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 چکیده

شنامه اين پژوهش با هدف روان س سنجی پر

 دانش آموزاناشتتتیات تحصتتیلی فردرير  در 

جان شتتتد. روش پژوهش  متوستتتده دون ان

توصتیفی از نو  همسستتگی و آزمون ستازی 

م   ماری اين پژوهش شتتتتا عه آ جام  بود. 

دختر و پستتتر متوستتتده دون  دانش آموزان

مد در مقد   يه و بويراح تان کهگیلو استتت

متوسده دون شام  پايه های دهم، يازدهم و 

صیلی  سال تح شگاهی در  -1397پیش دان

عداد 1396 عه  .نفر بود 36405به ت حام از 

مونتته ای بتته حجم ن فوت     1200آمتتاری 

دانش آموز، با استتتفاده از روش نمونه گیری 

ی انتخاب شتتدند و خوشتته ای دند مرحله ا

پرستتشتتنامه اشتتتیات تحصتتیلی فردرير  را 

Abstract 
The present study aims to investigate 

psychometric properties of 

Frederick’s questionnaire of academic 

enthusiasm in second-grade high school 

students. The research method is descriptive 

correlational. The statistical population of 

this study consists of male and female high 

school students in Kohgiluyeh and 

Boyerahmad province, including the tenth, 

eleventh and pre-university grades in the 

academic year of 2017-2018. A sample of 

1200 students is selected using a multi-stage 

cluster sampling method, who completed 

academic enthusiasm questionnaire. To 

analyze the data, descriptive statistics (mean, 

standard deviations of variables, tables, t and 

z tests), confirmatory factor analysis and 

conventional methods of testing, validity, 

reliability and soft tables are used. The results 

of Cronbach's alpha coefficient, two halves 

and parallel forms show that the whole scale 

and subscales have a good reliability and also 

the scale has acceptable internal consistency. 
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 مقدمه

شور  دانش آموزان شی ک ستیابی به اهداف نظان آموز شی درد سی نظان آموز سا به عنوان رکن ا

نقش و جايگاه ويژه ای دارند، لذا توجه به اين قشتتر از جامعه از لحاآ آموزشتتی و تربیتی، باروری و 

شی وتربیتی جامعه را شتر نظان آموز (. يری از 1387)بیابانگرد، موجب می گردد شروفايی هرده بی

های تعلیم و تربیت مدرن پرورش افرادی استتتت که قادر باشتتتند بر مستتتاي  و ظاناهداف مهم ن

ده درفرايند يادگیری از شان در زندگی روزمره درمحیط اجتماعی به آسانی غلسه کنند، آنمشرالت

ست  شرايط يادگیری و موقعیت يادگیری به گونه ای ا ست فراهم اوردن  سی برخوردار ا سا اهمیت ا

(. نتايج مدالعات نشتتتان می دهد که عوام  1391)طاهری،  دها حاصتتت  آيدکه بهترين دستتتتاور

ترمی  نمودند. برای تج يه و تحلی  داده ها 

از آمتارتوصتتتیفی )انتدازه گیری میتتانگین، 

(، zو t  انحراف معیارمتغیرها، جداول، آزمون

عارف  های مت یدی و روش  تاي م   عا ی   تحل

آزمون ستتازی تعیین روايی، پايايی و جداول 

ستفاده  ضريب آلفای کرونساخ ک    .شدنرن ا

رفتاری های ( و خرده مقیاس796/0مقیاس )

 شتتتنتتاختی و (705/0عتتاطفی ) (،582/0)

( از پتتايتتايی خوبی برخوردار بوده 720/0)

ب   قا یاس، همستتتتانی درونی  همچنین مق

قسولی داشتتتته استتتت.. نتايج تحلی  عاملی 

تايیدی نی  نشتتان داد ستتاختار پرستتشتتنامه 

ا داده ها داشتتتته و همه برازش قاب  قسولی ب

شتتتاخا های نیرويی برازش، مدل را تايید 

سخه  شت ن ست.: لذا می توان بیان دا نموده ا

فارستتی مقیاس اشتتتیات تحصتتیلی فردرير ، 

شی در  ضايت بخ سنجی ر صیات روان صو خ

جامعه ايران را دارد و در موقعیتهای مختلف 

 تربیتی و پژوهشی قاب  استفاده است

یات تحصتتیلی، تحلی  اشتتتکلیدی: هایواژه

   دانش آموزانعام  تايیدی، 
 

 

The results of confirmatory factor analysis 

also show that the structure of the 

questionnaire has an acceptable fit with the 

data and all the goodness of fit indicators 

have confirmed the model. Therefore, it can 

be concluded that the Persian version of the 

Frederick Academic Enthusiasm 

Questionnaire has satisfactory psychometric 

properties in Iranian society, and can be used 

in various educational and research situations 
Keywords:     academic enthusiasm, 

confirmatory factor analysis, students  .  
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فت  نداشتتتتن انر ی، ا پايین،  مدی  کارآ ل  ورزی، خود عاطفی، تع يت  ما له فقر ح مختلفی از جم

تحصتتیلی، انعداف ناپذيری رفتاری، کمال گرايی، ترس از ارزيابی منفی مان  از پیشتترفت تحصتتیلی 

مند ستته دهه از زمانی که محققان عالقه از بیش(.  2014، 1ستتانی)پیترنین،  می شتتود دانش آموزان

تالش گستترده خود برای شتناستايی عوام  مرتسط با پیشترفت تحصتیلی،  تربیت در تعلیم و به امر

شتیات تحصیلی شتیات دی ی بیش از يک صفت هیجانی گذرا  2مفهون ا را معرفی کردند، می گذرد. ا

شد و به يک حالت پايا شاره دارد که روی يک و خاص می با شناختی ا سرايت کننده و هیجانی  ی 

ضو ، واقعه يا رفتار خاص متمرک  می صیلی به  2014 3)رودرج  و بوناکیديس، شودمو شتیات تح (. ا

شاره دارد، و عام  مهمی فعالیت ترالیف و در دانش آموزانطور کلی به مشارکت فعال  های درسی ا

(. با استتتناد به مفهون اشتتتیات 210، 5و فیلمر و راش 2012، 4)گیسر برای پیشتترفت تحصتتیلی استتت

های  هنگان رويارويی با محیط مدرستته و فعالیت دانش آموزانتحصتتیلی می توان توضتتید داد که 

ند )والریر و پیرس تار، احستتتاس، و فرر می کن نه رف (.  2008، 7و زينگیر 2014، 6کالستتتی، دگو

ست که د سازه ای دند بعدی ا صیلی  شتیات تح ست ا شی و رفتاری ا شناختی، انگی  سه بعد  ارای 

شناختی8،2004)فردرير ، بلومنفیلد و پاريس شتیات  شناختی و 9(. ا شام  به کارگیری راهسردهای   ،

به اراده و خواستتتت دانش آموز مربو   ناختی  يادگیری شتتت يادگیری استتتت.  ناختی در   فراشتتت

(. اشتتتتیات 1392معینی کیا،  ؛ به نق  از زاهد کريمی يوستتتفی و2007)دويک و لگت، می شتتتود

)ستترهری نستتب و ستتهرابی،  )عاطفی(، شتتام  ستته مولفه احستتاس، ارزش و عاطفه استتت10انگی شتتی

(. بعد عاطفی به عالقه و عدن عالقه به مدرستتته، معلمان، ترالیف مدرستتته و عواطف م ست و 1395

شاره دارد ستگی ا شم و خ ضدراب، خ سرینر و بل منفی از قسی  لذت، کنجراوی، ا و  2007، 11مونت)ا

شتام  حوتور فعال همراه با شتور و  13(.  اشتتیات رفتاری2017، 12مالینووستری، وستلرا و آترینستون

های يادگیری، عدن شتتوت در محیط آموزشتتی، تالش، مداومت و مشتتارکت دانش آموز در فعالیت

ر  و )فردري غیست از مدرستته، انجان دادن ترالیف و کستتب نمرات کافی برای فارت التحصتتیلی استتت

                                                           
1 - Pietarinen & Soini  
2 -Academic Engagement 

2-Rodríguez & Boutakidis                                                                                                                                                     
4 - Geiber, 
5 -Fillmor. & Rush 

6 -Walker,Pearce                                                                                                                                                                   

7 - Zyngier                                                                                                                                                                            

6- Fredericks,., Blumenfeld, & Paris 
9 - Cognitive Engagement 
1 0- Emotional Engagement 
1 1 - Skinner& Belmont 
1 2 - Malinowski, Veselka & Atkinson 
1 3 - Behavioral  Engagement 
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( اشتتتتیات با دو مولفه 2006) 2در مدل رومسرگر والرستتتون. (2009، 1و ستتتاينها 2004همراران، 

سازگار شودتحصیلی و اجتماعی که در  شتیات  .ی تحصیلی نقش دارند، مشخا می  در اين مدل ا

های دانش آموز نستتست به مدرستته، توانايی برآورده کردن انتظارات عملررد تحصتتیلی شتتام  نگرش

ست. م صیلی، بازتابی از وجود تفاوت درهای اندازهدلا شتیات تح دگونگی تعريف  گیری مختلف از ا

هايی برای سنجش اشتیات اين ساختار توسط محققین است. به عنوان م ال، برخی محققین، مقیاس

شتیات تحصیلی  سی ا سته برر ساختاری يررارده گسترش داده اند، مانند ب صورت   دانش آموزانبه 

)برون و  (، مقیاس اشتتتیات با پروفاي  موفقیت در مدرستته2007 3دبیرستتتان )يازی، میت ،ستتدد  در

که اين (. درحالی2007)برون و همراران،  ( و بستتته ارزيابی روجستتتر برای مدارس2007 4ريچمن،

ی اندازه گیری اب ارها اب ارهای يررارده از اشتتتتیات به محققان اجازه می دهد يک تصتتتويرکلی از

)رفتاری و هیجانی( را برای سنجش اشتیات به  محققان از دو عنصر وردند، برخی ازبدست آاشتیات 

سه برگ يدند )فین سعه دادند2006، 5مدر شناختی و رفتاری را تو صر و  2007، 6)مارتین ( و برخی عن

شگران مقیاس(، اگرده پژ2008, 7کارل و انرن شیدند، اما تا وه سعه بخ شتیات را تو سنجش ا های 

شدندهسال سنجش قرارداده  صورت تک بعدی و يا دو بعدی مورد  صیلی به  شتیات تح  ای اخیر، ا

های اشتتتیات تحصتتیلی (، و تمان ابعاد ستتنجش مقیاس2008، 8)استترینر، فورر، ماردند و کیندرمن

ها به مورد هنجاريابی قرار نگرفتند، عناصتتر اشتتتیات تحصتتیلی به تنهايی عم  نمی کنند، بلره آن

رويرردهای  (2005آمیخته قاب  درک هستتتتند. به طوری که فردرير  و همراران )صتتتورت درهم 

تعاملی در بین سه مولفه شناختی، انگی شی و رفتاری را پیشنهاد نمودند که در پیشرفت تحصیلی 

اثرات دراز مدت دارند. لذا پرداختن به موضتتو  پژوهش حاضتتر از دو بعد حاي  اهمیت  دانش آموزان

ست: از بعد  صی  )زيمرمندان شتیات به عنوان مدل نظری اولیه برای فهم ترک تح ( 2011، 9نظری، ا

 و به عنوان نگرشتتی نويد بخش برای مداخالتی جهت کاهش ترک تحصتتی  پا به عرصتته وجود نهاد

های اصالح گرايانه در دبیرستان اين اشتیات سنگ بنای تالش (. عالوه بر2008)اسرینر و همراران، 

 ن فراستتازه در زمینه تعلیم و تربیت استتت که بستتیاری از خدو  مج ای تحقیقاتاستتت، و به عنوا

(. از بعد 1392)مانند انگی ش، تعلق، جو مدرسه( را تحت يک الگوی مفهومی قرار می دهد )نجاتی، 

مايد تا به  ند به فعاالن حوزه نظان تعلیم و تربیت کمک ن کاربردی يافته های اين پژوهش می توا

                                                           
1 - Sinha 

2 - Rumberger & Larson                                                                                                                        

3 - Yazzie-Mintz 

4 - Bowen, & Richman 

5 - finn  

6 - Martin 
7 - Carol & Onken 
8 - Skinner, Furrer, Marchand, & Kindermann 
9 - Zimmerman 
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آنها را حصیلی و متغیرهای آن در پژوهش حاضر نظری ويژه داشته و آموزش صحید نقش اشتیات ت

سه، که هم برکیفیت  نظرمد صیلی در بین متغیرهای مدر شتیات تح قرار دهند. با توجه به اهمیت ا

سه و هم بیرون  شرالت درون مدر صیلی و يادگیری عمیق، م شرفت تح صیلی، هم بر پی شرايط تح

سه داللت می کند، و ضرورت مدر شور اين امر و اين از طرفی با توجه به  که بخش قاب  توجهی از ک

های اقتصادی، اجتماعی، ترين قشرهای جامعه که در آينده درخ ی که ج  حساسدانش آموزانما را 

ضتتترورت دارد به  ،دهند ری  میتشتتتستتتیاستتتی و فرهنگی و اداری را بر عهده خواهند گرفت؛ 

سه آن شتیات به مدر ضايتمندی، خودکارآمدی عمومی و تحصیلی و ا شودر  ها بايدزيرا آن ،ها توجه 

آونگ، هاشتتتیم، کالور و ) آيند موجود در زندگی بر هایبتوانند از پس ترالیف تحصتتتیلی و دالش

سده که يی جااز آن،  (2015، 1نومن سوب راهی برای ورود به مقاط  بمقد  دون متو االتر علمی مح

سالم؛ علی الخصوص، جامعه ايران  می شوند و با توجه به نیاز روز اف ون جوام  به نیروی متخصا 

های اخیر توجه به اين موضتتوعات از هر لحاآ دون اقتصتتادی، به دلی  می  به توستتعه در ستتال

ای هستند که  مايهسازان سر اين آينده. باشد المللی بسیار سود رسان می بین اجتماعی و سیاسی و

و  1395)نجاتی و علی پور،  های بعدی را توتتمین نمايدی نستت  تواند آينده هر کشتتوری با آن می

های ، و مدالعه پژوهشدانش آموزان های اشتتتیات تحصتتیلی در. با بررستتی مقیاس(1391طاهری، 

نسودن آيتم ها ها وجود دارد، و آن کافی اين حوزه، يک ضتتعف عمده در اين نو  مقیاس پیشتتین در

سنجی مفهون دند بعدی اشتیات تحصیلی بوده است و در ادبیات پژوهشی کشور برای سنجش روان

سد جامعیت  ست. لذا يری از اب ارهايی که برای پژوهش به نظر می ر شده ا ما، کمتر به ان پرداخته 

 ساخته (2005)پاريس  و بلومنفیلد فردرير ، توسط 2تحصیلی اشتیات مقیاسبیشتری داشته باشد، 

 را شناختی و عاطفی رفتاری، سه خرده مقیاس هاگويه اين که است گويه 15 دارای که است شده

 86/0را  مقیاس اين پايايی همراران ضتتريب و فردرير  .کندمی گیریاندازه دانش آموزان میان در

( در 2011) 3. در خصتتوص بررستتی های اشتتتیات تحصتتیلی، وانگ، وايلت و استترل نمودند گ ارش

شتن به آموزش  سه و ارزش گذا سه جنسه رفتاری )توجه و تمرین(، هیجانی )تعلق به مدر پژوهشی 

سه فردرير  را بر  شتیات به مدر شناختی ( ا شناختی )خودتنظیمی و کاربرد راهسرد  سه ای( و  مدر

مه خرده روی دانشتتجويان مورد بررستتی قرار دادند، که ضتتريب پايايی از طريق آلفای کرونساخ دره

باالی مقیاس ید قرار گرفت./70ها   تاي عاملی مورد  ی   به روش تحل آونگ،  . بودند و روايی ازمون 

سانی ) شیم و  سی ويژگی2008ها شی به برر سه های روان( در پژوه شتیات به مدر سنجی مقیاس ا

تی و ها ستته خرده مقیاس رفتاری، شتتناخ( پرداختند. نتايج پژوهش آن2004فردرير  و همراران )

های نیرويی برازش مناستتسی برخوردارند. ضتتريب پايايی هیحانی را نشتتان داد که از مقادير شتتاخا

                                                           

1 -  Awang-Hashim, Kaur & Noman,                                                                                                                                    
2-   scale Academic Engagement  
3 - Wang, Willet & Eccles 
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سواالت 70/0خرده مقیاس های آزمون، باالتر از هريک از ست، و بارهای عاملی همه  شده ا گ ارش 

ن معنادار بوده استتتت. آونگ، کالور و همرارا 0 /05ستتتدد  در80/0تا  50/0اين آزمون در دامنه 

ضرايب 2015) ( همسستگی درونی مولفه های رفتاری، عاطفی و هیجانی را معنادار بدست آوردند و 

ها را مدلوب گ ارش نمودند. با بررستتتی و مرور پیشتتتینه آلفای کرونساخ ک  مقیاس و خرده مقیاس

صیلی در نظان تعلیم و سنجپژوهش، تاکنون تحقیقات اندکی به روان شتیات تح شنامه های ا س ی پر

شد تا با بهره گیری از روش ضر نی  تالش  ست. بنابراين، در پژوهش حا های تحلی  تربیت پرداخته ا

( در 2005سنجی پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  و همراران، )عاملی و بررسی ويژگیهای روان

ص ص سب بودن آن، اب ار کارامدی در اختیار متخ صورت منا سی گردد تا در  ان نمونه های ايرانی برر

  .اين حوزه قرار گیرد

 

 پژوهش روش

ی پرسشنامه اشتیات تحصیلی سنجهای روانکه هدف پژوهش حاضر بررسی ويژگیآنجايی از

است، لذا پ وهش حاضرتوصیفی از نو  همسستگی، تحلی  عاملی)تايیدی و اکتشافی( و روش های 

دختر  دانش آموزانمتعارف آزمون سازی تعیین روايی، پايايی و جداول نرن است. جامعه آماری شام  

است، که براساس  1396-1397و پسر متوسده دون استان کهگیلويه و بويراحمد درسال تحصیلی 

نفر می باشند. از جامعه فوت نمونه ای به حجم  35406آمار اداره ک  آموزش و پرورش استان بالغ بر

دانش اموز، پايه يازدهم  400نفر پسر، که پايه دهم 600نفر دختر و 600دانش آموز، شام   1200

 فاده از روش نمونه گیری دانش آموز با  است 400)پیش دانشگاهی(  نفر و پايه دوازدهم 400

مندقه به  5خوشه ای دند مرحله ای انتخاب  شدند. از مناطق سی ده گانه آموزش و پرورش استان، 

صورت تصادفی انتخاب شده و از هر مندقه جهار دبیرستان )دو دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان 

 اب گرديد.دبیرستان برای اجرای طرح انتخ 20کالس از  40پسرانه( در مجمو  

 می دهد تشری  (2005پاريس ) و بلومنفیلد فردرير ، تحصیلی اشتیات مقیاساب ار پژوهش را 

 میان در را شناختی و عاطفی رفتاری، سه خرده مقیاس هاگويه اين که است گويه 15 دارای که

  سواالت و اشتیات رفتاری خرده مقیاس به مربو  4الی  1سؤاالت  کند.می گیریاندازه دانش آموزان

 مقیاس خرده  به مربو  نی  15الی  11 سواالت و عاطفی اشتیات خرده مقیاس به مربو  10الی  5

تمان  تا هرگ  از که باشدمی 5 تا 1 نمرات دارای هاگويه از کدان هر پاسخ باشد.شناختی می اشتیات

روايی  نمودند. گ ارش 86/0را  مقیاس اين پايايی همراران ضريب و فردرير  شود.می شام  را اوقات

برای برارگیری اين پرسشنامه در  صوری توسط کارشناسان مختلف اين حوزه تايید شده است.

پژوهش حاضر، ابتدا عسارات آن به فارسی ترجمه شده و سرس دو نفر از اساتید زبان انگلیسی خواسته 

 نظر نمايند. بعد از آن، شد در مورد برگردان اين عسارات به فارسی و سرس به انگلیسی اظهار



 
  29    ...         در  سنجی پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير روانهای بررسی ويژگی 

 

ها پرسشنامه های تهیه شده در اختیار دهار نفر از اساتید روان شناسی و علون تربیتی قرار گرفت، آن

 روايی محتوايی پرسشنامه را تايید کردند.

برای اجرا پس از مجوز گرفتن از اداره ک  آموزش و پرورش استان و حوور در  شیوه اجرا:

ها برای شرکت در پژوهش، با مدارس، با ارايه توضیحات درباره اهداف پژوهش و کسب رضايت از آن

در اختیار گذاشتن پرسشنامه ها ابتدا داده های دموگرافیک نظیر: جنسیت، سن، پايه تحصیلی، رشته 

  مدرسه و مح  سرونت مورد پرسش قرار گرفت و سرس پرسشنامه اشتیات تحصیلی تحصیلی، نو

ها را نشد ظسق دستورالعم  هر پرسشنامه آ ها خواستهارايه شد و از آن دانش آموزانفردرير  به 

ها را بی جواب نگذارند. اين پرسشنامه ها به طور گروهی اجرا شده ترمی  نمايند و تا حد امران سوال

پرسشنامه ها را در يک جلسه ترمی  کردند. برای تج يه و تحلی  داده ها از  ش آموزاندانو 

( و آمار  zو  t)اندازه گیری میانگین، انحراف معیارمتغیرها، جداول، رتسه درصدی،  آمارتوصیفی

استنساطی )همسستگی، تحلی  عام  تايیدی، اکتشافی و روش های متعارف آزمون سازی تعیین 

، spss 23ايی و جداول نرن( استفاده شد. برای انجان تحلی  های آماری فوت از نرن اف ارهایروايی، پاي

 .استفاده شد 1و ايموس

 

 هایافته

سازی گیری، به خالصههای گردآوری شده و جهت تفسیر و نتیجهنخست جهت درک ساده داده

ستفاده از روشهای جمعیتمتغیر سته با ا سرس به شناختی و واب شد.   صیفی پرداخته  های آمار تو

نفر  602های الزن جهت استفاده از آزمون های مناسب روان سنجی پرداخته شد. فرضبررسی پیش

ودند. درصتتد( دانش آموز پستتر ب 8/49نفر ) 598رصتتد( از گروه نمونه دانش آموز دختر و د 2/50)

موز آدرصتد( دانش  3/23نفر ) 279درصتد( از گروه نمونه دانش آموز شتهری و  8/76نفر ) 29292

 4/24نفر ) 293درصد( از گروه نمونه دانش آموز رشته علون انسانی، 3/24نفر ) 292روستايی بودند. 

صد(  شته علون تجربی،در ضی، 5/24نفر ) 294دانش آموز ر شته علون ريا صد( دانش آموز ر  160در

شته کار درصد( دانش آموز ر 4/13نفر ) 161درصد( دانش آموز رشته فنی و حرفه ای و  3/13نفر )

درصتتد(  1/17نفر ) 205ستتاله،  14درصتتد( از گروه نمونه دانش آموز  04/0نفر ) 5و دانش بودند. 

انش درصتتد( د 4/27نفر ) 329ستتاله، 16درصتتد( دانش آموز  8/36نفر ) 441ستتاله،  15 دانش آموز

 19ز درصتتد( دانش آمو 9/3نفر ) 47ستتاله،  18درصتتد( دانش آموز  3/13نفر ) 160ستتاله، 17آموز 

مونه دانش ندرصد( از گروه  3/33نفر ) 399ساله بودند.  20درصد( دانش آموز  1/1نفر ) 13ساله و 

صیلی دهم،آموز پايه ت صیلی يازدهم و  3/33نفر ) 400ح صد( دانش آموز پايه تح  4/33ر)نف 401در

 درصد( دانش آموز پايه تحصیلی دوازدهم بودند.   

                                                           
1 -Amos  
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 آماره های توصیفی نمره کل اشتیاق تحصیلی فردریکز به خرده مقیاسها  :1جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد متغیرها

 17/8 28/49 71 22 1200 فردریکزاشتیاق تحصیلی 

 12/2 65/12 20 4 1200 رفتاری

 18/4 61/19 30 6 1200 عاطفی

 25/4 01/17 25 5 1200 شناختی

شام    صیفی پژوهش  صیلی فردرير  يافته های تو شتیات تح میانگین و انحراف معیار نمره ک   ا

یب  یار  8/17و  49/28به ترت یانگین و انحراف مع تاری )خرده مقیاسبه همراه م و  56/12های رف

 ( را نشان می دهد1( در جدول )25/4و  01/17) ( و شناختی18/4و  61/19) (، عاطفی12/2

های های آلفای کرونساخ، دونیمه کردن، روش فرنبرای بررستتی پايايی پرستتشتتنامه ها از روش

 موازی و همسانی درونی استفاده شده که نتايج به شرح ذي  آمده است:

 

 ضریب پایایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز با خرده مقیاسها  :2جدول 

 آلفای کرانباخ تعداد سواالت تعداد آزمودنی متغیرها

 796/0 15 1200 اشتیاق تحصیلی فردریکز

 582/0 15 1200 رفتاری

 705/0 15 1200 عاطفی

 720/0 15 1200 شناختی

شان می  2های ضرايب پايايی جدولشاخا شتیات تحصیلی فردرير  ن دهد پايايی ک  پرسشنامه ا

های )رفتاری، عاطفی و شتتتناختی( به ترتیب و برای خرده مقیاس 796/0به روش آلفای کرونساخ 

ها از . بوده استتت که ضتتريب آلفای کرونساخ ک  پرستتشتتنامه و خرده مقیاس/720. و /705.، /582

 پايايی خوبی برخوردار است.

 

 پایایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز  با روش دو نیمه کردنضریب :  3جدول

 دونیمه کردن تعداد سواالت تعداد آزمودنی متغیرها

 667/0 15 1200 اشتیاق تحصیلی فردریکز

.  /667ضتتريب پايايی پرستتشتتنامه اشتتتیات تحصتتیلی فردرير  با روش دونیمه کردن  3در جدول

 بدستتت آمده استتت. ضتتريب نشتتان می دهد که پرستتشتتنامه از ضتترايب پايايی خوبی در نمونه 

 دانش آموزی برخوردار هستند.
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 ضریب پایایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز  با روش فرم موازی:  4جدول

 فرم موازی تعداد سواالت تعداد آزمودنی امتغیره

 580/0 15 1200 اشتیاق تحصیلی فردریکز

. /580های موازی ضريب پايايی پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  به روش فرن 4در جدول  

 پرستتشتتنامه از ضتترايب پايايی خوبی در نمونه ی دهد. اين ضتتريب نشتتان می دهد که را نشتتان م

 برخوردار هستند.دانش آموزی 

 

ضریب همبستگی نمره کل پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فردریکز  با تک تک :  5جدول

 هاسوال

 نمره کل اشتیاق تحصیلی فردریکز متغیرها

 564/0 1سوال

 392/0 2سوال

 483/0 3سوال

 301/0 4سوال

 445/0 5سوال

 336/0 6سوال

 590/0 7سوال

 569/0 8سوال

 638/0 9سوال

 601/0 10سوال

 549/0 11سوال

 552/0 12سوال

 512/0 13سوال

 608/0 14سوال

 516/0 15سوال

ضتريب همسستتگی نمره ک  پرستشتنامه اشتتیات تحصتیلی فردرير  را با تک تک  5در جدول 

.، /326.، /445.، /301.، /482/.،  392.،/564ستتوالها  به ترتیب از ستتوال يک تا پان ده پرستتشتتنامه 

شان  .. بدست آمده است/516. و /608.، /512.، /552.، /549.، /601، /628.، /569.، /590 ضرايب ن

می دهد که نمره ک  پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  با تک تک سواالتشان همسستگی بااليی 

 دارند.
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به دو قس  از انجان تحلی  عاملی اکتشافی ، به منظور حصول اطمینان از متناسب بودن نمونه توجه 

 شاخا کفايت نمونه برداری و معناداری ماتريس، ضرورتی انرارناپذير است.

   

شاخص کفایت نمونه برداری و مناسب بودن داده های پرسشنامه اشتیاق :  6جدول 

 تحصیلی فردریکز

 میزان شاخص
KMO 855/0 

 9/3753 آزمون کرویت بارتلت

 105 درجه آزادی

 0001/0 سطح معناداری

نشان می دهد که نمونه فعلی برای تحلی  عاملی  855/0شاخا کفايت نمونه برداری  6جدول 

شان می ست.همچنین نتايج آزمون کرويت بارتلت ن سب ا شتیات منا شنامه ا س دهد که داده های پر

 معنادار هستند. >P 0001/0 تحصیلی فردرير  برای تحلی  عاملی مناسب در سدد

 

ها برای متغیرهای وارد شده در عد از استخراج عاملمیزان اشتراک اولیه و ب:  7جدول

 تحلیل عاملی

 استخراج شده اولیه سواالت

1 1 455/0 

2 1 518/0 

3 1 468/0 

4 1 455/0 

5 1 546/0 

6 1 561/0 

7 1 488/0 

8 1 509/0 

9 1 557/0 

10 1 439/0 

11 1 364/0 

12 1 410/0 

13 1 424/0 

14 1 510/0 

15 1 457/0 
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می ان اشتتتراک متغیرها يا واريانس ک  با می ان اشتتتراک عاملی متغیرها را نشتتان می  7جدول 

 درصد واريانس نمرات سوال اول واريانس عام  مشترک است. 5/45دهد برای م ال 

                       

 های مختلفدرصد واریانس و مقادیر عامل : 8جدول 

 

بارهای اسخراج مجموع مجذور  ارزش اولیه مولفه

 شده

مجموع مجذور بارهای 

 چرخش داده شده

درصد  کل 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

درصد  کل

 واریانس

درصد 

 تراکمی

1 4,132 27,54 27,54 4,13 27,54 27,54 3,21 21,54 21,54 

2 1,697 11,31 38,86 1,69 11,31 38,86 2,54 14,33 35,79 

3 1,333 8,88 47,74 1,33 8,88 47,74 1,79 11,92 47,74 

4 934. 6,22 53,97       

5 826. 5,52 59050       

6 804. 5,36 64,86       

7 747. 4,97 69,84       

8 678. 4,51 74,35       

9 630. 4019 78,55       

10 605. 4,03 82,59       

11 569. 3,79 86,39       

12 554. 3069 90,08       

13 531. 3,54 93,62       

14 485. 3,23 96,86       

15 4171/0 13/3 100       

 

شان را هاعام  با متناظر واريانس و ويژه مقدار 8جدول    هر ستون مقدار برای در دهد. می ن

 برحسب شده تسیین واريانس .شود می برآورد شده تسیین واريانس مجمو  قالب در هاعام  از يک

 ک  واريانس از نستتستی عام ، هر ويژة مقدار .استتت تجمعی درصتتد و ک  واريانس از درصتتدی

 بارهای مجمو  مجذورات طريق از ويژه مقدار .شتتودمی تسیین عام  آن توستتط که متغیرهاستتت

 اهمیت ويژه، مقادير رو اين از استتت، محاستتسه قاب  عام  آن در متغیرها تمان به مربو  عاملی

شافی عام  شان متغیرها با ارتسا  در را ها اکت  به عام  يک برای مقدار اين بودن پايین دهد.می ن

ست معنی اين شته متغیرها واريانس تسیین در اندکی شدة تسیین نقش واريانس عام  آن که ا  دا
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ست. شده عام  در ا سخراج  ست شده ارائه هايی ستون مجمو  مجذور بارهای ا  ويژة مقادير که ا

شد يک عدد از ب رگتر هاآن شده مجموعة .با  مقادير ستون مجمو  مجذور بارهای درخش داده 

 عام  سه شود می مشاهده کههمچنان دهد. می نشان را درخش از بعد شده استخراج های عام 

 روش واريماکس درخش با را آمده دست به های عام  دارند. اگر را ها تسیین واريانس قابلیت

 را واريانس از درصد 9/11درصد و 3/14درصد ، 4/21ترتیب به سون و دون اول، های عام  دهیم 

 بردارند. در

 
 هاتغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عامل :1نمودار

 

شان ها عام  با ارتسا  در را ويژه مقادير تغییرات 1نمودار   تعیین برای نمودار اين .دهد می ن

شاهده نمودار اين به توجه با رود. کار می به مؤلفه ها بهینه تعداد شود م  به سون عام  از که می 

شترين که مهم عوام  عنوان به را سه عام  توانمی پس شود،می کم ويژه مقدار تغییرات بعد  بی

 .کرد استخراج دارند، داده ها واريانس تسیین در را نقش

 

 نیافته دوران عاملی ماتریس :9 جدول

 مولفه سواالت

1 2 3 

1 668/0  332/0- 

2 655/0   

3 639/0   

4 613/0  335/0- 

5 595/0  313/0 
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 مولفه سواالت

1 2 3 

6 588/0  397/0- 

7 575/0   

8 572/0   

9 545/0 357/0-  

10 544/0 334/0-  

11 446/0 408/0 320/0 

12  645/0 311/0- 

13  592/0  

14 309/0 484/0 434/0 

15 380/0 442/0 455/0- 

 جلوی عاملی بارهای اگر دهد. می نشان درخش از قس  ها عام  در را متغیرها سهم 9جدول 

سانده توان به را متغیر هر ست دوران يافته به ستون جدول ارقان کنیم، جم  هم با و دو ر  می د

 واريانس تسیین در شتتده تعیین های توانايی عام  دهندة نشتتان ستتو يک از ضتترايب اين آيد.

 عاملی برای تحلی  متغیرها تناستتب بررستتی برای تواند می ستتويی از و مدالعه مورد متغیرهای

                     .شود استفاده

 

 یافته دوران عاملی ماتریس:  10جدول 

 مولفه سواالت

1 2 3 

14 694/0   

15 676/0   

13 617/0   

12 617/0   

11 555/0   

1 554/0   

10 513/0   

5  700/0  

9  608/0  

8  599/0  

7  580/0  
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 مولفه سواالت

1 2 3 

6  568/0  

2   704/0 

4   668/0 

3   622/0 

شان درخش از بعد هاعام  در را متغیرها سهم 10جدول   قرار عاملی در متغیر هر دهد.می ن

ستگی آن با که گیرد می شته داری معنی باالی عام  همس شد دا سازه و نی   .با سی روايی  برای برر

ست که  شده ا ستفاده  صیلی فردرير  از تحلی  عاملی تايیدی برازش مدل ا شتیات تح شنامه ا س پر

 نتايج مدل در زير آورده شده است:

 

 
نتايج مدل فوت نشان داد که پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  از ساختار سه عاملی برخوردار 

اشتیات عاطفی و اشتیات شناختی تشری  شده است و مدل سه  است و از سه عام  اشتیات رفتاری،
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نتايج شتتاخا های برازش مدل ستته عاملی  عاملی پرستتشتتنامه از برازش مدلوبی برخوردار استتت.

 پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  در جدول زير آورده شده است:

 

 فردریکزنتایج شاخص های برازش مدل سه عاملی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی  11جدول

 2X df TLI IFI CFI RMSEA متغیر

 073/0 850/0 851/0 819/0 87 319/7 سه عاملی

نتايج مندرج در جدول باال نشتتان می دهد که مدل ستته عاملی پرستتشتتنامه اشتتتیات تحصتتیلی 

فردرير  از برازش مدلوبی برخوردار استتت. و تمان مقادير اوزان برآورد مدل معنادار هستتتند و هی  

شوند.يک از  شنامه نسايد حذف  س صیلی فردرير  از  سواالت پر شتیات تح شنامه ا س هنجارهای پر

صدی ک  و شتیات  طريق میانگین و انحراف معیار ک ، رتسه در سب نمره ا ستاندارد ک  برح نمره ا

تحصیلی مقیاس، جنسیت، سرونت، نو  مدرسه، سن، رشته تحصیلی، و پايه تحصیلی مورد بررسی 

 ره ک  اشتیات تحصیلی در جداول به شرح ذي  آمده است: قرار گرفت، که نم

 

 میانگین و انحراف معیار نمره کل اشتیاق تحصیلی فردریکز:  12جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرها

 17/8 28/49 اشتیاق تحصیلی فردریکز

 ( میانگین و انحراف معیار نمره اشتیات تحصیلی فردرير  را نشان می دهد.12جدول )

 

نمره اشتیاق تحصیلی فردریکز  T( و نمره zنمره استاندارد )، رتبه درصدی :13جدول

  دانش آموزان

رتبه 

 درصدی

نمره خام اشتیاق 

 تحصیلی فردریکز

نمره 

 استاندارد

نمره خام اشتیاق تحصیلی  Tنمره 

 فردریکز

10 41 3+ 80 22/81 

20 46 2+ 70 87/71 

25 47 1+ 60 52/62 

30 49 0 50 17/53 

40 52 1- 40 82/43 

50 54 2- 30 47/34 

60 56 3- 20 12/25 

70 58    

75 60    
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رتبه 

 درصدی

نمره خام اشتیاق 

 تحصیلی فردریکز

نمره 

 استاندارد

نمره خام اشتیاق تحصیلی  Tنمره 

 فردریکز

80 61    

90 65    

95 67    

99 71    

 

 و نتیجه گیری بحث

های موازی های آلفای کرونساخ، دونیمه کردن، روش فرنپرسشنامه ها از روشبرای بررسی پايايی 

و همسانی درونی استفاده شده که نتايج به شرح ذي  آمده است. پايايی ک  پرسشنامه اشتیات 

، 582/0شناختی( به ترتیب  های )رفتاری، عاطفی وو برای خرده مقیاس 796/0تحصیلی فردرير 

ها از پايايی خوبی ت که ضريب آلفای کرونساخ ک  پرسشنامه و خرده مقیاسبوده اس 720/0و  705/0

(، 2015هاشیم و همراران ) -(، آونگ2011برخوردار است. اين نتیجه با يافته های وانگ و همراران )

های اشتیات تحصیلی فردرير  خرده ( مدابقت دارد. در بین خرده مقیاس2015) گونیوس و کوزو

کمترين 582/0باالترين ضريب و خرده مقیاس رفتاری با 720/0ضريب پايايی مقیاس شناختی با 

 نظر می رسد باال بودن ضريب پايايی خرد مقیاس شناختی ه . اين طور بضريب پايايی را داشت

پايین ضريب  تاثیری پذيری کمتر از اجتناب از شرست و متغیرهای اضدراب بوده است. از طرف ديگر

ها را شايد بتوان به فردی بودن اين اس رفتاری نسست به ساير خرده مقیاسپايايی بودن خرده مقی

متغیر و وابسته به شرايط فرهنگی و اجتماعی بودن اين متغیر دانست. ضريب پايايی پرسشنامه 

. را نشان می دهد. اين ضريب نشان می دهد /580های موازی اشتیات تحصیلی فردرير  به روش فرن

 يب پايايی خوبی در نمونه دانش آموزی برخوردار هستند.که پرسشنامه از ضرا

. بدست آمده است. /667ضريب پايايی پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  با روش دونیمه کردن 

ضريب نشان می دهد که پرسشنامه از ضرايب پايايی خوبی در نمونه دانش آموزی برخوردار هستند. 

ی درونی، ضريب همسستگی نمره ک  پرسشنامه اشتیات برای بدست آوردن پايايی از طريق همسان

/.،  392.،/564ها به ترتیب از سوال يک تا پان ده پرسشنامه تحصیلی فردرير  را با تک تک سوال

. بدست /516. و /608.، /512.، /552.، /549، 601، /628.، /569.، /590.، /326.، /445.، /301.، /482

ه نمره ک  پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  با تک تک ضرايب نشان می دهد ک آمده است.

دارای کمترين و بیشتنرين  62/0و سوال نه  30/0سواالتشان همسستگی بااليی دارند. سوال دهار با 

( همسستگی درونی مولفه های 2015همسستگی است. که با يافته های آونگ، کالور و همراران، )

 بدست آوردند، همخوانی دارد.رفتاری، عاطفی و هیجانی را معنادار 
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قس  از انجان تحلی  عاملی اکتشافی، به منظور حصول اطمینان از متناسب بودن نمونه توجه به 

دو شاخا کفايت نمونه برداری و معناداری ماتريس، ضرورتی انرارناپذير است. درتحلی  عاملی 

نشان می دهد که نمونه  855/0پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير ، شاخا کفايت نمونه برداری 

 فعلی برای تحلی  عاملی مناسب است. همچنین نتايج آزمون کرويت بارتلت نشان می دهد که 

 >P 0001/0 داده های پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  برای تحلی  عاملی مناسب در سدد

  عام  اکتشافی یمعنادار هستند. برای استخراج عوام  مرنون اشتیات تحصیلی فردرير  ازروش تحل

نتايج تحلی  عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه از سه عام  شناختی، عاطفی  .استفاده شده است

و  4/21،3/14و رفتاری به شیوه درخش مولفه های اصلی عام  اول، دون و سون به ترتیب تسیین گر

 704/0یشترين بار عاملی با درصد از واريانس را در بر دارند. در عام  رفتاری سوال دو دارای ب9/11

و کمترين بار عاملی « هستم فعال که کنم _می تظاهر فقط هستم کالس سر وقتی» که عسارتست از:

می باشد. در عام  « .کنممی تسعیت مدرسه قوانین از من» که عسارتست از: 622/0به سوال سه با 

« کنممی خشنودی احساس مدرسه در من» عاطفی بیشترين بار عاملی به سوال پنج که عسارتست از:

می باشد. « رودسرمی انحوصله مدرسه در من» و کمترين بار عام  به سوال شش که عسارتست از:

 اندرسی ترالیف حتماً من» ودر عام  شناختی بیشترين  بارعاملی به سوال دهارده که عسارتست از:

 درس کالس» ده که عسارتست از: و کمترين بارعاملی به سوال« کنم می دک اشرال رف  برای را

می باشد. نتايج تحلی  عاملی تايیدی نی  نشان داد که پرسشنامه « است ماندن برای جالسی جای

اشتیات تحصیلی فردرير  از ساختار سه عاملی اشتیات رفتاری، اشتیات عاطفی و اشتیات شناختی 

ردار است. تعداد عوام  استخراج برخوردار است و مدل سه عاملی پرسشنامه از برازش مدلوبی برخو

(، وانگ و همراران 2008هاشیم و سانی)-شده پژوهش حاضر با نتايج تحلی  عاملی پ وهش آونگ

( مدابقت بااليی دارد. هنجارهای پرسشنامه اشتیات تحصیلی فردرير  از طريق میانگین و 2011)

ه اشتیات تحصیلی مقیاس، انحراف معیار ک ، رتسه درصدی ک  ونمره استاندارد ک  برحسب نمر

جنسیت، سرونت، نو  مدرسه، سن، رشته تحصیلی، و پايه تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه 

(، از اين مقیاس با در نظر گرفتن جداول نرن يا هنجار 2005به روايی قاب  قسول مقیاس فردرير  )

س اشتیات تحصیلی فردرير  نابسته می توان در ک  کشور استفاده نمود. در اين راستا گويه های مقیا

 به فرهنگ بوده و در استان کهگیلويه و بويراحمد نی  روايی و پايايی کافی دارد.

بنابراين استتتفاده از مقیاس اشتتتیات تحصتتیلی فردرير  توستتط وزارت اموزش و پرورش، مراک  

و دانشگاه فرهنگیان شناسان، حتی برنامه آموزش خانواده در مدارس مشاوره، مشاورين مدارس، روان

شگران  سده دون انجان گرديد، پژوه شنهاد می گردد. با توجه به اينره اين پژوهش در مقد  متو پی

هايی مشتتتابه بر روی پايه ها و مقاط  تحصتتتیلی ديگر انجان دهند همچنین اين در آينده پژوهش

ستان کهگیلو سدد ا ی به منظور قابلیت های بعدوهشيه و بويراحمد انجان گرديد، در پژپژوهش در 
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های مشتتابه در ستتدد ملی و تعمیم نتايج مقیاس اشتتتیات تحصتتیلی فردرير  بهتر استتت پژوهش

 .کشوری انجان گردد

 

 منابع فارسی

، تهران؛ های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانانشرو( 1387). اسماعی  رد،بیابانگ

 انتشارات انجمن  اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ايران

بر رفتاری -اثربخشی مديريت استرس شیوه شناختی .(1395). سرهری نسب, زهرا و سهرابی فرامرز

 1-19(::37)1, 10, شناسی تربیتیفصلنامه روانشناختی و ترانشگری معتادان. سالمت روان

سنجی  های روان( ويژگی1392) .مهدی ،سیده هايده  و معینی کیا ،کريمی يوسفی. عادل زاهد

–فصلنامه علمی  .راهنمايی دختر شهرستان اردبی  دانش آموزانمقیاس اشتیات به مدرسه 
  . 1392سال دون، شماره هفتم، زمستان ، پژوهشی  مدالعات آموزشی  و آموزشگاه

های ضمنی و های اجتماعی: طراحی آزمون( تصمیم گیری پرخدر در موقعیت1392) .نجاتی, وحید

   101-114(:25)7, شناسی کاربردیفصلنامه روانسنجی آن. روانهای معرفی ويژگی

و تاب آوری تحصیلی با بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی ( 1391). الهان ،نسب طاهری   

صیلی  صفهان دانش آموزانعملکرد و انگیزش تح شهر ا سطه دختر  صیلی  .متو سال تح

 طساطسايی،  پايان نامه  کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه 91-90
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