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مدل سازي معادله ساختاري بر با روش  هنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين

دختر دوره متوسطه شهر تهران انآموز دانشروي   

 5احمدعلي فروغي، 4غالمرضا منشئي، 3 احمد عابدي، 2 هوشنگ طالبي، 1*مريم اسبقي

  چكيده

ان دختر دوره متوسطه شهر انجام آموز دانشپژوهش با هدف هنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين بر روي اين 

شامل طرح دو گروهي آزمايش و كنترل و اجراي پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري بود. جامعه آماري پژوهش شد.طرح تحقيق 

ان از پايه دوم آموز دانش 297بود.نمونه شامل 1393- 94هاي شهر تهران در سال تحصيلي ان دختر دبيرستانآموز دانششامل كليه 

از مقياس انگيزش و اشتياق تحصيلي مارتين  ا،هآوري دادهجمع راي. بندشدروش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب  كه با دبيرستان

جداول هنجار)استفاده شد. نتايج  -پايايي- از شاخص هاي متعارف روان سنجي(روايي ،استفاده شد.تجزيه تحليل داده ها 2012

الكي و روايي صوري و روايي محتوايي، هنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين نشان داد كه با هر چهار روش روايي م

همبستگي هر سؤال با نمره كل، معادله ساختاري، روايي مقياس مورد تاييد بود. همچنين پايايي كلي و پايايي متغيرهاي يازدگانه 

  بود. مقياس مارتين، مورد تاييد 

  انآموز دانشو اشتياق تحصيلي مارتين، مقياس انگيزه هنجاريابي، : كليدواژه ها

                                                             
 . 09121066280دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، شماره تماس: از  دكتري روانشناسي . نويسنده مسئول: دانشجوي 1

  Asbaghimaryam@gmail.comآدرس ايميل: 
  H-talebi@sci.ui.ac.ir. آدرس ايميل: . دانشيار گروه آمار دانشگاه اصفهان 2
 A.abedi44@gmail.com. دانشيار دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه اصفهان. آدرس ايميل:  3

 Smanshaee@yahoo.comآزاد اسالمي واحد خوراسگان . آدرس ايميل: . استاديار دانشگاه 4

  . استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 5
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  مقدمه 

 - در اين پژوهش سعي خواهد شد به هنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين پرداخته شود. برنامه آموزش شناختي

با آموزان آموزش داده شده است. هاي تحصيلي به دانشتوسط مارتين در دوره 2012رفتاري مارتين به صورت چرخه در سال 

يلي در پيشرفت تحصيلي فراگيران، تالش هاي زيادي براي ساخت، روايي سنجي و اعتباريابي توجه به نقش انگيزه و اشتياق تحص

كه در مجموع، اين آزمون ها به دو شيوه انگيزش  ابزاري جهت ارزيابي و اندازه گيري انگيزه و اشتياق تحصيلي انجام گرفته است.

): الف) خودگزارشي، ب) گزارش 2000؛ كوكلي، 1998، 1دو اشتياق تحصيلي را اندازه مي كنند(گاتفريد، فلمينگ و گاتفري

مقياس انگيزه و اشتياق "يكي از ابزارهايي كه براي اندازه گيري انگيزه و اشتياق تحصيلي ساخته شده ديگران در مورد شخص.

خته شده توسط ) منتشر شد. مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي سا2012است كه نسخه نهايي آن توسط مارتين( "تحصيلي مارتين

) شامل چهار عامل، يا چنين تصور مي شود كه ارزيابي انگيزش آن هم از طريق شناخت انطباقي سه بعدي(افكار 2012مارتين(

تقويت كننده)،رفتار انطباقي سه بعدي(رفتارهاي تقويت كننده)،شناخت سدكننده/ناسازگارانه سه بعدي(سركوب كننده) و رفتار 

يف كننده)انگيزش و اشتياق صورت مي پذيرد. هر كدام از اين يازده عامل از چهار گويه تشكيل مي ناسازگارانه دوبعدي(تضع

گويه تشكيل مي شود. با توجه به يافته هاي تحقيقات فوق و نبود مقياس انگيزه و  44شوند. از اين رو است كه كه اين ابزار از 

بررسي ويژگي روان سنجي از جمله ميزان روايي، پايايي و تعيين  اشتياق تحصيلي جامع در كشور، در مطالعه حاضر هدف اساسي

ان دختر دوره متوسطه شهر تهران مي آموز دانش) بر روي 2012جداول نرم فرم فارسي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين(

  باشد. بدين منظور سؤال هاي زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفته اند:

جداول - 3،آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين پايايي دارد؟- 2اشتياق تحصيلي مارتين روايي دارد؟،آيا مقياس انگيزه و - 1

  نرم مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين چگونه است؟

  اهداف تحقيق

  هر تهرانان دختر دوره دوم متوسطه شآموز دانشهنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين بر روي : كلي هدف

ان دختر مقطع دبيرستان هاي شهر آموز دانشهنجاريابي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين در : اهداف اختصاصي

تهيه جداول نرم ، تعيين پايايي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين، تعيين روايي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين(تهران

  )صيلي مارتينمقياس انگيزه و اشتياق تح

  هاي تحقيقسئوال

  آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين روايي دارد؟سئوال اول پژوهش:

 آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين پايايي دارد؟سئوال دوم پژوهش: 

                                                             

1.Gottfried, Fleming & Gottfried 
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  جداول نرم مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين چگونه است؟سئوال سوم پژوهش: 

  

  روش

. براي انتخاب )1380هدف و ماهيت پژوهش از روش تحقيق توصيفي از نوع آزمون سازي استفاده شده است (دالور،  با توجه به

نمونه مورد نظر از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از نواحي آموزش و پرورش شهر تهران به طور تصادفي انتخاب 

نفر به صورت تصادفي انتخاب  297ن چهار منطقه انتخاب و سپس تعدادگانه شهر تهرا 22بدين صورت كه از بين مناطق  .شدند

  شدند. 

  گيري ي آماري، نمونه و روش نمونه جامعه
  مي باشند. 1393 - 94هاي شهر تهران در سال تحصيلي ان دختر دبيرستانآموز دانشجامعه آماري پژوهش شامل كليه 

از نواحي آموزش و پرورش شهر تهران از بين مناطق  .استفاده شدرحله اي از روش نمونه گيري خوشه اي چند م براي انتخاب نمونه

به صورت تصادفي  آموز دانش 297تعداداز ميان دبيرستان هاي دخترانه انتخاب و سپس  به تصادف گانه شهر تهران چهار منطقه 22

  جلسه اجرا شد. 16در  انآموز دانشبراي سپس برنامه شناختي رفتاري مارتين، )1390الور،.(دانتخاب مي شوند

  ابزار پژوهش:

  ) هنجاريابي شده، 2012مقياس انگيزش و اشتياق تحصيلي(مارتين ، 

)ابزاري است كه مي توان از آن براي اندازه گيري ميزان انگيزش و اشتياق 2011،،2007،2009مقياس انگيزش و اشتياق(مارتين 

) روايي اين پرسشنامه را به روش تحليل 2012مارتين (گزينه تشكيل مي شود. قلم 44ان مدرسه استفاده كرد. اين ابزار از آموز دانش

كه حيطه تقويت كننده اي رفتار  ،عاملي مورد بررسي قرار داده است. براي تعيين پايايي از روش آلفاي كرونباخ استفاده نموده است

  گزارش شده است.  80/0كننده هاي فكر و سركوب  81/0، تضعيف كننده هاي رفتار 86/0، تقويت كننده هاي فكر  83/0

  ي اجراء  شيوه
جهت آزمايش  آموز دانش 15معلم براي  3)، ابتدا مقياس توسط 2012پس از ترجمه مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين(

ترجمه از يكي از مقدماتي براي اطمينان از اينكه سؤال ها را درك كنند به مرحله ي اجرا درآمد و به منظور خطاي احتمالي در 

 backاستادان زبان انگليسي تقاضا شد دوباره مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين را از زبان فارسي به انگليسي برگرداند(

translation دستورالعمل اجراي مقياس هم به نحوي تهيه شد كه اجراي آن دقيقا با همان ضوابطي صورت گيرد كه مقياس اصلي.(

ان بايد انگيزه و اشتياق تحصيلي خود را براي يك ماه گذشته در پرسشنامه عالمت آموز دانشد. بدين صورت كه تأكيد كرده بو

ان قرار گرفت و آموز دانشبزنند. پس از اخذ مجوز از آموزش و پرورش به مدارس نمونه انتخاب شده مراجعه و مقياس در اختيار 

  ) را تكميل نمودند.2012ن مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين(اآموز دانشپس از توضيحات پژوهشگر و همكاران، 

  ها روش تجزيه و تحليل و داده
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براي تجزيه و تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار و روش هاي متعارف آزمون سازي(تعيين روايي، پايايي و جداول نرم) 

  استفاده شد.

  نتايج 

  .)SEM( 1روش مدل سازي معادله ساختاريراه حل؛  يلي مارتين روايي دارد؟سئوال:آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحص

Amos Graphics(در روش مدل سازي معادله ساختاري از نرم افزار آموس گرافيك  
هاي  ) استفاده شد. با استفاده از شاخص2

يابد ولي با  حدودي درجه آزادي كاهش ميهرچند با اضافه شدن به پارامترهاي آزاد تا . ) تغييرات الزم اعمال شدM.Iاصالح مدل (

به علت تعداد زياد متغيرها) بنابراين (شود  هاي عاملي عمدتاً از نظر درجه آزادي،مدل با مشكلي همراه نمي توجه به اين كه در مدل

  يافت:هاي برازش مدل به شكل زير بهبود  شود. با تغييرات انجام شده در مدل شاخص اجراي مدل با مشكلي مواجه نمي

برخي شاخص هاي برازش مدل عاملي تدوين شده و اصالح شده انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين 1جدول  

  شاخص
  مدل  

  اصالح شده اصلي

NPAR (تعداد پارامتر آزاد) 32 28  

df  (درجه آزادي)  34 38  

Chi  ياCMIN (كاي اسكوئر) 966/47 118/115  

P  (سطح معناداري) 057/0  >0005/0  

CMIN/DF )411/1  029/3 )كاي اسكوئر نسبي  

CFI (شاخص تطبيقي) 982/0 900/0  

PCFI (شاخص تطبيقي مقتصد) 607/0 622/0  

RMSEA (ريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآورد)  037/0  083/0  

HOELTER  300 138 ) 05/0(شاخص هولتر براي اطمينان  

HOELTER  346 158 )01/0(شاخص هولتر براي اطمينان  

با تغييراتي كه در مدل ايجاد شد برازش مدل اصالحي خوب و قابل قبول گشت. زيرا از يك طرف، شاخص برازش مطلق كاي 

است، لذا فرضيه صفر كه مدل  057/0و سطح معناداريبرابر  966/47اسكوئر كاهش چشمگيري يافت. مقدار كاي اسكوئر برابر 

                                                             

1.Structural Equation Modeling 

2 . Analysis of Moment Structures 
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است  037/0 ). از طرف ديگر شاخصريشه دوم ميانگين مربعات خطاي برآوردp<05/0برازش خوبي با داده ها دارد رد نمي شود ( 

 است. 05/0كه كمتر از 

  هاي استنباطي يافته

در مدل تدوين شده كليه بارهاي عاملي، كواريانس خطاها و همبستگي هاي متغيرهاي پنهان با يكديگر با صفر داراي تفاوت معنادار 

است. در مدل اصالح شده كليه بارهاي عاملي، كواريانس خطاها و  05/0معناداري كوچكتر از است. زيرا در تمام موارد سطح 

 05/0همبستگي هاي متغيرهاي پنهان با يكديگر با صفر داراي تفاوت معنادار است. زيرا در تمام موارد سطح معناداري كوچكتر از 

) تفاوت معنادار TR ↔ ZAكواريانس  -  TA ↔ ZAس است. فقط دو مورد همبستگي متغيرهاي پنهان با يكديگر (كواريان

  بود و لذا در مدل مي توان اين دو رابطه را حذف نمود.  05/0نداشت. زيرا سطح معناداري بزرگتر از 

  گيري  بحث و نتيجه

گيزه و اشتياق روايي مقياس ان،روش معادله ساختاري سئوال اول پژوهش: آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين روايي دارد؟

، از 2012تحصيلي مارتين مورد تاييد است. در توضيح و تبيين اين يافته مي توان گفت با توجه به روايي قابل قبول مقياس مارتين 

اين مقياس با در نظر گرفتن جداول نرم يا هنجار مي توان در تهران و شايد حتي كل كشور نيز استفاده نمود. در اين راستا به نظر مي 

د گويه هاي مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين تا حدودي نابسته به فرهنگ بوده و در تهران نيز روايي و اعتبار كافي دارد. رس

گذاري، يادگيري متمركز، برنامه ريزي،مديريت لذا متغيرهاي يازده گانه انگيزه و اشتياق تحصيلي شامل، خودباوري، ارزش

ناب از شكست، كنترل نامطمئن، خودتخريبي، عدم اشتياق با اين مقياس به خوبي سنجيده مي تكليف، ايستادگي، اضطراب، اجت

اعتبار يا پايايي متغيرهاي يازدگانه مقياس انگيزه سئوال دوم پژوهش: آيا مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين پايايي دارد؟شوند.

باشد.با توجه به  زه و اشتياق تحصيلي مارتين، قابل قبول و مورد تاييد ميو اشتياق تحصيلي مارتين و همچنين اعتبار كلي مقياس انگي

تاييد شد و در اين سئوال پايايي مقياس مورد تاييد قرار گرفت، از اين مقياس با در  2012اين كه در سئوال اول روايي مقياس مارتين 

نيز استفاده نمود. در اين راستا به نظر مي رسد گويه هاي نظر گرفتن جداول نرم يا هنجار مي توان در تهران و شايد حتي كل كشور 

مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين نابسته به فرهنگ بوده و در تهران نيز پايايي كافي دارد و ثبات در نتايج دارد. انتظار مي رود 

سئوال سوم  نتايج مشابهي بدست آيد. ان در شرايط تقريبا يكسانآموز دانشدر اثر اجراي مكرر اين مقياس بر روي گروهي از 

جداول نرم متغيرهاي يازدگانه مقياس انگيزه و اشتياق پژوهش: جداول نرم مقياس انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين چگونه است؟

ول مقياس با توجه به روايي و پايايي قابل قبهمچنين  و رتبه درصدي بدست آمد. tتحصيلي مارتين شامل نمره خام هر متغير و نمره 

 ، الزم است در هنگام بهره برداري از جداول هنجار يا نرم استفاده شود.2012انگيزه و اشتياق تحصيلي مارتين 
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