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علمی مدرسه و  بینیخوشنامه پرسش سنجیروان هايویژگی

 آموز، خودکارآمدي و انگیزهعلمی دانش بینیخوشارتباط آن با 

 آموزان شهر اردبیلپیشرفت در میان دانش

 3دق حامدی نسبصا، 2پور، مسعود گرامی1سمیه بخشی پریخانی
 59/55/61تاریخ دریافت: 

 51/20/69تاریخ پذیرش: 

 چکیده
بینی علمی مدرسه هوی و همکاران نامه خوشپرسش سنجیروان هایویژگیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ی و پیمایش -. روش پژوهش از نوع توصیفیه استآموزان دوره متوسطه انجام گرفت( در بین دانش0223)

 912 موردبررسی آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شهر اردبیل بود. نمونهجامعه آماری شامل کلیه دانش

ای انتخاب شدند. ابزارهای گیری تصادفی خوشهدختر( بود که از طریق نمونه 512پسر و  022آموز )دانش

آموز و آموز، خودکارآمدی دانشبینی علمی دانشبینی علمی مدرسه، خوشنامه خوشپژوهش پرسش

 تأییدیلیل عاملی کرونباخ، پایایی ترکیبی، تحها با استفاده از آلفای داده وتحلیلتجزیهانگیزه پیشرفت بودند. 

ی کل آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیب که دادی پژوهش نشان هاو ضریب همبستگی انجام شد. یافته

ین منظور تعیاست. بهبوده نامه که حاکی از پایایی مطلوب این پرسشبوده  69/2و  61/2نامه برابر با پرسش

آموز و خودکارآمدی بینی علمی دانشهای خوشنامهنامه با پرسشاین پرسشروایی واگرا، همبستگی 

دار بود. عالوه بر این ضریب همبستگی ( که حاکی از همبستگی مثبت و معنی31/2 و 33/2محاسبه شد )

دست آمد که روایی همگرای ( به69/2نامه انگیزش پیشرفت برابر )سشبینی مدرسه و پرنامه خوشپرسش

ه خرده و اکتشافی وجود س تأییدی. نتایج تحلیل عاملی کرده است تأییدبینی مدرسه را امه خوشنپرسش

مه ناعلمی را برای این پرسش تأکیدآموزان و نامه خودکارآمدی جمعی، اعتماد به والدین و دانشپرسش
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یک  عنوانهبتوان بینی علمی مدرسه را میگیری خوشنامه اندازهکه پرسش ان دادنتایج نشکرده است.  تأیید

 برد. به کارهای آموزشی و پژوهشی ابزار پایا و معتبر در موقعیت

 بینی علمی مدرسه، پایایی، تحلیل عاملی، روایی.خوشكلیدی:  هایواژه

 مقدمه

آموزان از سنین شش روند که دانششمار میهای اجتماعی بزرگی بهمحیط ازجملهمدارس 

 کنند. ایننهند و تعامالت اولیه خود را از این مکان آغاز میپا می هاآندر  سالگیهفتیا 

زان آمودانش وپرورشآموزشپذیری، محیط آموزشی نقش تأثیرگذاری در فرآیند جامعه

ت بپردازند به فعالی ترباانگیزهتر و دارد و به هر میزان که آنان در این محیط فعال بر عهدهخود 

 (.5936به نتایج مفیدتری دست خواهند یافت )اسالوین، 

، یک سازه جدید است که در پژوهش هوی، تارتر و وولفولک 5بینی علمی مدرسهخوش

 أییدتمورد  تأییدیسازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی ( با استفاده از مدل0223) 0هوی

رای توضیح ب اعتمادقابلان در حال حاضر دارای یک ابزار معتبر و شگرپژوهقرار گرفته است. 

ین ای هستند. اآموز در دو سطح فردی و مدرسهبینی علمی و عملکرد دانشرابطه میان خوش

 تأثیرکه  استهای او ( و یافته5699) 9پژوهش بسیار نزدیک به کار کولمان و همکاران

قسمت  شرایط اجتماعی کهدرحالی، داندمیناچیز پیشرفت تحصیلی  بر را تجهیزات مدرسه

 ی در زمان معاصرهایپژوهش هرچندکند. آموزان را تبیین میعمده واریانس یادگیری دانش

ان دارند، آغاز آموزتجهیزات مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانشمثبت  تأثیربرای نشان دادن 

 مدرسه است. هایویژگیمی( یکی از بینی علاین سازه جدید )خوش ؛شده است

جمعی مدرسه است  هایویژگیعلمی، خودکارآمدی جمعی و اعتماد مدرسه از  تأکید

رای ای بکنندهآموزان و همچنین کنترلشود به موفقیت دانشها مربوط میکه این مؤلفه

این سه ویژگی جمعی اگرچه شبیه ماهیت  .شرایط اجتماعی و اقتصادی و سطح مدرسه است

                                                           
1. academic optimism of school 
2. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy 
3. Coleman, et al. 
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، 5و هوی گذارند )اسمیتآموز میمثبتی روی موفقیت دانش تأثیرو کارکردشان نیستند اما 

( وجوه مشترکی از این سه مفهوم را نشان 0223(. هوی و تارتر و وولفولک هوی )0220

یک ساختار کلی که  پدید آوردند 0بینی علمی مدرسهی جدیدی به نام خوشدادند و واژه

ان و آموزدانشعلمی، خودکارآمدی جمعی و اعتماد به  تأکیداز مدارس است که شامل 

 یک انعنوعاطفی است و هم به و ابعاد شناختی شامل علمی بینیخوش والدین است. مفهوم

کند. خودکارآمدی جمعی یک اعتقاد و نگرش جمعی است؛ بنابراین رفتاری عمل می عنصر

آموزان یک پاسخ مؤثر به الگوهای تعاملی است و اعتماد به والدین و دانش .استشناختی 

 ؛گرا در محیط کار مدرسه استعلمی نیز یک تأکیدی جهت رفتارهای پیشرفت تأکید

 أکیدتبینی علمی یک متغیر با سه ویژگی اساسی؛ خودکارآمدی، اعتماد و بنابراین خوش

خودکارآمدی جمعی بازتابی »کنند که گیری می( نتیجه0223علمی است. هوی و همکاران )

علمی  أکیدتعنوان یک بعد تأثیرگذار است و هاست؛ اعتماد مدرسه بهاز افکار و عقاید گروه

 .«برگرفته از قواعد رفتاری خودکارآمدی و اعتماد است

 نامه به شرح ذیل است:خرده پرسشای است که شامل سه بینی علمی مدرسه سازهخوش

و  های تحصیلیعلمی به میزان اهمیتی که مدرسه روی فعالیت تأکید: 9علمی تأکیدالف( 

آموزان برای پیشرفت تحصیلی بیشتر شود. در این مدارس دانشدهد گفته میفکری می

کنند یم های علمی باالتر با یکدیگر همکاریکنند و برای دستیابی به درجهسخت تالش می

 گذارند.و به یکدیگر احترام می

: خودکارآمدی جمعی مدرسه قضاوتی از خودکارآمدی 1ب( خودکارآمدی جمعی

که نیازمند اثرگذاری مثبت روی  هایی است توسط معلمانشده و اجرای فعالیتدهیسازمان

 آموزان است.دانش

 بودن حساس به مدرسه اعضای تمایل مدرسه، به : اعتماد1و والدین انآموزدانشج( اعتماد 

 و صداقت نیت، حسن برای هاآن چراکه دارد؛ اشاره انآموزدانش و والدین قبال در
                                                           

1. Smith, Wayne & Hoy 
2. academic optimism of schools 
3. academic emphasis 
4.collective efficacy 
5. faculty trust in students and parents 
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شود یم سنجیده چندگانه اعتماد نامهپرسش توسط مدرسه به اعتماد. دارند نفساعتمادبه

 (.0220)اسمیت و هوی، 

سه  یدارا آموزعلمی دانشی نیبو خوشبینی علمی هستند نیز دارای خوش آموزاندانش

و شناسایی  0علمی تأکیدآموز از ، ادراک دانش5آموز به معلماندانش اعتماد»ی مؤلفه

آموز به معلمان: الف( اعتماد دانش به شرح ذیل است: «یا هویت مدرسه 9آموز با مدرسهدانش

 ابلیتخواهی، قاحساس خیر ؛اعتماد شامل ی مبتنی برک رابطهی آموز به معلماناعتماد دانش

ست )گشودگی( ا و پذیرا بودن ()صداقتگویی راست)شایستگی(،  اطمینان، صالحیت

بر  تأکیدعلمی: به معنی توانایی معلم در  تأکیدآموز از . ب( ادراک دانش(0250، 1اوالدایو)

آموزان است. ج( شناسایی وظایف تحصیلی بیش از وظایف اجتماعی و عاطفی دانش

 شوند، اغلبآموزانی که با مدرسه شناسایی میمدرسه )هویت مدرسه(: دانشآموز با دانش

یا بالعکس  6و تعلق داشتن 3تعهد، 0، مشارکت9بستگی، دل1با عناوینی از قبیل وابستگی

 شوند.نسبت به مدرسه توصیف می 52بیگانه

و  اندیکدیگر در تعامل اجتماعی بندورا، با -شناختی یطبق نظریهسه مؤلفه  این 

اخت نظریه شنو  مثبت شناسیرواندر دو قالب این سه مؤلفه، روی  شده برانجام هایپژوهش

 (.0250، 55متمرکزشده است )مسیچ اجتماعی بندورا

 های مختلف مورد ارزیابی قراراست که باید در زمینه چندبعدیای خودکارآمدی سازه

های بعادی هستند که در سالو هیجانی ازجمله ا بگیرد. خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی

اند. الف( خودکارآمدی تحصیلی: گران را به خود اختصاص دادهاخیر نظر پژوهش

                                                           
1. student trust in teachers 
2. student perceptions of academic press 
3. student identification with school 
4. oladayo 
5. affiliation 
6. attachment 
7. involvement 
8. commitment 
9. bonding 
10. alienated 
11. Messick 
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های یادگیری، ، به معنای احساس توانمند بودن فرد در فعالیت5خودکارآمدی تحصیلی

(. ب( 0225، 0موضوعات درسی و برآورده کردن انتظارات تحصیلی است )موریس

صورت باور فرد به توانا بودن در کنترل ، به9: خودکارآمدی هیجانیخودکارآمدی هیجانی

های و مدیریت احساس و عواطف خود در برقراری ارتباط با دیگران و یا در موقعیت

(. ج( خودکارآمدی اجتماعی: 0250، 1شده است )پول و کوالتراجتماعی تعریف

الش اجتماعی، احساس توانایی های فرد در برخورد با چبه قابلیت 1خودکارآمدی اجتماعی

های بین فردی اشاره دارد )موریس، در روابط با همساالن و توانایی اداره کردن ناسازگاری

0225.) 

مثبت،  شناسیروانصورت گرفته در مورد  هایپژوهشاز دل  9بینی علمیمفهوم خوش

 وولفولکی اجتماعی و تجهیزات جامع مدارس توسط هوی، تارتر و بینی، سرمایهخوش

شده است و یکی از محدود خصوصیات سازمانی است که با کنترل ( شناسایی0223) هوی

ی آموزان بر روی پیشرفت تحصیلهای قبلی دانشوضعیت اجتماعی، اقتصادی و موفقیت

موزان آهایی در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است و باعث ایجاد تفاوتدانش

عنوان یک ویژگی سازمانی و فردی در پی ایجاد و حفظ ، بهبینی علمیخوش. شودمی

در  خصوصبینانه بهای است که معلمین را تشویق نماید تا باورهای خوشفرهنگ مدرسه

علمی در  تأکیدو اعمال  هاآنآموز و والدین مورد کارآمدی خودشان، اعتماد به دانش

گرا ای مثبتسترش محیط مدرسهو برای گ کردهوظایف آموزشی را در خود ایجاد و حفظ 

 (.5960زاده،حسن) و فعال و شاداب بکوشند

یشرفت یا نیاز به پ قرارگرفته موردمطالعهیی که بیش از همه، هازهیانگیکی از نخستین 

ه یی است کهاتیفعال، میل و اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در 0انگیزه پیشرفت

 انگیزه از (. منظور5936وابسته است )اسالوین، موفقیت در آن به کوشش و توانایی فرد 
                                                           

1. academic self- efficacy 
2. Muris 
3. emotional self-efficacy 
4. Pool & Qualter 
5. social self-efficacy 
6. academic optimism 
7.achievement motivation 
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 هاییفعالیت در شرکت و کسب موفقیت برای اشتیاق یا میل» موفقیت، انگیزش یا پیشرفت

 ،روحی و همکاران)« است وابسته شخص توانایی و کوشش به هاآن در موفقیت که است

ی هاشیراگی محیطی، هامشوق ازجملهعوامل مختلفی  تأثیرانگیزه پیشرفت تحت (. 5960

ر . اعتقاد بردیگیمان قرار آموزدانشخودکارآمدی  ژهیوبهی یادگیری هاییتواناشخص، 

این است که باورهای خودکارآمدی نقش مهمی در رشد انگیزش درونی دارد )کدیور، 

ا فراگیران ب کندیمی یک جز انگیزشی اساسی است که تعیین خودکارآمد (.5930

د، چه خواهند کر اندکردهیی که از طریق تجربه کسب هامهارتدانش و  وی ذهنی هاتیظرف

ا است که در مقایسه ب ترمحتملان با خودکارآمدی قوی آموزدانشبه همین دلیل است که 

 پیشرفت میان انگیزه (.5،5669پاجارس) دهندبیشتری نشان  سایر فراگیران، پیشرفت تحصیلی

 با خودکارآمدی انآموزدانش معموالً .دارد وجود تعاملی و تداخلی خودکارآمدی، رابطه و

 (.6956 ،0بندورا) یابندمی دست ی تحصیلیهاتیموقع در چشمگیری هایبه موفقیت باال

 دشوار، بهتر الیفتک بر تسلط به نیاز با انگیزه پیشرفت که است معتقد نیز( 0252) 9لفوکوو

 دارد. ارتباط برتری باالی معیارهای کردن از پیروی و کردن عمل دیگران از

وزان آمبینی که دانشبینی علمی مدرسه با هدف سنجش میزان خوشنامه خوشپرسش

آموزان نفری از دانش 0910نامه در یک نمونه طراحی شد. این پرسش ،به مدرسه خود دارند

منظور هنجاریابی و بررسی میالدی اجرا گردید و به 0223دبیرستانی ساکن ایالت متحده در 

د، نتایج و اکتشافی استفاده ش تأییدینامه از تحلیل عاملی این پرسش سنجیروان هایویژگی

سؤال اعتبار و روایی کافی را برای سنجش  92نامه سؤال پرسش 11نشان داد که از  هاتحلیل

، وولفولک هوی )هوی، تارتر و استآموزان دارا بینی علمی مدرسه توسط دانشمیزان خوش

0223.) 

 آموزانبینی علمی مدرسه در میان دانشاین مقاله درصدد ارزیابی میزان خوش روازاین

ضرورت بررسی و تعیین روایی و پایایی درونی ابزاری  به دنبالایرانی تدوین شده است و 

آموزان با توجه به فرهنگ بینی علمی مدرسه در دانشکارآمد در زمینه سنجش میزان خوش
                                                           

1. Pajares 
2. Bandura 
8. Woolfolk 
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امه نهدف اصلی این پژوهش بررسی اعتبار، روایی و هنجاریابی پرسش روازاین. استایرانی 

 .استآموزان با توجه به فرهنگ ایرانی بینی علمی مدرسه در میان دانشخوش

 روش پژوهش

نظور مپیمایشی و از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است که به -روش پژوهش حاضر توصیفی

درسه بینی علمی منامه خوشو هنجاریابی پرسش شناختیروان هایویژگیرواسازی، بررسی 

نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده انجام شد و برای سنجش همسانی درونی این پرسش

آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

آموز پسر و دانش 022آموزان )نفر از این دانش 912که تعداد  است 5961سال اردبیل در 

. ای استفاده شدگیری خوشهآموز دختر( برای تعیین حجم نمونه، از روش نمونهدانش 512

برای این منظور ابتدا مدارس متوسطه شهر اردبیل به چهار قطب تبدیل شدند بعد از هر قطب 

اب شد. گیری انتخیک مدرسه دخترانه برای نمونه صورت تصادفی یک مدرسه پسرانه وبه

آموزان آموزان پخش شد و دانشصورت تصادفی در میان دانشها بهنامهبعد پرسش

 spss, pls, lisrel یافزارهاها نیز از نرمها را تکمیل کردند. جهت تحلیل دادهنامهپرسش

 استفاده شده است.

بینی علمی مدرسه در نامه خوشپرسشدر پژوهش حاضر که با هدف بررسی هنجار 

اعتبار محتوایی، سازه، واگرا و همگرا بهره گرفته  هایروشجامعه ایرانی صورت گرفت، از 

نامه خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با هدف بررسی شد و از سه ابزار دیگر شامل، پرسش

تفاده روایی واگرا اس منظور بررسیآموز بهبینی علمی دانشنامه خوشروایی همگرا و پرسش

 اند.شد. این ابزارها به تفکیک در ادامه شرح داده شده

نامه پرسش. (0223بینی علمی مدرسه )هوی و همکاران، ی خوشنامهالف( پرسش

صورت جمالت مثبت در توسط هوی و همکاران به 0223بینی علمی مدرسه در سال خوش

ه دارای نامطراحی شده است. این پرسش (مخالفم کامالًموافقم تا  کامالًمقیاس لیکرت )از 

 آموزانعلمی، خودکارآمدی جمعی و اعتماد به والدین و دانش تأکیدخرده مقیاس شامل  9

و برای  61/2نامه نامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسش. ضریب پایایی پرسشاست
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نامه برای خرده پرسشو  65/2 و برای خودکارآمدی جمعی 36/2 یعلم تأکیدی مؤلفه

(. الزم به 0223گزارش شده است )هوی و همکاران،  60/2آموزان اعتماد به والدین و دانش

بینی علمی مدرسه توسط دو متخصص نامه خوشذکر است که در این پژوهش ابتدا پرسش

آن  آن از دو متخصص دیگر خواسته شد که به دنبالزبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده و 

وسط چند تن نامه تمنظور بررسی روایی محتوایی، پرسشبه انگلیسی برگردانند. سپس به را

قرار  موردبررسیو علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران  شناسیرواناز اساتید دانشکده 

بینی علمی مدرسه از روایی کافی لذا مقیاس خوش .گرفته و اصالحات الزم اعمال شد

ی نامه بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابرخوردار است. همچنین پایایی این پرسش

علمی، خودکارآمدی جمعی و اعتماد  تأکیدهای و برای مؤلفه 31/2بینی علمی مدرسه خوش

 آمده است.دستهب 31/2,35/2، 39/2 یبترتان به آموزدانشبه والدین و 
نامه توسط شانن موران و همکاران پرسش. این آموزبینی علمی دانشی خوشنامهب( پرسش

نامه شامل اعتماد خرده پرسش 9سؤال و  03نامه دارای ( ساخته شده است. این پرسش0250)

 52سؤال( و هویت مدرسه ) 3تحصیلی ) تأکیدآموز از سؤال(، ادراک دانش 52آموز )دانش

شده موافقم تنظیم کامالًمخالفم تا  کامالًای لیکرت از درجه 9سؤال( است که در قالب طیف 

( اجرا شد که ضریب پایایی آن از 5960زاده )نامه توسط حسناست. همچنین این پرسش

نامه فوق، پرسش /. محاسبه گردیده است. همچنین روایی61طریق آلفای کرونباخ مقدار 

شده بعد شده است که مجموعه مقادیر استخراجمجدداً با استفاده از روش همبستگی محاسبه

نماید. در پژوهش درصد از واریانس را تبیین می 30/09از چرخش واریماکس، درمجموع 

حاضر جهت تعیین روایی از روش همبستگی هر بعد با نمره کل مقیاس استفاده شد که برای 

و هویت مدرسه  39/2علمی  تأکیدآموز از و برای ادراک دانش 39/2آموز اد دانشاعتم

 00/2به دست آمد. در این پژوهش نیز ضریب پایایی کلی آن برحسب آلفای کرونباخ  31/2

، 69/2آموز به دست آمد. همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس اعتماد دانش

آمده دستبه 35/2و برای هویت مدرسه  33/2تحصیلی  یدتأکآموز از برای ادراک دانش

 است.
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( ساخته 0225نامه توسط موریس )این پرسش. آموزاننامه خودکارآمدی دانشج( پرسش

نامه شامل: خودکارآمدی خرده پرسش 9سؤال و  01نامه دارای شده است. این پرسش

سؤال(  3مدی هیجانی )سؤال(، خودکارآ 3سؤال(، خودکارآمدی اجتماعی ) 3تحصیلی )

شده است. روایی ای لیکرت از هرگز تا خیلی زیاد تنظیمدرجه 1است که بر اساس طیف 

های ( با استفاده از روش تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه0225نامه توسط موریس )پرسش

رفته رارگق تأییداصلی با چرخش متعامد و نیز همبستگی هر نمره با نمره کل محاسبه و مورد 

است. همچنین وی پایایی این ابزار را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی 

( برای 5969چناری و یوسفی ) گزارش کرد. 33/2تا  31/2ها را کل و انواع خودکارآمدی

نامه استفاده شد که برای تعیین روایی از روش همبستگی هر بعد با نمره کل پرسش

و خودکارآمدی  09/2، خودکارآمدی اجتماعی 96/2 لی ضریبخودکارآمدی تحصی

ای نامه، از روش آلفمنظور محاسبه پایایی این پرسشبه دست آمد. همچنین به 03/2هیجانی 

ابعاد خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی، عاطفی و  کرونباخ استفاده شد که نتایج برای

 به دست آمده است. 61/2و  33/2، 30/2، 06/2خودکارآمدی کل به ترتیب 

ای سؤال چهارگزینه 06نامه این پرسش. (MAQهرمنس ) شرفتیپ زهینامه انگپرسشد( 

. هرمنس برای برآورد روایی آزمون، روش است 559تا  06دارد. دامنه تغییرات نمرات از 

رفت بود. های پیشین درباره انگیزه پیشگرفت که بنیان آن بر پژوهش به کاراعتبار محتوا را 

و به روش آلفای کرونباخ برابر  30/2در گزارش او ضریب پایایی به روش بازآزمایی برابر 

اعالم شده است. برای برآورد پایایی نیز دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی پس از  31/2

دست آمد )گال بورگ به 31/2و  30/2گرفته شد که پایایی به ترتیب  به کارهفته  9گذشت 

آید اگر باال باشد دست میای که از مجموع سؤاالت به(. نمره کل یعنی نمره5939گال، 

. همچنین ستانشانگر انگیزه پیشرفت باال و نمرات پائین بیانگر انگیزه پیشرفت پائین در فرد 

نتایج برای  شد کهنامه، از روش آلفای کرونباخ استفاده منظور محاسبه پایایی این پرسشبه

 دست آمده است.به 69/2آن به مقدار 
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 هایافته

س نامه و سپهای مربوط به روایی سازه، همگرا و واگرای پرسشدر این بخش ابتدا یافته

 گردد.پایایی آن ارائه می

 شود تحلیل عاملینسخه خارجی برای نمونه ایرانی هنجاریابی می کهاینبا توجه به 

لیل بینی علمی مدرسه از تحنامه خوشمنظور روایی سازه پرسشپس بهاولویت دارد.  تأییدی

در پژوهش استفاده شد. در این راستا مقدار  کنندهشرکت 912برای کل  تأییدیعاملی 

بارتلت دست آمد. میزان مجذور کای به 65/2( برابر با KMOبرداری )شاخص کفایت نمونه

معنادار است. بدین ترتیب  p> 225/2سطح در  191زادی بود که با درجه آ 163/0992

 گیری و اجرای تحلیل عاملی قابل توجیه است.کفایت نمونه

 بینی علمی مدرسهنامه خوشپرسش تأییدی. تحلیل عاملی 1جدول 

 میانگین هاگویه ردیف
انحراف 

 استاندارد
ارزش 

T 

 90/1 06/2 0/1 قادر به حل اکثر مشکالت هستند.معلمان  5

 11/1 31/2 1/9 د.را دارن آموزاندانشکه توانایی ایجاد انگیزه در  یقین دارند معلمان 0

9 
وی  الیخیبی به یادگیری نداشته باشد معلمان اعالقهی آموزاگر دانش

 .شوندیم
9/9 65/2 09/1 

 10/1 5 6/0 .هستند موردنظر برای تولید نتایجالزم  یهامهارت لمین فاقدمع 1

 19/1 31/2 9/9 د.یاد بگیر تواندیم یهر فرد 1

 30/1 5 9 تا نحوه یادگیری را بیاموزند. ندیآیم آموزان به مدرسهدانش 9

0 
یادگیری  تواندیماهمیت زندگی خانوادگی به حدی است که 

 را محدود کند. آموزاندانش
1/9 62/2 99/1 

 03/9 60/2 1/9 .شوندیمتشویق  آموزان برای یادگیریدانش 3

6 
 انضباطی مسائلالزم برای مقابله با  یهامهارت فاقد معلمان

 هستند. آموزاندانش
1/9 69/2 10/1 

52 
 آموزان یادکه دانش دهدیمی یادگیری اطمینان هافرصت یسازفراهم

 خواهند گرفت.
1/9 61/2 59/1 

55 
آموزان شدانبنابراین  است ترسختدر این مدرسه  پیشرفت تحصیلی

 آن هستند. نگران
1/9 03/2 09/9 
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 میانگین هاگویه ردیف
انحراف 

 استاندارد
ارزش 

T 

50 
پیشرفت تحصیلی سوءاستفاده از الکل و مواد مخدر در جامعه 

 را دشوار کرده است آموزاندانش
1/9 09/2 31/1 

 39/1 35/2 1/9 آموزاندانشبه  اعتماد معلمان 59

 61/9 69/2 6/9 به والدینمعلمان  اعتماد 51

 00/9 33/2 1/9 از همدیگر آموزاندانشمراقبت  میزان 51

 33/1 31/2 3/9 قابلیت اعتماد به تعهدات والدین 59

 63/0 31/2 6/9 کارشان به آموزاندانش متکی بودن 50

 16/1 60/2 9/9 حمایت والدین کنند. روی توانندیمعلمان م 53

 99/1 5 1/9 یادگیرندگان با کفایتی هستند. آموزاندانش 56

 10/9 31/2 9/9 .دهندیمانجام  خوبیبهاکثر والدین کارشان را  02

 96/1 33/2 1/9 ، صحت دارد.ندیگویموالدین  آنچه 05

 30/1 01/2 9 هستند.مرموز  افرادی آموزاندانش 00

 61/2 91/2 6/9 .کندیمتعیین  ا برای عملکردباالیی ر معیارهایمدرسه  09

 11/1 01/2 9/9 .گذارندیمبرای گرفتن نمره خوب به هم احترام آموزان دانش 01

 10/9 31/2 6/9 .دهندیمبرای گرفتن نمره خوب کار جبرانی انجام  آموزاندانش 01

 96/1 31/2 1/9 .استو پذیرش مدرسه  موردقبولپیشرفت تحصیلی  09

 30/1 33/2 3/9 کارهای قبلی خود را بهبود بخشند. کنندیمسعی  آموزاندانش 00

 06/1 69/2 9/9 .استمنظم  کامالًآموزشی  محیط 03

06 
 دست ،شدهنییتع آموزشی از پیش اهداف به توانندیم آموزاندانش

 .یابد
0/9 66/2 36/9 

 51/0 31/2 3/9 را دارند. توانایی الزم برای رسیدن به اهداف آموزشیآموزان دانش 92

ه را بینی علمی مدرسنامه خوشپرسش تأییدینتایج مربوط به تحلیل عاملی  5جدول 

بنابراین، با ؛ است 51/0تا  61/2 ینب tو ارزش  0/1تا  6/0ها بین دهد. میانگین سؤالنشان می

 ها در دامنه مناسبی قرار دارند.، سؤالtتوجه به میانگین و ارزش 

 بینی علمی مدرسهمقیاس خوش تأییدیهای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی . شاخص2جدول 

 χ2/df GFI IFI TLI CFI RMSEA های برازش مدلآماره
 <χ2/df, P> 21/2 >62/2 >62/2 >62/2 >62/2 23/2 شاخص

 P= 225/2 65/2 60/2 62/2 65/2 29/2,32/5 بینی علمی مدرسهمدل خوش
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دار معنی 39با درجه آزادی  (χ2= 32/5، آماره آزمون کای دو )0بنا به اطالعات جدول 

 استانداردشده( و یا مقیاس RMSEAی تقریب )جذر خطابود؛ مقدار  225/2در سطح 

( و یا شاخص برازش هنجار نشده TLI؛ شاخص تاکر لویز )29/2آزمون کای دو، برابر با 

(NNFI برابر با )62/2( ؛ شاخص نیکویی برازشGFI )65/2 ؛ شاخص برازش تطبیقی

(CFI )65/2 ( و شاخص برازش فزایندهIFI )60/2 دست آمد.به 

 بینی علمی مدرسهسازه خوش تأییدی. مدل تحلیل عاملی 1شکل 

 دار هستند.آماری معنی ازنظر استانداردشدههای رگرسیون ، تمامی وزن5بنا بر شکل 

 دهندهاننش شدهیگردآورهای روی دادهدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی بر نتایج به

 بینی علمی مدرسه بود.عامل در مقیاس خوش 9وجود 

 های اصلیها در تحلیل مؤلفه. مقادیر ویژه و درصد واریانس مؤلفه3جدول 

 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقادیر ویژه اهمؤلفه

5 30/9 65/00 65/00 

0 91/9 50/05 26/11 

9 06/1 92/56 96/99 
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هایی است که از اجرای تحلیل ، نشانگر مقادیر ویژه و درصد واریانس مؤلفه9جدول 

 درمجموعو  اندآمدهدستبهبینی علمی مدرسه نامه خوشسؤال پرسش 92های اصلی بر مؤلفه

 عامل پوشش داده شد. 9درصد از واریانس کل این مقیاس توسط این  99حدود 

 بینی علمی مدرسهنامه خوشعاملی پرسش. ماتریس ساختار 4جدول 

 یعلم تأکید آموزان و والدیناعتماد به دانش خودکارآمدی جمعی سؤال

50 31/2   

56 31/2   

53 35/2   

59 32/2   

51 32/2   

52 03/2   

51 09/2   

50 01/2   

59 09/2   

55 05/2   

6 96/2   

02 90/2   

06  39/2  

01  32/2  

00  32/2  

09  06/2  

09  03/2  

03  03/2  

05  00/2  

01  09/2  

92  05/2  

00  90/2  

0   65/2 

5   33/2 

1   30/2 
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 یعلم تأکید آموزان و والدیناعتماد به دانش خودکارآمدی جمعی سؤال

9   39/2 

3   31/2 

9   35/2 

0   03/2 

1   00/2 

گانه را به ترتیب صعودی نشان های هر یک از عوامل سه، بارهای عاملی پرسش1جدول 

کند نیز نشان داد را پیشنهاد می هاعاملکه تعداد تقریبی  0دهد. آزمون اسکری، شکل می

توان دریافت که سهم عامل یکم در است. از این نمودار می استخراجقابلکه سه عامل 

 متفاوت است. هاعاملگیر و با سهم بقیه واریانس کل متغیرها چشم

 لمی مدرسهبینی عمقیاس خوش هایعاملاسکری  .2شکل 

 بینی علمی مدرسه نامه خوش. ماتریس همبستگی میان کل پرسش5جدول 

 های مربوطهنامهو پاره پرسش

 علمی تأکید 
خودکارآمدی 

 جمعی

 اعتماد به والدین

 آموزانو دانش 

بینی خوش

 علمی مدرسه

 - - - - علمی تأکید

 - - - 219/2 خودکارآمدی جمعی

 - - 510/2** 291/2 آموزاناعتماد به والدین و دانش

 - 915/2** 099/2** 115/2** بینی علمی مدرسهخوش

 25/2داری در سطح یعنی معنی**
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ه بینی علمی مدرسنامه خوشنیز ضریب همبستگی عوامل موجود در پرسش 1در جدول 

 با یکدیگر و نمره کل نشان داده شده است.

 ردازد.پها( خود میبا سؤاالت )شاخصبستگی هر سازه هممیزان روایی همگرا به بررسی 

 پژوهش. نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان 6جدول 

حداکثر واریانس  متغیرهای پنهان

 (MSVمشترک )

MSV<AVE 

متوسط واریانس 

 (ASVمشترک )

ASV<AVE 

میانگین واریانس 

استخراجی 

(AVE >0/05) 

 02/2 03/2 19/2 علمی تأکید

 19/2 95/2 19/2 جمعیخودکارآمدی 

 13/2 90/2 15/2 آموزاناعتماد به والدین و دانش

 95/2 91/2 11/2 بینی علمی مدرسهخوش

 09/2 19/2 19/2 آموزاعتماد دانش

 09/2 99/2 03/2 تحصیلی تأکیدآموز از ادراک دانش

 91/2 91/2 95/2 هویت مدرسه

 05/2 00/2 10/2 آموزبینی علمی دانشخوش

 03/2 91/2 11/2 تحصیلی خودکارآمدی

 01/2 90/2 15/2 اجتماعی خودکارآمدی

 02/2 06/2 99/2 هیجانی خودکارآمدی

 01/2 91/2 93/2 آموزاندانش خودکارآمدی

 30/2 95/2 13/2 شرفتیپ زهیانگ

این معیار  9های جدول است و مطابق با یافته AVE ،1/2 5با توجه به اینکه مقدار مناسب

مناسب بودن روایی  درنتیجهاند، کردهدر مورد متغیرهای پنهان مقدار مناسبی را اتخاذ 

 شود.می تأییدعلمی مدرسه  بینیخوشنامه همگرای پرسش

الکر یا همان  -گیری مدل از معیار فورنرجهت بررسی روایی واگرایی بخش اندازه

، حداکثر مقدار واریانس مشترک و مقدار مقادیر ریشه دوم متوسط واریانس استخراج شده

ای ازهکند زمانی سالکر بیان می -متوسط واریانس مشترک استفاده گردید. معیار فورنر

                                                           
1. convergent validity 
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روایی واگرا دارد که ریشه دوم مقدار متوسط واریانس استخراج شده هر یک از متغیرهای 

معیارهای  اسبر اسباشد.  تربزرگاش با سایر متغیرهای پنهان پنهان باید از مقدار همبستگی

حداکثر مقدار واریانس مشترک و مقدار متوسط واریانس مشترک زمانی یک سازه از روایی 

واگرا برخوردار است که مقدار حداکثر واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک از 

ای همقدار متوسط واریانس استخراج شده کمتر باشد. نتایج بررسی روایی واگرای سازه

 شده است. گزارش 0جدول هش در پژو

علمی، خودکارآمدی جمعی، اعتماد به  تأکیدمتغیرهای پنهان  . نتایج بررسی روایی واگرایی7جدول 

ز، آموبینی دانشتحصیلی، هویت مدرسه، خوش تأکیدآموز، بینی مدرسه، اعتماد دانشوالدین، خوش

آموزان و هیجانی، خودکارآمدی دانشخودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی 

 انگیزه پیشرفت تحصیلی
 ماتریس همبستگی متغیرهای پنهان

             39/2 علمی تأکید

خودکارآمدی 

 جمعی
90/2 01/2            

           09/2 99/2 19/2 اعتماد به والدین

          03/2 91/2 91/2 02/2 بینی مدرسهخوش

         31/2 10/2 12/2 19/2 15/2 آموزاعتماد دانش

        30/2 19/2 95/2 13/2 10/2 13/2 تحصیلی تأکید

       32/2 91/2 11/2 95/2 19/2 19/2 11/2 هویت مدرسه

 بینی خوش

 آموزدانش
19/2 10/2 90/2 93/2 30/2 39/2 01/2 31/2      

خودکارآمدی 

 تحصیلی
92/2 00/2 00/2 90/2 00/2 92/2 91/2 13/2 33/2     

خودکارآمدی 

 اجتماعی
96/2 16/2 19/2 13/2 95/2 99/2 01/2 99/2 11/2 39/2    

خودکارآمدی 

 هیجانی
19/2 11/2 19/2 11/2 90/2 11/2 06/2 10/2 91/2 16/2 39/2   

خودکارآمدی 

 آموزاندانش
01/2 03/2 01/2 92/2 09/2 91/2 96/2 90/2 11/2 91/2 11/2 39/2  

 69/2 12/2 11/2 12/2 19/2 13/2 10/2 19/2 12/2 15/2 11/2 10/2 93/2 تشرفیپ زهیانگ
 (𝐴𝑉𝐸√قطر اصلی ریشه دوم متوسط واریانس استخراج شده )**
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دهد، ریشه دوم متوسط واریانس استخراج شده نیز نشان می 0گونه که نتایج جدول همان

ز ا تربزرگمتغیرهای پنهان که در قطر اصلی ماتریس همبستگی قرار دارند همگی 

حداکثر  دست آمده ازبستگی متغیرهای پنهان با همدیگر هستند. همچنین مقادیر بههمآنمیز

متوسط ( همگی از مقدار 9واریانس مشترک و متوسط واریانس مشترک در جدول )

یز های پژوهش از روایی واگرایی الزم نباشند، بنابراین سازهواریانس استخراج شده کمتر می

 .هستندبرخوردار 

، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، پژوهشگیری مدل اندازه 1منظور بررسی پایاییبه

 پردازیم.می 0ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

 . ضرایب مسیر مدل3شکل 

                                                           
1. reliability 
2. composite reliability 



 1326 پاییز، 92، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 41

. در شکل فوق تمامی است 1/2مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 

بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار  1/2اعداد ضرایب بارهای عاملی سؤاالت از 

 دارد.

، بعد از سنجش بارهای عاملی سؤاالت، نوبت PLSها در مطابق با الگوریتم تحلیل داده

یج آن در جدول که نتا رسدضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی میبه محاسبه و گزارش 

 آمده است. 3

 پژوهش. نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان 8جدول 

 متغیرهای پنهان
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha>0.7) 

 یضریب پایایی ترکیب

(CR>0.7) 

 36/2 39/2 علمی تأکید

 65/2 31/2 جمعیخودکارآمدی 

 30/2 35/2 اعتماد به والدین

 36/2 31/2 بینی مدرسهخوش

 69/2 69/2 آموزاعتماد دانش

 60/2 33/2 تحصیلی تأکید

 33/2 35/2 هویت مدرسه

 31/2 00/2 آموزبینی دانشخوش

 03/2 06/2 خودکارآمدی تحصیلی

 61/2 30/2 خودکارآمدی اجتماعی

 36/2 33/2 خودکارآمدی هیجانی

 69/2 61/2 آموزانخودکارآمدی دانش

 31/2 69/2 شرفتیپ زهیانگ

است و مطابق  0/2با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی 

اند؛ ردهکهای جدول فوق این معیارها در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاذ با یافته

 نمود. تأییدتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را می
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 گیریبحث و نتیجه

ینی بنامه خوشو نیز هنجار پرسش سنجیروانپژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات 

( با توجه به فرهنگ ایرانی انجام شد. نتایج 0223علمی مدرسه )تارتر و وولفولک هوی،

آموزان ایرانی پایایی و همسانی درونی جامعه دانشنامه در پژوهش نشان داد که این پرسش

عاد قرار گرفت. اب تأییدآن نیز در این فرهنگ مورد  سنجیروانهای مقبولی دارد و مشخصه

و همس هاپژوهشهای دیگر بینی علمی مدرسه با یافتهنامه خوشدست آمده در پرسشبه

کنند که وقتی معلمان محیطی ان میبی (0226) 5آدامز، فورسیس و میچل مثالعنوانبه. است

آموزان فرصت بیشتری برای یادگیری آورند احتماالً دانشسرشار از اعتماد را به وجود می

 راهمفی شاگردانشان برای بروز عالیق در محیطی مثبت از اشتباهات خود دارند و انگیزه

های وولفولک همچنین بر اساس یافته .کندافزایش پیدا می هاآنبینی شود؛ لذا خوشمی

آموزان زمان کمتری را در مدرسه هستند، معلمان اثربخش که دانشرغم این( علی0252)

در  آموزانکنند تا زمان دانشهای یادگیری میطور فعال درگیر فعالیتآموزان را بهدانش

دهند. احساس کارآمدی علمی را رشد می تأکیدمدرسه را پربار کنند؛ لذا ادراک شاگرد از 

 9؛ رس5639، 0آموز ارتباط دارد )اشتون و وبمعلم در مدرسه همواره با موفقیت دانش

کنند ( بیان می0250اوالدایو ) در این راستا .(0229، 1؛ وولفوک هوی، دیویس و پیپ5660

او  ،ان مؤثر باشدآموزدانشتواند بر یادگیری که اگر معلم اعتقاد داشته باشد که او می

کند و در برابر مشکالت های بیشتری را اعمال میای از انتظارات و تالشمجموعه

کنند و آموزان نسبت به مدرسه احساس هویت میکند و دانشپذیر عمل میانعطاف

 کند.رشد می هاآنبینی خوش

ی بینی کننده خودکارآمدعلمی مدرسه پیش بینیخوشها نشان داد که همچنین یافته

بینی علمی مدرسه و ان است و با توجه به اینکه همبستگی بین خوشآموزدانش

 ی باالتر درنمرهآموزان با آموز مثبت و معنادار است؛ بنابراین دانشخودکارآمدی دانش

                                                           
1. Adams, Forsyth & Mitchel 
2. Ashton & Webb 
3. Ross 
4. Woolfolk Hoy, Davis, & Pape 
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د. این کننیمآموز کسب بینی علمی دانشینی علمی مدرسه نمره باالتری در خوشبخوش

، 0؛ سزگین و اردوگان0251؛ صالحی و همکاران، 0259، 5نهای )تان و تایافته با پژوهش

( 0252؛ وولفولک، 0226های )هوی و هوی، ( همسو است. در این راستا نتایج پژوهش0251

نشان داد که بین کارآمدی مدرسه و معلم با آموزش مؤثر و مدیریت فعال کالس درس و 

( 0222) 9رد؛ همچنین گداردی مثبتی وجود داآموز رابطهموفقیت و خودکارآمدی دانش

یافتنی را برای علمی باال معلمان اهداف دست تأکیدای با کند که در مدرسهبیان می

باور دارند، محیط یادگیری جدی  هاآنگیرند و به توانمندی آموزانشان در نظر میدانش

ر وهای خودباآموزان است و شاگردان به تواناییدانش موردتوجهاست و موفقیت علمی 

آموز و اثر آن بر ( درباره اعتماد به والدین و دانش0223هوی و همکاران ) همچنین دارند.

کنند که سطوح کارآمدی مدرسه و اعتماد به والدین و آموز بیان میخودکارآمدی دانش

 ان است.آموزدانشهای ی باور به تواناییدهندهآموز نشاندانش

بینی علمی مدرسه در نامه خوشاد که پرسش( نشان د0223پژوهش هوی و همکاران )

فای ان ضریب آلپژوهشگرآموزان از پایایی و روایی مقبولی برخوردار است. این میان دانش

تا  91/2آموزان بین های آن را در میان دانشنامهنامه مذکور و خرده پرسشکرونباخ پرسش

همسانی  ردیگبیانبههای پژوهش حاضر بسیار نزدیک است اند که با یافتهگزارش داده 61/2

های آن برحسب نامهبینی علمی مدرسه و زیر پرسشنامه خوشهای پرسشدرونی ماده

 0/2ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی محاسبه شد که همه مقادیر حاصله باالی 

 پایایی دارد. تأییددست آمد که این نشان از به

به  بتداا، بنابراین شودنسخه خارجی برای نمونه ایرانی هنجاریابی می کهاینه به با توج

ج بینی علمی مدرسه در ایران پرداختیم. نتاینامه خوشپرسش تأییدیبررسی تحلیل عاملی 

 نامه از تحلیل عاملی مناسبی برخوردار است بعد به بررسینشان داد که پرسش آمدهدست به

ای هبینی علمی مدرسه با روش تحلیل مؤلفهنامه خوشروایی سازه پرسشنتایج مربوط به 

درصد واریانس  99کرد. این سه عامل توانستند  تأییداصلی پرداختیم که وجود سه عامل را 
                                                           

1. Tan   & Tan 
2. Sezgin & Erdogan 
3. Goddard 
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بودند و عامل اول که  92/2کل را تبیین کنند. تمامی سؤاالت دارای بار عاملی باالی 

بینی نامه خوشدرصد از تغییرات پرسش 65/00 یتنهایبهخودکارآمدی جمعی نام گرفت 

امه میان ناست که به دلیل هنجاریابی این پرسش به ذکرعلمی مدرسه را تبیین نمود. الزم 

ن های آها و تعداد مادهنامهگذاری خرده پرسشآموزان ایرانی ما شاهد تغییراتی در نامدانش

، ستافرهنگی میان دو نمونه ایرانی و خارجی  هایتفاوتهستیم که این امر به علت وجود 

ها در نمونه ایرانی به دلیل داشتن بار عاملی ضعیف حذف شدند که در حقیقت برخی ماده

 9سؤال و  92بینی علمی مدرسه شامل نامه خوشتحلیل عاملی، پرسش بر اساس درنهایت

های درسه روی فعالیتعلمی: به میزان اهمیتی که م تأکیدو شامل: الف(  استنامه پرسش

صیلی ان برای پیشرفت تحآموزدانششود. در این مدارس دهد گفته میتحصیلی و فکری می

مکاری های علمی باالتر با یکدیگر هکنند و برای دستیابی به درجهبیشتر سخت تالش می

گذارند. ب( خودکارآمدی جمعی مدرسه: قضاوتی از کنند و به یکدیگر احترام میمی

که نیازمند  هایی است توسط معلمانشده و اجرای فعالیترآمدی سازماندهیخودکا

 و والدین به مدرسه: تمایل انآموزدانشان است. ج( اعتماد آموزدانشاثرگذاری مثبت روی 

 برای هاآن چراکه دارد؛ اشاره انآموزدانش و والدین قبال در بودن حساس به مدرسه اعضای

 نامهپرسش توسط مدرسه به اعتماد. دارند نفساعتمادبه بودن، باز و صداقت نیت، حسن

 (.0220شود )اسمیت و هوی، می سنجیده چندگانه اعتماد

اینکه  با توجه به بینی علمی مدرسه،نامه خوشمنظور بررسی روایی همگرایی پرسشبه

 نامهمناسب بودن روایی همگرای پرسش درنتیجهدست آمد، به 1/2 ، بیشتر ازAVEمقدار 

الکر یا همان مقادیر ریشه دوم  -جهت بررسی روایی واگرایی از معیار فورنرشد.  تأیید

متوسط واریانس استخراج شده، حداکثر مقدار واریانس مشترک و مقدار متوسط واریانس 

ریشه دوم متوسط واریانس استخراج شده متغیرهای پنهان که در  مشترک استفاده گردید.

رهای پنهان بستگی متغیهمآناز میز تربزرگقطر اصلی ماتریس همبستگی قرار دارند همگی 

دست آمده از حداکثر واریانس مشترک و دست آمد و همچنین مقادیر بهبا همدیگر به

ست دانس استخراج شده کمتر بهمتوسط واریانس مشترک همگی از مقدار متوسط واری

بینی علمی مدرسه از روایی نامه خوشهای پرسشسازه کهدست آمد چنین به روازاینآمدند 
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ار بین دباشند. نتایج پژوهش نشانگر همبستگی مثبت و معنیواگرایی الزم نیز برخوردار می

آموز و شلمی دانبینی عبینی علمی مدرسه و انگیزش پیشرفت، خوشنامه خوشنمره پرسش

امه ننتایج این پژوهش بیانگر این است که پرسش یطورکلبه. استآموز خودکارآمدی دانش

ولی مقب سنجیروانآموزان ایرانی دارای خصوصیات بینی علمی مدرسه در میان دانشخوش

لمی بینی ععنوان ابزاری معتبر برای سنجش خوشتوانند از آن بهان میپژوهشگراست و 

 آموزان استفاده کنند.مدرسه در دانش

عی س هرچنداشاره کرد که  مسئلههای پژوهش حاضر باید به این در خصوص محدودیت

آموزان مقطع دبیرستان در سطح شهر اردبیل استفاده شود، شده از نمونه معرف جمعیت دانش

تایج تعمیم ن ولی امکان دارد که این نمونه معرف کل جامعه اردبیل و کل کشور نباشد لذا

ها متفاوت های بعدی با نمونهشود پژوهشبنابراین توصیه می؛ آن باید بااحتیاط صورت گیرد

 آموزان انجام گیرد.و جمعیت بیشتری از دانش

 منابع

دی. . ترجمه: یحیی سید محمنظریه و کاربست –تربیتی  شناسیروان(. 5936. )یرأاسالوین، 

 تهران: روان.

 مختلف هایگونه در نوجوانان خودکارآمدی (. ابعاد5969یوسفی، فریده. )چناری، سمیرا؛ 
 هایمدل و هاروش نشریه خانواده، محتوای و فرآیند نگر بافت مدل در خانواده

 .01-5 ،(53)1 ،شناختیروان

بینی علمی بینی سبک تدریس از طریق ادراک از خوشپیش. (5960. )مریم زاده،حسن

 یرجند،ب دانشگاه. ریزی درسیبرنامه ارشد کارشناسی نامهپایان .آموزاندانشدبیران و 

 .شناسیروان و تربیتی علوم دانشکده

 ه،بادل شعوری بیدگلی، علیرضا؛ احمد؛ سید حمید؛ بطحایی، روحی، قنبر؛ آسایش،

و انگیزه تحصیلی در بین  خودکارآمدیارتباط (. 5960حسین. ) رحمانی، محمدتقی؛
مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  گروهی از دانشجویان علوم پزشکی.

 .15-5،11(3، )یزد



 65 / ... مدرسه و یعلم بینیخوش نامهپرسش یسنجروان هاییژگیو

 .سمت تهران: .تربیتی شناسیروان .(5930) پروین. کدیور،

تحقیق کمّی و کیفی در  هایروش( 5939گال، مردیت؛ بورگ، والتر؛ و گال، جویس. )
 . ترجمه احمد نصر و دیگران. تهران: سمت. شناسیروانعلوم تربیتی و 

قم: تربیتی. و علوم شناسیروانشناسی پژوهش در روش .(5933آبادی، حسین )لطف

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Adams, C.M., Forsyth, P.B. & Mitchell, R.M. (2009). The formation of 

parent-school trust: A multilevel analysis. Educational Administration 

Quarterly. 45(1), 4-33. 

Ashton, P. T., & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of 

efficacy and student achievement. New York: Longman. 

Bandura, A. (1993). Perceived Self- Efficacy in cognitive development and 

Functioning. Educational Psychologist, 28(1), 14-117. 

Coleman, J. S., Campbell, E. Q., Hobson, C. J., McPartland, J., Mood, A. M., 

Weinfeld, F. D., et al. (1977). Equality of educational opportunity. 

Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

Goddard, R. G. (2000). The education of looked after children, Child & 

Family Social Work, 5(1), 79-86. 

Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (2009). Instructional leadership: A research-based 

guide to learning in schools 3rd edition. Boston: Allyn and Bacon. 

Hoy, W. K., & Smith, P. A. (2007). Influence: A key to successful leadership. 

The International Journal of Educational Management, 21, 172–176. 

Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Woolfolk Hoy, A. (2008). Academic optimism of 

schools: A force for student achievement. American Educational 

Research Journal, 43(3) 425-446. 

Messick, P. P. (2012). Examining relationships among enabling school 

structures, academic optimism and organizational citizenship 

behaviors (Doctoral dissertation, Auburn University). 

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self- efficacy in youths. 

Journal of Psychology and Behavioral Assessment, 23(3), 145-149. 

Oladayo, O. T. (2012). Achieving Psycho-Social Adjustment of Students with 

Special Needs Through Inclusive Education. Nigerian Journal of 

Empirical Studies in Psychology and Education (NJESPE), 1(13), 179-

188. 

Pajares, F. (1996). Self-Efficacy Beliefs and Mathematical Problem-Solving 

of Gifted Student Contemporary. Contemporary Educational 

Psychology, 21(4):325–344. 

Pool, L. D., & Qualter, P. (2012). Improving emotional intelligence and 

emotional self-efficacy through a teaching intervention for university 

students. Learning and Individual Differences, 22(3), 306-312. 



 1326 پاییز، 92، شمارة سال هشتمگیری تربیتی، / فصلنامة اندازه 46

Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student 

achievement. Canadian Journal of Education, 17(1), 51–65. 

Salehi, M., Abdollai, M., Abolfazli,E., & Taghvaei,E .(2014). Study the 

Relationship between Academic Optimism of Teachers and Their 

Efficacy. International Journal of Management and Humanity 

Sciences, 3 (9), 2985-2989. 

Sezgin, F,. Erdogan, O. (2015). Academic Optimism, Hope and Zest for Work 

as Predictors of Teacher Self-efficacy and Perceived Success, 

Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1): 7-19. 

Tan, c,. Tan, L, S. (2013). The Role of Optimism, Self-Esteem, Academic 

Self-Efficacy and Gender in High-Ability Students, The Asia-Pacific 

Education Researcher, 3 (23), 621–633. 

Woolfolk Hoy, A., Davis, H., & Pape, S. (2006). Teachers’ knowledge, 

beliefs, and thinking. In P. A. Alexander & P. H, Winne (Eds.), 

Handbook of educational psychology (2nd ed., pp. 715-737). Mahwah, 

NJ:Erlbaum. 

Woolfolk, A. (2012). Educational psychology (11th ed.). Columbus, OH, 

Pearson: Merrill. 
 

 




