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روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازهگیری نسخۀ تجدیدنظر شدة
دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه
امید شکری*
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چکیده
پژوهش حاضر باهدف آزمون روایی عاملی و تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ
دوعاملی پرسشنامۀ فراینـد مطالعـه (R-SPQ-2F؛ بیگـز ،کمبـر و لئونـگ )2110 ،در بـینگروهـی از
دانشجویان دختر و پسر ایرانی انجام شد 301 .دانشجوی کارشناسی ( 203پسر و  210دختر) به نسـخۀ
تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه پاسخ دادند .بهمنظور بررسی تغییرناپذیری عـاملی R-
 SPQ-2Fدر دو جنس از تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی استفاده شد .نتایج تحلیـل عـاملی تأییـدی
تکگروهی نشان دادند که در کل نمونه و در دو جنس ،الگوی چهار عـاملی مرتبـۀ اول R-SPQ-2F
شامل انگیزش عمیق ،راهبرد عمیق ،انگیزش سطحی و راهبرد سطحی برازش خوبی با دادههـا داشـتند.
نتایج تحلیل عامل تأ ییدی چندگروهی ،تغییرناپـذیری بـین گروهـی باقیمانـدههـای انـدازهگیـری،
کواریــانسهــای ســاختاری و وزنهــای انــدازهگیــری  R-SPQ-2Fرا در دو جــنس نشــان دادنــد.
درمجموع  ،نتای ج مطالعۀ حاضر از به کارگ یری  R-SPQ-2Fدر نمونه های جنسی مختلط به طور
تجربی حمایت می کند و گزارش تحلیل تفاوت های میانگین مبتنی بر جنس در مطالعات پیشین
را تصدیق می کند.
واژگان کلیدی :تغییرناپذیری اندازهگیری ،تحلیل عامل ی تأ ییدی چندگروهی ،نسخۀ تجدیدنظر شدۀ
دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه  ،تفاوت های جنسی

* 0استادیار دانشگاه شهید بهشتیoshokri@yahoo.com
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مقدمه
یادگیری مفهومی است شامل متغیرهای مختلفی مانند فرایند ،1محتوا 2و گستره 3کـه بـا
یادگیرنده و فرایند یادگیری رابطه نشان میدهند (کیسیسی ،سـاهین و آکتـارک.)2111 ،
روانشناسان تربیتی و متخصصان تکنولوژی آموزشـی بـهمنظـور تقویـت ویژگـیهـای

کارکردی 4فرایند یادگیری با استناد به پیشـینۀ تجربـی موجـود بـر ضـرورت و اهمیـت
تمرکز بر ابعاد چندگانۀ مرتبط با یادگیری مانند یادگیری خودنظمجویی( 5مایس ،وینـی

و جامیســن ـ نائــل2113 ،؛ یانــگ ـ چیــل ،)2116 ،2110 ،یــادگیری مــادامالعمــر

6

(فنیستروالد ،واگنر ،اسچوبر ،الفتنیگـر و اسـپیل2103 ،؛ کـارنفورد ،)2112 ،راهبردهـای
یادگیری (راس ،سالیسبوری ـ گلینان ،گارینو ،رید و مارشال ،)2113 ،راهبردهای مطالعه
(اینتویستل و مککان2113 ،؛ ییپ و چانگ ،)2110 ،یادگیری فراشناختی (تارابـان ،کـار

و رینارسون ،)2113 ،یادگیری برای یادگرفتن( 7کیسیسی و همکاران )2111 ،و جهـت-

گیریها یا رویکردهای یادگیری( 8روساندر و بکسترام )2102 ،بیشازپیش تأکید کـرده-
اند .با صرفنظر از عنوان منتخب برای مفاهیم مرتبط بـا یـادگیری ،فراگیـران در فراینـد
یادگیری از نقش فعالی برخوردارند .بر این اساس ،در بین محققان عالقهمند بـه مطالعـۀ
نظاممند مفهوم یادگیری ،تمرکز بر نقـش تفسـیری و تبیینـی همبسـتههـای درونفـردی
ناوابسته به توانایی مانند منبع کنترل (وانگ ،)2110 ،نیازهای روانشناختی (مـولر و لـو،
 ،)2113راهبردهای یـادگیری شـناختی و فراشـناختی (هـاموری ،)2113 ،رویکردهـای
یادگیری (اپلهانس و اسچمک )2112 ،و جنسیت (دریسل ،هاگویتز2110 ،؛ هانیگفلـد و

1S process
2S content
3S scope
4S functional
5S self-regulated learning
6S lifelong learning
7S learning to learn
8S leaning approaches
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دان )2113 ،در پیشبینی تمایز در الگوی چگونگی پدیدایی فرایند یادگیری و چگونگی
شکلگیری دانش فراروی ،از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار میباشد.
نظر به اهمیت نقش تبیین کنندۀ مفهوم محوری رویکردهای یادگیری ـ به مثابۀ یکـی از
اندازههای ناوابسته به توانایی در پیشبینی عملکرد تحصیلی فراگیران در موقعیـتهـای
پیشرفت ـ ،دسترسی به اطالعاتی دقیق دربارۀ نقشآفرینـی ایـن منبـع اطالعـاتی عظـیم
همسو با مطالعات کمبر و لیونگ ( ،)0112برنت و دارت ( ،)2111بیگز ،کمبر و لئونـگ
( ،)2110فُکـس ،مـکمنیــوس و وینـدر ( ،)2110داف ( ،)2112کمبــر ،بیگـز و لئونــگ
( )2113و جاستیسیا ،پیچاردو ،کانو ،بربین و فیونتی ( ،)2112مستلزم تمرکز بر ویژگی-
های فنی ابزارهایی مانند پرسشنامۀ فراینـد مطالعـه 1یـا پرسشـنامۀ فراینـد یـادگیری 2و

فهرست رویکردهای مطالعـه( 3داف )2112 ،اسـت .عـالوهبـراین ،بـا توجـه بـه نقـش
پیشبینیکنندۀ متغیر جنسیت در بافت مطالعاتی یادگیری ،گـروه کثیـری از محققـان ،بـا
اتخاذ یک رویکرد سطح محور ،نقش تفاوتهای جنسیتی را در بافت مطالعـاتی نقـش-
آفرینی رویکردهای یادگیری ـ به مثابۀ یکی از اندازههای ناوابسته به توانـایی در پـیش-
بینی وجۀ عینی کیفیت زندگی تحصیلی ـ ،در کانون توجه خویش قرار دادهاند (ساکس،
2112؛ ایسمان و گاندوگان2111 ،؛ روساندر و بکستروم .)2102 ،بنابراین ،مرور شواهد
تجربی نشان میدهد که انجام مطالعـات بـینجنسـی در قلمـرو مطالعـاتی رویکردهـای
یادگیری یکی از اولویتهای پژوهشی فراروی محققان بوده است .طبق دیـدگاه اکسـی،
لئونگ و فنگ ( )2112صحت انجام چنـین مقایسـههـایی و بـهتبـع آن تعیـین درسـتی
استنتاجهای مبتنی بر نتایج این مطالعات منوط بر آن است کـه ابـزار سـنجش از روایـی
بینگروهی برخوردار باشد.

1S study process questionnaire
2S learning process questionnaire
3S study approaches inventory
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فقدان شواهد تجربی مکفی دربـارۀ آزمـون هـمارزی جنسـی نسـخۀ تجدیـدنظر شـدۀ
پرسشنامۀ فرایند مطالعه در بین دانشجویان ایرانی باهدف پرهیز از تفاسیر مـبهم دربـارۀ
تفاوتهای بینگروهی در فراینـد سـنجش رویکردهـای یـادگیری فراگیـران ،در تبیـین
ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر قابلتوجه میباشد .عالوهبراین ،براون ( )2116تأکیـد
میکند که نتایج مطالعات مربوط به تغییرناپذیری عاملی ابزارهای سنجش مشخ

مـی-

سازد که آیا تفاوت بینگروهی ،نتیجۀ تفـاوت در سـازۀ موردمطالعـه در زیرگـروههـای
مختلف است یا تمـایز در ویژگـیهـای روانسـنجی گویـههـای مقیـاس انـدازهگیـری.
عالوهبراین ،هاتلر ( )0123خاطرنشان ساخت کـه بـهمنظـور کسـب اطمینـان از روایـی
تطبیقی ابزارهای اندازهگیری در گروههای مختلف ،آزمون تغییرناپذیری عاملی ضرورت
دارد.
الگوی نظری زیربنایی SPQ

طبق دیدگاه بیگز ( )0111رویکردهای یادگیری بر شـیوۀ ترجیحـی مطالعـه و برداشـت
فراگیران دربارۀ یک موضوع درسی ویژه اطالق میشود .طبق دیدگاه اینتویستل ()0122
رویکردهای یادگیری به شیوههای عادتی برخورد با تکلیف مطالعه ،چگونگی تطبیـق بـا
مطالبات تحصیلی و الگوی ارزیابی فراگیران از مطالبات موقعیتی اطالق میشـود .بیگـز

( )0111رویکردهای یـادگیری فراگیـران را بـا تأکیـد بـر دو راهبـرد کلـی «عمیـق »1و

«سطحی »2از یکدیگر متمایز مـی کنـد .فراگیـری کـه در مواجهـه بـا مطالبـات زنـدگی
تحصیلی یک رویکرد عمیق را اتخاذ میکند همواره در صدد جستجوی معنـای مطالـب
فراروی خویش میباشد و عالقهمند است که موضـوعات درسـی را بـا تجـارب دیگـر
خویشتن مربوط سازد .در مقابل ،رویکرد سـطحی فقـط بـر حفـت محتـوا داللـت دارد.
بهبیاندیگر ،مطالعه نه باهدف فهمیدن ،بلکه فقط برای آمادگی جهت حضور در امتحـان
انجام میشود (داف ،بـویلی ،دانلیـوی و فرگوسـن .)2113 ،کمبـر و همکـاران ()2113
1S deep
2S surface
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الگوی چندبُعدی مشتمل بر رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی را توسـعه دادنـد .در
جــدول  ،0طبــق دیــدگاه کمبــر و همکــاران ( )2113ســاختار عــاملی سلســلهمراتبــی
رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی نمایش دادهشده اسـت .سـطح فوقـانی جـدول 0
مشتمل بر رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی میباشند .در سـطح بعـدی ،بـرای هـر

رویکرد دو مؤلفۀ «انگیزه »1و «راهبرد »2از یکدیگر متمایز میشوند .درنهایت ،در پایین-
میشود« :عالقـۀ

ترین سطح ،انواع متفاوت انگیزش و راهبرد برای هر رویکرد مشخ

درونی »3و «تعهد نسبت به تکلیف »4برای توصیف انگیـزش درونـی« ،مـرتبط سـاختن

ایدهها »5و «فهمیدن »6برای تعریف راهبرد عمیق« ،ترس از شکست »7و «هـدف کسـب

مهـارت »8بـرای توصـیف انگیـزۀ ســطحی و «بـه حـداقل رسـاندن حیطـۀ مطالعــه »9و
«یادسپاری »10برای تعریف راهبرد سطحی.

جدول  .3ساختار عاملی سلسلهمراتبی رویکردهای یادگیری طبق دیدگاه کمبر و همکاران ()2004
رویکرد عمیق
انگیزة عمیق
عالقۀ درونی

رویکرد سطحی
راهبرد عمیق

تعهد نسبت

مرتبط ساختن

به تکلیف

ایدهها

فهمیدن

انگیزة سطحی

راهبرد سطحی

ترس از

هدف کسب

به حداقل رساندن

شکست

مهارت

گسترة مطالعه

یادسپاری

در تحقیقات زیادی بر روی نمونههای مختلف ،ویژگیهای فنی پرسشنامۀ فرایند مطالعه
آزمون شـده اسـت (مطالعـات کمبـر و لئونـگ0112 ،؛ برنـت و دارت2111 ،؛ بیگـز و
همکــاران2110 ،؛ فُکــس و همکــاران2110 ،؛ داف2112 ،؛ کمبــر و همکــاران2113 ،؛
جاستیسیا و همکاران .)2112 ،کمبر و لئونگ ( )0112بـر روی گروهـی از دانشـجویان

1S motive
2S strategy
3S intrinsic interest
4S commitment to work
5S relating ideas
6S understanding
7S fear of failure
8S aim of qualification
9S minimizing scope of study
10S memorization
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هنگکنگی ساختار عاملی نسخۀ اصلی  SPQرا بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی تأییـدی

1

مطالعه کردند .در مطالعۀ کمبر و لئونگ ( )0112نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که
ساختار دوعاملی مشتمل بر رویکرد عمیق و رویکرد سطحی برازش خوبی بـا دادههـای
مشاهدهشده داشتند .در مطالعۀ برنت و همکاران ( )2111بر روی گروهی از دانشجویان
استرالیایی ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 2با استفاده از چرخش اوبلیمـین 3نشـان داد کـه
موافق با الگوی نظری زیربنایی نسـخۀ اصـلی  ،SPQپرسشـنامۀ فراینـد مطالعـه از سـه
رویکرد عمیق ،سطحی و پیشرفتمدار 4تشکیل شـده اسـت .بیگـز و همکـاران ()2110

نسخۀ دوعاملی تجدیدنظر شدۀ پرسشنامۀ فرایند مطالعه 5را مشـتمل بـر  21گویـه ـ 01
گویه برای سنجش رویکرد عمیق و  01گویه برای سنجش رویکرد سـطحی ـ ،بـر روی
گروهی از دانشجویان هنگکنگی توسعه دادند و ویژگـیهـای فنـی  R-SPQ-2Fرا بـا
استفاده از روشهای همسانی درونی و تحلیـل عـاملی تأییـدی بررسـی کردنـد .نتـایج
تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار مکنون 6نسخۀ دوعـاملی تجدیـدنظر شـده در

سطح سؤال و در سطح خردهمقیاسها برازش خوبی بـا دادههـا داشـت .بـهبیـاندیگـر،
برازش مطلوب ساختار دوعاملی بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیـل عـاملی تأییـدی
نشان داد که مقیاسهای رویکـرد عمیـق و سـطحی از زیرمقیـاسهـا راهبـرد و انگیـزه
تشکیلشدهاند .در مطالعـۀ بیگـز و همکـاران ( )2110ضـرایب همسـانی درونـی بـرای
زیرمقیاسهای انگیزۀ عمیق ،راهبرد عمیق ،انگیزۀ سطحی و راهبرد سـطحی بـه ترتیـب
برابر بـا  1/32 ،1/63 ،1/62و  1/03بـهدسـت آمـد .در مطالعـۀ جاستیسـیا و همکـاران
( )2112باهدف آزمون ساختار عاملی نسخۀ دوعاملی تجدیدنظر شدۀ پرسشـنامۀ فراینـد
مطالعه در سطح سؤال در بین گروهی از دانشجویان اسپانیایی ،با استفاده از تحلیل عاملی
1S confirmatory factor analysis
2S exploratory factor analysis
3S oblique
4S achieving
)5S The Revised Two Factor Study Process Questionnaire (R-SPQ-2F
6S latent structure
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تأییدی چهار الگو شامل الگوی عامل گروهی همراه با دو عامل هبسـته ،1الگـوی مرتبـۀ
دوم سلسلهمراتبی همراه با چهار عامل مرتبۀ اول 2و دو عامل مرتبۀ دوم ،الگوی فقط بـا

یک عامل مرتبۀ دوم 3و الگوی دوعاملی مرتبۀ اول ساده 4آزمـون شـدند .نتـایج تحلیـل
عاملی تأییدی نشان داد که از بین چهار الگوی ساختاری پـیشگفتـه ،الگـوی دوعـاملی
مرتبۀ اول ساده با دادهها برازش بهتری داشـت .درمجمـوع ،نتـایج مطالعـۀ جاستیسـیا و
همکاران ( )2112نشـان داد کـه سـاختار زیربنـایی نسـخۀ دوعـاملی تجدیـدنظر شـدۀ
پرسشنامۀ فرایند مطالعه ،سلسلهمراتبی نیست .بنابراین ،بر اساس نتایج مطالعۀ جاستیسـیا
و همکاران ( ،)2112ساختار زیربنایی  R-SPQ-2Fاز طریق الگوی دوعاملی مرتبـۀ اول
ساده که در آن رویکردهای یادگیری عمیق و سطحی هر یک به کمک ده گویـه انـدازه-
گیری میشوند بهتر توصـیف مـیگـردد .در مطالعـۀ داف ( )2112کـه باهـدف آزمـون
تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ فهرست رویکردهـای مطالعـه
در بینگروهی از دانشجویان انگلیسی انجام شد نتایج الگوهـای تحلیـل عـاملی تأییـدی
چندگروهی نشان داد که در دو جنس بین مـدلهـای محـدود و غیـر محـدود ازلحـاظ
بارهای عاملی ،مقادیر واریانسهای خطا و کواریانسهای عاملی تفاوت معناداری وجود
داشت .بهبیاندیگر ،فقدان همارزی عاملی نسخۀ تجدیدنظر شـدۀ فهرسـت رویکردهـای
مطالعه نشان میدهد که در دو گروه سازههای  RASIبهطـور متمـایزی مشـخ

مـی-

شوند .درنهایت ،نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در مطالعۀ صداقت ،عابدین ،حسنآبادی و
حجازی ( )0321ـ که باهدف آزمون ساختار عاملی مقیاس رویکردهای یادگیری (میلـر
و همکاران )0111 ،در بین دانشآموزان پایۀ سـوم دبیرسـتان انجـام شـد ـ ،از سـاختار
چهــار عــاملی مقیــاس رویکردهــای یــادگیری مشــتمل بــر اهــداف یــادگیری ،اهــداف
عملکردی ،اهداف آینده و ادراک از توانایی بهطور تجربی حمایت کرد.
1S group factor model with two correlated factors
2S hierarchical second-order model with the four previous first-order factors
3S only one second-order factor model
4S simple two correlated factors model
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با توجه به آنچه گفته شد فقر اطالعاتی موجـود دربـارۀ روایـی عـاملی و تغییرناپـذیری
روانسنجی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ پرسشنامۀ فرایند مطالعه در بـین دانشـجویان دختـر و
پسر ایرانی باهدف پرهیز از ارائه تفاسیر سودار دربارۀ تفاوتهای بینگروهی ،در تبیـین
ضرورت انجام پژوهش حاضر از اهمیت بسیار زیـادی برخـوردار مـیباشـد .بنـابراین،
مطالعۀ حاضر درصدد است تا تغییرناپذیری عـاملی نسـخۀ تجدیـدنظر شـدۀ پرسشـنامۀ
فرایند مطالعه را به کمک تحلیل عاملی تأییدی چنـدگروهی در تعـدادی از دانشـجویان
دختر و پسر بیازماید.
روش
جامعه آماری این پـژوهش را کلیـه دانشـجویان مقطـع کارشناسـی دانشـگاه پیـام نـور
شهرستان بیجار تشکیل دادند .در این پژوهش  301دانشجوی کارشناسـی ( 203پسـر و
 210دختر) با روش نمونهبرداری چندمرحلهای انتخاب شدند .دامنـه سـنی دانشـجویان
پسر  02تا  22سال با میـانگین  22/31سـال و انحـراف اسـتاندارد  2/61و دامنـه سـنی
دانشجویان دختر  02تا  22سال با میانگین  22/03و انحراف استاندارد  2/03بود.
ابزار سنجش :نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشـنامۀ فراینـد مطالعـه (،R-SPQ-2F
بیگز و همکاران .)2110 ،بیگز و همکـاران ( )2110نسـخۀ دوعـاملی تجدیـدنظر شـده
پرسشنامه فرایند مطالعه را باهدف استفاده معلمان برای ارزیـابی رویکردهـای یـادگیری
دانشآموزان توسعه دادند .نسخۀ تجدیدنظر شده ،دو عامل مکنون رویکردهای عمیـق و
سطحی را ـ که هر یک مشتمل بر دو وجه انگیزه و راهبرد میباشدـ ،از طریق  21گویـه
اندازهگیری میکند .مشارکتکنندگان به هر گویه بـر روی یـک طیـف پـنجدرجـهای از
کامالً مخالف = ،0مخالف = ،2نظری ندارم = ،3موافق = 3تا کامالً موافق = 0پاسخ مـی-
دهند .در نسخۀ تجدیدنظر شده ،گویههـای  02 ،03 ،03 ،03 ،01 ،1 ،6 ،0 ،2 ،0مقیـاس
رویکــرد عمیــق و گویــههــای  21 ،01 ،06 ،00 ،02 ،00 ،2 ،3 ،3 ،3مقیــاس رویکــرد
سطحی را مـیسـنجند .در مقیـاس رویکـرد عمیـق ،گویـههـای  03 ،03 ،1 ،0 ،0بـرای
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سنجش مولفۀ انگیزۀ عمیق و گویههـای  02 ،03 ،01 ،6 ،2بـرای انـدازهگیـری راهبـرد
عمیق استفاده میشوند .در مقیاس رویکرد سطحی گویـههـای  01 ،00 ،00 ،3 ،3مولفـۀ
انگیزه سطحی و گویههای  21 ،06 ،02 ،2 ،3مولفۀ راهبرد سطحی را اندازهگیـری مـی-
کنند .در نمونههای مختلف ویژگیهای فنی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعـاملی پرسشـنامۀ
آزمون و تأییدشدهاند (جاستیسیا و همکاران2112 ،؛ بیگز و همکاران.)2110 ،
در این مطالعه ،بهمنظور استفاده از نسخۀ تجدیـدنظر شـدۀ دوعـاملی پرسشـنامۀ فراینـد
مطالعه ،نسخه انگلیسی آن برای نمونه دانشجویان ایرانی به زبـان فارسـی ترجمـه شـد.
برای این منظور ،باهدف حفت همارزی زبانی و مفهومی ،نسخه فارسی بـه کمـک یـک
فرد دوزبانه دیگر به انگلیسی برگردانده شدند (مارسال و لئونـگ .)0110 ،در ادامـه ،دو
مترجم درباره تفاوت موجود بین نسخههای انگلیسی بحث کردنـد و از طریـق «فراینـد

مرور مکرر »1این تفاوتها به حداقل ممکن کاهش یافت .بر این اساس ،ترادف معنـایی
نسخه ترجمهشده با نسخه اصلی بهدقت موردبررسی قرار گرفت .درنهایت ،چند نفـر از
اعضای محترم هیئتعلمی دانشگاه روایی محتوا و تطابق فرهنگی این مقیاس را مطالعـه
و تأیید کردند.
منطق تحلیل داده ها :مطالعۀ حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .بـه طـورکل ی،
برای آزمون هم ارزی اندازه گیری در گروه ها یا موقعیت های مختلف ،دو پـارادایم

روش شناختی متفاوت شـامل نظریـه سـؤال ـ پاسـخ 2و الگوهـای تحلیـل عـاملی
تأ ییدی پ یشنهادشده است (مید و التنچالگر 2113 ،؛ راجا ،رافیت و بیـرن.) 2112 ،
باوجودا ینکه ،در مباحثات اخیر ،کاربرد هر دو روش پ یشنهادشده است ،هر روش
موافقان و مخالفان خود را دارد (مید و دیگران .) 2113 ،درروش مبتنی بـر نظریـه
سؤال ـ پاسخ در مقایسه با روش تحلیل عاملی تأ ییدی حجم نمونه بیشتر است و
در این روش دستیابی به نتایج معتبر ،مستلزم در اختیار داشتن تعداد معینـی مـاد ه
1S iterative review process
2S item response theory
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است .عالوه برا ین ،استفاده از تحلیل عاملی تأ ییدی امکان مقایسـه گـروه هـا را از
طریق یک تحلیل امکان پذ یر می کند (مید و دیگران .) 2113 ،بنـابراین ،در مطالعـۀ
حاضر ،همسو با پیشنهاد بیرن ( ،) 2116به منظور آزمون تغییرناپـذیری (هـمارزی)
ساختار عاملی  R-SPQ-2Fدر دانشجویان دختر و پسـر از مجموعـه ای از روش -
های تحلیل عاملی تأ ییدی استفاده شد .آزمـون تغییرناپـذیری سـاختار عـاملی در
م واقعی که بیش از یک گروه وجود دارد مستلزم استفاده از تحلیل عاملی تأ ییـدی
چندگروهی است .روش تحلیل عاملی چندگروهی حالت بسط یافته تحلیل عاملی
تک گروه ی اسـت کـه در آن تغییرناپـذیری پارامترهـای بـرآورد شـدۀ دو الگـوی
آشیانه ای مربوط به هر گروه آزمون می شود .از طریـق اسـتف اده از تحلیـل عـاملی
تأ ییدی چندگروهی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا مؤلفـه هـا ی مقیـاس در
سطوح عامل موردنظر به طور یکسان عمل می کنند یا خیر.
یک تفاوت عمده بین روش های تحلیل عاملی تأ ییدی و تحلیـل عـاملی اکتشـافی
این است که در تحلیل عاملی تأ ییدی محقق می توانـد ا ز طریـق تعیـین الگوهـای
روابط ،برازش ساختار عاملی موردنظر را با دادههای مشاهده شده ازلحاظ آمـاری
آزمون کند (انگ ،هوان و برامان .) 2113 ،در تحلیل عاملی تأ ییدی فرض میشـود
که نشانگرها یا متغیرهای مشاهده شده (ماد ه ها) به طور خطی به یـک یـا بیشـتر از
یک سازه مکنون غیرقابـل مشـاهده مربـوط مـی شـوند (جورسـکاگ و سـوربوم،
 .) 0113یک الگوی اندازه گیری مشـتمل بـر بـرآورد بارهـای عـاملی ،واریـانس ـ
کواریانس بین عامل های مکنـون و خطاهـای انـدازه گیـری اسـت .در اسـتفاده از
برنامه های آماری مختلف بـه منظـور انجـ ام تحلیـل عـاملی تأ ییـدی چنـدگروهی،
پارامترهای معینی در الگو ثابت فرض شده و از این طریق الگو در معرض برخی
محدودیت ها قرار می گیرد .درمجموع  ،در پژوهش حاضر ،توالی محـدودیتهـای
پیشنهادی به صورت تغییرناپذیری بارهای عاملی و تساوی واریـانس ـ کواریـانس
بین عامل های مکنو ن است (ریگوتی ،اسچینس و ماهر.) 2112 ،
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مالک های محققان مختلف برای تغییرناپذیری اندازه گیری با یکدیگر متفاوت انـد .
برخی از محققان خاطرنشان ساخته اند که مالک بارهای عاملی مکفی است (راجـا
و دیگــران .) 2112 ،تعــدادی از محققــان نیــز بــر پــارامتر خطاهــای انــدازه گیــری
تغییرنا پذیر (بیـرن و واتکینـز ) 2113 ،و برخـی دیگـر بـر هـم تـرازی واریـانس -
کواریانس بین عامل های مکنون تأک ید کرده اند (چان .) 2111 ،در مطالعـۀ حاضـر،
الگوهای تحلیل عاملی تأ ییدی از طریق ماتریس کواریانس ـ به مثابه درون دا د برای
دو جنس بررسی شد .برای دو جنس ،هم ترازی یـا نـا هـم تـراز ی باقیمانـدههـای

اندازه گیری ، 1کواریانس های ساختاری 2و وزن های اندازه گیری 3آزمون شد.

در این مطالعه ،نسخۀ تجدیدنظر شدۀ دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه بهطـور گروهـی ،در
کالسهای درس ،در اختیار دانشجویان دختر و پسر قرار گرفـت .بـا توجـه بـه تعـداد
گویههای  ،R-SPQ-2Fمدتزمان پاسخ به سؤالهای مقیاس  01-00دقیقـه پـیشبینـی
شد .درنهایت ،پس از گردآوری دادهها و ورود آنها به رایانه ،تحلیل دادهها با اسـتفاده از
نرمافزارهای آماری  SPSSو  ،AMOSانجام شد.
یافتهها
جدول  2اندازه های توصیفی میـانگین و انحـراف اسـتاندارد سـؤال هـای R-

 SPQ-2Fرا در دانشجویان دختر و پسر نشان می دهد.

جدول  . 2میانگین و انحراف استاندارد گویههای  R-SPQ-2Fدر دانشجویان دختر و پسر
پسر
R-SPQ-2Fگویه های

 -3گاهی اوقات مطالعه برایم بااحساس رضایت عمیق فردی
همراه است.

دختر

M

SD

M

SD

3/11

1/12

3/36

0/72

1S measurement residuals
2S structural covariances
3S measurement weights
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 -2درصورتیکه به اندازة کافی بر روی موضوعی کارکنم
بهطوریکه بتوانم نتیجهگیریهای فردی خود را ارائه نمایم

3/16

1/22

3/03

0/74

احساس رضایت خاطر میکنم.
 -1هدفم آن است که با حداقل کار ممکن واحدهای درسی را
بگذرانم.
 -4فقط موضوعی را بهطورجدی مطالعه میکنم که در کالس و یا
در سرفصل واحد درسی ارائه میشود.
 -5احساس میکنم هر موضوعی را که برای مطالعه برمیگزینم،
میتواند بسیار جالب باشد.
 -6اکثر موضوعات جدید را دلچسب مییابم و میکوشم با صرف
وقت اضافی ،اطالعات بیشتری در مورد آنها کسب کنم.
 -7وقتی درسم را جالبتوجه تشخیص نمیدهم ،برای آن تالش
نمیکنم.

2/63

0/22

2/02

3/06

2/31

0/23

2/62

3/22

3/01

1/13

3/30

3/03

3/32

1/13

3/00

0/38

2/02

0/13

2/30

0/33

 -8برخی موضوعات را بهصورت طوطیوار میآموزم یعنی؛
آنقدر آن موضوعات را مرور میکنم تا بتوانم آنها را حفظ کنم،

2/23

0/03

2/60

3/28

حتی اگر آنها را درک نکرده باشم.
 -3احساس میکنم که گاهی مطالعه مطالب درسی میتواند
بهاندازه ی

رْمان یا فیلم خوب ،هیجانانگیز باشد.

 -30خودم را از طریق موضوعات مهم آزمایش میکنم تا زمانی
که آنها را بهطور کامل بفهمم.
 -33فکر میکنم میتوانم اکثر آزمونها را با حفظ کردن بخشهای
مهم از سر بگذرانم بدون اینکه سعی کنم آنها را بفهمم.

3/63

0/13

3/20

3

3/33

1/20

3/30

0/87

2/61

0/12

2/33

3/33

 -32معموالً دربارة موضوعاتی مطالعه میکنم که بهطور مخصوص
تعیینشده است ،زیرا فکر میکنم انجام دادن هر کار اضافهای،

2/10

0/13

2/30

3/05

غیرضروری است.
 -31بهطورجدی مطالعه میکنم ،زیرا مطلب را جالبتوجه می-
دانم.

3/01

1/13

3/62

0/86

 -34مقدار زیادی از اوقات فراغتم را برای فهمیدن هر چه بیشتر
موضوعات جالب توجهای صرف میکنم که در کالسهای

3/02

0/12

3/22

0/38

مختلف موردبحث قرارگرفتهاند.
 -35فکر میکنم که مطالعۀ عمیق موضوعات غیرضروری است
زیرا این کار باعث گیج شدن و هدر رفتن زمان میشود و آنچه

2/33

0/10

2/10

0/83
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نیاز دارید فقط ی

آشنایی مختصر با مطالب میباشد.

 -36عقیده دارم که استادان نباید از دانشجویان انتظار داشته
باشند ،مقدار زیادی از وقت خود را برای مطالعه مطالبی صرف

2/12

0/03

2/36

3/35

کنند که همه میدانند در امتحان نخواهد آمد.
 -37در اکثر کالسها با سؤاالتی که در ذهنم دارم وارد کالس می-
شوم و میخواهم پاسخ داده شوند.
 -38همیشه به اکثر مطالب پیشنهادی برای خواندن که با
سخنرانیهای کالسی مرتبط هستند ،نگاهی میاندازم.
 -33هیچ فایدهای برای یادگیری مطالبی که در امتحان نخواهد آمد
نمیبینم.

3/26

1/12

3/33

0/33

3/21

1/10

3/02

0/36

2/30

1/12

2/36

3/04

 -20فکر میکنم بهترین راه برای قبول شدن در امتحانات این
است که سعی کنم پاسخ سؤاالتی را که احتمال میدهم در امتحان

1/75

3/38

3/28

2/37

خواهند آمد ،به خاطر بسپارم.

در این بخش ،قبل از تحلیل عاملی نسخۀ تجدیـدنظر شـدۀ دوعـاملی پرسشـنامۀ فراینـد
مطالعه در هر یک از دو جنس ،ابتدا ،روایی عاملی  R-SPQ-2Fاز طریـق تحلیـل عامـل
تأییدی بر روی تمامی دانشجویان دختر و پسـر آزمـون شـد (شـکل  .)0بـهبیـاندیگـر،
ساختار مکنون  R-SPQ-2Fدر سطح سؤال برای کل دانشجویان بهعنوان الگوی پایهای،
وارسی اعتبار شد .در این مرحله ،همسو با نتایج مطالعـات بیگـز و همکـاران ( )2110و
جاستیسیا و همکاران ( )2112یافتههای تحلیل عاملی تأییـدی در کـل نمونـه از سـاختار
چهار عاملی R-SPQ-2Fدر سطح سؤال بهطور تجربی حمایت کرد .نتـایج مربـوط بـه
شاخ

های برازش ساختار چهار عـاملی R-SPQ-2Fدر سـطح سـؤال در کـل نمونـه

برای هر یک از شاخ

های پیشنهادی هو و بنتلر ( )0111شامل شاخ

( ،)χ2درجۀآزادی ،شـاخ
مقایسهای ) ،(CFIشاخ

مجـذور خـی

مجـذور خـی بـر درجـه آزادی ( ،)χ2/dfشـاخ
نیکویی بـرازش ) ،(GFIشـاخ

بـرازش

نیکـویی بـرازش انطبـاقی

) (AGFIو خطـای ریشــه مجــذور میــانگین تقریـب ) (RMSEAبــه ترتیــب برابــر بــا
 1/22 ،1/11 ،1/23 ،2/33 ،063 ،300/02و  1/16بهدست آمد.
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بر اساس منطق پیشنهادی هو و بنتلر ( ) 0111برای تعیین برازش الگو بـا دادههـا
های پیش گفته ،ارزش عددی باالتر از  2برای شاخ

مجـذور

بر اساس شاخ

خی بر درجه آزادی ( ،) χ2 / dfارزش عددی باالتر از  1/ 16برای شاخ

خطـای

ریشۀ مجذور میانگین تقریب ) (RMSEAو ارزش عددی کمتـر از  1/ 11بـرای
شاخ

نیکویی برازش تعدیل شده ) (AGFIو شاخ

برازش تطبیقـی (،) CFI

باهدف کمک به بهبود برازندگی الگو ،ضرورت اصالح الگو را نشان می دهد.
آزم ون برازندگی الگو با داده ها با استفاده از انتخاب اصالح الگو نشان داد که بـا
ایجاد کواریانس بین مقادیر خطای نشانگرهای (اول و پنجم)( ،پـنجم و ششـم)،
(ششم و دهم)( ،یازدهم و دوازدهم)( ،سیزدهم و پانزدهم)( ،پانزدهم و هفدهم)
و (پــانزدهم و نــوزدهم) پــس از کــاهش هفــت واحــد در درجــه آزادی الگــوی
اصالح شده  ،مقدار  000/ 32واحد از ارزش عددی مقدار خی دو در این الگو کم
شد .شکل  2ساختار مکنون  R-SPQ-2Fدر سطح سؤال را برای کل دانشـجویان
پس از ایجاد کواریانس بین مقادیر خطای نشانگرهای پیش گفته را نشان می دهد.
برای الگوی اصالح شده  ،مقادیر شـاخ
مجذور خی (  ،) χ2شاخ
مقایسهای ) ، (CFIشـاخ

هـای نیکـویی بـرازش شـامل شـاخ

مجذور خی بر درجه آزادی ( ،) χ2 /dfشاخ
نیکـویی بـرازش ) ،(GFIشـاخ

برازش

نیکـویی بـرازش

انطباقی ) (AGFIو خطای ریشه مجذور میانگین تقریب ) (RMSEAبه ترتیـب
برابر با  1/ 10 ، 1/ 12 ، 1/ 10 ، 2/ 03 ، 333/ 36و  1/ 10به دست آمـد .ارزش عـددی
مقادیر شاخ

های نیکویی برازش برای الگوی کلی اصالح شده  ،برازش مطلوب

الگوی مفروض چهار عاملی  R-SPQ-2Fرا با داده ها نشان می دهد.
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شکل  .3ساختار چهار عاملی  R-SPQ-2Fقبل از اصالح الگو در کل نمونه شکل  .2ساختار چهار عاملی  R-SPQ-2Fبعد از اصالح
الگو در کل نمونه

در ادامه ،بهمنظور تحلیل تغییرناپذیری عاملی ساختار چهار عـاملی  ،R-SPQ-2Fابتـدا،
یک الگوی اندازهگیری پایه بدون محدودیتهای تساوی در دو جـنس ایجـاد و آزمـون
شد .سپس ،تغییرناپذیری اندازهگیری در دو جنس در سه مرحله آزمون شـد .در مرحلـۀ
اول ،دریکی از طرحهای تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی ،دو جنس از طریـق تسـاوی
در تمامی باقیماندههای اندازهگیری ،محدود شدند .بـرازش ایـن الگـوی تحلیـل عـاملی
چندگروهی خوب بود (جدول  .)3در جدول  ،3مقدار  Δχ2ـ که باهدف آزمون تفاوت
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بین مقادیر مقدار  χ2بین الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت محاسبهشـده ـ
نشان میدهد که دو جنس ازنظر باقیماندههای اندازهگیـری بـا یکـدیگر مسـاوی بودنـد
[ .]Δχ2 )31(=03/12, p= 1/20در مرحلۀ دوم ،دو جـنس از طریـق ایجـاد تسـاوی در
کواریانسهای ساختاری محدود شدند .در جدول  ،3مقدار  Δχ2نشان مـیدهـد کـه در
الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت کواریانسهـای سـاختاری در دو جـنس
مساوی بودند [ .]Δχ2 )23(= 06/13,p= 1/20درنهایت ،در مرحلـۀ سـوم ،دو جـنس از
طریق تساوی در وزنهای اندازهگیری محدود شدند .در جـدول  ،3مقـدار  Δχ2نشـان
میدهد که در الگوی با محدودیت و الگوی بدون محدودیت وزنهای انـدازهگیـری در
دو جنس مساوی بودند [.]Δχ2 )06(= 02/30,p= 1/30
جدول  .1نتایج تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی  R-SPQ-2Fدر دو جنس
الگو

χ2

df

/dfχ2

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

الگوی بدون محدودیت

006/23

322

0/32

1/13

1/13

1/10

0/043

600/22

330

0/62

1/13

1/13

1/10

0/042

032/30

330

0/66

1/12

1/12

1/11

0/042

568/63

118

3/68

0/31

0/32

0/30

0/040

الگوی با محدودیت در
باقیماندههای اندازهگیری
الگوی با محدودیت در
کواریانسهای ساختاری
الگوی با محدودیت در
وزنهای اندازهگیری

بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضر باهدف آزمون تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیـدنظر
شدۀ پرسشنامه فرایند مطالعه در بین گروهی از دانشجویان ایرانی انجام شد .نتایج تحلیل
عاملی تأییدی نشان داد که در بین کل نمونۀ دانشـجویان ایرانـی همسـو بـا یافتـههـای
مطالعات بیگز و همکاران ( )2110و جاستیسیا و همکاران ( ) 2112الگوی چهار عاملی
نسخۀ تجدیدنظر شده پرسشنامۀ فرایند مطالعه بـا دادههـا بـرازش قابـل قبـولی داشـت.
عالوهبراین ،نتایج تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی ـ که باهدف آزمون همارزی جنسی
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ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ پرسشنامه فرایند مطالعه انجام شـد ـ ،از مشخصـۀ
تغییرناپذیری عـاملی در دو جـنس ،شـامل تغییرناپـذیری باقیمانـدههـای انـدازهگیـری،
کواریانسهـای سـاختاری و وزنهـای انـدازهگیـری بـهطـور تجربـی حمایـت کردنـد.
بهبیاندیگر ،الگوی اندازهگیری چهار عاملی  R-SPQ-2Fتوصیف قابل قبولی از دادههـا
برای دو جنس ارائـه کـرد .یافتـههـا نشـان داد کـه  R-SPQ-2Fدر دو جـنس ترکیـب
متشابهی دارد یعنی؛ بُعدپذیری  R-SPQ-2Fدر دو جنس یکسـان بـود .طـرق مختلـف
ایجاد محدودیت در الگوی اندازهگیری  R-SPQ-2Fاز طریق تساوی در باقیماندههـای
اندازهگیری ،کواریانسهای ساختاری و وزنهای اندازهگیری در دو جنس توصیف قابل
قبولی از دادهها ارائه کرد .نتایج پژوهش حاضر دربارۀ هم ارزی الگوی انـدازه گیـری
 R-SPQ-2Fدر دانشجویان دختر و پسر ،نشان دهندۀ آن است که ساختار زیربنا یی
اصلی و سازوکارهای علّی نظری تبیین کننـدۀ الگـوی رویکردهـای یـادگیری در
موقعیت های تحصـیلی در دو جـنس ،از اصـول کلـی متشـابه ی پیـروی مـی کنـد.
به بیان دیگر ،نتایج پژوهش حاضر تأک ید می کند که ازلحاظ ساختاری ،الگوی نظری
زیربنایی  R-SPQ-2Fاز توان الزم بـرای توصـیف و تبیـین چگـونگی پاسـخ بـه
مطالبات تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر برخوردار است .بر این اساس ،نتـایج
مطالعۀ حاضر حداقل به دو دلیل نشان میدهد که  R-SPQ-2Fاز مشخصـههـای روان-
سنجی دقیقی برخوردار است .اول ،کارکردهای هر گویه و کل مقیاس در دو جنس هم-
ارز بودند .در هر مطالعهای با استفاده از  R-SPQ-2Fبرای ترکیب پاسخهای دو جـنس
دستیابی به این یافتۀ به مثابۀ یک پیشنیاز ضروری تلقی میشود .دوم ،بارهـای عـاملی و
ضرایب آلفای کرونباخ قابلقبول بودند.
همچنین ،همارزی جنسی سـاختار عـاملی  R-SPQ-2Fاز قابلیـت تعمـیمپـذیری
منطق نظری زیربنایی نسخۀ تجدیدنظر شده پرسشنامۀ فرایند مطالعه (بیگز و همکـاران،
 )2110در دو جنس بهطور تجربی حمایت میکنـد .بنـابراین ،طبـق دیـدگاه رنسـولد و
چانگ ( ،)0112تغییرناپذیری بینگروهی ابزارهـای سـنجش بـرای مثـال ،R-SPQ-2F
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یک منبع معنادار داده دربارۀ فقدان تفاوت بـینگروهـی فـراهم مـیآورد .عـالوهبـراین،
میلیس ،شولین و مکگی ( )0111تأکید کردند که همارزی ابزار اندازهگیـری در گـروه-
های مختلف نشان میدهد که زبان مورداسـتفاده در گویـههـا یـا ارزشهـا و انتظـارات
مفروض در گویهها در زیرگروههای مختلف بهطور قابلاطمینانی بـهکاررفتـه اسـت .بـر
این اساس ،تشابه در الگوی پاسخدهی ،اسـتلزاماتی نظـری و عملـی بـه همـراه دارد .از
یکسو ،محققان به اندیشیدن دربارۀ اندازههای ناوابسته به توانایی در پیشبینـی نشـانگر
کمی کیفیت زندگی تحصیلی در گروههای مختلف ترغیب مـیشـوند .از سـوی دیگـر،
دستیابی به چنین تشابهاتی محققان را نسبت بهتناسب 1ترکیـب یـا مقایسـۀ نمـرههـا در

زیرگروههای مختلف آگاه میسازد.
باوجودآنکه ،نتایج طرحهای تحلیل عـاملی تأییـدی ،الگـوی چهـار عـاملی نسـخۀ
مشتمل بر  21گویه پرسشنامۀ فرایند مطالعه را تأیید کردند ،یافتههـای پـژوهش حاضـر
نشان دادند که در نمونۀ منتخـب ،اعمـال برخـی اصـالحات ،سـطح برازنـدگی الگـوی
مفروض با دادهها را بهبود بخشید .بر این اسـاس ،در مطالعـۀ حاضـر ،از طریـق ایجـاد
کواریانس بین باقیماندههـای خطـا بـرای برخـی گویـههـا در مقیـاسهـای چهارگانـه،
شاخ

های نیکویی بـرازش در کـل نمونـه دانشـجویان دختـر و پسـر بهبـود یافتنـد.

کواریانس بین باقیماندههای خطا بهطور تجربی نشان میدهد که همپوشانی بین هر زوج
گویه در پاسخدهی ،از توان تبیینی عوامل زیربنایی چهارگانۀ انگیزۀ عمیق ،راهبرد عمیق،
انگیزه سطحی و راهبرد سطحی فراتر است.
باوجودآنکه در مطالعۀ حاضر یافتـههـای تحلیـل عـاملی تأییـدی چنـدگروهی بـر
تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی نسخۀ تجدیدنظر شدۀ پرسشنامۀ فرایند مطالعه تأکید
کردند ،توجه به این موضوع که آیا سازههای مورداندازهگیری از طریق  R-SPQ-2Fبـه
مقدار کافی نسبت به اندازهگیری تفاوتهای جنسی حساس هستند یـا خیـر از اهمیـت

1S appropriateness
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زیادی برخوردار میباشد .داف ( )2112تأکید میکند که ثبـات در الگـوی تفـاوتهـای
جنسی با استفاده از ابزارهای مطالعۀ خودگزارشدهی مستلزم بهکـارگیری مقیـاسهـایی
است که ابعاد عاطفی مطالعه در برابر ابعاد شـناختی را انـدازهگیـری مـیکننـد .اسـتونی
( )0113و سیورینس و تندام ( )0112دریافتند اگرچه برخی کیفیتهای روانشناختی از
توان الزم برای متمایزسازی دو جنس برخوردارند ،اما ابزارهای سنجی مورداسـتفاده در
قلمرو مطالعاتی جنسیت و یادگیری از شمول ایـن سـازههـا بازمانـدهانـد .داف ()2112
خاطرنشان میسازد که یکی از این ویژگی ها آن است که برای زنان در مقایسه با مردان،
تعامل در فرایند یادگیری از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد .بهطور مشابه ،برای زنان
در مقایسه با مردان ،ارتباط بین موضوع درسی و تجربۀ فـردی ارجحیـت دارد .ایـن در
حالی است که محتوای فکری منتخب بـرای گویـههـای  R-SPQ-2Fفرصـت شـمول
ویژگیهای پیش گفته را ندارد .بنابراین ،بسط دانش نظری در قلمرو مطالعاتی جنسیت و
یادگیری مستلزم آن است که محققان عالقهمند به موضوع پژوهشی تفاوتهای جنسیتی
در رویکردهای یادگیری بستر را برای شمول سازههای وابسته به جنس در ایـن قلمـرو
مطالعاتی فراهم آورند.
ازلحاظ کاربردی ،یافتههای مطالعۀ حاضر ضـرورت انکارناپـذیر شناسـایی عوامـل
اثرگذار بر شکلگیری یادگیری عمیق در موقعیتهـای تحصـیلی را بـیشازپـیش مـورد
تأکید قرار میدهد .بهبیاندیگر ،در مسیر تحقق بخشیدن به ایده یادگیری عمیق ،پدیدایی
روشهای یادگیری خودجهتدهنده 1و منعطف 2و بهبود الگوی تعامالت بین معلمان و
فراگیران یک ضرورت گریزناپذیر تلقی میشود (سیفرت.)2112 ،
یافته های پژوهش حاضر باید در بافت محدودیت های آن تفسیر و تعمیم داده
شود .نخست آنکه ،این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر به دلی ل استفاده
از ابزارهــای خــودگزارش دهــی بــه جــا ی مطالعــه رفتــار واقعــی ممکــن اســت
1S self-directed
2S flexible
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مشارکت کنندگان را در پاسخ به ماد ه ها به استفاده از شیوه هـای مبتنـی بـر کسـب
تأیید اجتماعی و اجتناب از بدنامی مربوط بـه عـدم کفا یـت فـردی ترغیـب کنـد.
به ب یان دیگر ،به منظور تأیید مقیاس هـای خـودگزارش دهـی از مشـاهده رفتـاری و
شاخ

های بالینی استفاده نشد .دوم ،در تحلیل روانسنجی  R-SPQ-2Fمحققـان

فقط بر اندازه های روایی عاملی و روایی بین گروهی تمرکز کرده اند .بنـابراین ،در
مطالعات بعدی گزارش نتایج حاصل از روش های دیگر مانند روایـی پـیش بـین و
روایی همزمان ضر ورت دارند.
درمجموع ،نتایج پژوهش حاضر ،شواهد تجربی جدیدی را دربارۀ سـاختار عـاملی
و تغییرناپذیری اندازهگیری  R-SPQ-2Fبه همراه داشت .به بیان دیگـر ،نتـایج پـژوهش
حاضر از طریق تأکید بر تغییرناپذیری جنسی ساختار عاملی  R-SPQ-2Fنشان داد کـه
منطق نظری زیربنایی نسخۀ تجدیدنظر شده پرسشنامۀ فرایند مطالعه با تمرکز بـر چهـار
عامل انگیزش عمیق ،رهبرد عمیق ،انگیزش سطحی و راهبرد سطحی بـرای دانشـجویان
دختر و پسر قابلاستفاده است .عالوه برا ین ،نتایج مطالعۀ حاضر دربارۀ تغییرناپذیری
جنسی ساختار عاملی  R-SPQ-2Fبه دلیل تأک ید بر تشابه ال گوی ترجیحی پاسـخ
به مطالبات تحص یلی در دو جنس ،در بافت مطالعاتی یادگیری و جنسیت« ،مکمل »
و « بسط دهنده» تلقی می شـود .یافتـه هـای اخیـر شـواهد تجربـی تـازه ای دربـاره
ویژگی های روان سنجی  R-SPQ-2Fدر بین دانشجویان دختر و پسر فراهم آورند.
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