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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی )5969 ،و با استفاده از
رویکرد تحلیل عاملی تأییدی انجام شد .روش این پژوهش از نوع توصیفی بود .جامعه آماری پژوهش کلیه
دانشآموزان دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی  5969-61که حدود  513921نفر بودند .نمونهی
پژوهش شامل  122نفر از دانشآموزان که با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند.
بهمنظور بررسی ساختار عاملی از نرمافزار  AMOS02استفاده گردید .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد
که چهار عامل معدل ،نظر دانشآموز ،والد و معلم در تعریف موفقیت تحصیلی عینی دارای وزن معنادار و
سه زیرمقیاس رضایتمندی تحصیلی ،احساس موفقیت تحصیلی و پایستگی تحصیلی در مورد تعریف موفقیت
تحصیلی ذهنی دارای وزن معنادار هستند .درنهایت مدل ارائه شده نشان داد که دو آیتم پنهان موفقیت
تحصیلی ذهنی و موفقیت تحصیلی عینی در تعریف موفقیت تحصیلی دارای وزن معنادار و قدرتمندی هستند.
با توجه به یافتههای این پژوهش میتوان گفت در نظر گرفتن تنها یک مالک واحد یعنی معدل ،برای ارزیابی
پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشآموزآنهمراه با خطا بوده و بهتر است برای سنجش میزان موفقیت تحصیلی
دانشآموزان در مدارس ،از پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی )5969 ،استفاده شود.
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مقدمه
موفقیت تحصیلی دانشآموزان در دبیرستان ،یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه درازمدت
شغلی و اجتماعی آنها در زندگی است (دی و نیوبرگر0220 ،5؛ فردنبرگ و رگلیس،0
0220؛ هنری ،نایت و تورنبری0250 ،9؛ سربین ،استک و کینگ دان0259 ،1؛ آیودل،1
 ،)0251همچنین پیشبینی کننده مهمی از عملکرد آنها در سطوح باالتر تحصیلی و شغلی
مانند عملکرد شغلی و حقوق و مزایای آنها است (رابن و مک کوچ .)0221 ،9به همین دلیل
امروزه نظام آموزشوپرورش هر کشور به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند یادگیری،
یاددهی و بهتبع آن عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران است و برای رشد و تعالی اهداف
موردنظر و راهکارهای رسیدن به آنها گام برمیدارد.
با توجه به مطالعات موجود در خصوص موفقیت تحصیلی ،پیشینه قابلتوجهی به آن
اختصاص یافته است (تینتو .)566 ،0در بیشتر این مطالعات ،موفقیت تحصیلی با مفاهیمی چون
پیشرفت تحصیلی 3و عملکرد تحصیلی 6یکسان در نظر گرفته شده و از میانگین نمرات درسی
یا معدل 52بهعنوان مشهورترین و معمولترین ابزار بررسی موفقیت تحصیلی دانشآموزان
استفاده شده است (بلیکی5669 ،55؛ گراردی0221 ،50؛ آلفارو و دیگران0226 ،59؛
آستونل0226 ،51؛ هریس0226 ،51؛ خواجه پور .)0255 ،59عالوه بر معدل ،مالکهای عینی
دیگری چون آزمونهای استاندارد تعیین توانائیهای شناختی (برگر و میلم5666 ،50؛ مایر و
1. Day & Newburger
2. Freudenberg & Ruglis
3. Henry, Knight & Thornberry
4. Serbin, Stack & Kingdon
5. Ayodele
6. Ruban & Mc Coach
7. Tinto
8. academic achievement
9. academic performance
10. GPA
11. Blickle
12. Gerardi
13. Alfaro & etal
14. Ustunel
15. Harris
16. Khajehpour
17. Berger & Milem
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سالوی5660 ،5؛ رندسل )0225 ،0در تعریف موفقیت تحصیلی سهم به سزایی داشته که
معموالً شامل نمرات آزمونهای پیشرفت تحصیلی و استعداد تحصیلی ،مهارتهای نوشتن،
مهارتهای تکنولوژی و مهارتهای کمی و کیفی است (یانگ و باریت5669 ،9؛ موو و
کانا.)5669 ،1
مطالعات نشان میدهد که نظریهپردازان دیدگاههای مختلفی درباره موفقیت تحصیلی
داشتهاند ازجمله تینتو ( )5669که از اولین نظریهپردازان است ،پشتکار 1دانشآموز برای به
دست آوردن مدرک یا نمره را جزء اساسی موفقیت میداند .وی در نظریهاش ،ارتباط بین
یکپارچگی 9دانشآموز (ارزشها و هنجارهای دانشآموز در ارتباط با دوستان و معلمان و
میزان تعلق به موسسه یا مدرسه) و پشتکار را مورد تأکید قرار میدهد و اظهار میدارد که
رفتار دانشآموز هم تحصیلی است و هم اجتماعی و او بایستی بتواند در درون هر دو حوزه
رشد یکپارچهای داشته باشد تا به موفقیت تحصیلی نائل شود .آستین )5669( 0هم در مدل
موفقیت تحصیلیِ خود بر نقش یکپارچگی دانشآموز و درگیری وی در موفقیت تحصیلی
ی عنی مقدار انرژی فیزیکی و روانی که صرف تجارب مربوط به مدرسه میشود ،تأکید
میکند .استرنبرگ و همکاران )5660( 3نیز موفقیت تحصیلی را توانائی آشکار ساختن هوش
تحصیلی 6و هوش عملی 52میدانند .این نقطهنظر در اروپا توانائی به کار گرفتن 55نامیده
میشود و حوزههای یاددهی ،یادگیری ،ارزیابی و استانداردها که بسیار پیچیدهاند را به هم
مرتبط میکند .از طرفی کوبال و میوسک )0225( 50موفقیت تحصیلی را ادراک و ارزیابی
فرد از خود 59در مورد عملکرد تحصیلی خویش تعریف میکنند .آنها با مرور پیشینه
1. Mayer & Salovey
2. Randsell
3. Young & Barrett
4. Mouw & Kkanna
5. persistence
6. integration
7. Astin
8. Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbuch
9. academic intelligence
10. practical intelligence
11. employability
12. Kobal & Mussek
13. self-perception & self- evaluation
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پژوهش اظهار میکنند که دو گروه بزرگ از تعاریف برای موفقیت یا پیشرفت تحصیلی
وجود دارد .تعاریف عینی 5که به نمرات علمی دانشآموز و درجه سازگاری وی با کارهای
مدرسه و سیستم آموزشی اشاره دارد و تعاریف ذهنی 0یا روانشناختی که به نگرش فرد
نسبت به موفقیت تحصیلی خود و نیز نگرش والدین و دیگران در مورد موفقیت فرد ،اطالق
میشود .موفقیت تحصیلی عالوه بر میانگین نمرات درسی ،شامل توانائی کار با دیگران ،حل
مسائل زندگی و نظیر آن را در برمیگیرد (یورکی و النگدن.)0221 ،9
همچنین گراردی ( )0221موفقیت تحصیلی را شامل پیشینه تحصیلی ،نمرات ارزشیابی
امتحانات استاندارد ،معدل و خود پنداره توانائی 1میداند و باساتو ،پرینس ،الشات و هاماکر

1

( )0222موفقیت تحصیلی را در عملکرد تحصیلی فرد میدانند که شامل نمرات امتحانی و
عملکرد آنها در سمینارها (مثل رفتار در کالس ،تعداد مقاالت و میزان توجه وی) است.
درحالیکه آرتینو )0226( 9موفقیت تحصیلی را شامل سه جزء پیشرفت ،0رضایت 3و تداوم
انگیزش 6میداند و سه عامل محیط یادگیری ،عوامل فردی و رفتارهای فردی را در آن سهیم
میداند و دیتون )0223( 52هم موفقیت تحصیلی را شامل کوشش سخت در مدرسه ،نمرات
خوب و با ارزش ،55به دست آوردن نمرات خوب ،50تحمل کردن جنبههای منفی مدرسه و
پیشبینی اتمام تحصیالت در مقاطع تحصیلی باالتر میداند و آن را با پنج حیطه اندازهگیری
میکند  :تالش به کار رفته در مدرسه ،نمرات ،تمام کردن تکالیف سر وقت ،دوست داشتن
مدرسه و رتبههای خود گزارشی (توصیف خود فرد از نمراتش).

1. objective
2. subjective
3. Yorke & Longden
4. self- concept ability
5. Busato, Prins, Elshout & Hamaker
6. Artino
7. achievement
8. satisfaction
9. continuing motivation
10. Deaton
11. valuing good grades
12. getting good grades
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بهطورکلی میتوان گفت عوامل غیر شناختی هم در موفقیت دانشآموزان اهمیت
بسیاری دارد و معموالً موجب حفظ تعادل میان جنبههای اجتماعی و علمی آنها در مدرسه
میگردد و به همان اندازه انتظار آنها از موفقیت را زیاد میکند و نیز موجب افزایش
مهارتهای اجتماعی ،هدفگرایی و انگیزههای ذاتی در آنها میگردد (شوئرمن0222 ،5؛
لی .) 0250 ،0مفهوم موفقیت تحصیلی و معیار سنجش آن با ابزارها و یا راههای رسیدن به
موفقیت تحصیلی یکی نیست و دو مفهوم متفاوتاند .تاکنون بیشتر مطالعات انجام شده به
بررسی نقش عوامل مختلفی از قبیل عوامل شناختی (هوش ،استعداد و  )...و عوامل
غیرشناختی (شخصیت ،جنسیت ،حمایت اجتماعی ،خود پنداره و  )...و یا عوامل فردی،
آموزشگاهی و خانوادگی در پیشبینی موفقیت تحصیلی که همان نمرات معدل یا
آزمونهای استاندارد است پرداختهاند و اکثر پژوهشگران از ارائه تعریف و سنجش
قابلقبولتری از موفقیت تحصیلی غفلت کردهاند (صالحی .)5969 ،همانطور که قبالً اشاره
شد کوبال و میوسک ( )0225با مرور پیشینه پژوهشی دریافتند که دودسته تعریف از موفقیت
تحصیلی وجود دارد که میتوان آنها را تحت عنوان تعاریف عینی و ذهنی خالصه کرد.
در تعریفی جامعتر میتوان گفت موفقیت تحصیلی دارای دو بعد عینی و ذهنی است .بعد
ذهنی ،عبارت است از میزان رضایتمندی تحصیلی ،9رضایت بخشی تحصیلی ،1پایستگی
تحصیلی 1و احساس موفقیت تحصیلی و بعد عینی شامل معدل ،نظر والدین و معلمان و نظر
خود دانشآموز در مورد وضعیت تحصیلی خود است (صالحی .)5969 ،در تعریف فوق،
رضایتمندی تحصیلی به معنی احساس رضایت دانشآموز از همه برنامههای موجود در رشته
انتخابی خود و همچنین رضایت از رابطه با معلم (پیروت )5660 ،9و ارزیابی وی از میزان
مثبت بودن تجارب مدرسهاش است .چنانچه فرد از محیط تحصیلی و وضعیت تحصیلی خود
رضایت کافی داشته باشد ،به آن رضایتمندی تحصیلی گفته میشود.
1. Scheuermann
2. Li
3. academic satisfaction
4. academic satisfactory
5. academic buoyancy
6. Poirot
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مفهوم رضایت تحصیلی در ادبیات پژوهشی به چند معنا به کار رفته است .فلورس

5

(0220؛ نقل از صالحی )5969 ،رضایت تحصیلی را ادراک دانشآموزان از برنامههای
آموزشی ،شرایط الزم برای مطالعه و همچنین رفتار و راهنمایی معلم میداند .پیروت ()5660
نیز رضایت از تحصیل در دانشآموزان را رضایت از همه برنامههای موجود در رشته انتخابی
خود و همچنین رضایت از رابطه با معلم میداند .همچنین مالکهای رضایت تحصیلی ازنظر
اسمیت و همکاران )0223( 0این است که :الف) دانشآموز از نحوه آموزش مدرسه راضی
باشد ،ب) از هوش معلمان خود راضی باشد ،ج) از میزان یادگیریاش در کالسها خشنود
باشد و د) از اینکه تحصیل و مدرسه تأثیر مثبتی روی آینده شغلیاش دارد رضایت داشته
باشد.
بهطورکلی رضایت تحصیلی ،سازهای است که در دهههای اخیر بیشتر با نظریههای
تناسب شخص و محیط پیوند خورده است و فرایند پویایی است که به هماهنگی ویژگیهای
فردی (ارزشها و توانائیها) و ویژگیهای محیطی وابسته است .چنانچه فرد از محیط راضی
باشد ،رضایتمندی و اگر محیط نیز متقابالً از فرد رضایت داشته باشد به آن رضایت بخشی
اطالق میشود .این دو سازه (رضایتمندی و رضایتبخشی) رویهم سازگاری تحصیلی
نامیده میشود (کریستوف -براون ،زیمرمن و جانسون .)0221 ،9مطالعات متعدد هم نشان
میدهد که دانشآموزانی که رضایت بیشتری دارند ،با احتمال بیشتری به تحصیل در آن
محیط ادامه میدهند و موفقیت بیشتری نیز به دست میآورند (جایاویکرمی ،فورگرد و
سلیگمن0250 ،1؛ هوبنر ،هیلز ،سیدال و گیلمن0251 ،1؛ دیسس ،دنیل سن و سمدال.)0251 ،9
یکی دیگر از ابعاد موفقیت تحصیلی ذهنی ،پایستگی تحصیلی است .پایستگی تحصیلی،0
به توانایی دانشآموز در مواجهه موفق با تنشها و چالشهای روزمره زندگی تحصیلی آنها

1. Floress
2. Schmitt, Oswald, Friede, Imus & Merritt
3. Kristof- Brown, Zimmerman, & Johnsson
4.Jayawickreme, Forgeard & Seligman
5. Huebner, Hills, Siddall & Gilman
6. Diseth, Danielsen & Samdal
7. academic buoyancy
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گفته میشود (مارتین و مارش0226 ،0223 ،5؛ مارتین ،کلمر ،دیوی و مارش0252 ،0؛ مارتین
 )0251و از واژه تابآوری 9متمایز است .تابآوری برای مصیبتهای حاد و مزمنی استفاده
میشود که بر فرایندهای رشدی فرد اثر میگذارند (ماستن0225 ،1؛ ورنر .)0222 ،1مطالعات
مربوط به تابآوری تحصیلی بر گروههای مختلف مثل فقرا (اورستریت و براون،)5666 ،9
کم آموزان مزمن (فین و روک ،)5660 ،0دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری و یا دارای
تجارب مصیبتی کامالً افراطی انجام شده است (مارگالیت .)0221 ،3افرادی که پایستگی
بیشتری دارند از انعطافپذیری ،6عزتنفس و خودمختاری باالتری برخوردارند و در مواجهه
با چالشهای زندگی انعطافپذیری بیشتری از خود نشان میدهند (کامرفورد ،باتسون و
تورمی .)0251 ،52درواقع واژه پایستگی بیشتر در روانشناسی مثبت نگر مطرح شده است و
انعکاسدهنده دو سازه «گرفتاری هرروزه »55و «مقابله یا کنار آمدن» 50است .گرفتاری
هرروزه ،استرسها و فشارهایی هستند که توصیفکننده ناکامیهای معمول فرد در زندگی
هستند (فرنچ ،سیدمن ،آلن و آبر.)0222 ،59
بنابراین پایستگی به مقابله دانشآموز با استرسهای روزمره مرتبط است و با استرسهای
موقعیتی که نشاندهنده یک موقعیت ناکام کننده است ،متفاوت است .از طرف دیگر
پایستگی روی پاسخ فرد به چالشهای روزمره متمرکز شده است (مارتین و مارش.)0223 ،
سازه مقابله یا کنار آمدن نیز که در مفهومسازی پایستگی آمده است ،بهطور مستقیم با پاسخ
فرد به تبادالت استرسزا در محیط مربوط است .صورت کالسیک دو مورد از پاسخهای
مقابله ،مقابله مسئله محور (یعنی تالش فرد برای کنار آمدن با مشکل) و مقابله هیجان محور
1. Martin & Marsh
2. Martin, Colmar, Davey & Marsh
3. resilience
4. Masten
5. Werner
6. Overstreet & Braun
7. Finn & Rock
8. Margalit
9. resilience
10. Comerford, Batteso & Tormey
11. every day hassles
12. coping
13. French, Seidman, Allen & Aber
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(یعنی تالش فرد برای کنار آمدن با موقعیتهای استرسزای هیجانی) است که مفهوم
پایستگی بیشتر با مقابله مسئله محور کار دارد که در آن فرد تالش میکند تا با مشکل یا
مصیبت به وجود آمده کنار بیاید (مارتین و مارش.)0223 ،
بعد دیگر موفقیت تحصیلی ذهنی ،احساس موفقیت تحصیلی است که عبارت است از
احساس فرد از میزان موفقیتش در انجام وظایف تحصیلی و دستیابی به کلیه اهداف تحصیلی
خود (صالحی .)5969 ،مطالعات نشان میدهد دانشآموزان زمانی بهتر یاد میگیرند که
احساسات مثبت و تجارب شادتر و موفقتری داشته باشند .شناسایی و تقویت نقاط قوت
دانشآموزان از قبیل پشتکار ،کنجکاوی و ...میتواند به تقویت احساس موفقیت آنها در
زمینههای زندگی کمک کند و منجر به افزایش تعامل آنها با دیگران و افزایش عملکرد
تحصیلی آنها شود (نودینگز0229،5؛ سلیگمن و همکاران0226 ،0؛ ساکلوفکی و همکاران،9
0250؛ روگاتن ،مونتا و اسپادا0259 ،1؛ زی جیا ،اسکات و کیمبرلی.)0251 ،1
بهطورکلی تکمیل موفقیتآمیز دوره دبیرستان ،نقطه عطفی در رشد نوجوان است و
پیشبینی کننده مهمی از بهزیستی ،سالمت و موفقیت آینده او است (چان و دیکسون،9
 )0255و بنابراین تعجبی ندارد که پیشینه قابلتوجهی به عوامل پیشبینی کننده موفقیت
تحصیلی (برای مثال بلیکی5669 ،؛ باساتو و همکاران0222 ،؛ فارنهام ،چامورو-پروموزیک
و مک دوگل0229 ،0؛ گراردی0221 ،؛ دیتون0223 ،؛ آلفارو0226 ،؛ بهار)0252 ،3
اختصاص یابد .با توجه به اهمیت موضوع ،استفاده از ابزارهایی که بتواند بهدقت همه ابعاد
موفقیت تحصیلی در دانشآموزان را موردسنجش قرار دهد و برای گروههای سنی مختلف
ازجمله دانشآموزان مناسب باشد ضروری به نظر میرسد .تاکنون مالک و ابزار بررسی
موفقیت تحصیلی در مطالعات متعدد ،استفاده از معدل بوده است و بررسی یافتههای
1. Noddings
2. Seligman, Ernst, Gillham, Reivich & Linkins
3. Saklofske, Austin, Mastoras, Beaton & Osborne
4. Rogaten, Moneta & Spada
5. Zi Jia, Scott & Kimberly
6. Chun & Dickson
7. Furnham, Chamorro- Premuzic & McDougall
8. Bahar
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بهدستآمده نشان میدهد ،یکی از پرسشنامههایی که موفقیت تحصیلی را موردسنجش قرار
داده ،پرسشنامه ولز )0252( 5است که به بررسی موفقیت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه
پرداخته است .ابعاد موفقیت تحصیلی ازنظر ولز ( )0252شامل مهارتها ،کیفیت آموزش،
تصمیمگیری شغلی ،انگیزش بیرونی ،انگیزش درونی ،اعتمادبهنفس ،خودتنظیمی ،اجتماعی
شدن ،سازگاری و عدم اضطراب است که بیشتر به مالکهای رسیدن به موفقیت تحصیلی
اشاره شده است.
بهعبارتدیگر تاکنون مطالعهای به دست نیامده است که به تعریف موفقیت تحصیلی و
معیارهای سنجش آن در دبیرستان و یا جامعه دانشآموزی بپردازد ،یکی از مطالعات موجود
در این زمینه مربوط به مطالعه صالحی ( )5969است که به کمک پرسشنامه موفقیت تحصیلی
و با توجه به تعریف عینی و ذهنی آن انجام گرفته است .لذا این پژوهش با هدف بررسی
ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی (صالحی )5969 ،و با استفاده از رویکرد تحلیل
عاملی تأییدی انجام گردید ،چراکه به نظر میرسد تعریف جامعی از موفقیت تحصیلی در
ابزار صالحی ( )5969مدنظر قرار گرفته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است و از تحلیل عاملی بهعنوان روش آماری
پیشرفته و چند متغیره برای تبیین عوامل موفقیت تحصیلی استفاده شده است .جامعه آماری
در این پژوهش ،همه دانشآموزان دختر و پسر دوره متوسطه نظری شهرستان اصفهان که در
سال تحصیلی  5969-61حدود  513921نفر بودند .نمونهگیری بهصورت خوشهای
چندمرحلهای و در کلیه نواحی  9گانه آموزشوپرورش انجام گرفت .بهاینترتیب که از 9
ناحیه ،یک ناحیه و از آن ناحیه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه بهتصادف انتخاب
گردید .سپس در آن مدارس همه دانشآموزان آزمون شدند که درنهایت پس از حذف
پرسشنامههای مخدوش و ناقص ،حجم نمونه به  122نفر از دانشآموزان دبیرستانی ( 022نفر
دختر و  022نفر پسر) رسید .این پرسشنامه دارای سه فرم دانشآموز ،والدین و دبیران است.
1. Welles
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همه دانشآموزان ،به همراه یکی از والدین آنها ( 122نفر از والدین) به پرسشنامه پاسخ
دادند.
سه نفر از دبیران دروس تخصصی آن مدارس پس از توجیه هدف پژوهش ،به پرسشنامه
پژوهش در خصوص دانشآموز مربوطه پاسخ دادند و میانگین نمرات سه دبیر برای هر
دانشآموز در نظر گرفته شد .جهت انتخاب دبیران با مدیران مدارس مشورت گردید و از
دبیرانی دعوت به همکاری شد که داوطلب بوده و بیشترین ساعات دروس تخصصی را با
دانشآموزان داشته و شناخت بهتری نیز نسبت به آنها داشتهاند .بهاینترتیب هر دانشآموز
یک نمره از خودش ،یک نمره از یکی از والدینش و یک نمره میانگین از سه دبیر خود
داشته است .ابزار پژوهش حاضر در ادامه بیان شده است.
آزمون موفقیت تحصیلی .این پرسشنامه که توسط صالحی ( )5969ساخته شده ،دارای دو
بعد عینی و ذهنی است که درمجموع هفت خرده مقیاس را تشکیل میدهد و شامل سه فرم
دانشآموز ،والدین و دبیر است .فرم دانشآموز دارای  05سؤال ،فرم والدین  1سؤال و فرم
معلم  9سؤال است .در ساخت این پرسشنامه ،ابتدا تعاریف موفقیت تحصیلی بهطور گسترده
بررسی شد و سپس با نظر سه نفر از اساتید مشاوره ،سازه موفقیت تحصیلی مفهومسازی
گردید و روایی و پایایی آن نیز موردبررسی قرار گرفت .این سازه دارای دو بعد عینی و
ذهنی بوده که بعد عینی دارای چهار خرده مقیاس معدل ،نظر دانشآموز ،نظر والدین و نظر
دبیران و بعد ذهنی دارای سه خرده مقیاس رضایتمندی ،پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی
بوده که برای هر خرده مقیاس سؤاالتی طراحی شده است .صالحی ( )5969این پرسشنامه را
بر روی تعداد  003نفر ( 529پسر و  501دختر) از دانشآموزان سال اول دبیرستانهای
شهرکرد همراه با یکی از اولیاء آنها و همچنین دبیرانشان اجرا کرد و ویژگیهای
روانسنجی آن را نیز بررسی نمود .همچنین با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ابزار موردنظر
به تأیید دو بعد عینی و ذهنی و  0خرده مقیاس آن پرداخت .صالحی ( )5969ضریب روایی
همزمان این پرسشنامه را از طریق بررسی همبستگی با پرسشنامه موفقیت تحصیلی ولز ()0252
گزارش کرد و نشان داد بین این دو پرسشنامه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد
( p=2/25و .)r=2/209

ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی 57 /

ضریب پایایی این پرسشنامه نیز توسط صالحی ( )5969موردبررسی قرار گرفت و نتایج
نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از خرده مقیاسهای موفقیت تحصیلی بین
 2/02تا  2/69قرار داشت .پرسشنامه موفقیت تحصیلی ولز ( )0252توسط صالحی ()5969
ترجمه و روایی و پایایی آن نیز بررسی شده است .ازآنجاکه صالحی ( )5969در ساخت این
ابزار از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده کرده و عوامل را مشخص کرده بود ،در این پژوهش
از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور بررسی ساختار عاملی استفاده شد.

یافتهها
اطالعات جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  AMOS02پردازش و همسانی درونی
مقیاسها با استفاده از ضریب آلفا محاسبه شد.
با استفاده از روش حداکثر درست نمایی ،برازش مدل اندازهگیری بررسی شد که
شاخصهای برازش مدل (تطبیقی ،مقتصد و مطلق) در جدول  5آورده شده و در ادامه بارهای
عاملی در جدول  0ارائه میگردد.
جدول  .1شاخصهای برازش مدل عاملی موفقیت تحصیلی
نوع شاخص
تطبیقی

مقتصد
مطلق

شاخصها
عالمت اختصاری

الگوی تدوینشده

CFI

2/360

TLI

2/330

PNFI

2/011

PCFI

2/031

RMSEA

2/293

CMIN/DF

0/331

برحسب جدول  ،5تمامی شاخصهای برازش ،حاکی از تأیید مدل تحلیل عاملی موفقیت
تحصیلی است .در رابطه با مدل فوق ،پارامترهایی که برای افزایش شاخصهای برازش رسم
شده ،در بین سؤاالت یک عامل است؛ یعنی همبستگی در بین سؤاالت یک عامل وجود
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دارد که به معنای تأیید هرچه بیشتر مدل تحلیل عاملی است .مقادیر باالتر از  2/3برای
شاخصهای تطبیقی بهعنوان مقادیر قابلقبول تفسیر شدهاند .همچنین مقادیر شاخصهای
برازش توکر لویس و برازش تطبیقی حاکی از قابلقبول بودن پرسشنامه حاضر است .برای
شاخص های برازش هنجار شده مقتصد و برازش تطبیقی مقتصد مقادیر  2/1و باالتر مقادیر
قابلقبولی تلقی میشوند .درنهایت مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده،
 2/293بود که مقادیر نزدیک به  2/21برای آن مناسب دانسته شده است و نشان میدهد که
ساختار عاملی موفقیت تحصیلی قابلقبول بوده و تأیید میشود .در جدول  ،0اطالعات
پارامترهای مدل عاملی موفقیت تحصیلی (شکل  )5ارائه میشود .بر اساس این جدول میتوان
فهمید هر یک از عوامل چه وزنی در تعریف عوامل مرتبه باالتر دارد و آیا این وزن معنادار
است یا خیر.

شکل  .1مدل عاملی موفقیت تحصیلی
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جدول  .2برآورد استاندارد و غیراستاندارد ،نسبت بحرانی
و سطح معناداری پارامترهای ارائه شده در الگو
برآورد

نسبت بحرانی

سطح معناداری

موفقیت تحصیلی

موفقیت تحصیلی عینی

S
2/351

US
5/121

C.R.
51/002

P-Value
2/2225

موفقیت تحصیلی

موفقیت تحصیلی ذهنی

2/156

2/190

9/113

2/2225

موفقیت تحصیلی عینی

معدل

2/391

5/222

-

-

موفقیت تحصیلی عینی

نظر دانشآموز

2/995

2/991

0/066

2/2225

موفقیت تحصیلی عینی

والد

2/921

2/990

51/913

2/2225

موفقیت تحصیلی عینی

دبیر

2/093

2/911

51/020

2/2225

موفقیت تحصیلی ذهنی

رضایتمندی تحصیلی

2/661

5/222

-

-

موفقیت تحصیلی ذهنی

احساس موفقیت تحصیلی

2/611

2/321

56/029

2/2225

موفقیت تحصیلی ذهنی

پایستگی تحصیلی

2/195

2/900

3/291

2/2225

بارهای عاملی

همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،تمامی بارهای عاملی معنادار بوده و دارای
وزن مناسبی نیز هستند؛ یعنی عوامل مرتبه پایینتر ،وزن مناسبی را در محاسبه عوامل مرتبه
باالتر دارد؛ بنابراین تمام گویهها حفظ شده و هیچیک حذف نشدهاند .همچنین چهار عامل
معدل ،نظر دانشآموز ،والد و دبیر در تعریف موفقیت تحصیلی عینی دارای وزن معنادار و
قوی است .این وضعیت در مورد تعریف موفقیت تحصیلی ذهنی نیز بهوسیلهی سه زیرمقیاس
رضایتمندی تحصیلی ،احساس موفقیت تحصیلی و پایستگی تحصیلی برقرار است .درنهایت
باید گفت که دو متغیر پنهان موفقیت تحصیلی ذهنی و موفقیت تحصیلی عینی نیز در تعریف
موفقیت تحصیلی دارای وزن معنادار و قدرتمندی است و بارهای عاملی عوامل حکایت از
تأیید مدل رسم شده دارد .همچنین با توجه به بارهای عاملی و شاخصهای برازش میتوان
گفت نتایج تحلیل عاملی تأییدی ،نشان از تأیید مدل اولیه فرض شده دارد و دادهها از عاملها
و زیر عاملهای فرض شده در نظریه حمایت میکند .همچنین بار عاملی گویهها که بهعنوان
متغیر آشکار در نظر گرفته شده بودند در سطح کمتر از  2/21معنادار بوده است.
بهعبارتدیگر تمام گویهها مناسب بوده و نیازی به حذف آنها نبود.
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بحث و نتیجهگیری
مفهومسازی موفقیت تحصیلی و ساخت آزمونی که بتواند این سازه را موردسنجش قرار دهد
بسیار دشوار است .علت عمده این دشواری را میتوان در این واقعیت جستجو کرد که
تاکنون موفقیت تحصیلی بهصورت جهانی ،با میانگین نمرات درسی دانشآموزان
موردسنجش قرار گرفته است و مبانی نظری در این زمینه دارای ضعفهای عمدهای است.
اگرچه برخی آزمونها در ایران جهت سنجش افت تحصیلی دانشآموزان ساخته شده است،
اما این آزمونها تنها به علل افت تحصیلی پرداختهاند و هیچکدام سازه مقابل آن یعنی
موفقیت تحصیلی را مفهومسازی نکردهاند  .لذا این پژوهش به بررسی ساختار عاملی ابزاری
پرداخت تا بتواند بهطور گستردهای موفقیت تحصیلی را موردبررسی قرار دهد ،بهطوریکه
بهجز معدل به عوامل غیر شناختی هم توجه گردد .چراکه عوامل غیر شناختی به حفظ تعادل
میان جنبههای اجتماعی و علمی دانشآموزان در مدرسه کمک میکند و به همان اندازه
انتظار آنها از موفقیت را زیاد میکند (شوئرمن0222 ،؛ لی.)0250 ،
نتایج بررسی ساختار عاملی پرسشنامه موفقیت تحصیلی صالحی ( )5969در پژوهش
حاضر نشان داد که مدل اندازهگیری که در آن موفقیت تحصیلی بهعنوان یک عامل مرتبه
دوم و موفقیت عینی و ذهنی بهعنوان عوامل مرتبه اول مشخص شدهاند ،تأیید میگردد .به
عبارتی برای سنجش موفقیت تحصیلی میتوان سازه موفقیت عینی و ذهنی را مطرح نمود.
همانطور که صالحی ( )5969بیان کرده ،این پژوهش تأیید کرد که شاخصهای موفقیت
عینی ،چهار بعد معدل ،نظر دانشآموز ،نظر والدین ،نظر دبیر و شاخصهای موفقیت ذهنی،
سه بعد رضایتمندی ،پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی است .نتایج حاصل از این پژوهش
با نتایجی که صالحی ( )5969گزارش کرده است همخوان است.
با توجه به اینکه در این ابزار هم تعریف عینی و هم تعریف ذهنی موفقیت تحصیلی
مالک قرار گرفته است ،میتوان گفت در ارزیابی موفقیت تحصیلی ،توجه به تعاریف عینی
یا همان نمرات علمی دانشآموز و نیز نگرش فرد نسبت به موفقیت تحصیلی خود و در کنار
آن نگرش والدین و دبیران درباره موفقیت دانشآموز؛ و نیز توجه به تعاریف ذهنی موفقیت
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تحصیلی یا همان میزان رضایتمندی ،پایستگی و احساس موفقیت دانشآموز از فعالیتهای
درسی و سیستم آموزشی اهمیت دارد .درواقع با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت
موفقیت تحصیلی عالوه بر متوسط نمرات درسی ،همانگونه که یورکی و النگدن (،)0221
اشاره دارند ،توانائی مؤثر کار با دیگران ،حل مسائل زندگی و نظیر آن را نیز در برمیگیرد.
نتایج نشان میدهد که ابزار از همسانی درونی مناسبی برخوردار است و مجموعه سؤاالت
خرده مقیاسها ،سازه مشابهی را در ارتباط با موفقیت تحصیلی سنجیدهاند و انتظار میرود
این مقیاسها بتوانند سنجشی پایا از موفقیت تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی به عمل آورند.
ازآنجاکه در مطالعات داخل کشور ،مفهوم موفقیت تحصیلی با تأکید بر بعد عینی و ذهنی
موجود در ابزار صالحی ( )5969بررسی نشده است ،لذا نتایج مطالعه فعلی ،میتواند متمرکز
بر این نکته باشد که در پژوهشهای روانشناختی ،معیار سنجش موفقیت تحصیلی در
صورتی میتواند معیار مناسبی باشد که عالوه بر میانگین نمرات دانشآموز ،به عوامل
دیگری نیز توجه شود .برای مثال در خصو ص بعد ذهنی موفقیت تحصیلی که دارای سه
خرده مقیاس رضایتمندی ،پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی است ،میتوان گفت توجه
به رضایت تحصیلی (جایاویکرمی ،فورگرد و سلیگمن0250 ،؛ هوبنر و همکاران0251 ،؛
دیسس ،دنیل سن و سمدال ،)0251 ،پایستگی تحصیلی (مارتین و مارش0226 ،0223 ،؛
مارتین و همکاران0252 ،؛ مارتین 0251؛ کامرفورد ،باتسون و تورمی )0251 ،و تقویت
احساس موفقیت در دانشآموزان (نودینگز0229 ،؛ سلیگمن و همکاران0226 ،؛
ساکلوفسکی و همکاران0250 ،؛ روگاتن ،مونتا و اسپادا0259 ،؛ زی جیا ،اسکات و کیمبرلی،
 )0251پیامدهای تحصیلی قابلتوجهی را برای آنها به دنبال داشته و منجر به موفقیت
تحصیلی بیشتر آنها خواهد گردید.
در خصوص بعد موفقیت عینی (معدل ،نظر دانشآموز ،نظر دبیران و نظر والدین) نیز
میتوان گفت عملکرد تحصیلی دانشآموز با دیدگاه خود دانشآموز ،معلم و والدین در
مورد دانشآموز پیوند میخورد که میتواند شامل نمرات امتحانی و عملکرد وی در
سمینارها (مثل رفتار در کالس ،تعداد مقاالت و میزان توجه وی) باشد (باساتو و همکاران،
 .)0222درواقع موفقیت عینی میتواند به کوشش سخت در مدرسه ،کسب نمرات خوب،
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تحمل کردن جنبههای منفی مدرسه و پیشبینی اتمام تحصیالت در مقاطع تحصیلی باالتر
مرتبط باشد .در ارزیابی موفقیت تحصیلی باید به دیدگاه دبیران و والدین در خصوص تالش
دانشآموز در مدرسه ،میزان نمرات ،تمام کردن تکالیف ،دوست داشتن مدرسه توجه داشت
(دیتون0223 ،؛ پیروت .) 5660 ،در این بعد نظر والدین را در مورد دغدغه تحصیلی فرزند،
میزان اهمیت دادن فرزند به تکالیف و به تأخیر انداختن سایر امور بهمنظور انجام تکالیف،
میزان صرف وقت برای انجام تکالیف و  ...مورد ارزیابی قرار میگیرد که مانند عوامل قبلی،
وزن معناداری در موفقیت تحصیلی به خود اختصاص داده است.
درمجموع با توجه به آنچه در این پژوهش به دست آمد و موردبحث قرار گرفت ،پیشنهاد
میشود پژوهشگران و مشاوران جهت بررسی میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان ،از این
پرسشنامه که دارای روایی قابلقبولی است استفاده کنند و تنها یک مالک واحد یعنی معدل
دانشآموزان را مالک پیشرفت و موفقیت دانشآموزان قرار ندهند .درک میزان موفقیت
تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی و عوامل مرتبط با آن ،میتواند برنامهریزی جهت مشاوره
تحصیلی آنها را تسهیل کند و راهنمای معلمان و مدیران در این زمینه باشد.
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