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 یدر خواندن و برون دادها یشرفتخواندن بر پ یزهانگ زمینه:

با دوام  یمادگدر واقع آخواندن  یزهانگ .دارد یهآن تک یاررفت

  است.خواندن  هاییتآغاز فعال یفرد برا یک

ی انگیزه خواندن در میان پرسشنامه اعتباریابی :هدف

  .است ن دبستانیآموزدانش

 کردیو روسازی ی از نوع آزمونفیتوص ژوهشروش پ روش:

آموزان دوره تمام دانشپژوهش  جامعه .ی استکاربرد آن

بودند. نمونه  1396-97دوم ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 

دختر،  142دوره دوم ابتدایی ) آموزدانش 288پژوهش شامل 

ای چند گیری تصادفی خوشهپسر( که به روش نمونه 146

ی انگیزه پرسشنامه، . ابزار پژوهشای انتخاب شدندمرحله

برای تجزیه و تحلیل . ( بود1997و ویگفیلد ) گاتریخواندن 

های متعارف آزمونها از میانگین، انحراف معیار و روشداده

  سازی )تعیین روایی، تحلیل عاملی و پایایی( استفاده شد.

 گویه 53مولفه و  11ی انگیزه خواندن دارای پرسشنامه نتایج:

و برازندگی خوبی  پایایی روایی، سنجی ازلحاظ روان ازو 

Abstract 
 
Background: The importance of reading 

motivation relies on its relationship to 

achievement and behavioral outcomes. Reading 

motivation has been defined as the enduring 

readiness of a person to initiate reading activities.  

Purpose: The current research addresses the 

reliability of the Motivation of Reading 

questionnaire (MRQ) among primary school 

student.  
 

Method: The research method was descriptive 

for the purpose of questionnaire development 

with on an applied-purpose attitude. The 

population included all the primary school 

student in grade two of Yazd city in the academic 

year of 2017-18. The sampling approach was 

multistage cluster-random and the final sample 

included 288 students (142 girls, 146 boys). The 

research instructs were Gutherrie and Wigfield 

(1997) reading motivation questionnaire (MRQ). 

In order to analyze the data, mean, standard 

deviation, validation, factor analyze and 

reliability checking used.  
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 (11یازده )اختار عاملی تأییدی نیز، مدل است. س برخوردار

به عبارت یادشده را تأیید کرد.  پرسشنامهعاملی پیشنهادی 

با هر پنج روش روایی؛  انگیزه خواندن پرسشنامهدیگر، 

ها و همبستگی صوری، محتوایی، عاملی، همبستگی گویه

مورد تایید بود. همچنین پایایی کلی  پرسشنامهها، روایی مولفه

لذا بود. ، مورد تایید پرسشنامههای نه گانه یی مولفهو پایا

به دلیل استحکام ساختار عاملی و الذکر، فوق پرسشنامه

های روانسنجی مناسب، قابلیت استفاده توسط سایر ویژگی

بررسی تدریس را دارا بوده و استفاده از آن برای پژوهشگران 

 شود.پیشنهاد می

ی انگیاازه خواناادن، امهپرسشااناعتباریااابی؛  هددا:کلیدددوا ه

 MRQ، ان دبستانیآموزدانش

Results: Motivation Of Reading questionnaire 

(MRQ) had 11 factors and 53 items, and enjoyed 

acceptable level. CFA, similarly, approved the 11 

factor model proposed by questionnaire. In other 

words, the MRQ was compared in term of face, 

content, factor, correlation of items, and 

correlational factors. Also the overall reliability 

and nine factor reliability of the questionnaire 

were approved. Therefor, above-mentioned 

questionnaire can further applied by other 

researchers investigation teaching due to its 

psychometric features and strong factorial 

design. 
 

Keywords: Crediting, Reading Motivation 

Questionnaire, primary school students 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه

درک مطلب، رفتار و نگرش  فراینداهداف خواندن،  جمله ازدارای ابعاد مختلفی  1سواد خواندن

دف عمده در آموزش خواندن به ه ه(. متخصصان خواندن معتقدند که س1388)کریمی،  استخواندن 

و مهم شمردن آن.  4انگیزه برای خواندن -3 3درک مطلب -2 2تشخیص واژه -1: کندیمکودکان کمک 

را تشخیص دهند، به درک درستی از  هاواژهبا هم ارتباط متقابل دارند. اگر کودکان نتوانند  هاهدفاین 

شوند  مندعالقهارد که به خواندن د میو اگر نتوانند متن را درک کنند، احتمال ک رسندینممتن 

(Santrock, 1394.) 

ضروری است، اما پژوهشگران براین باورند که اگرچه مهارت در خواندن برای درک متون 

ان آموزدانشدر  خواندن ی مختلف درگیریهاوهیشکلی دلیل  طوربهی خواندن و راهبردها هامهارت

ی خواندن دالیل متعدد دیگری نیز دارد. برای هاتیفعالنیست. در واقع درگیر شدن یا درگیر نشدن در 

خواندن یک راه  کهنیامبنی بر  هاآنخواندنشان لذت ببرند یا باور  فرایندممکن است از خوانندگان مثال، 

                                                 
1 . Litracy 

2. Word recognize 

3. Comprehension 

4. Motivation for reading  
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ارزشمند برای کسب دانش است موجب شود به خواندن عالقه پیدا کنند. ممکن است عدم توانایی در 

نباشد؛ بلکه انگیزه پایین نیز  هاتیفعال گونهنیای مربوط به خواندن تنها دلیل درگیر شدن در هاتیفعالانجام 

ان آموزدانشاین عدم درگیری اثر زیانبخشی بر توانایی خواندن  .دلیلی برای آن باشد تواندیم

 ;Baker, Afflerbach, 1996; Guthrie and Wigfield, 1999; Guthrie, Mcgough, Bennett and Rice, 1996)دارد

Paris and Oka, 1986 ). در پیشرفت  ارذگاثریک عامل و مستمر  مؤثر طوربهانگیزه خواندن  ،نیا افزون بر

ی چون آنمارکرد و انپژوهشگریی که توسط هاپژوهش. در ( ,2002Curtis, ; 2004Biancarosa ) خواندن است

( 2011) 5( پارک2008) 4( ماچرا و یودر2009) 3( الو2016) 2( کارترینگ، مارشال و ری2009) 1برانتن

( صورت گرفته است نتایجی که به دست آمده 0420) 7گاتری( ونگ و 2011) 6رتلسفور، کولر و مولر

 که انگیزه خواندن ارتباط باالیی با درک مطلب و پیشرفت در خواندن دارد دهندیممعنا داری نشان  طوربه

 ,Becker) دیآیمی بعدی در خواندن نیز به شمار هاتیموفقی نیبشیپحتی یک عامل بسیار مهم در  و

McElvany, Kortenbruck, 2010; Schaffner, Philipp and Schiefele,2016; Taboada, 2009 بنابراین انگیزه ؛

 ,Davis, Tonks) درهم تنیده و جدا نشدنی از یکدیگر هستند مؤلفهی خواندن دو هامهارتخواندن و 

Hock, Wang and Rodrigues, 2018 ). 

 ی خواندن تعریف کردهاتیفعالآمادگی بادوام یک فرد برای آغاز  توانیمانگیزه خواندن را 

(Schiefele, Gatherie and philip, 2004) اهمیت انگیزه خواندن بر پیشرفت در خواندن و برون دادهای .

انجام پژوهش روی وابستگی میان انگیزش، درگیری  .(Guthrie and Wigfield, 2012رفتاری آن تکیه دارد )

و  9ارزش انتظار و 8ه مبنای آن بر نظریه خود مختاریک آوردیمی را فراهم انهیزمو پیشرفت در خواندن 

شامل: خواندن ): الگوی انگیزه کندیم شنهادیپ( و Guthrie and Klauda, 2015است )انگیزه اجتماعی استوار 

                                                 
1. Anmarkrud, Braten 

2. Cartwright, Marshall, Wray 

3. Law 

4. Mucherah, Yoder 

5. Park 

6. Retelsdorf, Koller, Muller 

7. Wang, Gutherrie 

8. Self- determination 

9. Expectation value 
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ی و انگیزه اجتماعی(، ارتباط بین متغیرهای انگیزشی و بررسی خودکارآمدانگیزه درونی، انگیزه بیرونی، 

ی ریگاندازهی و بررس موردلولی انگیزه درگیری و پیشرفت خواندن در ابتدایی و دبیرستان رابطه علت و مع

 (. Medford and Hughes, 2011; Guthrie and Klauda, 2015) ردیگقرار 

درگیری  عنوان به عمدتاًانگیزه درونی است که  ،برجسته میان ابعاد مختلف انگیزه خواندن مؤلفه

. در (Guthrie, Wigfield, Tonks and Perencevich, 2004)شودیمر فعالیتی معنا درونی برای پافشاری ب

گفت انگیزه درونی، دست زدن به یک فعالیت به خاطر خود آن فعالیت است )پینتریچ،  توانیمحقیقت 

است؛ این  همطرازروس د میان متوسط در تماآموزدانش(. این نوع از انگیزش با پیشرفت 1390شانک، 

مثال: ریاضی، علوم و  طوربه .روس صادق استد میی تحصیلی و تماهاهیپابرای تمامی  مهم

 ,Gottfried and Fleming, 2001; Otis, rouzet and Pelletier, 2005; Retelsdorf, Koller and Moller)خواندن

از:  اندعبارته ک اندکرده( چهار منبع اصلی برای انگیزش درونی مشخص 1999) 1لیپر و هادل .2011 (

 چالش، کنجکاوی، کنترل، تخیل.

 عالقه به خواندن، درک مطلب، رشد خواندن، دانش استفاده از شامل خواندن انگیزه درونی 

 Klauda and) استان ابتدایی و دبیرستانی آموزدانشی فراشناختی و راهبردهای گوناگون توسط هاروش

Guthrie, 2015 .)ی هاتیفعالر پیشرفت خواندن در مقدار زمانی که کودکان درگیر اثر انگیزه درونی ب ریتأث

 .( Beker, McElvany, 2010; Schiefele, 2014; Schiefele and Ulferts, 2013)شودیمخواندن هستند، ظاهر 

و  تریموقت، اثر آن ترعیسری که دست یافتن به آن اگونهاست به  بیرونی بعد دیگر انگیزه خواندن

برای  شوندیمبیرونی برانگیخته  طوربهی که آموزاندانشدر مجموع وابسته به موقعیت است.  کلی طوربه

(. شواهد Mcgeown, Norgate and Warhurst, 2012)که پاداش بیرونی را به دست آورند  کنندیماین تالش 

 ,Andereassen and Braten) دهدیمی خواندن را نشان هاتیفعالموجود رابطه منفی بین انگیزه بیرونی و 

ی مختلف مورد هاهیپایک پژوهش طولی تغییرات انگیزه بیرونی خواندن را طی در ( 2010بکر ) .(2010

ی هامشوقی خواندن برای هاتیفعالان پایه ششم در انجام آموزداد دانشنشان  هایافته بررسی قرار داد،

ی بیرونی هازهیانگبیشتری برای  احتمال بههارم ان پایه چآموزدانشاما  شوندیمبیرونی کمتر برانگیخته 

 . لذا انگیزه بیرونی در طول پایه چهارم به ششم کاهش یافت.شوندیمبرانگیخته 

مقایسه دو نوع انگیزه درونی و بیرونی صورت گرفت، نوع درونی  منظوربهدر مطالعات طولی که 

 مثبتی مرتبط با خواندن و درک مطلب رابطه هاتیفعالبیشتر از نوع بیرونی با خواندن مستقل، درگیری در 

                                                 
1. Lipper, Haddel 
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برای نشان دادن انگیزه درونی  .(Denaeghel, VanKeer, Vasteenkist and Rosseel, 2012)داد را نشان 

ی مختلف رابطه اثرگزارتر آن را هاپژوهشی هاگزارشخواندن نسبت به انگیزه بیرونی آن همین بس که 

یعنی  دهند؛یمنشان  را ن، بسته به سطح انگیزه درونی نسبت به انگیزه بیرونیی موفقیت در خواندنیبشیپدر 

ی خواندن نیز نشان دادند هاتیفعالکسانی که انگیزه درونی باالتری داشتند، برانگیختگی زیادی برای انجام 

(Park, 2012.) 

ی خود هاییتوانااز  باوری است که فرد .خودکارآمدی در خواندن است ،خواندن عامل دیگر اثرگذار بر

، هاجملهی با مهارت تشخیص کلمه، خواندن خودکارآمدفعالیت خاصی دارد.  زیآمتیموفقدر انجام 

 Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks and)درک مطلب و رشد درک خواندن است ارتباط دارد

Perencevich, 2006; Ho and Guthrie, 2013; Hornstra, van der Veen, Peetsma and Volman, 

2013; Walker, Greene and Mansell, 2006 یک  ،. برای مثالکندیم. خودکارآمدی به مرور زمان تغییر

فتم برای آموزش ههکاهش خودکارآمدی در گذار از پایه ششم ب ،گزارش تحلیلی مطالعه طولی

 U( یک الگوی 2013) 1. پژوهش هارنسترا) 1994Eccles, Wigfield and(دهدیمان را نشان آموزدانش

 هیپاسهی در خودکارآمدان بدون مشکالت یادگیری، با افزایش آموزدانشی برای خودکارآمدشکل از 

 است. شدهگزارشبعد  هیپاششبعد و کاهش در 

انگیزه اجتماعی است. انگیزه اجتماعی  شودیمنوع دیگر انگیزش که با پیشرفت و رشد انسان همراه 

(. 2012، گاتریاست )زندگی  تعامل اجتماعی در طول با هدف برخورداری ازخواندن  انجام نهیزم

و به امانت دادن  هامتنبه با هم خواندن، صحبت با دوستان در خصوص  توانیمی از این قبیل را هاتیفعال

یری شده انگیزه خواندن با درگ بردهنامسایر انواع  کهچنانکتاب به یکدیگر اشاره کرد. انگیزه اجتماعی 

، گاتری) ، همبسته نیستدهندیمرا نشان ی مؤثرخواندن، رفتارهای خواندن و رشد درک مطلب ارتباط 

2007.) 

 عنوانبه توانیمآخرین نوع از انواع انگیزه خواندن اجتناب از خواندن است. اجتناب از خواندن را 

تالش برای خواندن، نگرشی مبنی ی خواندن، اختصاص دادن حداقل زمان و هاتیفعالپرهیز از پرداختن به 

 ,Ho and Guthrie, 2013; Klauda and Guthrie, 2015; Meece, Miller)بر بیزاری از خواندن معنا کرد

2001 ). 

                                                 
1. Hornstra 
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آموزان است، خواندن دانش فرایندبا توجه به آنچه گذشت، انگیزه خواندن یکی از عوامل موثر در 

های قبلی، نشان لف آن را بسنجد مورد نیاز است. بررسی پژوهشهای مختلذا ابزار مناسبی که بتواند جنبه

های زیادی پرسشنامههای مختلف و از داد که صاحبنظران و پژوهشگران برای انگیزه خواندن از شاخص

های مختلفی برای ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی ابزاری جهت اند. از طرفی تالشاستفاده نموده

پرسشنامه دن انجام گرفته است. یکی از ابزارهایی که برای این منظور ساخته شده، ارزشیابی انگیزه خوان

منتشر و خصوصیات ( 1997) گاتریویگفیلد و ( است که نسخه نهایی آن توسط MRQ) 1انگیزه خواندن

(. با توجه اینکه 1997، گاتریویگفیلد و مورد حمایت تجربی قرار گرفت ) پرسشنامهاین  روانسنجی

پرسشنامه و نیز نبود تا به حال به صورت تخصصی در بین ایرانیان هنجاریابی نشده ذکر شده  هپرسشنام

در کشور، در مطالعه حاضر هدف اساسی، بررسی میزان پایایی و روایی فرم فارسی  انگیزه خواندن

رد بررسی زیر مو سؤاالت. بدین منظور استان دوره دوم ابتدایی آموزدانشانگیزه خواندن روی  پرسشنامه

 :اندقرارگرفتهو آزمون 

 از روایی کافی برخوردار است؟ (MRQ)پرسشنامه انگیزه خواندن آیا -1

 از پایایی کافی برخوردارند؟ (MRQ)پرسشنامه انگیزه خواندن  -2

 

 روش پژوهش 

ز نوع اوصیفی ت ز روش تحقیقادف و ماهیت آن، ههپژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده که باتوجه ب

جامعه آماری پژوهش، دانش(. 1395سازی و با رویکرد کاربردی استفاده شده است )دالور، زمونآ

معیار ورود به پژوهش رضایت کامل بود.  1396-97آموزان دوره دوم ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 

کمیل ه مشارکت در مطالعه و تبو معیار خروج عدم تمایل  پرسشنامهکمیل تآموز برای مطالعه و دانش

نفر تعیین شد که با استفاده از  2288حجم نمونه براساس جدول مورگان، گرجسی و کوهنبود.  پرسشنامه

ای انتخاب شدند. جهت اطمینان از کفایت حجم نمونه، ای چند مرحلهگیری تصادفی خوشهروش نمونه

ورش یزد و از روی آموزش و پر 2نیز انجام شد. بدین منظور از ناحیه  3اولکین -مایر -آزمون کیسر

 2دبستان ) 4فهرست مدارس ابتدایی موجود در کارشناسی آمار اداره کل آموزش و پرورش استان یزد 

                                                 
1. Motivation Reading questionare (MRQ) 
2. Morgan, Kerjcie, Cohen 

3. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) 



 17 صفحه  آموزان دبستانی اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن در میان دانش                  1396 زمستان، 2، شماره 1سال 

انتخاب شد. سپس با در نظر  2دبستان دخترانه( به شیوه تصادفی از بین مدارس ناحیه 2دبستان پسرانه و 

پرسشنامه  وس به تصادف انتخاب کال 12های چهارم تا ششم تعداد های موجود در پایهگرفتن کالس

خصوصیات نمونه مورد بررسی در جدول شماره تکمیل گردید.  آموزدانشنفر  288برای  انگیزه خواندن

 ( آمده است. 1)

 خصوصیات نمونه آماری پژوهش .1جدول 

 درصد فراوانی جنس پایه تحصیلی

 6/51 48 دختر چهارم

 4/48 45 پسر 

 100 93 کل

 4/40 44 دختر پنجم

 6/59 65 پسر 

 100 109 کل

 1/58 50 دختر ششم

 9/41 36 پسر 

 100 86 کل

 3/49 142 دختر کل

 7/50 146 پسر 

 100 288 کل

 

 یگیراندازهابزار 

پرسشنامه انگیزه ابزار پژوهش بود. نسخه نهایی و تجدید نظر شده  (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندن

 پرسشنامهاین ( در دانشگاه مریلند منتشر شد. 1997) گاتریگفیلد و ( توسط ویMRQ) خواندن

یک ابزار  پرسشنامهشود. این آموز تکمیل میخودگزارشی بوده و به سهولت قابل اجرا و توسط دانش

در زمینه انگیزه خواندن را بسنجند. این  آموزدانشان است تا وسعت نظر هر آموزدانشی برای گیراندازه

با  گاتریان ایجاد شد. ویگفیلد و آموزدانشی مختلف انگیزه خواندن هاجنبهی گیراندازهی ابزار برا

ان و مشاهده آموزش خواندن کالسی، آموزدانشای ها با کمک مصاحبه انگیزهههکردن گوی بندیدسته

بعد یا  11 گویه و 53نهایی و تجدید نظر شده شامل  پرسشنامهآن را با نظریات انگیزشی همطراز کردند. 

 یادز(، 2) موافقم یکم(، 1یستم )اصال موافق نای شامل؛ ( درجه4ساختار خواندن است که با طیف چهار )

 ( آمده است. 2ابعاد یازدگانه در جدول شماره ) .شود( نمره گذاری می4) موافقم یادز یلیخ( و 3)موافقم
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روایی وسط سازندگان تایید شد. به روش تحلیل عاملی ت (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنروایی 

ی هاجنبهی چهارم و پنجم نشان دادند. اکثر هاهیپاگویه بود را برای  53عامل که در بردارنده  11ساختاری 

. فقط جنبه دادانگیزه خواندن همبستگی مثبتی از پایین به باال، شواهد بیشتری را از روایی ساختار نشان 

( 2006) 1ی رقابتی در خواندن داشت. آنرائو و شالکمنهاجنبها دیگر اجتناب از خواندن همبستگی منفی ب

ی ششم و هفتم شاخص هاهیپاان آموزدانشعاملی در یک نمونه از  11همچنین یک پشتیبانی برای مدل 

ی مقیاس گویه 53تمامی ابعاد و برای  پرسشنامهپایایی این را به دست آوردند.  90/0(CFI)کننده  دیتائ

گزارش شده است. اجتناب از خواندن و خواندن برای  81/0/ تا 43از  توسط سازندگان (MRQخواندن )

عامل  9را نشان دادند.  60/0،59/0اول نشان دادند و بار دیگر  باررا در  43/0و  44/0نمره؛ ضریب پایایی 

 را نشان دادند. 81/0تا  52/0باقی مانده پایایی از

 

 ندنقیاس خوامضریب پایایی و مشخصات  .2جدول 

 هاتعداد گویه پرسشنامههای شماره گویه های اصلیمولفه

 3 21-15-7 خواندن اثربخش -1

 5 20-16-8-5-2 رقابت برای خواندن )خواندن چالشی( -2

 6 29-25-19-14-10-4 خواندن برای کنجکاوی )خواندن کنجکاوانه( -3

 6 35-33-30-22-12-6 درگیری خواندن )خواندن مشارکتی( -4

 2 27-17 اهمیت خواندن -5

 4 40-32-24-13 اجتناب از خواندن )اجتناب از کار خواندن( -6

 6 52-49-44-41-9-1 رقابت در خواندن )مسابقه در خواندن( -7

 5 47-43-37-28-18 خواندن برای شناخت )شناخت برای خواندن( -8

 4 53-50-38-3 خواندن برای نمره )خواندن برای نمرات( -9

 7 48-45-42-39-31-26-11 خواندن به دالیل اجتماعی )دالیل اجتماعی برای خواندن(-10

 5 51-46-36-34-23 برآوردن )انطباق، موافقت، اجابت( -11

 53 53تا  1 کل

 

 

 

                                                 
1. Unrau and Schlackman 
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 روش پژوهش

پایه  آموزدانش 10معلم برای  3ابتدا مقیاس توسط  ،(MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنپس از ترجمه 

پایه ششم جهت آزمایش مقدماتی برای اطمینان از  آموزدانش 10پایه پنجم و  آموزدانش 10 چهارم،

خطای احتمالی در ترجمه، از یکی از استادان  منظوربهو  درآمدرا درک کنند به مرحله اجرا  هاسؤال کهنیا

دستورالعمل اجرای . برگرداندرا به انگلیسی  پرسشنامه انگیزه خواندنزبان انگلیسی تقاضا شد دوباره 

 دیتأکگیرد که مقیاس اصلی صورت با همان ضوابطی قاًیدقمقیاس هم به نحوی تهیه شد که اجرای آن 

و بعد از آن اجازه  دهدیمپاسخ  پرسشنامهتمرینی  سؤالبه سه  آموزدانشهر ابتدا برای مثال،  کرده بود.

در کالس را ز باید احساس خود در مورد خواندن آموخود را کامل کند. در اینجا دانش پرسشنامهدارد که 

 عالمت بزند. پرسشنامهها در در نظر بگیرد و شباهت خود را با هر یک از گویه

در  پرسشنامهپس از اخذ مجوز الزم از آموزش و پرورش به مدارس نمونه انتخاب شده مراجعه و 

را  پرسشنامهآموزان ا همکاران، دانشگرفت و پس از توضیحات پژوهشگر یآموزان قرار میاختیار دانش

 گردید.ها اقدام پرسشنامهتکمیل و همان موقع نسبت به بررسی و تحویل بدون نقص 

 

 هاهای تجزیه و تحلیل دادهروش

سازی )تعیین های متعارف آزمونها از میانگین، انحراف معیار و روشبرای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. روایی، تحلیل عاملی و پایایی(

 

 های پژوهشیافته

دهد، حداقل و حداکثر نمره به ترتیب در نشان می 3جدول  شده است.ارائه ای توصیفی ههیافتابتدا 

خواندن به دالیل ) 34/21( و اهمیت خواندن) 92/6، حداقل و حداکثر میانگین 43و  3های مختلف مولفه

با انحراف  44/173برابر ( MRQ) انگیزه خواندن پرسشنامه( به دست آمد. در ضمن میانگین کل اجتماعی

 است. 989/16معیار
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 پرسشنامه انگیزه خواندنمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر  .3جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین ابعاد اصلی

 12 5 622/1 06/10 خواندن اثربخش -1

 20 8 661/2 10/16 واندن )خواندن چالشی(رقابت برای خ -2

 24 7 728/2 78/19 خواندن برای کنجکاوی )خواندن کنجکاوانه( -3

 24 8 008/3 70/19 درگیری خواندن )خواندن مشارکتی( -4

 8 3 207/1 92/6 اهمیت خواندن -5

 16 4 084/3 79/11 اجتناب از خواندن )اجتناب از کار خواندن( -6

 24 13 595/2 72/20 خواندن )مسابقه در خواندن(رقابت در  -7

 20 9 483/2 79/16 خواندن برای شناخت )شناخت برای خواندن( -8

 43 7 555/2 05/14 خواندن برای نمره )خواندن برای نمرات( -9

 28 8 984/3 34/21 خواندن به دالیل اجتماعی )دالیل اجتماعی برای خواندن(-10

 20 7 700/2 20/16 موافقت، اجابت(برآوردن )انطباق،  -11

 211 120 989/16 44/173 کل

 

 از روایی کافی برخوردار است؟ (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنسوال اول پژوهش: آیا 

به منظورگردآوری شواهد مربوط به روایی مقیاس از پنج روش؛ صوری، محتوایی، تحلیل عاملی، 

 ها با یکدیگر و با کل استفاده شد.ی مولفهها با نمره کل، همبستگهمبستگی گویه

 

 ( روایی صوری1

در مطالعه حاضر روایی صوری مقیاس به دو صورت کیفی و کمی بررسی شد. جهت روایی صوری کیفی 

از نظرات معلمان باتجربه استفاده شد و روایی مقیاس تایید گردید. جهت تعیین روایی صوری کمی؛ 

استفاده شد.  1ارس گروه نمونه داده شد. بدین منظور از نمرات تأثیر آیتمنفر از معلمان مد 10مقیاس به 

ای مقیاس را در یک ههبرای بررسی نمرات تأثیر ابتدا از معلمان خواسته شد تا میزان اهمیت هریک از گوی

طور متوسطی ه ب ،امتیاز( 4مهم است ) ،امتیاز( 5کامالً مهم است )قسمتی مشخص نمایند.  5طیف لیکرت 

. سپس نمرات تأثیر از طریق امتیاز( 1و اصالً مهم نیست ) امتیاز( 2اندکی مهم است ) ،امتیاز( 3مهم است )

 فراوانی )به درصد(= نمره تأثیر ×فرمول زیر محاسبه شد: اهمیت 

 

                                                 
1. item impact score 
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 (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنهای نمرات تاثیر گویه .4جدول 

باشد. با توجه به این که مقادیر  5/1برای پذیرش روایی صوری هر گویه، نمره تأثیر آن نبایستی کمتر از 

 ا حذف نشد. ههیچ کدام از گویه هبود، در این مرحل 5/1ای مقیاس باالتر از ههآیتم گویتاثیر 

 

 ( روایی محتوایی2

( CVI)2روایی محتوایی ( وCVR)1های نسبت روایی محتواییبرای تایید روایی محتوایی از شاخص

استفاده شد و با توضیح استفاده شد. جهت محاسبه شاخص نسبت روایی محتوایی از نظرات معلمان باتجربه 

ها، از معلمان خواسته ا به آنههها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای گویاهداف آزمون برای آن

گویه مفید است ولی »، «گویه ضروری است»ا را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت ههشد تا هریک از گوی

 Shultz and)3سپس براساس فرمول الوشه بندی کنند.طبقه« گویه ضرورتی ندارد»و « ضروری نیست

Whitney, 2005:که در زیر آمده نسبت روایی محتوایی محاسبه شد ) 

 

 

 

                                                 
1. content validity ratio 

2. content validity index 

3. Lawshe’sTechnique 

 نمره تاثیر گویه نمره تاثیر گویه ره تاثیرنم گویه نمره تاثیر گویه نمره تاثیر  گویه

1 7/2 12 8/2 23 4/4 34 7/2 44 3/3 

2 2/3 13 7/3 24 6/3 35 9/3 45 7/3 

3 3/3 14 6/3 25 7/4 36 8/3 46 ¾ 

4 9/1 15 6/4 26 3/3 37 9/1 47 3/3 

5 4/4 16 8/3 27 2/3 38 8/2 48 9/2 

6 3/4 17 5/4 28 3/4 39 9/3 49 8/1 

7 2/2 18 5/3 29 1/4 40 8/3 50 ¼ 

8 1/2 19 7/3 30 7/3 41 6/3 51 2/3 

9 6/3 20 8/2 31 8/3 42 6/2 52 7/3 

10 4/2 21 9/1 32 2/3 43 2/4 53 6/3 

11 2/4 22 2 33 5/3  
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ها باالتر از مقادیر گویه، مقادیر نسبت روایی محتوا در تمام گویه 53نتایج حاصل از محاسبه نشان داد از 

به دلیل کسب نمره پایین ای گویهیچ ه هین مرحل( بود. در ا62/0نفر ) 10شده در جدول الوشه برای ارائه 

 محاسبه گردید.  CVR=  86/0ای گویه 53حذف نشد. نمره کلی نسبت روایی محتوایی در مقیاس 

های مقیاس از فرمول جهت محاسبه شاخص روایی محتوایی سه معیار سادگی، مرتبط بودن و وضوح گویه

 ( که در زیر آمده استفاده شد.2010) 1والتز

 

 

 
 

هرگویه را براساس یک « ساده بودن»و « واضح بودن»، «مربوط بودن» نفر معلم باتجربه 10بدین صورت که 

نسبتاً » 2، «مربوط نیست» 1. معلمان مربوط بودن هرگویه را از کردندقسمتی مشخص  4طیف لیکرتی 

بودن گویه نیز به ترتیب . ساده نمودندمشخص « کامالً مربوط است» 4، تا «مربوط است» 3، «مربوط است

و واضح بودن گویه نیز به « ساده مربوط است» 4، تا «ساده است» 3، «نسبتاً ساده است» 2، «ساده نیست» 1از

. دش مشخص« واضح مربوط است» 4، تا «واضح است» 3، «نسبتاً واضح است» 2، «واضح نیست» 1ترتیب از 

 79/0کمتر از ای گویه CVIاست و اگر شاخص  79/0برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول برای شاخص 

 باشد آن گویه بایستی حذف شود. 

 

 

 

 

                                                 
1. Waltz 

CVI= 

اندداده  4و  3یه نمره تعداد متخصصینی که به گو  

 تعداد کل متخصصین

CVR= 

اند ردهتعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب ک -  

نتعداد کل متخصصی  

2 

نتعداد کل متخصصی  

2 
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 پرسشنامه انگیزه خواندنهای روایی محتوایی گویه شاخصنمرات  .5جدول 

 

و میزان کلی آن برابر  79/0ها باالی با توجه به این که مقادیر شاخص روایی محتوایی برای تمام گویه

89/0  =CVI ا حذف نشد.ههیچ کدام از گویههمحاسبه گردید، در این مرحل 

 

 (تحلیل عوامل 3

استفاده  اصلی هایمؤلفه حلیلتو حلیل عاملی تاییدییا ت مدل سازی معادله ساختاریاز دو روش؛ 

استفاده شد. در این  Amos Graphicsدر این روش از نرم افزار : مدل سازی معادله ساختاری (الف شد.

( متغیر قابل 11مرحله ابتدا مدل طراحی شد. در این مدل، انگیزه خواندن به عنوان متغیر پنهان شامل یازده )

ط رتبه )عدم درجه آزادی منفی( و شرط مرتبه )گزارش کای پس مدل اجرا شد و شرس .ترسیم شد مشاهده

 های برازش مدل مشخص شده است.شاخص 6شد. در جدول اسکوئر مدل( احراز شد. سپس مدل برازش

( 1996، )2شوماکر و لوماکس( و 1999) 1جدول بر اساس نظرات هو و بنتلرهای این مقادیر مجاز شاخص

و سطح معناداری  545/77داد؛ در مدل اصلی مقدار کای اسکوئر برابر آمده است. نتایج جدول باال نشان 

ها دارد به آسانی رد است، لذا فرضیه صفر که مدل برازش خوبی با داده 05/0از  و کوچکتر 001/0برابر 

است و لذا با  05/0و بزرگتر از  052/0شود. همچنین ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد نیز برابر می

                                                 
1. Hu & Bentler 

2. Schumacker & Lomax 

 CVI گویه CVI گویه CVI گویه CVI گویه CVI گویه

1 81/0 12 82/0 23 96/0 34 96/0 44 95/0 

2 83/0 13 88/0 24 93/0 35 97/0 45 93/0 

3 92/0 14 90/0 25 91/0 36 95/0 46 92/0 

4 91/0 15 85/0 26 90/0 37 81/0 47 89/0 

5 89/0 16 91/0 27 87/0 38 82/0 48 90/0 

6 88/0 17 95/0 28 89/0 39 87/0 49 85/0 

7 82/0 18 93/0 29 81/0 40 88/0 50 88/0 

8 90/0 19 92/0 30 88/0 41 81/0 51 91/0 

9 92/0 20 91/0 31 80/0 42 91/0 52 92/0 

10 94/0 21 89/0 32 80/0 43 92/0 53 90/0 

 89/0        مجموع 92/0 33 88/0 22 96/0 11
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های کای اسکوئر نسبی، برازش تطبیقی، ها ندارد. هرچند شاخصاین آزمون نیز مدل برازش خوبی با داده

مطلق کای  تطبیقی مقتصد، شاخص هولتر به مدل مطلوب نزدیک است اما چون دو شاخص برازش

اسکوئر و ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد در وضعیت مناسبی قرار ندارند، مدل تدوین شده مورد 

 حمایت قرار نگرفته و لذا مدل نیاز به اصالح دارد.
 

 پرسشنامه انگیزه خواندنهای برازش مدل عاملی تدوین شده و اصالح شده برخی شاخص .6جدول 

 شاخص
 مدل

 مقدار مجاز
 هاصالح شد اصلی

df  44 43 - 

Chi  یاCMIN  545/77 477/49 - 

P  001/0 231/0 05/0 > 

CMIN/DF  762/1 150/1 5 < 

CFI  960/0 992/0 9/0> 

PCFI  768/0 776/0 5/0> 

RMSEA  052/0 023/0 05/0< 

HOELTER (05/0 ) 224 345 200 > 

HOELTER (01/0) 255 392 200 > 

 

های برازش مدل بهبود های اصالح مدل تغییرات الزم اعمال و شاخصسپس با استفاده از شاخص

و سطح  477/49کای اسکوئر کاهش زیادی یافت. مقدار کای اسکوئر برابر یافت. شاخص برازش مطلق 

ا دارد رد ههاست، لذا فرضیه صفر که مدل برازش خوبی با داد 05/0و بزرگتر از  231/0معناداری برابر 

 05/0و کوچکتر از  023/0(. همچنین ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد نیز برابر p>05/0ود )شمین

هند که مدل دمیها دارد. لذا هر دو آزمون نشان و لذا با این آزمون نیز مدل برازش خوبی با دادهاست 

ای گردآوری شده مورد حمایت قرار گرفت. هها دارد و مدل تدوین شده توسط دادههبرازش خوبی با داد

هولتر بهبود های کای اسکوئر نسبی، برازش تطبیقی، تطبیقی مقتصد و شاخص قابل ذکر است، شاخص

پرسشنامه انگیزه های گفت؛ گویه توانیمی مدل اصالح شده هاافتهبیشتری پیدا نمودند. بنابراین براساس ی

( عامل مناسب است. در ادامه پس از انجام اصالحات الزم مدل با ضرایب 11یازده )(MRQ) خواندن

 استاندارد آمده است.
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 با ضرایب یا بارهای عاملی استاندارد واندنپرسشنامه انگیزه خ. مدل اصالح شده 1شکل 

 

تغییرات الزم اعمال شد و همچنین وزن ،های اصالح مدلبا استفاده از شاخص 1در شکل شماره 

ها ( عوامل مشترک )متغیرهای پنهان( و هر کدام از معرف 2)بارهای عاملی 1های رگرسیون استاندارد شده

( نشان داده شده است. این ضرایب 2Rهمبستگی چندگانه ))متغیرهای مشاهده شده( و مجذور ضرایب 

د که به وسیله عوامل مشترک تبیین شده است. مشخص کنمیواریانس متغیرهای مشاهده شده را توصیف 

( بر عامل مشترک بار شده p>05/0) اجتناب از خواندنیا  X6است، تمام متغیرهای مشاهده شده بجز 

ناخت بهترین معرف انگیزه خواندن است. وزن رگرسیون استاندارد شده خواندن برای شیا  X8است. متغیر 

                                                 
1. Standardized regression weights 

2. Factor loadings 
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درصد از واریانس  57است. به عبارت دیگر، خواندن برای شناخت حدود  75/0)میزان رابطه( آن برابر 

کند. در مجموع با توجه به معناداری بارهای عاملی بجز اجتناب از خواندن و انگیزه خواندن را تبیین می

 مورد تایید است.( MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنتوان گفت روایی مطلوب برازش مدل می هایشاخص

 یلاز روش تحل یق،های تحقیرجموعه متغیانس مواریین تب برای: اصلی هایمؤلفه تحلیل (ب

 یماکساز چرخش وار یاس،ای مقههیمکنون در گو یعوامل احتمال یصتشخ برای و یای اصلههمؤلف

روش چرخش  یریو به کارگ یاصل ۀمؤلف یلبا استفاده از تحل یاسمق عاملی ساختاراستفاده شد. 

-براساس نتایج بدست آمده از اجرای تحلیل عاملی با استفاده از روش تحلیل مولفه شد. یبررس یماکسوار

درصد  853/46استخراج شد که روی هم  1تر از عامل با ارزش ویژه )مقدار ویژه( بزرگ 11های اصلی 

عامل )براساس  111بار چرخش واریماکس 25کند. بدین ترتیب پس از ریانس کل مقیاس را تبیین میوا

-4، خواندن برای کنجکاوی-3، رقابت برای خواندن-2، خواندن اثربخش -1درصد واریانس ارزش ویژه(

خواندن برای -8، رقابت در خواندن-7،اجتناب از خواندن-6، اهمیت خواندن-5، درگیری خواندن

آوردن تایید شد. این نتایج روایی رب -11و خواندن به دالیل اجتماعی -10خواندن برای نمره،-9شناخت، 

را به عنوان یک مقیاس برای سنجش انگیزه خواندن مورد تایید  (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنسازه 

( برابر KMO)2یناولک -مایر -گیری کیسرقرار داد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص کفایت نمونه

، 3و گویای حجم نمونه کافی برای انجام تحلیل عاملی است. همچنین آزمون کرویت بارتلت 803/0

 را نشان داد. P >0001/0 تحلیل عاملی را برای شناسایی ساختار مدل عاملی در سطحمناسب بودن 

رقابت برای "وم درصد، عامل د 4/15"خواندن اثربخش"دهد، عامل اول نشان می 7نتایج جدول 

 4/2"برآوردن"درصد و عامل یازدهم  5/2"خواندن به دالیل اجتماعی"درصد، عامل دهم  2/5"خواندن

-درصد واریانس انگیزه خواندن را تبیین می9/46عامل  11کنند. در مجموع درصد از واریانس را تبیین می

 .آمده است  8در جدول ها ا و بار عاملی آنههدر ادامه عوامل، گوی کنند.

 

 

 

                                                 
1 . varimax 

2. Kaiser- Meyer- Olkin (KMO)Measure of Sampling Adequacy  

3. Bartletts Test of Sphericity 
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 پرسشنامه انگیزه خواندنای اصلی چرخش یافته ههنتایج تحلیل مؤلف . 7جدول 

مقدار  های اصلیمولفه

 ویژه

درصد واریانس 

 تبیین شده

 درصدتجمعی

 واریانس تبیین شده

 412/15 412/15 168/8 خواندن اثربخش -1

 623/20 211/5 762/2 رقابت برای خواندن )خواندن چالشی( -2

 287/24 665/3 942/1 خواندن برای کنجکاوی )خواندن کنجکاوانه( -3

 612/27 325/3 762/1 ندن مشارکتی(درگیری خواندن )خوا -4

 776/30 164/3 677/1 اهمیت خواندن -5

 817/33 041/3 612/1 اجتناب از خواندن )اجتناب از کار خواندن( -6

 587/36 770/2 468/1 رقابت در خواندن )مسابقه در خواندن( -7

 325/39 738/2 451/1 خواندن برای شناخت )شناخت برای خواندن( -8

 946/41 621/2 389/1 خواندن برای نمره )خواندن برای نمرات( -9

 424/44 478/2 314/1 خواندن به دالیل اجتماعی )دالیل اجتماعی برای خواندن(-10

 853/46 428/2 287/1 برآوردن )انطباق، موافقت، اجابت( -11

 
 

 هاا و بار عاملی آنههعوامل، گوی .8جدول 

 ها و بار عاملیگویه عامل

خواندن 

 اثربخش

من  -21(. 49/0من یک کتاب خوان خوب هستم) -15(. 36/0م )کنمیانم که در سال آینده در خواندن بهتر عمل دمیمن  -7

 (.43/0معموال بیشتر از دوستانم از راه خواندن یاد می گیرم)

رقابت 

ای بر

 خواندن

من به کتاب های سخت و چالش برانگیز عالقه  -5(. 50/0ارد را دوست دارم )دمیزمانی که سواالت کتاب مرا به تفکر وا  -2

من معموال مطالب دشوار را  -16 (35/0اگر کتابی را دوست داشته باشم برایم مهم نیست چه قدر سخت باشد) -8(. 49/0مندم)

توانم مطالب سخت مرتبط با آن را اگر پروژه و یا موضوعی مورد عالقه من باشد من می -20(. 41/0گیرم )با خواندن یاد می

 (.59/0بخوانم )

خواندن 

برای 

 کنجکاوی

من موضوع و  -10(. 62/0اگر معلم در خصوص یک موضوع جالب بحث کند من عالقه دارم در مورد آن بیشتر بخوانم ) -4

من معموال در مورد  -19(. 35/0شناسی عالقه زیادی دارم )های مردممن به کتاب -14(. 49/0حیطه جالبی برای خواندن دارم )

(. 58/0من دوست دارم در مورد چیزهای جدید کتاب بخوانم ) -25(. 37/0وانم)خمیموضوعاتی که به آن عالقه دارم کتاب 

 (.30/0های خودم کتاب بخوانم)من دوست دارم در مورد سرگرمی -29

 ییردرگ

 خواندن

وانم آن را در ذهنم خمیمن زمانی که کتابی را -12(. 25/0برم )ای و داستانی لذت میهای افسانهمن از خواندن کتاب -6

من معما حل کردن را  -30 (46/0م)کنمیوانم و باور خمیمن معموال داستان های تخیلی را  -22(. 48/0م )کنمیتصویر سازی 

وانم انگار با افراد خمیمن وقتی کتاب  -35(. 41/0وانم)خمیهای ماجرا جویانه را بسیار من داستان -33(. 48/0ارم)دمیدوست 

 (.44/0وم)شمیجدیدی دوست 

اهمیت 

 خواندن

برای من مهم است  های دیگردر مقایسه با فعالیت -27(. 51/0برای من خیلی مهم است که یک کتاب خوان خوب باشم ) -17

 (.47/0وبی باشم )که یک کتاب خوان خ
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اجتناب از 

 خواندن

(. 31/0سواالت معنایی را دوست ندارم ) من -24(. 35/0ای به خواندن متن هایی که خیلی دشوار است را ندارم )من عالقه -13

های زیادی در آن هایی که شخصیتمن داستان -40(. 46/0های پیچیده برای خواندن جذاب نیستند )از نظر من داستان -32

 (.35/0هستند را دوست ندارم )

رقابت در 

 خواندن

 -41(. 48/0م بهتر از دوستانم به سواالت پاسخ بدهم )کنمیمن سعی  -9(. 59/0من تمایل دارم درخواندن بهترین باشم ) -1

م در ردیف برای من مهم است که اسم -44(. 34/0من خیلی دوست دارم بیشتر تالش کنم تا بهتر از دوستانم بتوانم بخوانم )

وانیم خمیمن دوست دارم به عنوان تنها کسی باشم که جواب چیزهایی که  -49(. 46/0وانند )خمیکسانی باشد که زیاد کتاب 

 (. 43/0من عالقه دارم که که خواندنم زودتر از دیگران تمام شود ) -52(. 47/0اند )دمی

خواندن 

برای 

 شناخت

من دوست دارم معلمانی داشته  -28(. 57/0وانی )خمیی کتاب کنمیکه چه کار خوبی گویند والدین من اغلب به من می -18

گویند چه قدر کتاب خوان خوبی هستی گاهی اوقات دوستانم به من می -37(. 50/0مند کنند )باشم که مرا به خواندن عالقه

وم وقتی شمیمن خوشحال  -47(. 52/0م )ام با دیگران صحبت کنمن دوست دارم در مورد چیزهایی که خوانده -43(. 58/0)

 (.58/0دیگران مرا به عنوان کتاب خوان بشناسند )

خواندن 

 برای نمره

نمرات مدرسه مالک خوبی برای این است که تشخیص  -38(. 64/0نمره باالتری را کسب کنم ) وانم تاخمیمن کتاب  -3

 -53(. 32/0م تا نمره خواندنم را تشخیص دهم )کنمیتالش من  -50(. 26/0یم )کنمیدهیم در خواندن چه قدر خوب عمل 

 (.51/0ند )کنمیپدر و مادر من در مورد خواندن من از من سوال 

خواندن به 

دالیل 

 اجتماعی

(. 47/0وانم )خمیمن اغلب برای خواهرانم و برادرانم کتاب  -26(. 28/0م )کنمیام از کتاب خانه بازدید من با خانواده -11

من دوست دارم به  -39(. 53/0های خواندنی و جالب را بین یکدیگر مبادله کنیم )من و دوستانم عالقه داریم که کتاب -31

(. 63/0وانم )خمیمن گاهی اوقات برای والدینم کتاب  -42(. 38/0های درسیشان کمک کنم )دوستانم برای خواندن کتاب

ام در مورد چیزی من دوست دارم با خانواده -48(. 37/0م )کنمیبحث  وانمخمیمن با دوستانم در خصوص این که چه  -45

 (. 56/0وانم صحبت کنم)خمیکه 

م در خواندن نیز کوتاهی کنمیمن همچنان که در تکالیفم کوتاهی  -34(. 41/0وانم چون مجبورم )خمیمن کتاب  -23 برآوردن

من همیشه تالش  -46(. 43/0م برای من مهم است )کنمیدن آن تمام کردن هرچیزی که شروع به خوان -36(. 52/0م )کنمی

 (. 57/0وانم )خمیواهد خمیمن همیشه دقیقا همانطور که معلمم  -51(. 55/0م تا کتاب خواندنم را سر وقت تمام کنم )کنمی

 

با  (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنهای همبستگی گویهبرای بررسی : ها با نمره کل(همبستگی گویه4

 ، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.پرسشنامهنمرة کل 

 
 و نمره کل پرسشنامه انگیزه خواندنای ههمیزان همبستگی بین گوی .9جدول 

 همبستگی گویه همبستگی گویه همبستگی گویه همبستگی گویه همبستگی گویه

1 345/0 ** 12 494/0 ** 23 062/0  34 130/0 * 44 400/0 ** 

2 407/0 ** 13 062/0  24 086/0  35 454/0 ** 45 312/0 ** 

3 425/0 ** 14 371/0 ** 25 331/0 ** 36 422/0 ** 46 526/0 ** 

4 333/0 ** 15 490/0 ** 26 437/0 ** 37 436/0 ** 47 545/0 ** 

5 376/0 ** 16 420/0 ** 27 471/0 ** 38 227/0 ** 48 485/0 ** 
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   **01/0 <P *05/0 <P 

 

 05/0یا  P> 01/0در سطح( MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنهای نشان داد که تمام گویه 9نتایج جدول 

<P ها از. دامنۀ این همبستگی32و  24، 23، 13های بجز گویه .همبستگی معناداری با نمره کل دارند 

کمترین میزان همبستگی را با نمرة  40باالترین و گویه  47متغیر بودند. دراین میان،گویه  545/0تا  116/0

 های غیرمعنادار لحاظ نشده اند(.کل داشتند )البته گویه

با یکدیگر  پرسشنامه انگیزه خواندنمل برای بررسی همبستگی عوا: با یکدیگر و با کلعوامل همبستگی ( 5

 یاس، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. و با کل مق

، بیشترین همبستگی و عامل ششم (خواندن برای شناختعامل هشتم )نشان داد که 10نتایج جدول 

)اجتناب از خواندن(، کمترین همبستگی را با نمرة کل دارد. ضریب همبستگی بین بیشتر عوامل با یکدیگر 

 معنادار بودند. P> 01/0و با کل مقیاس در سطح

 
 با یکدیگر و با کل مقیاس  پرسشنامه انگیزه خواندنمیزان همبستگی بین عوامل  .10جدول 

نمره  

 کل

عامل 

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

عامل  6عامل

7 

عامل  8عامل

9 

عامل

10 

عامل

11 

نمره 

 کل

1            

عامل

1 

64/0*

* 

1           

عامل 

2 

63/0*

* 

38/0*

* 

1          

عامل

3 

67/0*

* 

37/0*

* 

46/0*

* 

1         

عامل 

4 

66/0*

* 

41/0*

* 

38/0*

* 

39/0*

* 

1        

6 269/0 ** 17 499/0 ** 28 309/0 ** 39 394/0 ** 49 445/0 ** 

7 382/0 ** 18 415/0 ** 29 317/0 ** 40 116/0 * 50 306/0 ** 

8 395/0 ** 19 388/0 ** 30 469/0 ** 41 290/0 ** 51 535/0 ** 

9 393/0 ** 20 404/0 ** 31 441/0 ** 42 423/0 ** 52 255/0 ** 

10 432/0 ** 21 414/0 ** 32 085/0  43 442/0 ** 53 397/0 ** 

11 290/0 ** 22 172/0 ** 33 344/0 **  
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عامل 

5 

60/0*

* 

43/0*

* 

37/0*

* 

42/0*

* 

35/0*

* 

1       

عامل 

6 

15/0* 10/0- 03/0- 03/0- 07/0- 02/0- 1      

عامل 

7 

66/0*

* 

47/0*

* 

33/0*

* 

33/0*

* 

40/0*

* 

42/0*

* 

004/0 1     

عامل 

8 

74/0*

* 

48/0*

* 

37/0*

* 

48/0*

* 

47/0*

* 

44/0*

* 

09/0- 50/0*

* 

1    

عامل 

9 

54/0*

* 

37/0*

* 

29/0*

* 

33/0*

* 

31/0*

* 

30/0*

* 

09/0- 31/0*

* 

34/0*

* 

1   

عامل 

10 

70/0*

* 

40/0*

* 

38/0*

* 

42/0*

* 

41/0*

* 

36/0*

* 

08/0- 36/0*

* 

57/0*

* 

28/0*

* 

1  

عامل 

11 

57/0*

* 

33/0*

* 

27/0*

* 

26/0*

* 

25/0*

* 

27/0*

* 

24/0*

* 

31/0*

* 

31/0*

* 

23/0*

* 

24/0*

* 

1 

 

 از پایایی کافی برخوردار است؟ (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنسوال دوم پژوهش: آیا 

از دو روش همسانی درونی و باز آزمایی استفاده  (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنبه منظور بررسی پایایی 

 شد. 

درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب  در روش همسانی: روش همسانی درونی -1

به شرح جدول  پایایی آلفای کرونباخ برای کل نمونه و هر یک از دو گروه دختر و پسر پایه چهارم تا ششم

 می باشد. 11شماره 

 بیان شده است. 11به فاصله دو هفته نتایج زیر بدست آمد که در جدول شماره : روش بازآزمایی -2

 
 پس از انجام تحلیل عاملی تاییدی (MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنپایایی  .11ول جد

 عامل
 روش

 کل پایه جنس

 ششم پنجم چهارم پسر دختر

 1عامل  
 626/0 617/0 687/0 565/0 602/0 673/0 همسانی درونی

 702/0 616/0 682/0 641/0 612/0 768/0 بازآزمایی

 2عامل 
 813/0 780/0 842/0 824/0 828/0 797/0 همسانی درونی

 814/0 781/0 837/0 826/0 827/0 802/0 بازآزمایی

 3عامل 
 706/0 783/0 659/0 664/0 688/0 730/0 همسانی درونی

 705/0 775/0 657/0 685/0 700/0 728/0 بازآزمایی
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 4عامل 
 701/0 741/0 739/0 597/0 738/0 568/0 همسانی درونی

 711/0 752/0 743/0 606/0 777/0 566/0 بازآزمایی

 5عامل 
 739/0 732/0 672/0 822/0 708/0 764/0 همسانی درونی

 742/0 735/0 703/0 819/0 713/0 775/0 بازآزمایی

 6عامل 
 699/0 671/0 746/0 678/0 747/0 637/0 همسانی درونی

 707/0 692/0 755/0 699/0 753/0 740/0 بازآزمایی

 7عامل 
 788/0 870/0 744/0 711/0 795/0 759/0 درونی همسانی

 798/0 890/0 741/0 709/0 811/0 755/0 بازآزمایی

 8عامل 
 712/0 557/0 797/0 735/0 743/0 668/0 همسانی درونی

 726/0 578/0 802/0 731/0 776/0 665/0 بازآزمایی

 9عامل 
 638/0 658/0 556/0 900/0 704/0 615/0 همسانی درونی

 718/0 666/0 662/0 897/0 714/0 629/0 ازآزماییب

 10عامل 
 837/0 783/0 863/0 747/0 794/0 878/0 همسانی درونی

 842/0 792/0 875/0 745/0 800/0 885/0 بازآزمایی

 11عامل 
 614/0 795/0 635/0 585/0 557/0 606/0 همسانی درونی

 720/0 803/0 641/0 698/0 567/0 717/0 بازآزمایی

 کل پرسش نامه
 948/0 971/0 944/0 915/0 964/0 923/0 همسانی درونی

 951/0 965/0 943/0 917/0 961/0 928/0 بازآزمایی

 

( MRQ) پرسشنامه انگیزه خواندنها و همچنین کل ضرایب پایایی )همسانی درونی( تمام عامل 11جدول 

تا  556/0ای از ضرایب پایایی دارای دامنه دهد. براساس جدول فوقآلفای کرونباخ را نشان میبه روش 

 پرسشنامه انگیزه خواندنها و همچنین کل ضرایب پایایی تمام عامل 11است. همچنین جدول  971/0

(MRQبه روش باز )562/0ای از دهد. براساس جدول فوق ضرایب پایایی دارای دامنهآزمایی را نشان می 

 است. 965/0تا 

 

 بحث و نتیجه گیری 

آید. داشتن ابزارهای یزه خواندن یکی از عوامل موثر در خواندن و یادگیری خواندن به شمار میانگ

ی انگیزه خواندن مورد تاکید متخصصان قرار گرفته است. این پژوهش با هدف گیراندازهمعتبر برای 

اس نتایج ( انجام گردید. در مجموع و براسMRQی انگیزه خواندن )پرسشنامهبررسی روایی و پایایی 

( یک ابزار قابل اعتماد و مناسب برای بررسی و ارزشیابی MRQانگیزه خواندن ) پرسشنامهبدست آمده 

 آموزان دبستانی است. تدریس دانش
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( بود. بدین MRQی انگیزه خواندن )پرسشنامهاول پژوهش، به دنبال تعیین روایی کافی برای  سؤال

استفاده شد. روایی ها، ها و همبستگی مولفهلی، همبستگی گویهصوری، محتوایی، عامهای؛ منظور از روش

به دو صورت کیفی و کمی بررسی شد. روایی صوری کیفی به کمک نظرات معلمان با  پرسشنامهصوری 

نفر از معلمان مدارس گروه نمونه و با  10تجربه و متخصص تایید گردید. روایی صوری کمی؛ به کمک 

(؛ 2004) گاتریهای ها تایید گردید. یافته حاضر با نتایج یافتهیتم تمام گویهاستفاده از نمرات تأثیر آ

( همسو 2018) 1(؛ دیویس، تنکس، هوک، ونگ، رودریگز2006(؛ آنرائو اسکاکمن )2004ویگفیلد )

 است.

( CVI( و روایی محتوایی)CVRهای؛ نسبت روایی محتوایی )روایی محتوایی به کمک شاخص

محاسبه و تایید  86/0( به کمک فرمول الوشه برابر CVRلی نسبت روایی محتوایی )محاسبه شد. نمره ک

محاسبه و تایید گردید.  89/0( به کمک فرمول والتز برابر CVIگردید. همچنین شاخص روایی محتوایی )

(؛ 2011(؛ پارک )2008(؛ ماچراه و یودر)2004های بیان کاروسا، اسنو )یافته حاضر با نتایج یافته

 (؛ همخوانی دارد.2016رترایت، مارشال، ری)کا

های برازش مناسبی برخوردار عاملی از شاخص نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل یازده

(، ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد 2Xهای؛ برازش مطلق کای اسکوئر )است. مقادیر شاخص

(RMSEA( کای اسکوئر نسبی ،)/df2Xبرازش تطب ،)( یقیCFI( برازش مقتصد ،)PCFI و هولتر )

(HOELTER؛)  های . در مجموع با توجه به شاخصبودهمگی نشان دهنده برازش مناسب و کافی مدل

( MRQی انگیزه خواندن )پرسشنامهتوان گفت؛ روایی مطلوب برازش مدل و معناداری بارهای عاملی می

 مناسب است. سنجش یازده مولفه های انگیزه خواندن برایمورد تایید است و گویه

ی پرسشنامهای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان داد که ههنتایج تحلیل عاملی با روش مولف

نماید. را تبیین می پرسشنامهدرصد از واریانس کل  9/46عامل  11گویه با  53( برای MRQانگیزه خواندن )

( را به عنوان یک مقیاس سنجش انگیزه خواندن MRQن)ی انگیزه خواندپرسشنامهاین نتایج روایی سازه 

کند و عامل درصد واریانس را تبیین می 4/15 "خواندن اثربخش"مورد تایید قرار داد. همچنین عامل اول 

های بکر، مک الوانی، کند. یافته حاضر با نتایج یافتهدرصد واریانس را تبیین می 4/2 "برآوردن"یازدهم 

که ( همخوانی دارد. سرانجام این2009( تابودا )2016اسکافنر، فیلیپ اسچیفله )(؛ 2010کرتن براک )

                                                 
1Davis, Tonks, Hock, Wang, & Rodriguez 
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هم مطلوب  پرسشنامهها با یکدیگر و با نمره کل و همبستگی مولفه پرسشنامهها با نمره کل همبستگی گویه

 و معنادار بود.

( بود. بدین MRQی انگیزه خواندن)پرسشنامهدوم پژوهش به دنبال تعیین پایایی کافی برای  سؤال

ها و های همسانی درونی و بازآزمایی استفاده شد. بر اساس نتایج هر دو روش، بیشتر مولفهمنظور از روش

 ی انگیزه خواندنپرسشنامهدارند و لذا  7/0( ضریب باالتر از MRQ) ی انگیزه خواندنپرسشنامهکل 

(MRQو مولفه )(؛ 2000های آدل من، تیلور)یج با پژوهشهای آن از پایایی کافی برخوردارند. این نتا

 همسو بود. (؛2012( مک کنا)2012(؛ نیگل )2004زینس )

( تدوین شده دارای MRQی انگیزه خواندن)پرسشنامهدر مجموع نتایج پژوهش نشان داد، 

ان آموزدانشاست و از اعتبار و اعتماد کافی جهت سنجش انگیزه خواندن  ی روانسنجی مطلوبیهاویژگی

ی انگیزه خواندن گیراندازه( برای MRQی انگیزه خواندن)پرسشنامهخوردار است. همچنین از آنجا که بر

ود که برای محاسبه انگیزه شمیهنجاریابی شده است، لذا به پژوهشگران عالقه مند به این موضوع پیشنهاد 

تواند انگیزه خواندن پایا بوده و میخواندن از این پرسشنامه استفاده نمایند. چرا که پرسشنامه یاد شده روا و 

توانند از آن برای شناسایی و ای مختلف آن را تعیین نماید. همچنین معلمان مدارس ابتدایی میههو مولف

ان خود استفاده نمایند. سرانجام در مراکز مشاوره و حتی مراکز اختالالت آموزدانشتعیین انگیزه خواندن 

 برد دارد. کار پرسشنامهیادگیری نیز این 

آموزان ابتدایی دوره دوم شهر ( روی دانشMRQی انگیزه خواندن )پرسشنامهسنجی مراحل روان

ها باید با احتیاط آموزان کشور و سایر دورهیزد صورت گرفته است، لذا قابلیت تعمیم آن برای تمام دانش

ود، شمیاین راستا پیشنهاد باشد. در صورت گیرد که این موضوع، مهمترین محدودیت مطالعه حاضر می

ها و ( در سایر دورهMRQی انگیزه خواندن )پرسشنامههای آینده به این موضوع توجه شود و در پژوهش

 ها نیز هنجاریابی گردد.استان
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