیار آنها قرار داده شد .در تجزیهوتحلیل پژوهش حاضر از روش تحلیل عاملی
استفادهشده است ،بنابراین هر چه حجم گروه نمونه بزرگتر باشد ،بهتر است .در همین راستا

. agency engagement

1
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كامري (0983؛ به نقل از هومن ،)0370 ،پیشنهاد كردهاست گروه نمونه  011نفري
ضعیف 611 ،نفري نسبتاً مناسب 311 ،نفري خوب 111 ،نفري خیلی خوب و  0111نفري
عالی است.
یکی از معیارهاي اساسی انتخاب نمونه در پژوهشهاي هنجاریابی ،براي اطمینان از
كفایت تعداد نمونه استفاده از شاخص كایزر -مایر -اولکین 0با روش تحلیل عاملی است
كه در این مطالعه با توجه به مقدار  1/70براي این ضریب و به دلیل نزدیکی این آماره به
عدد  ،0كفایت نمونهگیري مورد تائید قرار گرفت.
ابزارهای پژوهش

مقیاس پنج مؤلفهای اشتیاق دانشآموز در مدرسه:6

این مقیاس در سال  6102توسط ویگا

ساختهشده و داراي  61عبارت است .این مقیاس بر اساس طیف لیکرت است كه از  0تا 2
نمرهگذاري شدهاست (كامالً مخالفم0-؛ مخالفم = 6؛ تاحديمخالفم = 3؛ تاحديموافقم =
0؛ موافقم = 1؛ كامالً موافقم =  .)2عبارتهاي  0تا  8بهصورت معکوس نمرهگذاري میشوند
(كامالً مخالفم = 2؛ مخالفم = 1؛ تاحديمخالفم = 0؛ تاحديموافقم = 3؛ موافقم = 6؛ كامالً
موافقم =  .)0مجموع امتیازهاي عبارتهاي هر زیرمقیاس نشاندهنده امتیاز فرد و مجموع
كل امتیازهاي فرد میزان اشتیاق در مدرسه را نشان میدهد .مؤلفههاي آن شامل اشتیاق
رفتاري :عبارات  0تا  ،8اشتیاق پویایی :عبارات  7تا  ،06اشتیاق خودسامانی :عبارات  03تا
 ،01اشتیاق عاطفی :عبارات  02تا  07و اشتیاق عاطفی :عبارات  09تا  61میباشد .نمرات
 61تا  ،01نشانه میزان اشتیاق ضعیف ،نمرات  00تا  71باشد ،میزان اشتیاق متوسط و نمرات
باالي  21تا  061باشد ،میزان اشتیاق بسیار خوب است .ضرایب پایایی كل مقیاس در نسخۀ
اصلی  1/76و براي خرده مقیاسهاي شناختی  ،1/82عاطفی  ،1/81رفتاري  1/81و پویایی
 1/76به دست آمد .در بررسی روایی سازه ،نتایج تحلیل عاملی اكتشافی با استفاده از روش
. Kaiser- Mayer- Olkin
. student engagement in school-five-dimensional Scale

1
2
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تحلیل مؤلفههاي اصلی و با استفاده از چرخش واریماكس و مقادیر باالتر از یک ،نشان
داد كه پرسشنامۀ اشتیاق در مدرسه ،از چهار خرده مقیاس شناختی ( 1ماده) ،عاطفی ( 1ماده)،
رفتاري ( 1ماده) و پویایی ( 1ماده) تشکیل شدهاست .نتایج تحلیل تائید عاملی نشان داد كه
خرده مقیاسها از مقادیر شاخصهاي نیکویی برازش مناسبی برخوردارند ( χ2 = 792.73,
()SRMR =.07, CFI =.87, RMSEA =.075ویگا.)6102 ،
در این پژوهش براي روایی از مقیاس اشتیاق به مدرسه وانگ ،وایلت و اسکلز)6100( 0
بهعنوان همگرا استفاده شد كه نتایج همبستگی  1/00را براي دو پرسشنامه نشان داد .مقیاس
اشتیاق در مدرسه ویگا ( ،)6102ابتدا توسط محققان به فارسی برگردانده شد؛ سپس از سه
نفر از متخصص زبان انگلیسی خواسته شد كه پرسشنامۀ ترجمهشده را مجدداً به انگلیسی
برگردانند؛ سپس تفاوت بین دو ترجمه اصالح گردید .همچنین سه نفر متخصص در رشتۀ
روانشناسی دربارۀ محتواي پرسشنامه اظهارنظر كردند پسازآن براي مشخص شدن اشکاالت،
پرسشنامه به  31نفر از دانشآموزان دادهشد كه پس از پاسخگویی و مشخص شدن ابهامات،
مجدداً روي  31نفر دیگر از دانشآموزان اجرا شد و بعد از اجراي نهایی ،تحلیل عاملی
صورت گرفت.
مقیاس اشتیاق به مدرسه :6این مقیاس فرم توسعهیافتۀ مقیاس اشتیاق به مدرسه
(فردریکز و همکاران )6110،میباشد كه توسط وانگ و همکاران ( ،)6100طراحیشده و
سه جنبۀ رفتاري ،هیجانی و شناختی اشتیاق به مدرسه را در برمیگیرد .اشتیاق رفتاري ،در
دو خرده مقیاس توجه و تمکین؛ اشتیاق هیجانی ،در دو خرده مقیاس تعلق به مدرسه و
ارزش گذاشتن به آموزش مدرسهاي و اشتیاق شناختی ،نیز بهوسیله دو خرده مقیاس
خودتنظیمی و كاربرد راهبرد شناختی ،در مقیاس لیکرت  1درجهاي از تقریباً هرگز ) (1تا
تقریباً همیشه ) (5اندازه گرفته میشوند (زاللی و قربانی.)0393 ،
براي تجزیهوتحلیل اطالعات پژوهش حاضر ،از نرمافزارهاي آماري  Spssنسخۀ  60و
 Lisrelنسخۀ  7/7استفاده گردید .بهمنظور سنجش پایایی مقیاس ،از ضریب آلفاي كرونباخ
. Wang, Willett & Eccles
. student engagement in school scale

1
2
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و براي بررسی روایی سازه ،نیز روایی همگرا ،تحلیل عاملی اكتشافی و تأییدي مورد
استفاده قرار گرفت.
یافتههای پژوهش

شركتكنندگان  061دانشآموز ( 631دختر 091 ،پسر) دورۀ دوم متوسطه بودند كه در
محدودۀ سنی  01تا  07سال قرار داشتند .نتایج ویژگیهاي جمعیت شناختی نمونۀ آماري با
توجه به شاخصهاي  Mو  SDدر خرده مقیاسهاي اشتیاق رفتاري در دختران به ترتیب (،31
 )2/00و در پسران ( ،)2/91 ،36/36اشتیاق پویایی در دختران ( )2/00 ،08/63و در پسران
( ،)1/62 ،07/63اشتیاق خودسامانی ،در دختران ( )3/00 ،00/63و در پسران (،)3/60 ،01/73
اشتیاق عاطفی در دختران ( )3/36،11/62و در پسران ( ،)3/00 ،00/08اشتیاق شناختی در
دختران ( )6/16 ،7/74و در پسران ( )6/02 ،7/80و در اشتیاق در مدرسه در دختران (،83/82
 )03/67و در پسران ( )06/06 ،70/59میباشد.
براي سنجش همسانی درونی مقیاس اشتیاق در مدرسه از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده
شد .ضرایب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه و مؤلفههاي اشتیاق رفتاري ،پویایی ،خودسامانی،
عاطفی و شناختی به ترتیب  1/21 ،1/28 ،1/71 ،1/87 ،1/87و  1/06است .این ضرایب بیانگر
همسانی درونی رضایتبخش مقیاس اشتیاق در مدرسه است و ابزار از پایایی قابل قبولی
برخوردار میباشد.
آزمون كایزر -مایر -اولکین و كرویت بارتلت ،0اولین هدف تحلیل عاملی را مبنی بر اینكه
آیا واریانس متغیرهاي تحقیق تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهاي پنهانی و اساسی
هست را مورد آزمون قرار میدهند .ضریب كایزر -مایر -اولکین در پژوهش حاضر برابر با
 1/70كه بیانگر كفایت نمونه است و مقدار آزمون كرویت بارتلت  66663در سطح معنیداري
 p >1/110به دست آمد كه نشان میدهد ماتریس همبستگی در جامعه صفر نیست؛ بنابراین
انجام تحلیل عاملی براي دادههاي موردنظر امکانپذیر بوده و میتوان دادهها را به یک سري
عاملهاي پنهانی تقلیل داد.
.Bartlett́s Test of Sphericity

1
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براي استخراج تعداد عوامل مکنون اشتیاق در مدرسه از روش تحلیل عاملی اكتشافی استفاده
شد .نتایج با استفاده از روش تحلیل مؤلفههاي اصلی و با استفاده از چرخش واریماكس و مقادیر باالتر
از یک ،نشان داد كه پرسشنامه اشتیاق در مدرسه ،از پنج خرده مقیاس رفتاري ( 8ماده) ،پویایی (1
ماده) ،خودسامانی ( 3ماده) ،عاطفی ( 3ماده) و شناختی ( 6ماده) تشکیلشده است .نتایج نشان داد كه
از بین مادههاي رفتاري ،مادۀ  2با  1/81و مادۀ  0با  ،1/07از بین مادههاي پویایی ،مادههاي  9و 01
با  1/70و مادۀ  06با  ./26از بین مادههاي خودسامانی ،مادۀ  03با  1/83و مادۀ  00با  ،1/29از بین
مادههاي عاطفی ،مادۀ  07با  1/29و مادۀ  08با  1/22و از بین مادههاي شناختی ،مادۀ  61با  1/88و
مادۀ  09با  ،1/08به ترتیب بیشترین و كمترین بار عاملی را داشته كه همۀ مادههاي یادشده در سطح
 1 /1110معنیدار شدند.
جدول  :0نتایج تحلیل عامل اكتشافی پرسشنامه
عوامل

سؤاالت

عامل 0

عامل 6

عامل 3

عامل 0

عامل 1

اشتیاق رفتاري

اشتیاق پویایی

اشتیاق خودسامانی

اشتیاق عاطفی

اشتیاق شناختی

0

1/073

6

1/163

3

1/817

0

1/860

1

1/801

2

1/811

8

1/220

7

1/268

9

1/703

01

1/703

00

1/830

06

1/260

03

1/838

00

1/290

01

1/832

02

1/229

08

1/228

07

1/297

09

1/081

61

1/881
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از دیگر یافتههاي پژوهش حاضر این بود كه ضرایب همبستگی تکتک خرده
مقیاسهاي پرسشنامه با همدیگر محاسبه شدند و این شاخص در جدول  6ارائهشده است.
جدول  :6همبستگی درونی مؤلفههاي اشتیاق در مدرسه
اشتیاق

متغیر

اشتیاق
پویایی

رفتاري

اشتیاق

خودسامانی

اشتیاق رفتاري

0

اشتیاق پویایی

-1/0

0

**1/07

**1/30

اشتیاق

اشتیاق

عاطفی

اشتیاق
شناختی

0

خودسامانی
اشتیاق عاطفی

**1/08

**1/31

**1/60

0

اشتیاق شناختی

**1/08

**1/61

**1/37

**1/60

0

** p < 0 /01

جدول  ،6همبستگیهاي درونی متغیرها را نشان میدهد .این همبستگیها بر اساس
متغیرهاي مکنون محاسبهشدهاند .فاصلۀ اطمینان در اطراف این همبستگیها نشان میدهد كه
هیچكدام از متغیرها ،همپوشی كامل با یکدیگر ندارند كه این موضوع حاكی از روایی سازۀ
پرسشنامه اشتیاق در مدرسه است.
براي روایی همگرا از پرسشنامۀ اشتیاق دانشآموزان به مدرسه وانگ استفاده شد و
همزمان پرسشنامه اصلی در بین دانشآموزان توزیع و تکمیل شد .نتایج جدول نشان میدهد
كه این دو پرسشنامه در سطح معنیداري  1/110با یکدیگر همبستگی دارند)(r=0/44
جدول  :3همبستگی پرسشنامههاي اشتیاق دانشآموزان در مدرسه ویگا و اشتیاق دانشآموزان به
مدرسه وانگ
پرسشنامه
اشتیاق دانشآموزان به

تعداد گویهها
61

تعداد نمونه
061

مدرسه ویگا
اشتیاق دانشآموزان به
مدرسه وانگ

63

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

321061

1/00

1/110
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براي بررسی روایی سازۀ مقیاس اشتیاق در مدرسه از تحلیل عاملی تأییدي توسط
نرمافزار لیزرل  7/7استفاده شد .همانطور كه در جدول  0مشاهده میشود ،در تحلیل عاملی
تأییدي ،بهمنظور بررسی برازش مدل از شاخصهاي مجذور خی دو ( ،) X6شاخص نسبت
مجذور خی بر درجۀ آزادي ( ،)X2/dfشاخص نیکویی برازش ،)GFI( 0شاخص برازندگی
متعادل ،)NFI( 6شاخص برازش نرم نشده ،)NNFI( 3شاخص برازش تقریبی،)CFI( 0
شاخص برازندگی تعدیلشده )AGFI( 1و جذر برآورد خطاي تقریبی )RMSEA( 2استفاده
شد .شاخصهاي  NNFI ،NFI ،GFI ،AGFI ،CFIو RMSEAبه ترتیب برابر با
 1/90 ،1/79 ،1/90 ،1/77 ،1/93و  1/12است .شاخصهاي برازندگی متعادل و نیکویی
برازش دامنه صفر تا یک هستند .از نقطه نظر بنتلر و بونت ،8زمانی كه جذر برآورد خطاي
تقریب كمتر از  1/01باشد ،تحلیل برازش قابل قبولی را گزارش میدهد (فرزاد ،كدیور ،شکري
و دانشورپور .)0372،نتایج شاخصهاي نیکویی برازش در جدول  0نشان داده شد.
جدول  :0شاخصهاي نیکویی برازش پرسشنامه
RMSEA
1/12

NFI
1/79

AGFI
1/77

CFI
1/93

NNFI
1/90

GFI
1/90

X2/df
6/29

P
1/110

1

. Goodness of Fit Index
. Normed Fit Index
3
. Non Normed Fit Index
4
. Comparative Fit Index
5
. Adjusted goodness of Fit Index
6
. Root Mean Square Error of Approximation
7.
Bentler & Boont
2
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در شکل  ،0الگوي اندازهگیري پرسشنامه نمایش دادهشده است.

شکل  .0الگوي اندازهگیري پرسشنامه
بحث و نتیجهگیری

هدف این مطالعه اعتباریابی مقیاس پنج مؤلفهاي اشتیاق دانشآموز در مدرسه بود.
زمانی كه ابزاري از فرهنگی یا زبانی به فرهنگ یا زبانی دیگر برگردانده میشود ،الزم است
ویژگیهاي روانسنجی آن موردبررسی قرار گیرد .براي سنجش روایی پرسشنامـه از روایی
همگرا ،تحلیل عاملی اكتشافی و تأییدي و براي روایی همگرا از پرسشنامۀ اشتیاق دانشآموزان
به مدرسۀ وانگ استفاده شد و همزمان پرسشنامه اصلی در بین دانشآموزان توزیع و تکمیل-
گردید .نتایج نشان داد كه این دو پرسشنامه با یکدیگر همبستگی دارند .در این پژوهش ،براي
به دست آوردن بهترین ساختار عاملی مقیاس ،از تحلیل عاملی اكتشافی ،با استفاده از روش
تحلیل مؤلفههاي اصلی و با استفاده از چرخش واریماكس و مقادیر باالتر از یک استفاده شد.
نتایج تحلیل عاملی اكتشافی نشان داد كه پرسشنامه اشتیاق به مدرسه ،از پنج خرده مقیاس
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رفتاري ( 8ماده) ،پویایی ( 1ماده) ،خودسامانی ( 3ماده) ،عاطفی ( 3ماده) و شناختی ( 6ماده)
تشکیلشده است .تعداد عوامل استخراجشده پژوهش حاضر با نتایج تحلیل عاملی پژوهش
ویگا ( ،)6102مطابقت دارد .از دیدگاه ویگا ( ،)6102اشتیاق دانشآموزان در مدرسه عبارت
است از درجهاي كه دانشآموزان به مدرسه بسیار عالقهمند بوده و در آن شور و اشتیاق
دارند .وي  0خرده مقیاس براي آن تعریف میكند :اشتیاق شناختی ،عبارت است از درجهاي
كه دانشآموزان نسبت به تکالیف خود در مدرسه آگاه بوده و ازلحاظ شناختی نسبت به
مدرسه شور و اشتیاق دارند؛ اشتیاق عاطفی ،عبارت است از وجود احساس شور و اشتیاق
از روي عاطفه نسبت به مدرسه و تکالیف درسی؛ اشتیاق رفتاري ،به معناي مجموعهاي از
رفتارهاي دانشآموزان كه نشاندهندۀ عالقه و اشتیاق آنان به مدرسه و تکالیف درسی است
و اشتیاق پویایی حاكی از پویایی و فعال بودن دانشآموزان در درسها ،كالسها و درنهایت
مدرسه میباشد .نتایج تحلیل همچنین نشان داد كه از بین مادههاي رفتاري ،مادۀ  2با 1/81
و مادۀ  0با  ،1/07از بین مادههاي پویایی ،مادههاي  9و  01با  1/70و مادۀ  06با  ./26از
بین مادههاي خودسامانی ،مادۀ  03با  1/83و مادۀ  00با  ،1/29از بین مادههاي عاطفی ،مادۀ
 07با  1/29و مادۀ  08با  1/22و از بین مادههاي شناختی ،مادۀ  61با  1/88و مادۀ  09با
 ،1/08به ترتیب بیشترین و كمترین بار عاملی را داشته كه همه مادههاي یادشده در سطح
 1 /1110معنیدار شدند .همچنین نتایج بهدستآمده نیز نشان داد كه پایایی پرسشنامه از
طریق آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه  1/87و براي اشتیاق رفتاري  ،1/87پویایی ،1/71
خودسامانی  ،1/28عاطفی  1/21و شناختی  1/06برآورد شد .این نتیجه با یافتههاي ویگا
( ،)6102همخوانی دارد .نتیجۀ دیگر این پژوهش این است كه بین خرده مقیاسهاي رفتاري،
پویایی ،خودسامانی ،عاطفی و شناختی رابطۀ معناداري برقرار است .این نتیجه با یافتههاي ویگا
( ،) 6102همخوانی دارد .براي بررسی روایی ساختاري پرسشنامۀ اشتیاق در مدرسه از روش
تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد .در نتایج تحلیل عاملی تأییدي ،میزان ،CFI ،NNFI ،AGFI

 NFI ،GFIو  RMSEMبه ترتیب  1/79 ،1/93 ،1/90 ،1/77و  ،/12بهدستآمده است.
شاخصهاي برازندگی متعادل و نیکویی برازش دامنۀ صفر تا یک هستند .ازنقطهنظر بنتلر و بونت،
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زمانی كه جذر برآورد خطاي تقریب كمتر از  1/01باشد ،تحلیل برازش قابل قبولی را گزارش
میدهد .این یافته با نتایج پژوهش ویگا ( ،)6102همسو است.
در دو دهۀ گذشته اشتیاق دانشآموز در مدرسه موردبررسی قرارگرفته است (ویگا،6102 ،
مکفیرن ،6102 ،المامون و همکاران 6102 ،و وانگ و همکاران .)6100،یکی از دالیل عدم
اشتیاق دانشآموزان در مدرسه به ارتباط آنها با معلمان بر میگردد كه میتواند درنتیجۀ اشتیاق
عاطفی منفی یا كمبود اشتیاق عاطفی مثبت باشد .تعدد معلمان در مقطع دبیرستان به دانشآموزان
فرصت و زمان كمتري براي بودن با معلمان ،الگوپذیري و برقراري ارتباط عاطفی میدهد.
شناخت دانشآموزان نسبت به معلمان و دلبستگی به آنها موجب برانگیخته شدن براي یادگیري
و تقویت اشتیاق آنها در مدرسه میشود .در اكثر موارد رفتار معلمان ،آگاهانه یا ناآگاهانه به
ارتباط شناختی آنها با دانشآموزان برمیگردد .لذا ازنظر آنها اشتیاق رفتاري در مقایسه با
اشتیاق عاطفی و شناختی مهمتر است (كونر .)6102،مدارس و مؤسسات آموزشی با تأكید بر
اهمیت نقش معلمان در افزایش اشتیاق دانشآموزان در مدرسه ،با اقداماتی همچون بررسی علل،
اهمیت و روشهاي افزایش اشتیاق دانشآموزان ،ارتقاء دانش و درک معلمان از ایجاد اشتیاق
دانشآموزان در مدرسه میتوانند آن را افزایش دهند .معلمان باید از روشهاي مختلفی براي
ایجاد اشتیاق در مدرسه استفاده كنند و در صورت اثربخش بودن استفاده از این روشها و
ارزیابی آنها ،به اهمیت نقش خود در افزایش اشتیاق دانشآموزان در مدرسه پی ببرند (ونگ
لرسیچون و همکاران.)6100 ،
این تحقیق همچنین با محدودیتهایی مواجه بود؛ ازجمله میتوان به استفاده از ابزارهاي
خودگزارشی اشاره كرد .در استفاده از این نوع ابزارها ،امکان سوگیريهایی وجود دارد بنابراین
استفاده از سایر شیوهها مثل مصاحبه یا انجام دادن مطالعات كیفی در تحقیق پیشنهاد میشود .از
طرف دیگر محدود بودن جامعه به دانشآموزان مقطع دبیرستان شهر سمنان ،تعمیمپذیري نتایج
به سایر گروهها را با مشکل مواجه میكند .همچنین عدم توانایی در كنترلِ همه متغیرهاي مؤثر
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در حوزۀ تحقیق ،از محدودیتهاي اساسی این تحقیق بود پس توصیه میشود این ابزار در
سایر شهرستانها ،گروههاي فرهنگی و قومی و با حجم نمونه بیشتر ،موردبررسی قرارگیرد تا
بتوان به یک ابزار معتبر درزمینۀ اشتیاق دانشآموز در مدرسه دستیافت .همچنین برگزاري
دورههاي آموزشی براي معلمان جهت آشنایی با روشهاي افزایش اشتیاق دانشآموزان در
مدرسه پیشنهاد میگردد .معلمان میتوانند با ارزشیابی آغازین و تعیین وضعیت رفتارهاي ورودي
دانش آموزان در كالس ،مقیاس اشتیاق در مدرسه را اجرا نمایند و در صورت پایین بودن میزان
اشتیاقْ در پی آموزش مهارتهایی جهت افزایش میزان اشتیاق ،ایجاد مسؤولیت یادگیري در
دانشآموزان و ...باشند .به متصدیان آموزشوپرورش توصیه میشود با بهكارگیري معلمان
باتجربه ،برقراري روابط مثبت در مدرسه ،ایجاد محیط امن و تالش در جهت كسب رضایت
فراگیران ،به تقویت اشتیاق به مدرسه در دانش آموزان بهعنوان عامل تأثیرگذار در یادگیري
بپردازند.
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