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لی بینی تحصیسنجی پرسشنامه خوشهای روانبررسی ویژگی

 آموزاندانش

 4، فاطمه نقی بیرانوند3، زهرا خلیلی گشنیگانی2، لیال امیریان1پورله قدماعزت

 39/30/59تاریخ دریافت: 
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 چکیده
 شناسیدر روان یتاهم اب و فعال هایحوزه از تحصیلی پیشرفت بر مؤثر عاطفی عوامل سنجش و تشخیص

باشد. یشناسی مثبت مهای جدید در حوزه روانکی از سازهبینی تحصیلی یاست که در این زمینه خوش تربیتی

 موران و-بینی تحصیلی اسچننسنجی پرسشنامه خوشهای روانهدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی

آموز  تأکید تحصیلی، اعتماد دانش مؤلفه سه که است سؤال 08 شامل پرسشنامه ( بود. این0350همکاران )

آموزان دوره از دانش نفر 089 پژوهش هاییآزمودنکند. گیری میرا اندازهبه معلمان و یگانگی به مدرسه 

گیری دختر( بودند که با روش نمونه 555پسر و  580) 5050-59آباد در سال تحصیلی شهر خرم اول متوسطه

بینی وشخ در این پژوهش مقیاس استفاده مورد ابزار ای نسبی برحسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند.طبقه

ی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی  به روش بررس یبرا( بود. 0350موران ) -تحصیلی اسچنن 

های اصلی و برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.  نتایج تحلیل مؤلفه

 یه سؤاالت و چرخش نتایج باپرسشنامه و تحلیل عاملی بق از کل عاملی نشان داد که با حذف چهار سؤال

ا انجام هشود. همچنین نتایج تحلیل موازی برای شناسایی دقیق مؤلفهروش واریماکس، سه مؤلفه آشکار می
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ل پرسشنامه و ک شد کههمچنین مشخص . گرفت که نتایج این تحلیل نیز این سه مؤلفه را مورد تأیید قرار داد

پرسشنامه »ر نگاهی کلی، نتایج پژوهش نشان داد که د .وردار بودندیب پایایی باالیی برخاز ضرهای آن مؤلفه

واند تآموزان مناسب است و تا حدودی میبرای سنجش این ویژگی در میان دانش «بینی تحصیلیوشخ

 .نیازهای حال حاضر را برآورده کند

 تحصیلی بینیپیشرفت تحصیلی، تحلیل عاملی، خوش کلیدی: واژگان

 مقدمه

موردعالقه های ل و عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی همواره از حیطهشناسایی عل

های مختلف دانش بشری بوده است. اندرکاران تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزهدست

 چنین جانبههمهبررسی ادبیات این موضوع حاکی از این است که محققان در بررسی 

یچ هاند. مطمئناً در مؤثر بر آن پرداختهفردی و محیطی همواره به عوامل درون ایپدیده

نی، اکبرپور زنگالندارد )همه این متغیرها کنار هم وجود  آوری و تحلیلپژوهشی امکان جمع

 یک شاخص عنوانبهآموزان (. امروزه پیشرفت تحصیلی دانش5059زارع، اکرامی و ملکی، 

. عالوه بر این، پیشرفت است قرارگرفته موردتوجههای آموزشی نظام مهم برای ارزیابی

والدین و محققان تربیتی نیز حائز اهمیت بوده  آموزان،همواره برای معلمان، دانش تحصیلی

های ارزیابی کین مالترمهمیکی از  عنوانبهیادگیرندگان  مثال پیشرفت تحصیلی است. برای

عرف یلی مآموزان نیز معدل و پیشرفت تحصشود. برای دانشعملکرد معلمان محسوب می

به دنیای کار، اشتغال و مقاطع تحصیلی باالتر است. شاید  های علمی آنان برای ورودتوانایی

را بر  های خودو بسیاری از محققان، پژوهش پردازان تربیتییهنظربه همین علت است که 

ندی و دالور، اسماعیلی، حسنواند )شناخت عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کرده

 (5050ند، حسنو

عوامل عاطفی مرتبط با پیشرفت تحصیلی  هایپژوهشرو در حوزه یکی از مسائل پیش

 نوانعبه هاآنهای مختلف از انبوه متغیرهایی است که زیر مقوله عوامل عاطفی در پژوهش

شاهد تعدادی  ضرورتبه روازاینشود. می بردهنامعوامل مؤثر بر یادگیری آموزشگاهی 

ندی بهایی همچون تحلیل عاملی قصد کاهش و دستهژوهشی هستیم که با روشهای پفعالیت
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بنابراین این پژوهش بر مبنای این هدف و های محدودتری را دارند. این متغیرها در مقوله

موران، بانکول، میچل  -اسچنن 5بینی تحصیلیبرای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه خوش

 بینی تحصیلیابتدا به بررسی مبانی نظری سازه خوشانجام شد که در  (0350) 0و مور

 پردازیم.می

ای را برای تازه، زمینه0، مارتین سلیگمن0شناسی آمریکارئیس انجمن روان 5558در سال 

گیری (. او فراخوانی مبنی بر جهت0330 گمن،یداد )سلارائه  05شناسان در قرن فعالیت روان

ا داشت، بیان کرد و آن رمثبت انسانی  هاییژگیعلم که تأکید بیشتری بر و دوباره

-بیان کردند که روان (0339) 9سلیگمن، استین، پارک و پترسون شناسی مثبت نامید.روان

شرایط  ها وها، فرایندتواند همانند چتری، مطالعه هیجانات، ویژگیشناسی مثبت چگونه می

نظریه  تنهانهر دهد. این بیانیه ها تحت پوشش قرامثبت را هم در افراد و هم در سازمان

ای برای مطالعه موضوعاتی مثل اشتیاق، هیجان و بهزیستی بود، بلکه تالشی یکپارچه

ر رویکرد ی اخیرفت. در دو دههبشر به شمار می سیستماتیک برای گسترش شرایط بهینه

 و گمنیسلاست ) قرارگرفتهشناسان بسیاری از روان موردتوجهشناسی مثبت روان

 هایشناسی، ایجاد سازههای مثبت روان(. نتیجه این عالقه به جنبه0333، 0سکزنتمیهاالی

شناسی های روانترین سازهیکی از جدید عنوانبه 7بینیجدید است که در این راستا، خوش

بینی عبارت است از یک خوش(. 0350باشد )اسچنن موران و همکاران، مثبت مطرح می

رغم مشکالت و موانعش خوب به یزچک انتظار درباره این فرض که همههیجان قدرتمند و ی

اند که ( تأکید کرده5550) 53(. شییر و کارور0350، 5اوسلو و اوسراقلوو  8خواهد بود )اونوار
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ان شها دارند و در زندگی روزمرهبینی فرایندی است که در آن افراد امید به بهترینخوش

 (.0350 ،و همکاران کشند )به نقل از اونوارنتایج مثبت را مینتایج منفی، انتظار  یجابه

شناختی فردی در طول چند دهه گذشته، توسط عنوان یک تفاوت روانبینی بهخوش

بیینی عنوان سبک تبهکه یکی  سازی و عملیاتی شده استمحققان به دو روش اصلی مفهوم

بینانه اولین سبک تبیینی خوش . موضوعیشی استگرا ینیبخوشو دیگری سبک بینانه خوش

 این دیدگاه از این الهام گرفت. رشد یافت یلوانیا( در دانشگاه پنس0333بار توسط سلیگمن )

( 0330، 0ها )اورمایر( و انسان5507 ،5و مایر )سلیگمنها در اکثر حیوانات اما نه همه آنکه 

سازی برای مفهوم دهد. دومین روششده رخ میآموختهای به نام درماندگیپدیده

اجرا شده توسط شییر و کارور پژوهش بینی، رویکرد گرایشی است که ریشه در خوش

ارزش درباره جستجوی هدف است که افراد  -این دیدگاه بر اساس مدل انتظار. دارد (5550)

به آن  به دسترسیو  ها دارند )ارزش(ند که بیشترین اهمیت را برای آنکناهدافی را دنبال می

(. هرچند ارزش و انتظارات درباره 0350 و سلیگمن، 0)فورگارد ،اطمینان دارند )انتظار(

 ترحس گسترده د( فرض کردند که افرا5550شییر و کارور ) ،اهداف مختلف متفاوت است

ار ها این انتظشان دارند، آنشان در تمام طول زندگیتری از اطمینان درباره اهدافو پراکنده

 (.0359، 0یم کافمن و ساندلیوسینی نام نهادند )ربکلی را خوش

تار جمعی را کند که رفاز عاملیت انسانی را ترسیم می تصویری غنی یلیتحص ینیبخوش

(. 0330 ی،هوو  9تارترهوی، دهد )رفتاری توضیح میو  برحسب ابعاد شناختی، عاطفی

های کمی و از حیطه هایبینی تحصیلی متغیری نوظهور است که از دل پژوهشمفهوم خوش

های علمی است که مربوط و پایه و اساس آن بر پژوهش استگرا شناسی مثبتروان

 بینی تحصیلیخوش. ها استنآهای فردی سالمت عمومی افراد و درک و فهم و ویژگیبه

آموز به ماد دانشاعت تأکید تحصیلی، ؛از اثر متقابل سه ویژگی به هم وابسته رشد یافته است
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که این متغیر استنتاج گزارش کردند  (0330و همکاران ). هوی مان و یگانگی به مدرسهمعل

ی عاجتما -های شناختیگرا با زیربناهای نظری از نظریهرا یا انسانگشناسی مثبتشده از روان

ی کولمن )برای اعتماد( عویژه کارآمدی(، نظریه سرمایه اجتماآمدی بندورا )بهرو خودکا

روی فرهنگ و جو )برای تأکید تحصیلی( و مفهوم  (0330) وی و همکارانهای هفعالیت

 (.0353 ،، هوی و هوی 5برد) باشدمیشده از سلیگمن بینی آموختهخوش

موز آبینی تحصیلی مفهومی است حاصل تعامل بین تأکید تحصیلی، اعتماد دانشخوش

بینی تحصیلی به ایجاد ش(. سازه خو0353و همکاران،  بردبه معلم و یگانگی به مدرسه )

 شود )هویآموزان میباعث کارآمدی دانش عالوهبهکند. محیط مثبت در مدرسه کمک می

 یک عنوانبهبینی تحصیلی را ( خوش0350موران و همکاران ) -(. اسچنن0330و همکاران، 

ا شناسایی رمتغیرهای مرتبط با آن  باور فردی یادگیرنده مورد آزمون و تأیید قرار داده و برخی

هش ها در پژوآن درواقعآموزان را مطرح کردند. بینی تحصیلی دانشکردند و متغیر خوش

واند بر تخود به دنبال این سؤال بودند که نگرش یادگیرندگان نسبت به محیط آموزشی می

سوق  ی موفقیت و پیشرفتسوبهها را ها تأثیر بگذارد و آنانگیزه و عملکرد تحصیلی آن

تایج پژوهش نشان داد که تأثیر نگرش و باور یادگیرندگان نسبت به محیط آموزشی دهد؟ ن

بیشتر از  راتبمبههای تحصیلی انگیزه، موفقیت و شیوه عملکرد افراد در موقعیت شیبرافزا

-انشبینی تحصیلی دخوش درواقعاجتماعی( است.  -تأثیرات شرایط خانوادگی )اقتصادی

 نظر ازا آموزان رکشد که رفتار دانشیت انسانی را به تصویر میآموزان تصویر غنی از عامل

آموزان یلی دانشبینی تحصخوش بیترتنیابهکند. ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری تبیین می

ه مدرسه آموز بو یگانگی دانش آموز به معلماندارای سه بعد تأکید تحصیلی، اعتماد دانش

آموزشی که یادگیرندگان روابط توأم با اعتماد باالیی با  هایخالصه، در محیط طوربهاست. 

آموز به معلمان(، پیشرفت و موفقیت تحصیلی بر ی دارند )مؤلفه اعتماد دانشکادر آموزش

 شود )مؤلفه تأکیدشود و بر آن تأکید میتلقی می باارزشپایه یادگیری امری مهم و 

یط گذارند و برای محاهداف احترام میهایی که یادگیرندگان به تحصیلی( و نیز در محیط
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دانند )یگانگی به عضوی مؤثر از آن می  عنوانبهو خود را  هستند، قائلآموزشی ارزش 

ن شکل ایادگیرندگبینی تحصیلی در شی تحت عنوان خوشنگر مدرسه(. در این شرایط

ران، اموران و همک-اسچننشود )حاکم می آموزشیبر محیط بینی گیرد و فرهنگ خوشمی

0350.) 

عتماد، اباشد که آموزان به معلم میبینی تحصیلی اعتماد دانشهای خوشیکی از مؤلفه

انگیزی ربدهد. برای محققان، اعتماد متغیر چالشتحصیلی را شکل می ینیببعد عاطفی خوش

ماد هایشان درباره اعتبرای تعریف کردن است زیرا چندوجهی است. افراد زمانی که قضاوت

 زمان از معیارهای متعددصورت همدهند، بهاند را شکل میها تعامل داشتهافرادی که با آنبه 

ی که سطح اعتماد در یک ارتباط عالوه اعتماد پویاست، به این معننند. بهکاستفاده می

نقل از  به ؛0330موران،  -نکند )اسچنبا آشکار شدن خیانت تغییر می لحظهیکتواند در می

طی دو دهه گذشته، مطالعات درباره سازه اعتماد از سوی  در (.5059نوند، نقی بیرا

ای رو به فزونی گرفته است. فزاینده طوربهدر مدارس،  راًیاخپردازان سازمانی و نظریه

 هاآندهند، در زمان ورود به مدرسه، با پرستارشان را شکل می 5طور که اطفال دلبستگیهمان

(. امنیت 5059؛ به نقل از نقی بیرانوند، 5505، 0دهند )بالبیکل میدلبستگی با معلمان را ش

ه شکل آموز در مدرسه باین روابط مبتنی بر اعتماد با معلمان ممکن است بر پیشرفت دانش

کنند که مدرسه جای مهمی آموزان احساس میدر مدرسه دانش درواقعمشابهی اثر بگذارند. 

 ها مشتاق هستند تا حمایتی که برایهند آنجا باشند. آنخوااست که به آن تعلق دارند و می

تجو کرده را جس گیری تحصیلی و انتظارات باال نیاز دارندموفق بودن در یک محیط با جهت

 و بپذیرند.

عد رفتاری ب بینی تحصیلی، تأکید تحصیلی است این مفهومی خوشهامؤلفهیکی دیگر از 

آموزان در این اصل استوار است که دانش و بر شودیمبینی تحصیلی را شامل خوش

ر به موفقیت بیشت احتمالبه شود،ارائه می زیانگچالشو  توجهجالبهای هایی که فعالیتمحیط

، در تأکید تحصیلی توجه اصلی بر یادگیری و آموزش متمرکز است. گریدعبارتبهرسند. می
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ت ه در آن اهداف و انتظارایک مدرسه با تأکید تحصیلی قوی متمایل به محیطی است ک

یلی یک تحص یدتأک گیرد.سطح باال وجود دارد، پیشرفت مورد قدردانی و تجلیل قرار می

 ،جنبه از محیط هنجاری مدرسه است، یک محیط هنجاری که بر مسائل تحصیلی تأکید کند

عنوان ود بهشکننده است. تأکید تحصیلی که گاهی فشار تحصیلی نامیده میخود تقویت

 شدهیفتعر ،است شدهیکاز طریق جستجو برای تعالی تحصیلی تحر ،میزانی که یک مدرسه

های ( و اشاره به این دارد که در محیط0330، ، هوی و همکاران0339است )هوی و میسکل، 

 نهیشود و موفقیت و پیشرفت درزمآموزشی تا چه حد به برتری و ممتاز بودن اهمیت داده می

 5(. الن بست0339 شود )هوی و میسکل،هدف اصلی در نظر گرفته می عنوان یکتحصیل به

تحصیلی مدرسه  ید( عالوه بر تعاریف پیشین، با توجه به پیشینه نظری این مفهوم، تأک0350)

ی هافهکند. از مؤلرا یکی از هفت مؤلفه اساسی برای ارتقاء مدارس متوسطه سالم معرفی می

اختار آغازین و ابتکاری، توجه به مراعات، نفوذ مدیر، )یکپارچگی سازمانی، س ارائه شده

یکی   ت تحصیلی است.کننده پیشرف بینییشتأکید تحصیلی بهترین پ ،پشتبانی منابع و روحیه(

بینی تحصیلی محسوب شده است و به این موضوع اشاره دارد که های خوشدیگر از مؤلفه

صمم روحیه حمایتی، دلسوزانه، م دهیادگیرن کادرآموزشی نسبت به یادگیری کهیدرصورت

 منزله بخشی از محیطعنوان عضوی مؤثر و بهوجدی داشته باشند، یادگیرندگان خود به

های پندارند. نسبت به آن حس غرور و افتخار دارند، آن را ازجمله مکانآموزشی می

تلف کردن دانند، گذراندن اوقات خود را در آنجا کاری بیهوده و وقت موردعالقه خود می

دانند و با سایرین در محیط یرند باارزش و مفید میگچه را از آن یاد میآن دانند،ینم

آموزانی که (. دانش0350موران و همکاران،  -ای سازگارانه دارند )اسچننآموزشی روحیه

 شان از وابستگی، درگیری، تعهد، الفتکنند معموالً برحسب حسسازی میبا مدرسه همانند

سازی ندآموز موفقی که با مدرسه همانشوند و برعکس، کمتر دانشبت توصیف میو مح

 (.5585، 0شود )فینطلب به تصویر کشیده میانزوا عنوانبه نکرده،

                                                           
1. Allen Best 

2. Finn 
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شناسی است و پژوهش در این زمینه های جدید روانبینی تحصیلی یکی از سازهخوش   

بینی ش خود با عنوان خوش( در پژوه0350موران و همکاران ) -محدوداست. اسچنن

مدرسه ابتدایی، متوسطه اول و دوم و با  05ای که شامل آموزان، در نمونهتحصیلی دانش

استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، به این نتیجه رسیدند که بین سه متغیر تأکید تحصیلی 

به مدرسه آموزان نسبت دانش تیاحساس هوآموزان به معلمان و آموزان، اعتماد دانشدانش

را  آموزبینی تحصیلی دانشسازه خوش مجموعاًرابطه قوی وجود دارد که این سه متغیر 

بینی ( در پژوهشی تحت عنوان اثرات خوش0337) یهوو  5دهد. همچنین اسمیتتشکیل می

آموزان مدارس ابتدایی به این نتیجه رسیدند که بین تحصیلی بر پیشرفت خواندن دانش

 یهو د.باالیی وجود دار وآموزان رابطه مثبت و پیشرفت خواندن دانشبینی تحصیلی خوش

عاملی برای  س،بینی تحصیلی مداردر پژوهش خود تحت عنوان خوش( 0330و همکاران )

ه گیری از روش تحلیل عاملی تأییدی به این نتیجآموزان، با بهرهپیشرفت تحصیلی دانش

آموزان، دانش اختی و پیشرفت تحصیلی پیشینشندست یافتند که با کنترل متغیرهای جمعیت

وزان دارد )اسمیت آمری بر پیشرفت تحصیلی دانشدابینی تحصیلی تأثیر مثبت و معناخوش

بینی نامه دکتری خود با عنوان اثرات خوشدر پایان (0353) 0بیول ینگک (.2007و هوی، 

د جه رسییریکا، به این نتآموزان در ایاالت آالبامای آمتحصیلی بر پیشرفت تحصیلی دانش

یگانگی و  علمانآموز به ماعتماد دانش)تأکید تحصیلی،  یلیتحص بینیکه بین سه مؤلفه خوش

 -چنناس .آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود داردو پیشرفت تحصیلی دانش( به مدرسه

لمان، تأکید های اعتماد به معپایایی خرده مقیاس ( در پژوهش خود0350موران و همکاران )

دست آوردند. عارفی به 59/3و  50/3، 50/3تحصیلی و یگانگی با مدرسه را به ترتیب 

هدف  گیریبینی تحصیلی با جهت( نیز در پژوهش خود با عنوان رابطه بین خوش5050)

را با  پایایی پرسشنامه پیشرفت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی انجام دادند و

و برای  50/3 بینی تحصیلیبرای کل پرسشنامه خوش کرونباخریب آلفایاستفاده از ض

به  85/3و اعتماد به کادر آموزشی  70/3، یگانگی با مدرسه 80/3های تأکید تحصیلی مؤلفه
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( در پژوهش خود با عنوان نقش 5050چراغی خواه و همکاران ) نیچنهم دست آورد.

آموزان تی مدرسه در عملکرد تحصیلی دانشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیسخوش

ینی تحصیلی ببرای خوش پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام داد و

 50/3، یگانگی با محیط مدرسه 85/3تحصیلی  دیتأک، 87/3اعتماد به کادر آموزشی  ،55/3

بینی تحصیلی و پیشرفت وش( رابطه خ5050به دست آوردند. در پژوهش مرادی و همکاران )

انجام دادند و  شهر تهران 5و  0آموزان مدارس متوسطه پسرانه مناطق در بین دانش تحصیلی

کردند  دیتائ اهاساتید دانشگ ازنظربا استفاده  را بینی تحصیلیروایی محتوای پرسشنامه خوش

، اعتماد 85/3 تاکید تحصیلی و پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای

به دست  50/3و برای کل ابزار  55/3یگانگی به مدرسه  ،80/3به مدرسه  آموزاندانش

  (.5050آوردند )مرادی و همکاران، 

بینی تحصیلی وجود دارد و پژوهش درباره های اندکی در زمینه خوشدر ایران پژوهش 

 را تقویت بارهنیدراد پژوهش تواناین سازه، در آغاز راه قرار دارد. یکی از عواملی که می

حصیلی بینی تگیری خوشنماید وجود یک ابزار مشخص و اختصاصی برای سنجش و اندازه

ینی باست، لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه خوش

 آموزان بود.تحصیلی دانش

 روش

ه در چارچوب یک طرح تحقیق های غیرآزمایشی است کپژوهش حاضر در زمره پژوهش

 ر و پسرآموزان دختتحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش -توصیفی

بود که بر اساس  5050-59آباد در سال تحصیلی نفر(، دوره متوسطه اول شهر خرم 9703)

گیری دختر( با روش نمونه 555پسر و  580آموز )دانش 089 5جدول کرجسی و مورگان

 ای نسبی برحسب جنسیت و ناحیه انتخاب شدند.طبقه

ود. این آموزان ببینی تحصیلی دانشابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه خوش

سؤال  08شده و شامل سه مؤلفه و ( طراحی0350) موران و همکاران-پرسشنامه توسط اسچنن

                                                           
1. Krejcie& Morgan 
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( تا کامالً موافقم 5) مالً مخالفمای لیکرت از کادرجه 9اساس مقیاس  است. این پرسشنامه بر

صورت معکوس به 08و  00، 57های گذاری سؤالشده است. البته شیوه نمره( تنظیم9)

آموزان گویه(، اعتماد دانش 8باشد. این پرسشنامه شامل سه خرده مقیاس تأکید تحصیلی )می

 ها پسو تحلیل دادهبرای تجزیه گویه( است.  53گویه( و یگانگی به مدرسه ) 53به معلمان )

برای اجرای پرسشنامه  .مورد بررسی قرار گرفت پرسشنامه 078 ناقص هایپرسشنامه حذف از

آباد مجوز اجرا دریافت شد و پس از دریافت مجوز ابتدا از اداره آموزش و پرورش شهر خرم

رانه ناحیه سآباد، پس از تهیه لیست تمام مدارس متوسطه اول دخترانه و پاز بین دو ناحیه خرم

دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه( انتخاب و )یک، به صورت تصادفی چهار مدرسه 

ت آموزان قرار گرفت و در نهایبینی در اختیار دانشو پرسشنامه خوش ها اجرا شد؛پرسشنامه

 ها تعداد هفت پرسشنامه به علتآوری شد و از میان تمام پرسشنامهپرسشنامه جمع 089تعداد 

برای بررسی روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی ناقص بودن کنار گذاشته شد. 

 .شد استفاده 0های اصلیبه روش مؤلفه 5تأییدی

 نتایج

( دختر نفر 555 و پسر نفر 580) متوسطه دوم مقطع آموزدانش نفر 089 تعداد پژوهش این در

 متغیرهای دارداستان انحراف و انگینمی که؛ کردند شرکت عاملی تحلیل فرایند در طورکلیبه

 .است شده ارائه 5 جدول در جنسیت تفکیک به پژوهش

 بینیهای پرسشنامه خوشهای توصیفی خرده مؤلفهشاخص. 1جدول 
 پسر دختر 

 N M SD M SD متغیرهای پژوهش

 00/0 0/59 0/50 0/03 089 تأکید تحصیلی

 05/0 0/03 57/5 30/05 089 آموزاعتماد دانش

 07/8 5/09 9/55 5/07 089 یگانگی به مدرسه

 9/53 0/535 9/59 0/57 089 کل

                                                           
1. confirmatory factor analysis 

2. principle components 



 55/  آموزاندانش تحصیلی بینیخوش پرسشنامه سنجیروان هایویژگی بررسی

بینی تحصیلی، خوش هایدهد از بین مؤلفهنشان می 5های جدول که دادهطورهمان

و در  5/09و  5/07میانگین یگانگی به مدرسه در دختران و پسران به ترتیب برابر با میانگین 

و در پسران مؤلفه تأکید تحصیلی با  30/05با میانگین  موزآدختران مؤلفه اعتماد دانش

قبل ازاستفاده از روش تحلیل اند. ترین نمره را به خود اختصاص دادهپایین 0/59میانگین 

که از باالبودن ضرایب همبستگی نمرات بین سؤاالت پرسشنامه اطمینان  عاملی الزم بود

شود باتوجه به باالبودن ضرایب همبستگی مشاهده می 0 گونه که درجدولحاصل شود. همان

 0وآزمون کرویت بارتلت 5اولکین -مایر -های پرسشنامه که درنتایج آزمون کایزربین سؤال

توان نتیجه گرفت که انجام تحلیل عاملی قابل توجیه است. پس از نشان داده شده است، می

 ی و با استفاده از چرخشهای اصلفرض، تحلیل عاملی به روش مؤلفهاطمینان از این پیش

 دو این از استفاده با عاملی تحلیل انجام شد. 0و چرخش متمایل ابلیمین 0متعامد واریماکس

 به توجه با بنابراین(؛ 0350، فیدل و تاباچینگ) دهندمی دست به مشابهی بسیار نتایج چرخش

، سواریماک چرخش نتایج بودن ساده دلیل به چرخش دو هر عاملی بارهای  ماتریس شباهت

ه ها از مقادیر ویژپس از مشاهده نتایج، برای استخراج عامل. شد گزارش چرخش این نتایج

 عنوان مالک انتخاب شد.باالتر از یک به

 بینی تحصیلیگیری پرسشنامه خوشهای کفایت نمونهشاخص .2 جدول

 KMO آزمون کرویت بارتلت

  مقدار خی دو درجه آزادی سطح معناداری

335/3 078 0808 573/3 

است، این مقدار  573/3برابر با  KMO، مشاهده شد که مقدار شاخص 0 در جدول

باشد و اندازه آزمون کرویت بارتلت با نشانگر کفایت حجم نمونه می 03/3باارزش بیش از 

ها برای انجام بنابراین داده معنادار بود؛ 0808( برابر با 335/3در سطح ) 078درجه آزادی 

؛ انندم هاییمالک از هاعامل تعداد تعیین برای مرحله این درباشد. ل عاملی مناسب میتحلی

                                                           
1. kaiser- Meyer- Olikin 

2. bartletts test of sphericity 

3. varimax 

4. obilmin 
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 ارهایب ماتریس و موازی تحلیل، ای¬صخره نمودار، تبیینی واریانس مقدار، کایرز مالک

 این بررسی با. شد استفاده( 0/3 از باالتر عاملی بار با متغیرهایی انتخاب مالک) عاملی

 آن نتایج که آمد دست به مؤلفه 0 نهایی استخراج در و مؤلفه 0 اولیه راجاستخ در ها¬مالک

 جدول در موازی تحلیل و 5 شکل در ای¬صخره نمودار نتایج. است شدهارائه 0 جدول در

و جدول  5که نتایج آن در شکل ؛ هستند شدهشناسایی مؤلفه سه این تأیید دهندهنشان نیز 0

 شده است.ارائه 0

 
 بینی تحصیلیخوش های استخراجی پرسشنامهودار اسکری کتل برای مؤلفهنم .1شکل 

 چهارم و سوم هایعامل بین نمودار این در که دهدمی نشان 5 شکل در ایصخره نمودار

 سه در نهات نمودار جهت تغییر یا شکنندگی چون. شودمی مشاهده جهت تغییر یا شکنندگی

 از زیادی مقدار( 0، 0، 5) عامل سه این و دارند یک از باالتر ویژه مقدار( 0، 0، 5) عامل

عامل  0بنابراین تعداد ؛ کنندمی تبیین هاعامل بقیه با مقایسه در را( درصد 0/70) واریانس

برای این پرسشنامه در نظر گرفته شد که این نتایج از طریق تحلیل موازی موردحمایت 

 بیشتری قرار گرفت.
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 بینی تحصیلینهایی تحلیل عاملی پرسشنامه خوش شده اولیه وجهای استخرا. مؤلفه3 جدول

 مؤلفه

 استخراج بعد از چرخش واریماکس استخراج اولیه

 یافته بارهای عاملی چرخش مجموع مجذورات مقادیر ویژه اولیه

 درصد تراکمی درصد واریانس کل درصد تراکمی درصد واریانس کل

 00/93 00/93 53/50 0/93 0/93 53/50 اول

 55/07 70/50 00/0 55/07 30/50 30/0 دوم

 00/70 00/5 00/0 00/70 00/5 00/0 سوم

    50/83 08/0 30/5 چهارم

ها انجام گرفت منجر به استخراج چهار روی کل سؤال اولین تحلیل عاملی که بر نتایج

 واریانس از درصد 85 طورکلیبه عامل چهارعامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک شد. این 

 ترساده ساختار هب دستیابی منظوربه عاملی تحلیل، ازاینپس. کنندمی تبیین را پرسشنامه کل

 از هرکدام اشتراک مقدار بررسی با و شد استفاده ابلیمین و واریماکس چرخش روش از

 (،03/3) از ترپایین اشتراک مقدار دارای( 09، 00، 55، 0) هایسؤال که شد مشخص هاسؤال

این  پس از حذف .گردید حذف سؤاالت این بنابراین، هستند سؤاالت دیگر با مقایسه در

های اصلی و با چرخش سؤال باقیمانده، دوباره تحلیل عاملی به روش مؤلفه 00سؤاالت با 

نشان داده شده  0واریماکس انجام گرفت. استخراج بعد از چرخش که نتایج آن در جدول 

 70/3ها درمجموع ملی نهایی با استخراج سه عامل شد که این عاملاست، منجر به تحلیل عا

ها از نمودار لتر تعداد عامازواریانس کل پرسشنامه را تبیین کردند. همچنین برای تعیین دقیق

حلیل ها از روش تاسکری کتل و نتایج تحلیل موازی استفاده شد. جهت تعیین تعداد عامل

ایج آید استفاده گردید. نتحساب میها بهعیین تعداد عاملهای تموازی که جزو بهترین روش

 شده است.ارائه 0این تحلیل در جدول 

 های مالک از تحلیل موازیهای اصلی و ارزشهای ویژه از تجزیه به مؤلفه. مقایسه ارزش4 جدول

 تصمیم موازی ارزش مالک از تحلیل PCAارزش ویژه واقعی از  هاتعداد مؤلفه

 تأیید 83/5 80/0 5

 تأیید 09/5 05/0 0

 تأیید 90/5 07/0 0
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تر از ارزش در سه عامل اول بزرگ PCA، ارزش واقعی از 0اساس نتایج جدول  بر

 سکریا نمودار همچنین و جدول این نتایج به توجه با بنابراین مالک از تحلیل موازی است؛

 یشترب، مؤلفه سه خابانت بر مبنی قبلی تصمیم عاملی بارهای ماتریس 0 جدول و کتل

 .گیرد¬می قرار موردحمایت

 های اصلی. خالصه نتایج مقادیر ویژه سه مؤلفه با روش مؤلفه5جدول 

 درصد واریانس تراکمی هتبیین شد درصد واریانس مقدار ویژه هاتعداد مؤلفه

5 53/50 00/93 00/93 

0 30/0 07/50 55/07 

0 00/0 00/5 00/70 

تبیین  درصد از واریانس کلی را 00/70ای حل سه مؤلفهکه راه دهد، نشان می9جدول 

 55/07درصد،  07/50درصد،  00/93گانه به ترتیب های سهکند. سهم هر یک از مؤلفهمی

ا و همخوانی هتوجه به برتری تحلیل موازی نسبت به سایر روش طورکلی باباشد. بهدرصد می

ود سه هایی که باید استخراج شحلیل، تعداد عاملنتیجه نمودار اسکری کتل با نتیجه این ت

 های استخراج شده، درنهایت نتایج منجر به تأییدعامل در نظر گرفته شد. پس از تعیین عامل

 شده توسط مؤلفین شده است.خرده مؤلفه طراحی 0

  بینی تحصیلیهای پرسشنامه خوش. ماتریس بارهای عاملی سؤال6 جدول

 شدهتخراجهای اسبر روی مؤلفه 

 شده پس از چرخش واریماکسهای استخراجمؤلفه سؤال

9 59/3   

7 89/3   

0 07/3   

8 80/3   

0 70/3   

5 70/3   

0 95/3   
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 شده پس از چرخش واریماکسهای استخراجمؤلفه سؤال

50  55/3  

59  80/3  

50  77/3  

50  79/3  

5  08/3  

57  00/3  

53  03/3  

58  97/3  

50  99/3  

03   55/3 

00   53/3 

05   87/3 

55   78/3 

00   70/3 

00   75/3 

08   08/3 

07   00/3 

 روی سه مؤلفه بینی برهای پرسشنامه خوش، بارهای عاملی هرکدام از سؤال0در جدول 

و باالتر جهت اختصاص هر سؤال به  03/3شده مشخص است. بارهای عاملی باالی استخراج

شده راحیط به تأیید سه آزمون فرعی جریک مؤلفه در نظر گرفته شد. نتایج این مرحله من

ها به همراه تعداد و شماره عناوین این آزمون 7 جدول شماره که در توسط مؤلفین شد

این جدول ضرایب آلفای کرانباخ که برای  شده است. همچنین درهای مرتبط ارائهسؤال

ده گونه که مشاهشده است. همانهای فرعی به کار رفت، ارائهبررسی پایایی نمرات آزمون

های فرعی درسطح باالیی است. الزم به ذکراست که برای کل شود مقادیر تمام آزمونمی

 محاسبه شد. 50/3پرسشنامه نیز مقدارضریب آلفای کرانباخ 
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 بینی تحصیلی و. سؤاالت مرتبط با سه مؤلفه پرسشنامه خوش7 جدول

 ضرایب آلفای کرانباخ خرده مؤلفه و کل مقیاس 

 مورد سنجش هاییژگیو مؤلفه
تعداد 

 سؤال
 شماره سؤال

آلفای ضریب

 کرانباخ

 59/3 8، 7، 0، 9، 0، 0، 5 7 تأکید تحصیلی اول

 دوم
آموز به اعتماد دانش

 معلمان
5 

5 ،53 ،55 ،50 ،50 ،59 ،50 ،57 ،

58 
89/3 

 53/3 08، 07، 00، 00، 00، 05، 03، 55 8 یگانگی به مدرسه سوم

 آمده در پژوهشدستشده با توجه به تأیید عوامل بههای استخراجپس از تعیین عامل

گذاری هر یک از عوامل با استفاده از این پژوهش نام(، 0350) موران و همکاران-اسچنن

 صورت گرفت.

 بحث 

ود. در بینی تحصیلی بسنجی پرسشنامه خوشهای روانهدف از این تحقیق بررسی ویژگی

دارای مقدار اشتراک و همسانی درونی پایینی در تی که این پژوهش، پس از حذف سؤاال

سؤال پرسشنامه، دارای بارهای عاملی باالیی با سه  00 مقایسه با دیگر سؤاالت بودند تعداد

د. آموز به معلمان و یگانگی به مدرسه، تشخیص داده شی تأکید تحصیلی، اعتماد دانشمؤلفه

وران و م -آمده توسط اسچنندستهای بهمؤلفه شده برابر با تعدادهای کشفتعداد مؤلفه

ی مؤلفین این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملهای پژوهشی باشد. یافته( می0350همکاران )

آموزان آموزان به معلمان و یگانگی دانشنشان داد بین سه متغیر تأکید تحصیلی، اعتماد دانش

بینی سازه خوش مجموعاًکه این سه مؤلفه  داری وجود داردبا مدرسه رابطه قوی و معنی

همسو با  های این پژوهشدهد که بیانگر آن است که یافتهآموز را تشکیل میتحصیلی دانش

مؤلفین این پرسشنامه است. در ارتباط با همسانی درونی، نتایج محاسبه نشان داد که های یافته

و یگانگی  لمآموز به مععتماد دانشا بینی یعنی تأکید تحصیلی،سه مؤلفه فرعی مقیاس خوش

و همچنین، ضریب آلفای  53/3و 89/3، 59/3کرانباخ به مدرسه به ترتیب باضرایب آلفای

دهنده آن است که این پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است. نشان ،50/3کل پرسشنامه 
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کاران وران و همم -آموزان اسچننبینی تحصیلی دانشاین بررسی نشان داد که مقیاس خوش

یلی تحص ینیب( دارای روایی و پایایی مناسب است و قابلیت سنجش میزان خوش0350)

 آموزان را دارد.دانش

آموز یک باور فردی است که متأثر از عوامل محیطی در فرد بینی تحصیلی دانشخوش

ین ب یزمگیرد. این باور اشاره دارد به اینکه در صورت برقراری روابط اعتماد آشکل می

های تأکید تحصیلی در محیط و به دنبال آن ، وجود ویژگییآموز و کادر آموزشدانش

رده و فرد در مسیر پیشرفت، انگیزه باالیی کسب کدرسه، گیری احساس یگانگی با مشکل

های آموزشی محیط بنابراین در؛ (5050خواه و همکاران، چراغی) یابدبه موفقیت دست می

 . پیشرفت و()مؤلفه اعتماد وابط توأم با اعتماد باالیی با معلمان دارندکه یادگیرندگان ر

 شودد میشود و برآن تا کیموفقیت تحصیلی بر پایه یادگیری امری مهم و باارزش تلقی می

ها احترام هایی که یادگیرندگان به اهداف و ارزشو نیز در محیط)تحصیلی مؤلفه تأکید(

ی ارزش قائل هستند، نسبت به محیط آموزشی حس گذارند و برای محیط آموزشمی

مؤلفه  (دانندعنوان بخش و عضو مؤثری از آن میخاطر و وابستگی دارند و خود را بهتعلق

ی در بینی تحصیلدر این شرایط باور و نگرشی مثبت تحت عنوان خوش )یگانگی به مدرسه

موزشی حاکم و فضای آبینی تحصیلی برمحیط گیرد و فرهنگ خوشیادگیرندگان شکل می

در تأکید تحصیلی توجه اصلی بر آموزش و یادگیری متمرکز است . (5050)عارفی،  شودمی

دهد. را به سمت پیشرفت سوق می آموزاناست که دانش ها و اقداماتیو شامل سیاست

نند کتالش زیادی برای بهبود وضعیت تحصیلی خود می آموزان با تأکید تحصیلی باالدانش

به  آموزانی که نسبتکنند. همچنین دانشهای خوب میشش زیادی برای گرفتن نمرهو کو

یری بهتری یادگ شوند،های تحصیلی خود درگیر میمعلم خود اعتماد دارند، نسبت به فعالیت

(. 0359کافمن و ساندیلوس، -کنند )ریمدارند و پیشرفت تحصیلی باالتری را تجربه می

زانی که نسبت آموی با مدرسه باید به این نکته اشاره کرد که دانشهمچنین در رابطه با یگانگ

پیشرفت  کند وبه مدرسه تعهد دارند، رفتارشان به شکل درگیری در تحصیل بروز پیدا می

نند و کآموزان نسبت به مدرسه احساس هویت میتحصیلی باالتری دارند. در واقع این دانش

 کنند.ه میکسانی که فاقد هویت به مدرسه هستند تجربپیشرفت تحصیلی باالتری را نسبت به 



 1396، بهار 27گیری تربیتی، سال هفتم، شمارة / فصلنامة اندازه 62

دارد وزان آمبینی تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشتوجه به نقش مهمی که خوش با

های ینه حیطهدرزم(، پژوهش 5050خواه و همکاران، ؛ چراغی5050مرادی و همکاران، )

توجه به  اببنابراین ؛ سدرآموزان الزم و ضروری به نظر میبینی تحصیلی دانشمختلف خوش

 شود پیگیری کفایتپیشنهاد می های مرتبط،و سایر پژوهشهای پژوهش حاضر یافته

در جوامع دانشجویان و  وسیله سایر پژوهشگرانتواند بهسنجی این مقیاس هنوز میروان

رابطه  نجوامع دیگر ازجمله شهرهای دیگر ادامه پیدا کند تا به نتایج بیشتر و استوارتری در ای

آموزان از روایی و پایایی مناسبی همچنین این پرسشنامه در جامعه دانش یافت. دست

های تربیتی و پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد و زمینه تواند در موقعیتبرخوردار می

 نظر از نقاط قوتشناسی تربیتی را فراهم آورد. صرفهای متعددی در قلمرو روانپژوهش

 آموزانجامعه آماری به دانش ها ازجمله محدود بودنخی از محدودیتبر پژوهش حاضر،

یاط ها را با احتآباد اشاره نمود که تعمیم نتایج  به سایر گروهدوره اول متوسطه شهر خرم

 .سازد شودمواجه می

 منابع

(. ارتباط 5059اکبرپور زنگالنی، محمدباقر؛ زارع، حسین؛ اکرامی، محمود و ملکی، حمید. )

اجتماعی و سرمایه فرهنگی خانواده با  -ختار اجتماعی آموزش، وضعیت اقتصادیسا

درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور و حضوری. 

 .73-530، 03، 50 شناسی تربیتی،فصلنامه روان

بینی تحصیلی، (. نقش خوش5050زاده، مهدی، کدیور، پروین. ) خواه، زهرا. عرب چراغی

نامه . پژوهشآموزاننات تحصیلی و بهزیستی مدرسه در عملکرد ریاضی دانشهیجا
 .55-03 ،5،0، روانشناسی مثبت

(. بررسی رابطه بین 5050دالور، علی؛ اسماعیلی، نیلوفر؛ حسنوندی، صبا؛ حسنوند، باقر. )

گیری هدف با پیشرفت تحصیلی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انواع جهت

 .98-70، 00، 55 شناسی تربیتی،صلنامه روانفآموزان. دانش
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گیری هدف پیشرفت در بینی تحصیلی با جهت(. رابطه بین خوش5050عارفی، سمیه. )

دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت 

 آموزشی دانشگاه خوارزمی.

بینی (. رابطه خوش5050ایی، محمد.)مرادی، کیوان. واعظی، مظفرالدین، فرزانه، محمد، میرز

. فصلنامه شهر تهران 5و  0آموزان مدرس متوسطه پسرانه مناطق تحصیلی در بین دانش
 .73-83، 9، 0 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی،

ود خبررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر (. 5059نقی بیرانوند، فاطمه. )
دختر  زانآمودانشبینی تحصیلی امندی تحصیلی و خوشیر در رضتأخی، سازناتوان

، شناسی تربیتینامه کارشناسی ارشد روانیانپا. آباددوره اول متوسطه شهر خرم
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