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چکیده
هدف :با توجه به اهميت گریت برای یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری
دقيق و مناسب جهت سنجش گریت برای زبانآموزان میباشد.
روش :روش این پژوهش با توجه به اهداف آن توصيفی بوده است که با لحاظ جامعهی آماری مدرسان و زبانآموزان
ایرانی در مؤسسات زبان شهرهای تهران و همدان صورت گرفته است .ابزار پژوهش پرسشنامه گریت به زبان انگليسی
بهعنوان زبان دوم ،با توجه به تعاریف سازه ،فهرستها ،طبقهبندیها و پژوهشهای پيشين طراحی شده است.
یافتهها :برای تحليل دادههای پژوهش از روش تحليلهای تأیيدی و اکتشافی با استفاده از نمودار اسکری ،آزمونهای
کرویت بارتلت ،کفایت نمونهبرداری کایسر ميراولکين ،تحليل عاملی با چرخش واریماکس ،آلفای کرونباخ استفاده شده
است .نتيجه تحليل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بيانگر وجود  4مقياس "تالش سخت
برای یادگيری زبان انگليسی"" ،عالقه به یادگيری زبان انگليسی"" ،تمرین زیاد برای یادگيری زبان انگليسی" و "داشتن
هدف برای یادگيری زبان انگليسی" بوده است .ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون ( )0/388و مقياسهای؛ تالش
( )0/83عالقهمندی ( )0/34تمرین ( )0/38هدفمندی ( )0/38بهدست آمده است.
نتیجهگیری :بنابراین میتوان گفت پرسشنامه گریت در شرایط کنونی  EFLدر ایران ابزاری معتبر ،با روایی باال برای
کاربرد در پژوهشهای آموزشی ،زبانشناختی و روانزبانشناسی است.
کلیدواژهها :گریت ،یادگيری ،سنجش ،اعتبارسنجی.

 .8استادیار گروه زبان انگليسی دانشگاه رازی
 .8استادیار گروه زبان انگليسی دانشگاه رازی
 .8دکتری آموزش زبان انگليسی دانشگاه رازی
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 .1مقدمه
مسائل آموزش و یادگيری هميشه دغدغه بسياری از مربيان در سراسر جهان بوده است .تئوریهای
مختلف یادگيری و روشهای تدریس به منظور بهبود یادگيری و رفع موانع آموزشی تدوین و اجرا
شدهاند .مربيان ،معلمان حرفهای و طراحان برنامههای درسی در زمينه یادگيری زبان انگليسی
بهعنوان زبان دوم و یا زبان خارجی 8عالقهمند به بررسی تأثير بسياری از عوامل مانند متغيرهای
شناختی ،عاطفی و فرهنگی در فرایند یادگيری و آزمودن زبان خارجی و نقش آنها در یادگيری
زبانآموز میباشند .عوامل متعددی مانند هوش و دانش علمی وجود دارد که نقش مهمی در این امر
ایفا میکنند .با این حال ،موفقترین زبانآموزان ،از مجموعه ویژهای از توانمندیها ،همانند "گریت"
برخوردارند که آنها را در راه دستيابی به پتانسيل کاملی که زبانآموز داشته میرسانند (مولر 8و
کاتاالنو.)8082 ،8
گریت 4که به معنای پشتکار و اشتياق در دستيابی به اهداف بلندمدت است با عادات مطالعه
بهتر ،نمرههای باالتر و پشتکار در شرایط چالشبرانگيز تحصيلی مرتبط میباشد .گریت مرتبط به
تمرکز بر یک هدف واحد و کار سخت برای دستيابی به آن در طی مدت زمان طوالنی ،علیرغم
شکست ،ناراحتی و محروميت است (داکورث ،پيترسون ،2متيوز 6و کلی .)8088 ،8بر طبق نظر
داکورث و کوین ،)8002( 3گریت دارای دو بعد "مداومت در تالش که به معنای تالش سخت در
راستای دستيابی به هدف با وجود موانع پيش روست" و "مداومت در عالقه که به معنی تعهد
خللناپذیر برای دستيابی به یک هدف بدون تأثير پذیرفتن از یک هدف یا پروژه جدید میباشد"
است (صفحه .)8038
واینيو 2و داک داوکانتيت )8082( ،80اذعان میدارند که گریت به معنای پيگيری یک هدف
مشخص علیرغم وجود مشکالت و شکستهای سخت برای یک دوره زمانی میباشد .این مفهوم
برای نخستين بار پس از بررسی معيارهای اصلی متمایزکننده افراد بسيار موفق و شایسته از دیگر
افراد معرفی شد .معلوم شده است که فقط فاکتور هوش ( )IQیا استعداد نمیتواند تفاوت بين افراد
موفق و دیگران را ت وضيح دهد ،بلکه تالش و ميل مستمر برای دستيابی به چيزی میتواند معيار
تعيينکنندهای باشد (داک ورث و همکاران .)8008 ،گریت یک ویژگی آیندهمحور و طوالنیمدت
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است که ميزان باالی آن میتواند موفقيت فرد را در موارد مختلف زندگی پيشبينی و تضمين کند.
افراد با گریت ب اال به اهداف خود متعهدتر بوده و اهداف بسيار مهم را در بازههای زمانی طوالنیتر و
انتزاعی پيگيری میکنند .شایان ذکر است که این افراد توانایی مدیریت شخصی را در پيگيری
اهداف انتزاعی بلندمدت در آینده داشته و مشتاق به برآورده کردن اهداف منتخب خود میباشند.
بایستی این نکته را خاطر نشان کرد که افراد با گریت باال همانند "شرکتکنندگان در یک ماراتن
برای دسترسی به اهدافشان تالشهای بسيار میکنند (داک ورث و همکاران.")8033 :8008 ،
تنها ابزار سنجش گریت ،پرسشنامه گریت میباشد که توسط داکورث و همکاران در سال
 8008تدوین شده است .گروه پژوهشی داکورث یک ساختار دوعاملی را برای گریت گزارش
کردهاند که از مداومت در تالش و عالقهمندی تشکيل شده است .نخستين عامل عالقه است که
میتواند بهعنوان نقطه شروع انگيزشی هدف را معنادارتر کرده و به بهبود خوشبينی فرد کمک کند
و دومين عامل شبيه مقاومت است و تصور میشود که فرد را درگير کرده و به حرکت رو به جلوی او
در مقابل مشکالت کمک میرساند (وان کالين 8و همکاران .)8084 ،هر یک از این مقياسهای اصلی
از چندین سؤال (آیتم) تشکيل شدهاند .این پرسشنامه در مطالعات متعددی بهعنوان یک مقياس
معتبر و قابلاعتماد برای سنجش گریت استفاده شده است .درک ساختار روانشناختی گریت
چشمانداز جدیدی را در خصوص عملکرد آکادميک زبانآموزان در محيط یادگيری زبان انگليسی
بهعنوان زبان خارجی در اختيار مدیران آموزش عالی قرار خواهد داد .اگر بتوان گریت را در
رویکردها و روشهای آموزشی متفاوت در یادگيری زبان بهکار گرفت ،بهدليل اینکه علت ترک
زبانآموزی بسياری از زبانآموزان فقدان گریت میباشد ،تأثير آن بسيار شگفتانگيز و قابلمالحظه
خواهد بود .اگر ميزان گریت زبانآموزان افزایش یابد ،در بلندمدت به علت اینکه زبانآموزان
یادگيری را تا رسيدن به سطح مطلوب به اتمام رسانده و بهطور مداوم آن را ترک و دوباره شروع
نمیکنند موجب کاهش هزینههای یادگيری آموزش زبان خواهد شد .عالوهبر این ،محققان بر این
باورند که در صورت بهکارگيری گریت در شرایط یادگيری زبان انگليسی ،شرایط یادگيری بسيار
پویاتر و سودمندتر خواهد شد.
همانگونه که پيشتر اشاره شد برای سنجش ميزان گریت زبانآموزان ایرانی در یادگيری زبان
انگليسی ،تاکنون هيچ پرسشنامهای تدوین و اعتبارسنجی 8نشده است و بهمنظور سنجش و
اندازهگيری ميزان گریت که میتواند برای مدرسان و طراحان کتابهای درسی بهمنظور تدوین
راهبردهای سودمند و قابلاعتماد در دورههای آموزشیشان سودمند باشد ،تدوین این پرسشنامه
ضروری به نظر میرسد .در حقيقت مفهوم گریت در آموزش زبان انگليسی به علت وجود نداشتن
هيچ سنجهای برای ارزیابی آن بهصورت عملياتی تعریف نشده است؛ بنابراین تدوین پرسشنامهای
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برای سنجش گریت شکاف موجود در سنجش این مفهوم را از بين برده و میتواند نقطه شروع
خوبی برای محققان بهمنظور تدوین پرسشنامه گریت برای شرایط یادگيری متفاوت باشد.
طبق نظر جانسون و جانسون ،)8222( 8زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی اشاره به تدریس یا
یادگيری یک زبان غيربومی خارج از محيطی است که معموالً استفاده میشود؛ بنابراین در یادگيری
یک زبان بهصورت ایدهآل بایستی تمرکز خاص ،پشتکار ،عالقهمندی و تمرین کافی موجود باشد.
اولویت اصلی در آموزش زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی تنها تدریس مطلب نيست ،بلکه در نظر
گرفتن هر یک از زبانآموزان بهعنوان یک فرد ویژه میباشد .در نظر گرفتن ميزان گریت زبانآموزان
و توجه به تالش زبانآموزان بهعنوان عامل دخيل در موفقيت آنان میتواند نقش شایانی در تقویت
زبانآموزی آنان داشته باشد.
از پرسشنامه گریت که توسط داکورث و همکارانش ( )8008تهيه شده است در مطالعات
مختلف بهعنوان مقياس معتبر و قابلاعتماد برای سنجش گریت استفاده میشود؛ اما این پرسشنامه
هرگز در مورد زبانآموزان ایرانی مصداق نداشته است .تدوین مجدد پرسشنامه گریت میتواند به
ترسيم چشمانداز جامع از آن در جامعه ایران کمک کند .همچنين مصاحبه با کارشناسان حوزه
روانشناسی و زبانشناسی کاربردی بهعنوان یک ابزار کيفی میتواند بهمنظور کسب جزئيات بيشتر
از عناصر تشکيلدهنده گریت ،نزد زبانآموزان ایرانی و بهبود دیگر عوامل مرتبط مورد استفاده قرار
گيرد.
گریت در دانشجویان میتواند از طریق مداخله راهبردهای یادگيری ،حمایت دانشگاهی ،تجربيات
کالسی و آموزشی و غيره توسعه یابد .این تحقيق به معلمان و مدیران کمک شایانی میکند تا گریت
را مورد توجه قرار دهند و ارزش تالش در جهت پيشرفت را در مقایسه با اهميت دادن صرف به
درجات و نمرات دوچندان کنند .این تحقيق تأثيرات مستقيمی بر روی کار مؤسسات علمی و
پژوهشگران خواهد داشت .اميد است نتایج تحقيق به افزایش آگاهی و بينش معلمان و مدیران
آموزشی بيانجامد تا از این طریق راهبردها و ابزارهایی در راستای ایجاد محيطی در کالس که به
تقویت پشتکار منجر میشود طراحی و ساخته شود.
بهطورکلی برخالف نقش مهم گریت در موفقيت علمی دانشجو درباره این مسأله به اندازه کافی
مطالعه نگرفته است؛ بنابراین درک نقش گریت ،ذرهبين دقيقتری را برای مدیران آموزشی در
بررسی عملکرد علمی دانشآموزان فراهم میکند .مطالعه حاضر بهمنظور از بين بردن شکاف ذکر
شده در باال و ایجاد تصویر بهتری از عوامل دخيل در گریت برای یادگيری زبان انگليسی بهعنوان
زبان خارجی ،مشخص کردن دیگر عوامل مرتبط به گریت و ایجاد شواهدی برای اعتبارسنجی
دادههای کمی میباشد .تدوین پرسشنامه گریت برای زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی نقش
مهمی در بررسی شرایط آموزشی تدریس آن در ایران دارد .مصاحبه کردن با چندین زبانآموز با
1. Johnson and Johnson
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سطوح مختلف مهارتی و مدرسان و متخصصان آموزش زبان انگليسی و زبانشناسی کاربردی ابزار
کيفی مجمل و کاملی را برای سنجش مفهوم گریت در یادگيری زبان انگليسی فراهم خواهد کرد.
این مطالعه نقش ارزشمندی برای مدرسان و مدیران آموزش عالی برای بيشتر اهميت قائلشدن در
خصوص مقوله گریت و تقویت ارزش پشتکار فراتر از تأکيد صرف بر روی نمرات خواهد داشت .اميد
است که نتایج حاصله از این مطالعه ،چشمانداز دقيق و سودمندی را برای مدرسان و مدیران آموزش
عالی به منظور طراحی ابزار و راهبردهایی جهت استفاده عملياتی از گریت در محيط یادگيری
کالس زبان انگليسی در پی داشته باشد .بخشهای پيشرو ،پيشزمينهای را در مورد مفهوم گریت و
جزئيات تدوین و اعتبارسنجی پرسشنامه گریت برای زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی ارائه
خواهد داد.
مدرسان و محققان آموزش زبان از نتایج این مطالعه بهره خواهند برد .اگر ویژگی گریت بهعنوان
یک عامل تسهيلگر در نظر گرفته شود ،مشخص کردن ویژگیهای آن نقش بسيار مهمی را در
یادگ يری زبان انگليسی ایفا خواهد کرد و به مدرسان زبان انگليسی برای تدوین برخی تکنيکهای
آموزش زبان انگليسی با استفاده از مفهوم گریت و داشتن فعاليتهایی برای تقویت آن کمک خواهد
کرد .عالوهبر این ،اگر گریت عامل مهمی در موفقيت زبانآموزان در آزمونهای استاندارد متفاوت
همانند تافل در نظر گرفته شود ،بررسی ویژگیهای این عامل شخصيتی میتواند به مدرسان در
راستای تدوین تکنيکهای سودمند تستزنی یاری رساند.
مطالعه حاضر یک گام رو به جلو در راستای محقق ساختن تدوین یک پرسشنامه معتبر برای
تدوین ابزاری برای سنجش گریت در زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی با استفاده از آیتمهایی
است که منعکسکننده شرایط متفاوت در یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی از طریق
نوشتن سناریوهای مرتبط میباشد.
بنابه نظر داکورث و همکاران ( ،)8008گریت عموماً بهعنوان یک ساختار تشکيل شده از دو
زیرمجموعه با عنوانهای مداومت در تالش 8و عالقه مداوم و بسيار داشتن 8میباشد .مداومت در
تالش به تمایل موجود برای سخت کار کردن با وجود مشکالت و عالقه مداوم و بسيار داشتن و
تمایل برای تغيير ندادن مداوم عالیق و اهداف اشاره دارد .این ویژگیها نقش مهمی را در موفقيت
ایفا میکنند .تيم تحقيقاتی خانم داکورث متشکل از "پيترسون ،ماتيو و کلی" بهعنوان حاميان
مفهوم گریت بهعنوان عامل پيشبينیکننده موفقيت ،اینگونه استدالل میکنند که تفاوتهای
موجود در ميزان گریت افراد توصيفکننده این واقعيت است که چرا دو فرد با تواناییهای مشابه در
یک رشته خاص عملکرد متفاوتی از خود نشان میدهند .مطالعه حاضر به این نتيجهگيری رسيده

1. perseverance of effort
2. consistency of interest
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است که گریت در یادگيری زبان انگليسی متشکل از عواملی مانند "پشتکار"" ،عالقهمندی فراوان"،
"تمرین و ممارست فراوان"و "هدفمندی" میباشد که در ادامه به تفصيل بررسی خواهند شد.
پشتکار

بنابر اعتقاد داکورث و همکاران ( ،)8008پشتکار مهمترین عامل در گریت محسوب میشود.
بسياری از ادبيات مرتبط در زمينه گریت راجع به پشتکار و ثبات در نظرات ،افکار و اعتقادات
میباشد .آسينبرگر 8و لئونارد ،) 8228( 8پشتکار را با عنوان تمایل برای مداومت و از پای ننشستن
در مقابل سختیها و شکستها توصيف کردهاند .همچنين اینگونه پيشنهاد داده شده است که
پشتکار بر روی عملکردها ،تابآوری و سطح تالشهای فرد ،به هنگام مواجه با شکستها و مشکالت
در شرایط مختلف زندگی ،تأثيرگذار است.
عالقهمندی فراوان

کریر ليون ،)8084( 8عالقهمندی فراوان را بهعنوان سنگ بنای گریت در نظر گرفته است .طبق نظر
جانسون و ایندویک ،)8228( 4بهمنظور موفقيت یک سازمان وجود کارکنانی که تعهد و عالقهمندی
فراوان در شغلشان داشته باشند بسيار ضروری است .بارساد 2و گيبسون )8008( 6خاطر نشان
ساختند که اخيراً توجه فراوانی به هوش احساسی کارمندان که به معنای توانایی کنترل احساسات
فردی و اجتماعی برای هدایت اعمال و تفکرات است ،شده است.
تمرین فراوان (عامدانه)
چارنس8

(،)8224
دستيابی به موفقيت تنها از طریق سخت کار کردن بهدست نمیآید .اریکسون و
اینگونه پيشنهاد دادهاند که نه تنها سختکوشی فرد بلکه چگونگی کار کردن او نيز بر روی
تواناییهای او در راستای دستيابی به موفقيت تأثيرگذار است .آنها همچنين تمرین عامدانه را
بهعنوان فعاليتهای آموزشی یا تربيتی که متمایزکننده یادگيرندگان بسيار مسلط از یادگيرندگانی با
تسلط پایين بوده و بهطور ویژه مرتبط به عملکرد بهتر میباشد ،توصيف کردهاند.
هدفمندی

طبق نظر الک 3و همکاران ( ،)8238اصطالح هدف بهعنوان دستيابی به استاندارد مشخصی از
مهارتها در فعاليتی که عموماً در یک بازه زمانی خاص رخ میدهد ،به کار برده میشود .آنها
همچنين این نکته را بيان میکنند که افرادی که اهداف مشخص برای انجام کاری دارند در مقایسه
با افرادی که تنها از آنها خواسته شده است که یک فعاليت را انجام دهند ،بيشتر تالش میکنند.
1. Eisenberger
2. Leonard
3. Carrier Lyon
4. Indvik
5. Barsade
6. Gibson
7. Charness
8. Locke
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تاکنون تنها تعداد محدودی مطالعه و تحقيق درباره مفهوم گریت انجام شده و اکثر آنها نيز
توسط خانم داکورث و گروه پژوهشی وی (پيترسون ،متيو و کلی) صورت گرفته است .در مطالعات
اوليه ،این گروه تحقيقاتی با استفاده از یک لينک در وبگاه ) (www.authentichappiness.orgبه
جمعآوری دادهها پرداخته و از شرکتکنندگان بزرگسال دعوت کردهاند فرم نظرسنجی مقياس
گریت را تکميل کرده و درباره موفقيتهای آموزشی خود توضيح دهند .پس از یک سال ،داکورث و
همکارانش به تحليل دادههای جمعآوری شده از ميان  8242شرکتکننده با طيف سنی  82سال و
باالتر که  88درصدشان زن و  88درصد مابقی مرد بودند پرداختهاند .نتایج نشان داد که افراد دارای
تحصيالت بيشتر در قياس با افراد کمسوادتر همسن خود امتياز بيشتری از مقياس گریت کسب
مینمایند .نتایج حاصله موجب تقویت این نظریه شد که گریت همزمان با افزایش سن افزایش
مییابد و تجربيات در این رشد نقش دارند .همچنين گریت در تکميل مدارج باالتر تحصيلی نيز
مؤثر است.
در تحقيق مشابهی تيم خانم داکورث بر روی دستاوردهای آموزشی و سن کارکرد؛ اما در آن
متغيرهای کنترل را نيز از فاکتورهای پنجگانه شخصيتی بزرگ 8برای تعيين اینکه آیا گریت بر
اعتبار افزایش قابل پيشبينی بر روی صفات شخصيتی پنجگانه و فراتر از آن میافزاید یا خير
انتخاب نمود .طبق نتایج نسبت گریت به آگاهی و شعور (وجدان) برابر با  r=0/88شد که بسيار
بيشتر از دیگر صفات نوروتيک (عصبی) شامل اظهار موافقت ،برونگرایی و تمایل به تجربه بود .نتایج
مطالعه همچنين نشان داد که دانشجویانی که تنها مراحلی از کالج را پشت سر گذاشتهاند ،دارای
گریت کمتری نسبت به آنهایی که بهطور کامل تا کسب مدرک پيش رفتهاند میباشند.
پس از تعيين نسبت ميان گریت ،سن و موفقيتهای تحصيلی ،تيم تحقيقاتی به رهبری
داکورث سعی کرد مشخص کند که آیا گریت میتواند ميانگين مجموع نمرات دانشجویان دانشگاه
پنسيلوانيا 8را پيشبينی کند .شرکتکنندگان در این تحقيق  884دانشجوی رشته روانشناسی
بودند .نتيجه این مطالعه این شد که عملکرد دانشجویان دارای گریت بهتر از سایرین است.
در مطالعه دیگری که در سال  8008انجام شد  882نفر از  888فيناليست در مسابقه ملی هجی
کردن کلمات 8شرکت کردند تا معلوم شود آیا گریت میتواند موفقيت را در این مسابقه دیکته
شفاهی که در سال  8002برگزار شد برای رسيدن به مرحله پایانی پيشبينی کند .چندین شاخص
سنجش و اندازهگيری برای شرکتکنندگان بهکار گرفته شد .نتایج نشان داد که گریت و سن ،ميزان
پيشروی و رسيدن به مراحل باالتر را در مسابقه امالی شفاهی پيشبينی کردهاند .تيم تحقيقاتی
نتيجه گرفت که شرکتکنندگانی که امتياز بيشتری در گریت گرفتند بيشتر و طوالنیتر از دیگر
رقيبان خود تالش و تمرین کردهاند و بنابراین در مسابقه عملکرد بهتری را از خود ثبت مینمایند.
1. Big Five Personality Factors
2. Pennsylvania University
3. Scripps National Spelling Bee
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با توجه به موارد ذکر شده در باال ،بهطورکلی میتوان گفت تحقيقات درباره گریت هنوز در
ابتدای راه قرار دارد و کارهای زیادی باقی مانده تا ساز و کارهای پنهان روانشناختی گریت روشن
شود .در خصوص تحقيق حاضر تا آنجاییکه اطالعات گردآوری شده است ،نشان از آن دارد که
تحقيق مشابه با آن در ایران و دیگر کشورها صورت نگرفته است؛ بنابراین با توجه به اهميت گریت
برای یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی ،پژوهش حاضر درصدد است تا پرسشنامهای را با
هدف سنجش ميزان گریت زبانآموزان در شرایط آموزش زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی
طراحی و اعتباریابی نماید .بدینمنظور مقاله حاضر در جهت پاسخ به این سؤاالت است که ساختار
عاملی پرسشنامه از چه مقياسهایی شکل گرفته و اینکه پرسشنامه  EFL Gritو مقياسهای آن از
روایی و پایایی مناسب و قابلقبولی برخوردار است یا خير.
 .2روش پژوهش
روش این پژوهش با توجه به اهداف آن توصيفی میباشد .هدف اصلی این مطالعه بررسی و یافتن
دیگر عوامل مرتبط به گریت و تدوین و اعتبارسنجی پرسشنامه جدیدی برای ارزیابی گریت در
شرایط یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی در ایران 8میباشد .بنا به نظر براون 8و دورنيه8
( )8008و با استفاده از فرآیندهای استاندارد برای تدوین یک پرسشنامه معتبر ،بررسی جامع از
مطالعات مرتبط برای بررسی هرگونه مدل موجود یا اجزای آن انجام شد و هيچگونه اطالعاتی در
این خصوص بهدست نيامد .برای تدوین پرسشنامه  ،EFL Gritپرسشنامه پشتکار داکورث و
همکاران ( )8008مورد بررسی قرار گرفته و در همين راستا مصاحبههای ساختارمند و
نيمهساختارمند با اساتيد رشتههای زبانشناسی کاربردی و روانشناسی و زبانآموزان با سطوح
آموزشی مختلف انجام شد .شرکتکنندگان در این مطالعه  80مدرس آموزش زبان انگليسی ،دارای
مدرک تحصيلی ليسانس ،فوقليسانس و دکتری در رشتههای مرتبط به زبان انگليسی بوده و بهطور
متوسط سابقه  8سال تدریس در مؤسسات زبان و دانشگاههای استان همدان را داشتهاند .سه نفر از
این اساتيد مرد و مابقی زن بودهاند و شرکتکنندگان در طيف سنی  86-42سال قرار داشتند.
عالوهبر این افراد 80 ،زبانآموز از گروههای سنی و سطوح مهارتی متفاوت (مقدماتی ،دوره قبل از
متوسطه ،متوسطه و دوره بعد از متوسطه) که در مؤسسات زبان شهرهای همدان و تهران در حال
آموختن زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی بودند برای این مطالعه انتخاب شدهاند .طيف سنی
آنها از  82-82سال بود و از هر یک از سطوح آموزشی 2 ،نفر زبانآموز انتخاب صورت گرفته است.
ابتدا مصاحبهکنندگان با مصاحبهشوندگان جلساتی را بهمنظور آشنایی با مفهوم گریت به همراه
پخش کليپهای ویدئویی برگزار کردند و مصاحبهشوندگان قبل از مصاحبه با اهداف مطالعه آشنا
1. EFL Grit
2. Brown
3. Dornyei
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شدند .در هنگام انجام مصاحبه ،سؤاالت بهگونهای طراحی شده بود که توجه پاسخدهندگان را بر
روی هر دو بعد اصلی و خاص گریت (پشتکار و عالقهمندی فراوان) متمرکز نماید .با کسب اجازه از
شرکتکنندگان 80 ،مصاحبه نيمهساختارمند بر پایه  8سؤال باز برای مدرسان زبان انگليسی و 80
مصاحبه نيمهساختارمند بر پایه  3سؤال باز برای زبانآموزان ضبط شد .بنا به ميزان اطالعات ارائه
شده توسط شرکتکنندگان مصاحبهها ،بين  82-82دقيقه طول کشيد .سؤاالت مصاحبه در زمينه
مفهوم گریت ،ویژگی های افراد دارای گریت باال در یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی،
فاکتورها یا عوامل مؤثر در گریت و نظرات کلی راجع به  EFL Gritبود .برای بررسی نظرات
شرکتکنندگان در خصوص  ،EFL Gritمصاحبههای رو در روی فردی انجام شد .روش مصاحبه
انتخاب شده برای این مطالعه روش مصاحبه کيفی 8بود .این روش بر پایه مکالمه با تأکيد بر پرسش
سؤاالت و گوش فرادادن محقق و پاسخگویی سؤاالت توسط مصاحبهشوندگان است (روبين و
روبين .)38 :8222 ،8در این روش مصاحبه ،مصاحبهشوندگان بهعنوان منابع ایجاد مفاهيم و معانی و
نه بهعنوان پاسخگوی صرف به سؤاالت مصاحبهکننده در نظر گرفته میشوند (هولشتاین 8و
گوبریوم .)8222 ،4در این مطالعه از مصاحبههای نيمهساختارمند که در آن کل فرآیند مصاحبه از
مرحله بسيار ساختارمند تا مرحله بسيار بیساختار متغير است و در آن سؤاالت از قبل تعيين شده
لزوماً بهترتيب پرسيده نمیشوند بلکه از ساختار منعطفی برخوردارند استفاده شده است .پاسخهای
مصاحبهشوندگان ساختار مشخصی نداشته و در طول جلسه مصاحبه این امکان برای
مصاحبهشوندگان فراهم بود که هر طور که مایلند و در فضای غيررسمی به سؤاالت پاسخگو باشند
(فليکس .)8223 ،2تمام مصاحبهها ضبط شده و طبق روش تحليل محتوا ،رونویسی ،تحليل،
کدبندی و طبقهبندی شدهاند .در این مرحله از مطالعه ،روش تحليل مفاهيم 6برای تحليل رونوشت
مصاحبه 8بهکار گرفته شده است .قسمتهای دارای اهميت کمتر حذف شده و محققان
طبقهبندیهایی را با توجه پاسخهای مصاحبهشوندگان ایجاد کردند و سپس بخشهای مرتبط در
زیرمجموعه مقياسهای اصلی دستهبندی شدند .برای تضمين اعتبار دادهها ،رونوشت مصاحبهها
بيش از یک بار بررسی شده ،متون دارای اهميت نشانهگذاری شده و بر طبق مقياسهای مشخص
گروهبندی و طبقهبندی شدهاند .موضوعات مورد اختالف در مقياسبندی رونوشت مصاحبه دوباره
بازبينی شده و محققان در خصوص آن تفکر و تأمل نمودهاند .از طریق فرآیند کاهش انتخابی
رونوشت مصاحبه ،محققان به تعداد مشخصی از واحدهای معنادار اطالعات که تشکيلدهنده
فهرست کامل محتواهای مهم موجود در متن بود ،دست یافتند .علت استفاده از روش تحليل محتوا
1. qualitative interviewing
2. Rubin & Rubin
3. Holstin
4. Gubrium
5. Flicks
6. content analysis
7. interview transcripts
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برای تحليل دادهها علیرغم وجود روشهای مختلف برای تحليل دادهها در روشهای کيفی ،این
است که این روش قادر به ایجاد ساختار دقيقی برای تحليل دادهها در روشهای توصيفی میباشد و
به این دليل نسبت به روشهای مشابه برتری نسبی دارد .طبق نظر بوشا 8و هارتر ،)8230( 8دو
طبقهبندی اصلی از تحليل محتوا با نامهای "تحليل مضمونی "8و "تحليل نسبی "4وجود دارد .در
تحليل مفهومی ،تعدد مفاهيم متفاوت در یک متن فاکتوربندی و دستهبندی میشود ،درحالیکه در
تحليل نسبی به ارتباط بين مفاهيم توجه بيشتری میشود .مطالعه پيش رو از روش تحليل مفهومی
استفاده می کند ،لذا یک مفهوم با تعدد باال انتخاب شده و ميزان تکرار آن ثبت میشود .پس از
بررسی مراحل و فرآیندهایی که توضيح داده شد ،محققان به چهار دستهبندی یا مقياس اصلی دست
یافتند.
در مطالعه حاضر از فرآیند کاهش دادهها برای ایجاد الگوهای جامعی برای استفاده در تحليل
دادههای کيفی جمعآوری شده از طریق مصاحبههای ساختارمند و نيمهساختارمند استفاده شده و
بر پایه این طبقهبندی ،چهار مقياس برای تدوین پرسشنامه  EFL Gritیافت شده است.
از طریق بررسی پيشينه ادبيات نظری موجود و با اشاره به نظرات متخصصان آموزش زبان
انگليسی بهعنوان زبان خارجی ،ساختارهای اصلی مشخص شده و آیتمهای مرتبط به هر یک آماده
شدند .چهار مقياس اصلی بهدست آمده عبارتند از:
پشتکار :سخت تالش کردن در راه یادگيری زبان انگليسی2
عالقهمندی  :داشتن عالقه فراوان به یادگيری زبان انگليسی6
تمرین عامدانه :تمرین فراوان برای یادگيری زبان انگليسی8
هدفمندی :داشتن هدف دقيق و مشخص برای یادگيری زبان انگليسی3
در خصوص دستهبندی و طبقهبندی مقياسهای استخراج شده ذکر این نکته ضروری است که
مقياسها براساس تعددشان استخراج شدند و مقياسهایی که تعداد تکرارشان پایين بود حذف
شدند .مقياسهای استخراج شده بر مبنای پيشينه پژوهش و مدلهای نظری ایجاد شده و پایه
تدوین و آمادهسازی یک پرسشنامه مبتنی بر سناریوی  86عددی که (که  88عدد از آنها بهطور
معکوس نمرهدهی میشوند) گردیده است .هر سؤال مبتنی بر سناریو در چند خط موقعيت
مشخصی را در شرایط یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی توصيف میکرد و شبيهسازی را
در خصوص موقعيتهای  EFLایجاد مینمود و از زبانآموزان خواسته میشد که بر پایه مقياس
1. Busha
2. Harter
3. Conceptual Analysis
4. Relational Analysis
)5. Trying hard to learn English (THLE
)6. Having interest in learning English (ILE
)7. Practicing a lot in order to learn English (PLE
)8. Having goal for learning English (HGLE
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ليکرت از شماره  8تا  2ميزانی که آن شرایط با وضعيت زبانآموزی آنها تطابق داشت را انتخاب
نمایند .در سؤاالت یاد شده برای حفظ هویت زبانآموزان اسامی مستعار انتخاب شده است.
مدل پيشنهادی همراه با آیتمهای تدوین شده توسط  4متخصص زبان انگليسی و  2نفر از
شرکتکنندگان در مصاحبه که پذیرفته بودند پرسشنامه را بررسی تحليلی کنند ،وارد فرآیند
ارزیابی یا کاهش (سؤالها) آیتم ها شد .در حقيقت هدف محققان در این مرحله کسب نظرات
حرفهای در خصوص اجزای تشکيلدهنده این مدل و استفاده از قضاوتهای تخصصی متخصصان در
خصوص وضوح ،کارایی ،قابلخواندن بودن و حذف آیتمهای غيرمرتبط به پرسشنامه بود (دورنيه،
 .)8008بررسی پرسشنامه توسط متخصصا ن باعث شد که مدل از لحاظ ساختاری ،محتوا و
قابلخواندنبودن اصالح شده و برخی آیتمهای اضافه نيز حذف گردند .عالوهبر این براساس نظرات
متخصصان تغييراتی هم در آیتم ها صورت پذیرفت و پرسشنامه برای ورود به مرحله اعتبارسنجی
آماده شد .محققان همچنين آیتمها را براساس ميزان ارتباطشان با مقياسهای مرتبط دستهبندی
کردند .بيست و شش عدد آیتم مبتنی بر سناریو ( 6آیتم برای هر مقياس بهعالوه  8آیتم اضافی
برای مقياسهای اول و سوم) بر پایه تعدادی که هر آیتم توسط متخصصان مرتبط انتخاب شد،
تدوین گشت.
در مرحله بعد براساس پيروی از دستورالعملهای استاندارد برای تدوین پرسشنامه (براون8008 ،
و دورنيه ،)8008 ،مقياس پنجگانه ليکرت که دارای طيف "هرگز راجع به من صدق نمیکند" تا
"هميشه راجع به من صدق میکند" برای ارزیابی نظرات زبانآموزان در خصوص  EFL Gritبه کار
گرفته شد .هنگامیکه پيشنویس اوليه پرسشنامه آماده شد ،دو استاد زبانشناسی کاربردی با
پيشينه آموزش مدرسان زبان انگليسی متن پرسشنامه را بازخوانی و ویرایش کردند و ارزیابی آنها
منجر به تغييراتی در جملهبندی آیتمها شد.
پس از تدوین پرسشنامه جدید گریت برای زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی که اطالعات
مربوط به تدوین آن در ادامه خواهد آمد ،تعداد  40نفر زبانآموز با سطوح مختلف آموزشی در
پایلوتکردن پرسشنامه حضور پيدا کردند .طی این آزمون ،زمان مورد نياز برای تکميل پرسشنامه
نيز تخمين زده شد .نتایج این آزمون در نرمافزار  SPSS 23برای چک پایایی آن با استفاده از آلفای
کرونباخ 8وارد شد و عدد  0/82بهدست آمد .بهمنظور ساخت پرسشنامه گریت برای شرایط یادگيری
زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی و دستیابی به عاملهای معتبر ،نمونهها باید معرف باشند اما در
خصوص حجم نمونههای الزم برای تحليل عامل توافق وجود ندارد (یارمحمدیواصل و دیگران،
 .)8832حجم نمونهی  800نفری برای تحليل عاملی ضعيف 800 ،نفری نسبتاً مناسب 800 ،نفری
خوب 200 ،نفری خيلی خوب و  8000نفر عالی است (کامری8288 ،؛ به نقل از یارمحمدیواصل و
دیگران)8832 ،؛ بنابراین ،در مرحله نهایی اعتبارسنجی پرسشنامه در این مطالعه 806 ،زبانآموز با
1. Cronbach’s Alpha
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گروههای سنی و سطوح آموزشی متفاوت در این مطالعه شرکت کردند .پاسخهای شرکتکنندگان به
آیتمهای پرسشنامه برای تحليل وارد نرمافزارهای  Mplusو  Spss 23شد .برای چک پایایی ساختار
پرسشنامه ،تحليل عامل که شامل تحليلهای اکتشافی و تأیيدی میباشد ،اجرا شده که نتایج آن در
بخش بعدی ارائه و توضيح داده میشود.
 .3یافتههای پژوهش
پرسشنامه  EFL Gritدر دو مرحله برای سنجش انسجام داخلی و پایایی فاکتورها توزیع و پاسخ
داده شد .هدف تحليل عامل تشخيص ارتباطهای پایه در بين مجموعه متغيرهای اندازهگيری شده
است .تحليل عامل در دو مرحله انجام شد :تحليل عامل اکتشافی 8و تحليل عامل تأیيدی .8طبق
نظر پاالنت ،)8088( 8تحليل عامل اکتشافی به منظور تدوین پرسشنامه که مجموعهای از آیتمها در
آن بهمنظور سنجش یک موضوع خاص قرار گرفتهاند استفاده میشود .تحليل عامل اکتشافی در
مطالعات تحقيقاتی که در آن هيچگونه پيشفرضی در خصوص فاکتورها یا الگوهای متغيرهای
سنجش وجود ندارد برای تشخيص ساختارهای پنهان 4که مرتبط به مجموعهای از متغيرهای
سنجشی میباشد ،استفاده میشود.
هدف تحليل عامل تأیيدی تشخيص وجود تناسب بين مقياسها و مدل فرضی سنجش است که
معموالً بر پایه مطالعات پيشين و یا نظریات خاص میباشد .اطالعات بهدست آمده از  806نسخه از
پرسشنامه وارد نرمافزارهای  Mplusو  SPSS 23برای چک ثبات و تناسب داخلی بين آیتمها شد.
ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و ميزان  0/388برای  86آیتم که ميزان
بسيار باالیی در آمار محسوب میشود بهدست آمد (جدول .)8
جدول  :1میزان پایایی
آلفای کرونباخ

تعداد آیتمها

0/388
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منبع :یافتههای تحقيق حاضر

برای تکتک مقياسها نيز ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و برای مقياس
اول (تالش) که متشکل از شش سؤال بود ،ضریب  ،0/838برای مقياس دوم (عالقهمندی) که 8
آیتم بعدی بود ضریب پایایی باالتری به ميزان  0/348محاسبه شد .برای مقياس سوم (تمرین)،
ضریب  0/388و برای مقياس آخر (هدفمندی) ضریب  0/384بهدست آمد.
)1. Exploratory Factor Analysis (EFA
)2. Confirmatory Factor Analysis (CFA
3. Pallant
4. latent constructs
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 .1-3تحلیل عامل اکتشافی

تحليل عامل اکتشافی به منظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه استفاده شد .قبل از تحليل عامل
اکتشافی ،فاکتورپذیری ماتریس همبستگی 8با استفاده از دو مقياس تست کرویت بارتلت 8و کفایت
نمونهبرداری کایسر ميراولکين 8ارزیابی شد .بهمنظور فاکتورپذیر بودن ماتریس همبستگی ،تست
بارتلت بایستی معنادار بوده باشد و مقياس  KMOبایستی حداقل  0/60باشد (پاالنت.)8086 ،
بررسی مقياسهای پرسشنامه حاضر نشان داد که تست کرویت بارتلت -به ميزان  p≤0/008معنادار
است و مقياس  KMOبه ميزان  0/38و باالتر از سطح  0/6میباشد و لذا دادهها برای تحليل عامل
اکتشافی سودمند ميباشد.

نمودار  :1اسکری پالت دادههای موجود
منبع :یافتههای تحقيق حاضر

بهمنظور استخراج فاکتورهای اوليه ،چندین تحليل فاکتوربندی محوری اصلی 4اجرا شد .تصميم
در خصوص تعداد فاکتورهای منتخب به نظریه پيشين ،بررسی نمودار اسکری 2و تحليل موازی6
بستگی دارد .اسکری پالت دادههای موجود در نمودار  8گزارش شده است .پالت به وضوح استخراج
چهار فاکتور را نشان میدهد .تحليل موازی ،این واقعيت که واریانس توضيح داده شده توسط این
چهار فاکتور بزرگ تر از واریانس توضيح داده شده توسط فاکتورهای تصادفی است را تأیيد میکند.
این چهار فاکتور  0/46واریانس در دادهها را توصيف میکنند.
8
فاکتورهای استخراج شده سپس از طریق تکنيک پروماکس که یکی از تکنيکهای چرخاندن
مورب 3است ،چرخانده شدند .بهدليل اینکه انتظار میرفت فاکتورها به هم مرتبط باشند ،روش
1. Factorability of the Correlation Matrix
2. Bartlett’s test of Sphericity
3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy
)4. Principal Axis Factoring (PAF
5. Scree Plot
)6. Parallel Analysis (PA
7. Promax Technique
8. Oblique rotations techniques
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پروماکس انتخاب شد (به کرمی 8082 ،رجوع شود) .لود شدن فاکتور چرخاندهشده در نمودار 8
نمایش داده شده است .بایستی به این نکته توجه کرد که تمام فاکتورهای لودشده باالتر از سطح
حداقل  0/80میباشند (پاالنت .)8086 ،بر پایه الگوی فاکتورهای لود شده فاکتورها با نامهای زیر
نامگذاری شدند:
پشتکار8
عالقهمندی8
تمرین عامدانه8
هدفمندی4
جدول  :2لود شدن فاکتورهای چرخانده شده
فاکتورها
1
سؤال 3
سؤال 88
سؤال 88
سؤال 8
سؤال 88
سؤال 88
سؤال 88
سؤال 82
سؤال 86
سؤال 88
سؤال 82
سؤال 82
سؤال 8
سؤال 8
سؤال 4
سؤال 6

2

3

4

00204
00228
00428
00408
00323
00602
00282
00282
00388
00868
00644
00463
00633
00628
00428
00488

منبع :یافتههای تحقيق حاضر

1. THLE
2. ILE
3. PLE
4. HGLE
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 .2-3تحلیل عامل تأییدی

در مرحله بعد تحليل عامل تأیيدی بر روی مجموعه نهایی از آیتمها برای تشخيص اینکه آیا ساختار
فاکتوری تعيينشده توسط تحليل عامل اکتشافی قابلانطباق است یا خير ،انجام شد .روش برآورد
مشابهت حداکثری 8برای تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .این روش در مقابل تخطی از
نرمالبودن دادهها 8که پيشفرض اصلی مربوط به برآورد  MLاست ،قوی عمل میکند .تحليلها با
استفاده از ورژن  8/88نرمافزار  Mplusمورد بررسی قرار گرفت (موتن و موتن.)8223-8080 ،8
نتایج ام پالس چهار شاخص مناسب مدل که در تصميمگيری در خصوص تناسب مدل با دادههاا
مورد استفاده قرار میگيرند به شرح زیر ارائه داد:
)Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)Comparative Fit Index (CFI
)Tucker–Lewis index (TLI
)Standardized Root Mean Square Residual (SRMR

بنا بر نظر کالین ،)8082( 4برای اینکه یک مدل تناسب قابلقبولی داشته باشد RMSEA ،آن
بایستی کمتر از  0/6باشد .برخی اوقات یک فاصله اطمينان  20درصدی 2نيز در مورد شاخص
 RMSEAگزارش میشود .حد باالی این فاصله باید کمتر از  0/03باشد .عالوهبر ایان CFI ،و TLI
نيز بایستی بيشاتر از  0/20باشاند و در نهاایت  SRMRنيز نباید از  0/30بيشتار شود (باراون،
 .)8006نخستين مدل تحليل عامل تأیيدی با  RMSEA =0008و  20درصد فاصله اطمينان شاخص
 TLI =0/32 ،CFI =0/38 ، RMSEA =0002-0006و = SRMR=0/03تناسب قابلقبولی را نشان
نداد.
بررسی برآوردهای پارامترها نشان داد که آیتم  82به ميزان ناچيزی ( )0/83بر روی فاکتور
موجود لود شد؛ بنابراین این آیتم از مدل حذف شد .در مرحله بعد برآورد مدل جدید موجب
بهدست آوردن شاخصهای تناسب قابلقبولی شد .مدل تحليل عامل تأیيدی و برآورد پارامترهای
استاندارد در نمودار  8نمایش داده شده است .توجه داشته باشيد که مقياسسازی عوامل نهفته
توسط ثابت نمودن تمام واریانسهای فاکتور در  8صورت پذیرفته است .این امر موجب
استانداردسازی برآوردهای پارامتر میشود .در نمودار  8نشان داده شده است که تمام برآوردهای
پارامتر از لحاظ منطقی قابلقبول بوده و هيچگونه برآورد خارج از محدودهای وجود ندارد.

1. The robust Maximum Likelihood (ML) estimation technique
2. violations of non-normality
3. Muthén & Muthén
4. Kline
5. 90 percent confidence interval
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نمودار  :2مدل سی اف ای و برآوردهای پارامتر استاندارد شده
منبع :یافتههای تحقيق حاضر

در مجموع نتایج تحليل عاملهای توصيفی و تأیيدی ،روایی پرسشنامه را تأیيد و تقویت کردند.
بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،پرسشنامه سنجش گریت برای یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی که
تنها پرسشنامه موجود برای سنجش گریت در شرایط یادگيری زبان انگليسی در ایران میباشد
تدوین شد و پایایی و روایی آن نيز تأیيد شد .تحليل عامل تأیيدی ،ساختار  4فاکتوری پرسشنامه
مبتنی بر سناریو  EFL Gritکه در آن هر  4عامل بر روی  EFL Gritلود شدند ،تأیيد کرد .تمامی
فاکتورها ثبات قابلقبولی را نشان دادند و به ميزان زیادی به یکدیگر مرتبط بودند.
نتایج بهدست آمده از بخشهای کمی و کيفی مطالعه بهطورکلی قابلقبول و در راستای اهداف
مطالعه بودند .همانگونه که نتایج نشان داد ،ارتباطات مشخص با نتایج پيشبينی شده اینگونه
اثبات کرد که این فاکتورها از یکدیگر مجزا میباشند .بر پایه نتایج تحليل محتوای توصيفیEFL ،
 Gritحداقل  4فاکتور متمایز و مرتبط به یکدیگر دارد که تشکيلدهنده ساختار گریت در شرایط
آموزش زبان انگليسی میباشند .عالوهبر این ،براساس یافتههای بهدست آمده از مرحله تحليل
محتوای تأیيدی که مدل تدوین شده را گسترش داده و تأیيد میکند ،ساختار کنونی مدل و
پارامترهای آن کامالً در تناسب با اطالعات بهدست آمده از پرسشنامهها هستند .بهطور خالصه،
مدلی که فراتر از مقادیر حداقل پذیرش برای شاخصها 8باشد میتواند بهعنوان یک ابزار معتبر در
نظر گرفته شود.
این مدل پيشنهادی زمينه الزم برای اندازهگيری  EFL Gritرا در شرایط ایران فراهم کرده است.
پس از بهدستآوردن تأیيد قوی  Mplusو  ،SPSS 23پيشنهاد داده میشود که محققان دیگر بر
1. minimum acceptance cut-off values for the indices
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روی این چهار فاکتور با استفاده از پيشينه موجود و یافتههای این مطالعه ،تحقيق و بررسی انجام
دهند .مقياسهای بهدستآمده میتوانند بر پایه ویژگیهای رایج شرایط یادگيری زبان انگليسی
بهعنوان زبان خارجی در ایران توضيح داده شوند.
در مورد مقياس اول میتوان اینگونه اشاره کرد که تالش کردن بسيار سخت برای یادگيری زبان
در محيطی که آن زبان بهعنوان زبان خارجی در نظر گرفته میشود و هيچگونه شرایط و امکان
برقراری ارتباط با افرادی که به آن زبان صحبت میکنند وجود ندارد ،بسيار ضروری است .در مورد
مقياس دوم که مرتبط به ضرورت تمرین و ممارست فراوان برای یادگيری زبان میباشد ،اینگونه
استدالل میتوان کرد که در تمامی سيستمهای آموزشی به منظور تکميل فرآیند یادگيری،
ممارست بسيار سودمند و ضروری است .انجام تمرینی که از هدف دقيق و مشخصی در فرآیند
یادگيری زبان برخوردار باشد از اهميت شایانی برخوردار است .هدفمندی در یادگيری زبان که به
معنای داشتن اهداف بسيار روشن و دقيق برای پيگيری پيشرفت در یادگيری زبان انگليسی میباشد
از اهميت بسيار ویژهای در شرایط  EFLبرخوردار میباشد .به این دليل که زبانآموزان  EFLبهدليل
قرار نداشتن در محيط یادگيری آن بهعنوان زبان اول که در آن به منظور رفع نيازهای روزمره اجبار
به استفاده از زبان خارجی داشته باشند ،فاقد اهداف سریع و آنی برای یادگيری زبان خارجی
میباشند .هدفمند بودن برای بهبود شرایط آکادميک یا بهدست آوردن پيشرفتهای شغلی ،بسيار
ضروری میباشد .عالقهمندی به یادگيری زبان انگليسی بهعنوان آخرین فاکتور نقش فوقالعاده
مهمی به خصوص برای نوجوانانی که در مراحل مقدماتی یادگيری زبان بوده و یا قصد شروع
یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی را دارند ،ایفا میکند.
با عنایت به موارد ذکر شده بسيار ضروری است که مدرسان ،طراحان منابع درسی و مدیران
آموزش عالی به جنبههای گریت در یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی توجه ویژهای
داشته باشند.
8
در خصوص مقياس اول (پشتکار) که در پرسشنامه لود شده است ،تاف ( )8088خاطر نشان
میکند که موفقيت تنها مرتبط به عملکرد عالی و دریافت نمرات عالی در آزمونها نيست ،بلکه
همانگونه که داکورث ( )8088خاطر نشان میسازد مرتبط به ویژگیهایی همانند پشتکار ،تالش و
سختکوشی میباشد .گریت یک ویژگی غيرشناختی مرتبط به سخت کار کردن در چالشها و حفظ
تالش ویژه و عالقه علیرغم وجود مشکالت و موانع بر سر راه پيشرفت میباشد .داکورث و همکاران
( )8088اشاره میکند که فردی با گریت باال به موفقيت همانند یک ماراتن نزدیک میشود و مزیت
ویژه این فرد استقامت و پشتکار اوست .در خصوص  EFL Gritمیتوان اینگونه اشاره نمود که
مقياس پشتکار تا حدودی شبيه به مفهوم "بسيار پيگير" 8که برای اولين بار در سال  8006توسط
1. Tough
2. stubborn
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داکورث مطرح شد ،است که در آن پشتکار و سختکوشی بهعنوان تعهد راسخ بهمنظور برآوردن
نيازهای روزمره دانشآموزان در کالس توصيف شد .این فاکتور بهطور مشابهی در پرسشنامه
داکورث با آیتمهایی همانند "من همواره کاری را که شروع میکنم به اتمام میرسانم" و "من
بسيار سختکوش هستم" لود شده بود .در مطالعه انجام شده توسط جاودان ( )8828با عنوان
"ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه مشکالت یادگيری درس زبان انگليسی در مدارس متوسطه"
اشاره شده است که زبانآموزان معموالً مشکالت زبانآموزیشان را به عدم داشتن پشتکار کافی
مرتبط میدانند .درصد قابلتوجهی از زبانآموزان در پژوهش یاد شده دالیل اساسی رهاکردن
یادگيری زبان انگليسی را به فقدان پشتکار و تالش نکردنشان برای یادگيری مرتبط میدانند.
عالقهمندی فراوان به یادگيری زبان انگليسی بهعنوان مقياس دوم پرسشنامه نيز بهطور مشابهی
با دومين مقياس پرسشنامه داکورث همخوانی دارد .این فاکتور در برخی آیتمهای پرسشنامه
همانند " من برای مدت کوتاهی روی یک پروژه یا ایده کار کردم اما پس از آن عالقهام را از دست
دادم" و "من هر چند ماه یا چند سال یکبار به فعاليتهای جدید عالقهمند میشوم" موجود است.
در رابطه با اهميت "عالقهمندی" در اتمام هر فعاليت( ،فرانسيس گالتون8238 ،8؛ به نقل از کریر
ليون ،)8084 ،اطالعات بيوگرافی دانشمندان ،مقامات دولتی و دیگر افراد موفق را جمعآوری کرده و
نتيجهگيری نمود که توانمندی به تنهایی عامل موفقيت این افراد نيست بلکه افراد بسيار موفق از
آميزهای از عالقهمندی و توانایی سخت تالش کردن برخوردارند .در تحقيق مشابهی( ،کاکس،8
8286؛ به نقل از کریر ليون )8084 ،مطالعاتی را بر روی  808تن از رهبران قدرتمند و افراد خالق
صورت داد و به این نتيجه رسيد که نقش ميزان هوش 8در موفقيت این افراد ناچيز بوده و عمده
موفقيت آنها به عالقهمندی و سختکوشی شان مرتبط بوده است .ون کولينا و همکاران ()8084
نيز اذعان می دارند که افراد با گریت باال به احتمال فراوان در فعاليتهایشان بهدنبال مفهوم و معنای
واقعی کارشان بوده و علت اصلی آن مرتبط به عالقهمندی و سختکوشی در فعاليتهایشان بوده
است .آنها همچنين استدالل میکنند که گرایش بهسوی عالقهمندیها از طریق تالش مداوم در گذر
زمان به احتمال فراوان موجب تقویت گریت خواهد شد.
دو فاکتور پشتکار و عالقهمندی که بر روی پرسشنامه گریت لود شدند ،مشابه دو فاکتوری بودند
که در پرسشنامه داکورث لود شده بودند و این منطبق بر نظریه داکورث و کوین ( )8002میباشد
که در مقابله با چالشها و ناکامیها ،افراد با گریت باال ،پشتکار و عالقهمندی فراوان از خود نشان
میدهند که موجب حفظ و استمرار تالش آنها در گذر زمان میشود و این مطلب در  EFL Gritبه
معنای ظرفيت حفظ تالش و عالقه در پروژههایی است که اتمام آن بيش از چند ماه و یا بيشتر
زمان میبرد (داکورث و کوین.)866 :8002 ،
1. Francis Galton
2. Cox
3. IQ
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عالوه بر دو مقياس ذکر شده که به طور مشابهی در پرسشنامه گریت داکورث نيز لود شده
بودند ،دو مقياس "تمرین فاراوان" و "هدفماندی" برای یادگياری زبان انگليسی نيز بر روی
پرسشنامه  EFL Gritلود شدند .در خصوص تمرین عامدانه اینگونه بيان شده است که فرد با گریت
باال بهخصوص در زمينه یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی ،سعی میکند که بر
فعاليتهایش متمرکز شده و بهمنظور انجام تمرین قاعدهمند برای موفقشدن در اتمام یک فعاليت از
راهبردهایی که قابليت عملياتیشدن دارند ،استفاده کند (دپارتمان آموزش آمریکا .)8088 ،اگرچه
این فاکتور بر روی پرسشنامه تدوین شده توسط داکورث لود نشده است؛ اما در توصيف گریت از
منظر داکورث و همکاران ( )8008تأکيد شده است که درصورتیکه دانشآموزان آموزشهای
مستقيم همراه با راهبردهای یادگيری واضح و دقيق را از مدرسان خود دریافت کنند ،میتوانند از
پ شتکار کافی و الزم برای اتمام یک فعاليت برخوردار شوند که این موضوع همراستا با سومين فاکتور
رود شده در پرسشنامه  EFL Gritبه نام تمرین و ممارست فراوان برای یادگيری زبان انگليسی
میباشد .به عقيده داکورث و همکاران ( ،)8008افراد با گریت باال از قدرت مقاومت واقعی و
تابآوری در شرایط چالشبرانگيز و دشوار برخوردار بوده و از پشتکار شایان توجهی به منظور اتمام
یک فعاليت برخوردارند ،در حالیکه افراد با گریت پایين اینگونه نيستند .اهميت تمرین و ممارست
فراوان در مقالهای توسط داکورث و همکاران ( )8008که در آن محققان بر روی تأثيرات گریت بر
روی عملکرد شرکتکنندگان در مسابقه ملی هجیکردن کلمات بررسی انجام دادند .یافتههای آنها
نشان داد که شرکتکنندگان با گریت باال در خصوص عملکرد هجیکردن که بهطور مستقيمی
مربوط به توانایی افراد برای تمرین و ممارست فراوان و مناسب میباشد ،بسيار موفقتر عمل
میکنند .در مطالعه مشابهی ،داکورث ،کربی ،8سوکایاما ،8برنشتاین 8و اریکسون )8088( 4اینگونه
نظریهپردازی کردند که افراد با گریت باال بهدليل درگير شدن در تمرینهای عامدانه و فراوان در
مسابقه هجی موفقتر ظاهر شدند .آنها همچنين بر این نکته تأکيد کردند که شرکتکنندگان با
تجربه تر و موفقتر در قياس با هجیکنندگان آماتور مدت زمان بيشتری را برای انجام تمرین و
ممارست فراوان صرف کردهاند و این مطلب همراستا با یافتههای مطالعه حاضر میباشد که در آن
افراد با گریت باال در زمينه یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی در قياس با افرادی با گریت
پایين ،تمرین و ممارست بيشتری را انجام میدهند .گاها ،8084( 2به نقل از کریر ليون،)8084 ،
پيشنهاد میکند که مرحله آموزشی ميانی به منظور آگاه ساختن دانش آموزان از ارزش و اهميت
تمرین و ممارست در سيستم آموزشی گنجانده شود .برخی دانشآموزان با گفتن و جمالتی همانند
1. Kirby
2. Tsukayama
3. Bernstein
4. Ericsson
5. Gaha
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"من باید این کار را رها کنم یا من توانایی انجام این کار را ندارم" در مواجهه با شکست ناکامیها
واکنش نشان میدهند .او همچنين خاطر نشان میسازد که بایستی به دانشآموزان آموخت که آنها
بایستی شروع به انجام فعاليتی کنند که ممکن است در فرآیند انجام آن به موفقيت دست یابند یا
شکست بخورند و این آگاهی را بهدست آورند که با تمرین و ممارست فراوان میتوانند هر شکستی
را به موفقيت تبدیل کنند.
عامل بعدی که در پرسشنامه  EFL Gritلود شد ،عامل هدفمندی برای یادگيری زبان انگليسی
بهعنوان زبان خارجی بود که گرچه بر روی پرسشنامه گریت داکورث لود نشد اما سنجش آن در
برخی آیتمهای پرسشنامه همانند "من سال ها برای رسيدن به هدفم کار و تالش انجام دادهام" و
"من اغلب یک هدف را برای خودم انتخاب میکنم اما پس از مدتی هدفم را تغيير میدهم" مشهود
است .هدفگذاری مؤثر مستلزم آن است که فرد توانایی تعيين یک هدف بلندمدت ،شکستن آن به
اهداف کوتاهمدت ،اهداف فرعی قابل دسترس ،نظارت بر پيشرفت و قابليت ارزیابی ،تنظيمکردن
استراتژی و در صورت نياز ،تنظيم یک هدف جدید درصورتیکه هدف قبلی به سرانجام رسيده باشد
را داشته باشد (یعقوبی و دیگران .)8828 ،در این راستا ميچل )8082( 8ضمن اشاره به اهميت
شایان دستيابی به موفقيت به نقطهنظر داکورث ( )8008اشاره میکند و خاطر نشان میسازد که
افراد با گریت باال بدون توجه به چالشهای سخت و ناکامیهای شخصی اهداف خود را تعيين کرده
و به آنها دست مییابند .او همچنين اضافه میکند که ارتباط مستقيمی بين گریت و موفقيت
وجود دارد و افراد با گریت باال نيازمند دریافت تأیيدیههای مثبت از دیگران نمیباشند و بسيار برای
دسترسی به اهدافی که برای خود تعيين کردهاند سعی و تالش میکنند و بهطور قدرتمندتری
افرادی که از ميزان گریت خاص و فوقالعاده ای برخوردارند در راه رسيدن به اهدافشان نيازی به
دریافت بازخورد مثبت و تأیيدات دیگران ندارند.
بهطورکلی ،نکته اصلی گریت ،داشتن عالقهمندی همراه با تمرکز فراوان میباشد و بایستی این
حقيقت را اذعان داشت که بهمنظور کسب موفقيت در یک فعاليت ،توجه بسيار زیاد و صرف انرژی
برای رسيدن به هدف در طول یک دوره زمانی طوالنی مورد نياز است .بهمنظور کسب موفقيت و
داشتن گریت در  EFL Gritیک فرد بایستی از پشتکار ،عالقهمندی ،تمرین و ممارست و هدفمندی
الزم برای یادگيری زبان برخوردار باشد.
نتایج بهدست آمده در مطالعه حاضر ،نشانگر این مطلب است که موضوعات زبان روانشناختی
همانند گریت نقش بسيار قابلتوجهی در آموزش و یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی
دارند .مدرسان ،اساتيد و طراحان منابع درسی بایستی در هنگام تدوین ،طراحی منابع درسی و
انتخاب انواع فعاليتها در برنامههای آموزشیشان بهمنظور تشویق دانشآموزان و برآوردن نيازهای
آنها ،توجه به آميختن گریت و دیگر ویژگیهای زبانشناختی را مدنظرشان داشته باشند.
1. Mitchell
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فقدان وجود شواهد الزم در مطالعات  EFL Gritبهطور گستردهای مرتبط به این حقيقت است
که این مفهوم مورد بحث و بررسی و توصيف قرار نگرفته است و به این معناست که ما هنوز اطالع
دقيقی از محتوای  EFL Gritو اجزای تشکيلدهنده آن خارج از شرایط آموزش زبان انگليسی
بهعنوان زبان خارجی در ایران نداریم .به بيانی دیگر ،این مطالعه نخستين تالش برای عملياتی
ساختن و توصيف این مفهوم است و شرایط سنجش گریت را در یادگيری زبان انگليسی بهعنوان
زبان خارجی در شرایط ایران از طریق تدوین و اعتبارسنجی پرسشنامه فراهم کرده است.
یافتههای مطالعه حاضر به خاطر در هم آميختن و همگام کردن رشتههای روانشناسی و آموزش
زبان از اهميت خاصی برخوردارند .با عنایت به اهميت فاکتورهای روانشناسی در یادگيری زبان دوم،
تدوین پرسشنامه گریت برای شرایط یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی در ایران میتواند
بهطورکلی برای زبانآموزان ،مدرسان و اساتيد زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی سودمند واقع
شود .اگر ویژگی گریت بهعنوان یک عامل تسهيلگر در نظر گرفته شود ،تشخيص و توجه به آن که
ممکن است نقش بسيار ویژهای را در یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان خارجی داشته باشد،
میتواند به مدرسان برای تدوین برخی تکنيکهای آموزش که موجب بهبود کيفيت آموزش زبان
انگليسی میشود ،یاری رساند .عالوهبر این ،اگر  EFL Gritعامل مفيدی در موفقيت زبانآموزانی که
در آزمونهای استاندارد متفاوت همانند تافل شرکت میکنند ،در نظر گرفته شود ،تشخيص این
ویژگی شخصيتی میتواند برای مدرسان در راستای تدوین تکنيکهای بسيار سودمند یاری رسان
باشد.
با عنایت به فقدان هرگونه ابزاری برای سنجش  ،EFL Gritدر مطالعه حاضر سعی شد که یک
پرسشنامه واقعی برا ی سنجش آن با استفاده از منابع موجود تدوین شود ولی امکان سنجش روایی
همزمان آن با دیگر پرسشنامههای موجود فراهم نبود .سناریوهای موجود در پرسشنامه جدید
تالشی برای انعکاس حداکثری واقعيتها و دشواریهای شرایط یادگيری زبان انگليسی بهعنوان زبان
خارجی در محيط ایران است .آزمودن واقعی اعتبار پرسشنامه  EFL Gritو ارتباط آن با متغيرهای
دیگر پيشنهادی است که برای اعتبارسنجی بيشتر ساختار آن در دیگر مطالعات پيشنهاد میگردد.
به طور قطع اگر پرسشنامه حاضر در شرایط آموزشی دیگر بهکار گرفته شود ،مدل پيشنهادی EFL
 Gritممکن است دستخوش تغييراتی شود؛ بنابراین ،انجام مطالعات مشابه و یا تکرار این مطالعه
توسط محققان دیگر میتواند در عملياتیکردن مفهوم  EFL Gritو اصالح و بهينهسازی ساختار
فاکتورهای این مدل پيشنهاد شود.
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