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 چکیده

شبببتا  ی آموزان برای ورود به مراحل بعدی زندگی، کسبببر ابببرمایه روان یکی از نیازهای حیاتی دانش 

ای که ورود آنان را به اج ماع اازمانی و دانشگاهی تسهیل کتد. با توجه تحصبییی در مدرابه ااتس ارمایه  

های آموزشببی و ندود یا ابرار روا و پایا برای شببتا  ی در حی ه تحصببییی و محی به اهمیت اببرمایه روان

متظور ارائه مس تدات بهابتشش آن در دوران دبیراب ان، پهوهش حا بر در راا ای پر کردن  و موجود و    

شبببتا  ی تحصبببییی انشا. گرفت. این مقیاس بر روی  مربوط به تعیین روایی و پایایی مقیاس ابببرمایه روان

گیری نفر به روش نمونه 067های اول و دو. م واب ه شبهراب ان متوجان اجرا شد. تعداد    آموزان دورهدانش

پااخ دادند. برای بررای روایی و تعیین اا  ار  ای ان خاب شبدند و به ابالا ت پرابشبتامه    تصبادفی مرحیه 

عامیی پرابشتامه از تحییل عامل تیییدی مرتده اول و دو. اا فاده شد. ن ای  نشان داد در تحییل عامل تیییدی  

هر چهار عامل لحاظ شبببده بر ااببباس مدانی نظری مورد تییید ررار گرفت. روایی م کی از حریب محاابببده  

بخش بود. با اا فاده از ( بررای شد و ر ایت0770شتا  ی لوتانر )امه ارمایه روانهمدس گی با نمره پراشت

حاصل شدس بتابراین  80/7 بریر آلفای کروندا  پایایی پرابشبتامه بررای شد و  ریر پایایی کل برابر با    

 شتا  ی تحصییی از آن بهره برد.های مربوط به ارمایه روانتوان در پهوهشمی
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 مقدمه
 گرا، رف ار، اعمال وعتوان یکی از مداحث مهم روانشببتااببی م دت شببتا  ی بهاببرمایه روان

عتوان یا حالت ( و به0770، 4افکبار اک سبببابی و رباببل پرورش را شبببامبل شبببده )لوتانر     

تر ی م یوباوی و عی ر احسااات و شرای  زندگی انسان بهشبتا  ی م دت برای تییی روان

اازد شتا  ی که افراد را رادر میدر هر گروه و شرای  اتی معرفی شده اات. ارمایه روان

( 0برانگیر ) ودکارآمدینفس برای ت ش و موفقیت در وظایف چالشببا داشببب ن اع مادبه 

(، پایدتدی به 3بیتیحال و آیتده ) وشپیش بروند، ایشاد صببفت م دت در مورد موفقیت در 

( برای دا یابی به موفقیت و درنهایت 1اهداف در مورع لرو.، هدایت مسیرها به اهداف )امید

حفظ مقاومت و ابببرابببخ ی در زمان ررارگیری در معرت مشبببک ت و ح ی فراتر از آن  

بُعدس  (. این چهار0740، 6شببود )لوتانر و یواببف( مشببخم می5آوریکسببر موفقیت )تاب

 شبببتا  ی راهای ابببرمایه روانآوری که ماللفهبیتی و تابیعتی  ودکارآمدی، امید،  وش

نگری در مورد موفقیت در حال و آیتده، پش کار و امیدواری دهتدس موجر م دتتشکیل می

ها، احمیتان از کارآمدی و توانایی و ت ش در مورد اهبداف و موفقیبت در داببب یبابی به آن   

مورد  پذیری درها و انع افبرانگیر، موفقیبت در داببب یبابی به آن  ف چبالش  ود در تکبالی 

های کسبببر موفقیت، رشبببد و شبببکوفایی )پ رابببون، بال ازار، های بر ورد با امور و راهراه

 شوند.( افراد می0779، 0والدمن و تاچر

شببوند و یا اببازه ابب ب با  به نا.  شببتا  ی باهم ترکیر میهای اببرمایه روانماللفه

عتوان یا اازه کیی، شبتا  ی به آورند. ابرمایه روان شبتا  ی را به وجود می ابرمایه روان 

آوری ااببت بیتی و تابی اجرا شببامل امیدواری،  ودکارآمدی،  وشمرکر از مشموعه

یار زمان موردتوجه ررار گیرند، تیثیر بسببحور همها بهاین ماللفهکه ور ی برآیتد تما. حوریبه

                                                 
1. Luthans 

2. self-efficacy 

3. optimism 

4. hope 

5. resilience 

6.Youssef 

7. Peterson, Balthazard, Waldman & Thatcher 
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انر، یواف گیرند )لوتحور مشرا موردتوجه ررار بیش ری بر عمیکرد فرد دارند تا زمانی که به

روی  0افراییشبببتا  ی تیثیر همهبای ابببرمایه روان (. بر این ااببباس، ماللفبه 0770، 4و اولیو

 یکدیگر دارند.

عتوان شبببتا  ی بهشبببده در زمیته ابببرمایه روان و تحقیقات انشا.رویکردهبای نظری  

( برای توصببیف عمیکرد 0770ای جدید در رف ار اببازمانی م دت نگر توابب  لوتانر )اببازه

عتوان یا اازه محوری و هم یا ها از این اازه بهمتابع اازمانی جریان پیدا کرد. پهوهش

(. با 0747، لوتانر و یوابببف، 3)آووی کتدابببازه چتدبعدی در دانش ابببازمانی حمایت می

های مخ یف مورد م العه ررار دهتد اند که این م ییر را در حوزهایتکبه محققبان ت ش کرده  

های ابببتی م فاوت بررابببی کتتد، به لحاظ کاربردی  و کاربردهای مخ یف آن را در گروه

های ان حوزه(، از پهوهشبببگر0770کبه لوتبانر و همکباران )   حوری وهبایی وجود دارد ببه  

ها اند. پهوهششبببتا  ی کردههایی در مورد ابببرمایه رواندیگر، دعوت ببه انشبا. پهوهش  

درباره این م ییر رو به افرایش اابببت، اما بخش اعظم ادبیات پهوهشبببی تاکتون به بررابببی 

فضل، یاف ه ااببت )اشبتا  ی در بررگسبا ن و رف ار ابازمانی م دت ا  صببا    ابرمایه روان 

های مورد م العه (. بر ی از شواهد حاکی از آن اات که حوزه0741، 1ع ا مالیا نشما و

 هایکتتد، حوزهشبببتا  ی اشببباره می های ابببرمایه روانبه ابعاد مخ یفی از هریا از ماللفه

، 9و آل ونسبببوی 0،0779س الیاس4880، 6)بتدورا 5تحصبببییی نظیر  ودکبارآمدی تحصبببییی  

 40بیتی تحصبببییی(،  وش44،0771س مااببب ن4077، 47)مارتین 8آوری تحصبببییی(، تاب0747

                                                 
1. Luthans, Youssef & Avolio 
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س 0770، 3)اابببتایدر و همکاران 0( و امید تحصبببییی0776، 4)هوی، تارتر و ولفوولا هوی

عتوان توان بببه( را می0743، 1س لوی، ایتبباو، زیو، راابببکببایتببد و مببارگبباریببت0776پکران، 

ها و ی هادغا. این حهای برجسب ه م العه  احرنشبان کرد. با توجه به این، شاید ب وان با   زمیته

ر ها در ارتداط با یکدیگر و با در نظمتابع در حوزه تحصبببییی، چگونگی عمیکرد این ابببازه

موردپهوهش رراردادس با  5شببتا  ی تحصببیییعتوان اببرمایه روانها، بهگرف ن مشبب رکات آن

لفه الشتا  ی تحصییی از چهار متوان گفت ابازه ارمایه روان توجه به آنچه بیان شبد آیا می 

ی تشکیل آوری تحصییبیتی تحصبییی، امید تحصییی و تاب  ودکارآمدی تحصبییی،  وش 

 ای اات که باید مورد پهوهش و اتشش ررار گیرد.شود؟ این مسئیهمی

شببتا  ی تحصببییی  ودکارآمدی تحصببییی ااببت.    های اببرمایه روانیکی از ماللفه

رد ریان انشا. تکییف و باورهای فشبتا  ی که شامل توانایی ان داری فرد در ج مفهومی روان

عتوان یا الگوی رف اری بررگ اابببتس احمیتان و هایش بهها و ن ای  ت شدرباره توانایی

رد مالثر ها و عمیکها، فعالیتهای  ود در کت رل افکار، احسبباس باور فرد نسببدت به توانایی

 .(6،0770زا اات )کاپرارا، ریگالیا و ااکابینهای اا رسدر مورعیت

دومین ماللفه امید تحصببییی ااببت که مشببابه با  ودکارآمدی تحصببییی نوعی باور یا   

واابب ه آن فرد ان ظار دارد در ارتداط با تحصببیل  ود به ان ظار تحصببییی ااببت. باوری که به

(. امید تحصییی احساس رادر بودن در جهت 0743ن ای  م د ی دات یابد )لوی و همکاران، 

یابی به اهداف تحصبببییی اابببت )ابببامانی و  فقیت برای دابببتیباف ن یبا ایشاد مسبببیر مو  

 (.0744اهرابی،

شبببتا  ی تحصبببییی اابببت که با  بیتی تحصبببییی ابببومین ماللفه ابببرمایه روان  وش

نیر م رح شبببده اابببت این ماللفه به تمای ت   0بیتی آموزشبببی یا عیمیهبای  وش عدبارت 

                                                 
1. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy 

2. academic hopefulness 

3. Snyder 

4. Levi, Einav, Ziv, Raskind & Margalit 

5. academic psychological capital 

6. Caprara, Regalia & Scabini 
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شود بیکه وط نمیشبخصبی یا فرد، نگرش عمومی، داش ن حس م دت نسدت به آیتده مرب  

تواند عمیکرد  وبی در  با  آموزش و یادگیری اابببت و باور فرد به این اابببت که می  

بیتی تحصییی هم (.  وش0776حوزه تحصبیل داشب ه باشبد )هوی، تارتر و وولفیا هوی،    

م ییری جمعی و هم فردیس شببامل ابعاد شببتا  ی، عاحفی و رف اری ااببت که از تعامل بین   

( و تیکید تحصبببییی )نظریه 0777، 4( اع ماد )گیمن4880)بتبدورا، حس کبارآمبدی جمعی   

عتوان بخشی از ا مت اازمانی مدارس ایشادشده ( به0777س 0گاددارد، ابویت لتد و هوی 

 (.4381زاده و کدیور،  واه، عرباات )چراغی

ه آوری تحصییی اات کشبتا  ی تحصییی تاب درنهایت چهارمین ماللفه ابرمایه روان 

های موفقیتس کما ت و فضبببائل، بردن اح مال موفقیت در مدرابببه و دیگر حوزهببه ببا    

های صبببف ی فرد و تشربیات ناگوار اشببباره دارد  رغم شبببرای  ناگوار محی ی، ویهگیعیی

 (.3،0770)موریسن و آلن

شببتا  ی مرتد  با تحصببیل، اغیر اببرمایه  نشببده در مورد اببرمایه روام العات انشا.

ند اعتوان یا عامل ا مت روان و بهریس ی در دانششویان بررای کردهشبتا  ی را به روان

تا  ی و شاند. تمیر بین مسائل روانهای آموزشبی و تحصییی آن توجه کرده و کم ر به جتده

آموزان به لحاظ تحصییی آموزان حائر اهمیت اات، زیرا بر ی از دانشتحصبییی در دانش 

ایسبب گی اج ماعی  ببعیفی دارندس در مقابل ممکن  نفس اندک و شببموفب هسبب تد اما عرت

اابت بر ی به لحاظ عاحفی بسبیار مقاو. باشبتد و عمیکرد تحصییی  عیفی داش ه باشتد. از    

گذرانتد، توجه به مو وعات روز را در مدراه میآنشایی که نوجوانان ورت زیادی از شدانه

 مشک ت آنان در تحصیل و درتواند به کم ر شدن شتا  ی آنان در مدراه میا مت روان

اازان کشور، متشر به ارتقای عتوان آیتدهآموزان بهآیتده متشر گردد. اهمیت ا مت دانش

(. از همین روی، 4388اببب مت روان جامعه شبببده و ارزشبببمتد اابببت )ک ن ری هرمری،  

                                                 
1. Golman 

2. Goddard, Sweetland & Hoy 

3. Morrison & Allen 
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شببتا  ی حائر اهمیت ها ازجمیه اببرمایه روانپهوهش در حوزه تحصببییی برای بر ی اببازه

 اات.

شببتا  ی مورداابب فاده ررارگرف ه  ها درباره اببرمایه روانابراری که در بیشبب ر پهوهش

های گوناگون و جوامع ( ااببت که در فرهت 0770اببالالی لوتانر ) 01ااببت پراببشببتامه   

حور گسببب رده موردااببب فاده ررارگرف ه اابببت و روایی و پایایی آن مورد تییید  مخ یف ببه 

بیتی،  ودکببارآمببدی و هببای امیببد،  وشط  رده مقیبباسررارگرف ببه اابببت. میران ارتدببا 

شببتا  ی بسببیار با  گرارش شببده ااببت )لوتانر، آوولیو، آوی و  آوری با اببرمایه روانتاب

آوری، هببای امیببد، تببابهببا آلفببای کروندببا  را برای  رده مقیبباس (. آن0770نورمن، 

 01/7، 05/7، 04/7، 00/7بیتی و درنهایت برای کل مقیاس به ترتیر،  ودکارآمدی،  وش

گرارش کردند. با توجه به ایتکه پرابشتامه یاد شده مخ م محی  کاری و اازمانی   99/7و 

شبتا  ی تحصییی در نوجوانان با کمدود ابرار ویهه  های حوزه ابرمایه روان اابت و پهوهش 

ان عتوشببتا  ی تحصببییی بهاین اببازه مواجه هسبب تدس با توجه به تعریفی که از اببرمایه روان 

یی و بیتی تحصبببیترکیدی از چهبار ماللفه  ودکارآمدی تحصبببییی، امید تحصبببییی،  وش  

ر توان از ترکیر ابرارهای اتشش این چهاآوری تحصییی بیان شد برای اتشش نیر میتاب

 ماللفه اا فاده کرد.

( یا ابرار  ود 4880مقیباس  ودکبارآمبدی تحصبببییی پباتریبا، هیکس و رایان )     

شبببان در انشا. آموزان از شبببایسببب گیکتتده ادراک دانشکسگرارش دهی اابببت که متع

های تکالیف ک س ااببت. برای اببتشش امیدواری تحصببییی نیر از مقیاس امیدواری حوزه 

آی می ابببتشش  40( و مقیاس 4884گویه که با توجه به نظریه امید اابببتایدر ) 19 ا  با 

ج ماعی، تحصییی، شبده اابت و شش حوزه ا  ( ابا  ه 4888امیدواری تواب  ابیموسبون )   

ابببتشد، ااببب فاده های اورات فراغت را می انوادگی، رواب  عاشبببقانه، اشببب یال و فعالیت

( جهت م العه حوزه تحصییی، زیر مقیاس امید تحصییی را 0771شبود. شری و ااتایدر ) می

گببذاری کردنببد. در ایران این از این مقیبباس ان خبباب و بببا عتوان امیببدواری تحصبببییی نببا.

 گویه اات. 8( هتشاریابی شده که شامل 0744توا  اامانی و اهرابی ) پراشتامه
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( شامل اه ماللفه و 0743بیتی تحصبییی )ااچتن موران و همکاران،  پرابشبتامه  وش   

( برای اتشش 0776آوری تحصییی توا  مارتین و مارش )ابالال اات. پراشتامه تاب  09

ها و شببرای  فشببار و موانع، چالشآموزان در شببرای  بر ورد با آوری تحصببییی دانشتاب

( حراحی کرد. این 0773ااببب رس تحصبببییی ابببا  ه شبببد. این مقیاس را اولین بار مارتین )

ابتشد که شامل مشارکت در ک س، لذت از مدراه و  پرابشبتامه دروارع ابه ماللفه را می   

 نفس کیی اات.اع مادبه

ا ، انشا. پهوهش در یشبببتا  ی تحصبببیییترتیر برای تهیه ابرار ابببرمایه رواناینبه

شتا  ی تحصییی در بین دانش آموزان نمونه ایرانی با هدف هتشاریابی مقیاس ابرمایه روان 

ا  ی شببتمدنظر ررار گرفت. همچتین با توجه به ندود مقیااببی برای اببتشش اببرمایه روان  

تحصببییی در نوجوانان این پهوهش به انشا. راببید.  ز. به یادآوری ااببت که نوجوانان در  

های زیاد ناشی از تیییرات اریع جسمانی، شتا  ی و اج ماعی ررار ای همراه با اا رسدوره

یری گتواند اثرات ابوئی بر کارآمدی و شکوفایی اا عدادها و شکل ای که میدارندس دوره

های شخصیت آنان داش ه باشدس بتابراین، کما به نوجوان در مسیر رشد و گس رش مهارت

هبا و  آوری در بر ورد ببا مشبببک ت و حبل آن  دگی به ر، افرایش تباب موردنیباز برای زنب  

میر آهای اج ماعی برای اازگاری موفقیتها در رشد و تکامل مهارتهمچتین کما به آن

(. چتین 4386ای، ای اابببت )دهقان نهاد، حاس حسبببیتی و ا ه در جبامعه، حائر اهمیت ویهه 

ریری و اردا. ااببت.   صه آنکه برنامه های مدنظر برایامری مسب یر. ابتشش دریب ابازه   

تا  ی شاین پهوهش در پی یاف ن پاابخی برای این ابالال اابت که آیا مقیاس ارمایه روان   

 ردول بر وردار اات؟تحصییی از روایی و پایایی رابل

 روش

جامعه پهوهش حا بببر که برای تکمیل تکالیف مربوط به یا راببباله دک ری انشا. شبببد، 

وزان پبایبه نهم و یبازدهم شبببهر متوجبان در ااببب ان کرمان بود. این      آمشبببامبل همبه دانش  

کتتدگان در مشببیول به تحصببیل بودند. مشببارکت  86-80آموزان در اببال تحصببییی دانش
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گف ه بودند آموز پیشدانش 030نفر از  067( به تعداد 0744) 4پهوهش، بر اااس نظر ک ین

ه برای معرف بودن هر چه بیش ر گروکه به شبیوه تصبادفی ان خاب شبدند. در گا. نخسبت،     

صببورت تصببادفی یا دبیرابب ان د  رانه و یا دبیرابب ان پسببرانه   کتتدگان، بهمشببارکت

م وا ه اول و دو دبیرا ان د  رانه و دو دبیرا ان پسرانه م وا ه دو. ان خاب شدند. آنگاه، 

را  ها. پراشتامهآموزان پایه یازدهم م واب ه دو آموزان پایه نهم م واب ه اول و دانش دانش

های آماری مورد اابب فاده پراببشببتامه بدون نقم در تحییل 053تکمیل کردند. درمشموع، 

 ررار گرفت.

س از شتا  ی مرور شد و پبرای تدوین پرابشبتامه، اب دا م العات پیشبین ارمایه روان   

 هایی که در این حوزه موردهای آن در حوزه تحصببییی و م حظه پراببشببتامهبرراببی ماللفه

پهوهش ررار گرف به بودنبدس با هدایت کمی ه راهتمایی راببباله، تهیه پرابببشبببتامه ابببرمایه     

شتا  ی تحصییی در جامعه ایرانی و بررای روایی و پایایی آن مورد توجه ررار گرفت. روان

عتوان مدتای تدوین پراشتامه حا ر، مورد اا فاده ررار در ادامه مشبخصات ابرارهایی که به 

 ئه شده اات.اند، اراگرف ه

عتوان مدتای تهیه و تدوین، پرابببشبببتامه موردبحث در این پهوهش  اولین ابراری که به

( با زمیته 0770)لوتانر و همکاران،  0شتا  یپراشتامه ارمایه روانمورد ااب فاده وارع شبد،   

بیتی، ای بود. این آزمون از چهبار  رده مقیباس امیببد،  وش  هبای حرفببه کباربری در محی  

شببده ااببت. هر  رده مقیاس شببش گویه دارد.  رده   آوری و  ودکارآمدی تشببکیلتاب

دارد.  هبیتی به مواردی چون باور و احمیتان در دابب یابی به ن ای  م یوب اشببار مقیاس  وش

 رده مقیاس  ودکارآمدی به احمیتان داشبب ن به توانایی و باور به ردرت داشبب ن در غیده بر 

های  رده مقیاس امیدواری، به داش ن امید ح ی در برانگیر اشاره دارد. گویهتکالیف چالش

بدترین شبرای  و عر. راابخ برای رابیدن به اهداف شخصی اشاره دارد.  رده مقیاای که    

احی ابببوی تیییرات م دت حرشش ظرفیت روانی م دت برای جهش از مصبببیدت بهبرای اببت 

آوری نا. دارد. ن ای  تحییل عامیی، روایی اازه پراشتامه را شبده اابت،  رده مقیاس تاب  

                                                 
1. Kline 

2. Psychological Capital Questionnaire [PCQ] 



 

 

 

 

 

 

 39                                          شتا  ی تحصییی در نوجوانانویهگیهای روانستشی پراشتامه ارمایه روان

 

 

 

( آلفای 0770برای اازندگان آن تییید کرد. در چهار نمونه مورد بررای لوتانر و همکاران )

، برای 08/7، 06/7، 68/7، 01/7ببیبتبی،     بوش هببای کبرونبدببا  ببرای  برده مبقبیبباس      

و  06/7، 97/7، 05/7، 00/7، برای امیببدواری، 05/7، 95/7، 91/7، 05/7 ودکببارآمببدی، 

شبده که نسدت  ی دو این آزمون برابر  گرارش 00/7، 66/7، 04/7، 04/7آوری، برای تاب

,CFIهای بوده و آماره 6/01با  RMSEA   ه ترتیر در مدل برراببی شببده توابب  آنان ب

های بسببیاری روایی و پایایی (. در ایران پهوهش0770هسبب تد )لوتانر و آلیو،  79/7و  80/7

های ( ویهگی4386اند. رجایی، نادی و جعفری )این پرابببشبببتامه را موردبررابببی ررار داده

اند. وپرورش مورد بررابببی ررار دادهابببتشی این مقیباس را بر روی کارکتان آموزش روان

شتا  ی ی  لوتانر و همکاران،  رایر آلفای کروندا  برای مقیاس ارمایه روانهمسبو با ن ا 

و  03/7آوری، ، تبباب93/7، امیببد، 07/7بیتی، هببای  وشو برای  رده مقیبباس 98/7برابر 

اند. ن ای  تحییل عامیی تیییدی بخش ارزیابی شبببدهبودند که ر بببایت 90/7 ودکارآمدی 

های برازش م یوبی گرارش کرده اات.  وردار از شا ممدل چهار عامیی این ابرار را بر

 98/7در پهوهش حا بر نیر  ریر پایایی این پراشتامه با اا فاده از روش آلفای کروندا   

 به دات آمد.

 شتا  ی تحصییی در پهوهشدومین ابرار مدتای تهیه پرابشبتامه ابتشش ابرمایه روان    

( بود که باورهای 4880س و رایان )پراشتامه  ودکارآمدی تحصییی پاتریا، هیکحا ر، 

گیری دازهتر ان ودکارآمدی تحصییی یادگیرندگان را بر اااس رف ارهای تحصییی عمومی

ه شدگویه اات که در مورد  ودکارآمدی تحصییی تتظیم 5کتد. این پرابشبتامه دارای   می

اران، شده اات )میگیی و همکگرارش 09/7اابت.  بریر آلفای کروندا  این پراشتامه،   

و با روش  65/7(. در ایران، پبایبایی این مقیباس با ااببب فاده از روش آلفای کروندا ،    0777

(. بع وه، در 4397گرارش شبده اات )هاشمی شیخ شدانی،   58/7تتصبیف اابویرمن براون،   

گرارش شده اات  03/7ای دیگر، پایایی این پرابشبتامه، با  ریر آلفای کروندا ،   م العه

(. در م العه دیگری برای بررای پایایی  ودکارآمدی از دو روش 4397)حاجی یخچالی، 

و پایایی  66/7، تتصیف 03/7آلفای کروندا  و تتصبیف ااب فاده شبده که آلفای کروندا ،    
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در (. 4385داببت آمده ااببت )فرامرزی، مک دی، رااببمی  واه و فرزادی، به 07/7کل آن، 

با ااببب فاده از روش تحییل عامیی  پهوهش حا بببر روایی مقیاس  ودکارآمدی تحصبببییی

د های اصیی، با چر ش واریماکس، وجواک شبافی بررابی شد. ن ای  تحییل به روش ماللفه  

و  ریر کرویت بارتیت برابر  03/7برابر  KMOها را نشان داد. مقدار یا عامل در گویه

پایایی  .تها را داشگیری و ماتریس همدسب گی گویه بود که نشبان از کفایت نمونه  87/041

 به دات آمد. 07/7این پراشتامه از روش  ریر آلفای کروندا  

این  شبببتا  ی درروان یکی دیگر از ابرارهای زیربتایی برای تهیه پرابببشبببتامه ابببرمایه

( با 4888توابب  ایموسون ) گویه 19های  ا  بود که با مقیاس امیدواری حوزهپهوهش، 

شببده و شش حوزه قیاس ابتشش امیدواری ابا  ه  ( و م4884توجه به نظریه امید اابتایدر ) 

های اورات فراغت را اج ماعی، تحصبببییی،  انوادگی، رواب  عاشبببقانه، اشببب یال و فعالیت 

( جهت م العات حوزه تحصییی، مقیاس امید تحصییی را 0771ابتشد. شری و ااتایدر ) می

 4ایهتفکرات روی گذاری کردند. مقیاس امید تحصببییی دو عاملاز این مقیاس ان خاب و نا.

شبببده بر روی مقیبباس امیببدواری در تحقیقببات انشببا. ابببتشببد.را می 0و تفکرات عببامیی ی

( روایی و 0774(، کمودل و کاون )0770هبای  ا  تواببب  ما براید و همکاران ) حوزه

شبده اابت. در ایران این پراببشتامه توا    گرارش 98/7پایایی آن با آلفای کروندا  با ی 

گویه اات. اهرابی  8( هتشاریابی شده که نسخه نهایی آن شامل 0744بی )ابامانی و ابهرا  

آموزان شبببهر شبببیراز هتشاریابی کردند و  ( این مقیاس را بر روی دانش0744و ابببامبانی ) 

گرارش  05/7و  03/7ها و عامییت به ترتیر  بببریبر آلفبای کروندبا  برای دو بعبد رویبه     

اک شببافی برای برراببی روایی پراببشببتامه در پهوهش حا ببر از روش تحییل عامیی کردند. 

های اصبببیی، با چر ش امیبدواری تحصبببییی ااببب فباده شبببد. ن بای  تحییل به روش ماللفه    

و  بببریر  91/7برابر  KMOها را نشبببان داد. مقدار واریماکس وجود دو عامل در گویه

گیری و ماتریس همدسببب گی بود که نشبببان از کفایت نمونه 519/380کرویت بارتیت برابر 

                                                 
1. pathway 

2. agency 
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 به دات آمد. 06/7پایایی این پراشتامه از روش آلفای کروندا   ریر  ها را داشبت. ویهگ

 محااده شد. 56/7و عامل عامییت  00/7ها همچتین، پایایی عامل رویه

بیتی تحصببییی نیر یکی از ابرارهایی بود که مدتای تدوین ابرار نهایی پراببشببتامه  وش

( 0743موران و همکاران )توابب  ااببچتن  این پراببشببتامه در پهوهش حا ببر ررار گرفت. 

ابالال اابت و شامل اه  رده مقیاس تیکید تحصییی    09شبده و شبامل ابه ماللفه و    حراحی

 گویه( اات. 47گویه( و یگانگی به مدرابه )  47آموزان به معیمان )( گویه، اع ماد دانش9)
ده مقیاس (  ببریر پایایی این پراببشببتامه را در اببه  ر  0743ااببچتن موران و همکاران )

گرارش  85/7و یگانگی با محی  مدرابببه  86/7، تیکید تحصبببییی 83/7اع مباد به معیمان  

( پایایی برای اببه  رده آزمون 4381اند. در ایران، چراغی  واه عرب زاده و کدیور )کرده

 83/7و یگانگی با محی  مدراه  98/7، برای تیکید تحصییی 90/7اع ماد به کادر آموزشبی  

را نشان داد. رد. پور، امیریان،  یییی گشتیگانی و نقی بیرانوند  84/7ابشبتامه   و برای کل پر

بیتی ابببتشی پرابببشبببتامه  وش های روان( در پهوهش  ود که به بررابببی ویهگی4386)

تی یعتی تیکید بیتحصییی پردا  تد نشان دادند آلفای کروندا  اه ماللفه فرعی مقیاس  وش

و همچتین  87/7و یگبانگی به مدرابببه   95/7معیم  آموز ببه ، اع مباد دانش 85/7تحصبببییی 

بیتی در پهوهش حا ببر روایی مقیاس  وشااببت.  86/7 ببریر آلفای کل پراببشببتامه   

ها تحصییی با اا فاده از روش تحییل عامیی اک شافی محااده شد. وجود یا عامل در گویه

بود.  767/0500و  ببریر کرویت بارتیت برابر  87/7برابر  KMOنشببان داده شببد. مقدار 

به  84/7پایایی این پرابشبتامه در پهوهش حا ر با اا فاده از روش  ریر آلفای کروندا    

 دات آمد.

( برای ابببتشش 0776آوری تحصبببییی که تواببب  مارتین و مارش )پراببشبببتامه تاب 

ها و شببرای  فشببار و آموزان در شببرای  بر ورد با موانع، چالشآوری تحصببییی دانشتاب

ااببب رس تحصبببییی ابببا  ه شبببده، ابرار دیگری بود که برای تدوین پرابببشبببتامه ابببرمایه 

( حراحی کرد. 0773شتا  ی مورد اا فاده ررار گرفت. این مقیاس را اولین بار مارتین )روان

اتشد که شامل ارع اه ماللفه را میگویه اابت. این پرابشتامه درو   6این پرابشبتامه شبامل    
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( 4387نفس کیی اابت. در ایران، هاشمی ) مشبارکت درک س، لذت از مدرابه و اع مادبه  

برای تعیین پایایی از روش آلفای کروندا  و برای اببتشش روایی از تحییل عوامل اابب فاده  

تشی اهای روان( ویهگی4386چی حسوس،همچتین در پهوهشبی دیگر )یوافی کوره کرد. 

( را ببا روش تحییبل عامیی موردبررابببی ررار   0776آوری مبارتین و مبارش )  مقیباس تباب  

آموزان نشبببان داد که گرفبت. ن ای  پهوهش ثدات ابببا  ار عامیی و روایی آن را در دانش 

متظور بررابببی پبایبایی از آلفبای کروندا     گرارش دادس و ببه  05/7برابر  KMOشبببا م 

(. در 4386چی حسببوس،ه داببت آمد )یواببفی کوره ب 01/7اابب فاده شببد که  ببریر آلفا  

پهوهش حا بببر روایی مقیاس  ودکارآمدی تحصبببییی با ااببب فاده از روش تحییل عامیی  

امه ها را نشان داد. پایایی این پراشتاک شبافی محاابده شد. ن ای ، وجود یا عامل در گویه  

 به دات آمد. 07/7از روش  ریر آلفای کروندا  

ررای شبتا  ی و ب بیان شبد با مرور م العات پیشبین ابرمایه روان   تر حور که پیشهمان

هایی که شببرح مخ صببر آن ازنظر  های آن در حوزه تحصببییی و م حظه پراببشببتامه  ماللفه

شتا  ی تحصییی در جامعه ایرانی و بررای روایی و گذشبت، تهیه پرابشبتامه ابرمایه روان    

ط های این پهوهش، ن ای  مربوی یاف هلهمترپبایایی آن مورد توجه ررار گرفت. در ادامه و به 

 به تدوین پراشتامه حا ر، ارائه شده اات.

 هایافته

شتا  ی تحصییی از ترکیر چهار پراشتامه اا  ه شده اات. در این پراشتامه ارمایه روان

توان چهار زمیته، تحییل عامل مرتده دو. گرف ه شبد که این تحییل عامل نیر نشبان داد که می  

بیتی آوری تحصییی و  وشامه امیدواری تحصبییی،  ودکارآمدی تحصبییی، تاب  پرابشبت  

شببتا  ی تحصببییی مدنظر ررارداد.  تحصببییی در یا عامل کیی تحت عتوان اببرمایه روان 

گیری و مقدار آزمون کرویت بارتیت پیش از اجرای تحییل عامیی، شبببا م کفایت نمونه

بود.  4ار ااکری و ارزش ویهه با تر از محاابده گردید. م ک اا خراس عوامل شیر نمود 

( بود که >7774/7p) 86/059و  بببریر کرویت بارتیت برابر  05/7برابر  KMOمقبدار  

 (.4ها را داشت )جدول گیری و ماتریس همدس گی گویهنشان از کفایت نمونه
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 شناختی تحصیلیتحلیل عامل اکتشافی مقیاس سرمایه روان -1جدول 

 واریانس کل درصد واریانس ویژه ارزش 1عامل  هاگویه

1 11/0 53/2 77/31 

77/31 
2 15/0 96/0 27/17 

5 77/0 31/0 37/17 

7 91/0 51/0 70/6 

به دات آمد.  80/7 بریر پایایی این پراشتامه با اا فاده از روش  ریر آلفای کروندا   

شد تا چهار  نیر اا فادههمچتین، برای بررابی بیش ر از روش تحییل عامل تائیدی مرتده دو.  

عبامبل مورد تبائیبد ررار گیرد. در تحییل عامل مرتده دو. فرت بر این اابببت که م ییرهای     

ا در ا ب تر رتوانتد مفهومی کییپتهان  ود بازتابی از اب ب دیگری از مفهو. هس تد و می 

مرتده دو.  ییدیعامل تا یلتحی ی ن ا -4شببکل (. 4،0743ثانویه و با تر نشببان دهتد )گ یگتان

 .دهدیرا نشان م

  

                                                 
1 - Gatignon 
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 یلیتحص یشناختروان یهمرتبه دوم سرما ییدیعامل تا یلتحل -1شکل 

 شناختی تحصیلیهای برازش مدل مقیاس سرمایه روانشاخص -2جدول 

 مقدار مطلوب نمره اختصار نام شاخص آماری برازششاخص

 برازش مطلق

 

 2x 51/1 03/0< α مجذور خی

 ≥GFI 17/0 60/0 نیکویی برازش

 ≥AGFI 12/0 60/0 شدهنیکویی برازش تعدیل

 برازش تطبیقی

 ≥CFI 61/0 60/0 شاخص برازش تطبیقی

 ≥IFI 61/0 60/0 شاخص برازش فزاینده

 ≤RMSEA 07/0 01/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 >PCLOSE 66/0 03/0 احتمال نزدیکی برازندگی
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نشان دادند که مدل از برازش م یوبی  0های برازش مدل فوق حدب جدول شا م

که پراشتامه ترکیدی از چتد پراشتامه اات روایی همگرا و با توجه به اینبر وردار اات. 

ی تحصییی شتا  ارمایه روان اف راری آن نیر محااده شد. روایی همگرا و اف راری پراشتامه

( وارای شد. 3 -های هر پراشتامه با عامل  ودش )جدولگویهاز حریب بررای همدس گی 

س 67/7های عامل امیدواری تحصییی با نمره کل این عامل میانگین  رایر همدس گی گویه

های عامل  ودکارآمدی تحصییی با نمره کل این عامل میانگین  رایر همدس گی گویه

س 65/7تحصییی با نمره کل آن  آوریهای عامل تابس میانگین  رایر همدس گی گویه66/7

رابر بیتی تحصییی با نمره کل این عامل بهای عامل  وشمیانگین  رایر همدس گی گویه

 توان نشان از روایی همگرای م یوب تیقی کرد.اات که این امر را می 64/7

 شناختی تحصیلیمقیاس سرمایه روان روایی همگرای -5جدول 

 میانگین ضرایب همبستگی عوامل

 90/0 امیدواری تحصیلی با نمره کل

 99/0 خودکارآمدی تحصیلی با نمره کل

 93/0 آوری تحصیلی با نمره کلتاب

 91/0 بینی تحصیلی با نمره کلخوش

مدنظر ررار گرفتس که نشان  1-در کتار روایی همگرا، روایی اف راری نیر م ابب جدول

، 64/7تحصییی با  ودکارآمدی تحصییی داده شد  رایر همدس گی بین عوامل امیدواری 

بود که از  رایر همدس گی در  35/7بیتی تحصییی و با  وش 16/7آوری تحصییی با تاب

غیراز همدس گی با  ودکارآمدی تحصییی کم ر بود. همچتین، مرحیه اول )روایی همگرا( به

بیتی  وشو با  15/7آوری تحصییی  رایر همدس گی بین  ودکارآمدی تحصییی با تاب

بود که از  رایر همدس گی در مرحیه اول )روایی همگرا( کم ر بود. افرون  10/7تحصییی 

 39/7ییی بیتی تحصآوری تحصییی با  وشبر این مشخم شد که  ریر همدس گی تاب

بود که از  رایر همدس گی در مرحیه اول )روایی همگرا( کم ر بود. تما. این موارد نشان 

 ایی اف راری دارد.از م یوب بودن رو
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 شناختی تحصیلیروایی واگرای مقیاس سرمایه روان -7جدول 

 ضرایب همبستگی عوامل

 91/0 امیدواری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی

 79/0 آوری تحصیلیامیدواری تحصیلی با تاب

 53/0 بینی تحصیلیامیدواری تحصیلی با خوش

 73/0 یآوری تحصیلخودکارآمدی تحصیلی با تاب

 72/0 لیبینی تحصیخودکارآمدی تحصیلی با خوش

 51/0 بینی تحصیلیآوری تحصیلی با خوشتاب

شتا  ی ع وه بر این، روایی م کی از حریب محاابده همدسب گی با پرابشبتامه ارمایه روان    

مدنظر ررار گرفت.  بببریر همدسببب گی نمره کل این پرابببشبببتامه با پرابببشبببتامه ابببرمایه 

به داببت آمد که نشببان از روایی م یوب و تتااببر پراببشببتامه اببرمایه  65/7شببتا  ی روان

های سشتا  ی دارد. همدس گی بین زیرمقیاشبتا  ی تحصبییی با پراشتامه ارمایه روان  روان

م ییر بود که این نیر نشبببان از روایی م کی  57/7تا  35/7ها با یکدیگر نیر از پرابببشبببتامه 

یراببون این پراببشببتامه با پراببشببتامه لوتانر و   م یوب دارد. همچتین  ببریر همدسبب گی پ 

 به دات آمد. 68/7( 0770همکاران )

 گیریبحث و نتیجه

هببای ابببالی، اعم از زنببدگی اج مباعی یببا محی  آموزان برای ورود بببه دنیببای بررگدانش

ه ورود ای کشتا  ی تحصییی کسر کتتد، ارمایهدانشبگاهی باید در مدرابه ابرمایه روان   

عتوان نهاد آموزش و اع ابببازمانی و دانشبببگاهی تسبببهیل کتد. مدرابببه به  آنبان را به اج م 

گذاری نیروی انسبببانی در همه ابعاد دارد، توجهی در تربیت و ابببرمایهیادگیری ابببهم رابل

متظور جیوگیری از هدر رفت ابببرمایه انسبببانی و  احمیتان از کیفیت م یوب عمیکرد آن به

ه های آن برای ادامتده که در آن ا مت ارمایهروانی و داشب ن توانایی ررابت در دنیای آی 

(. 4380توجهی دارد )عریرپوریان و همکاران، حیات اببازمان  ببروری ااببت، اهمیت رابل

ت شببتا  ی م دعتوان یا حالت روانشببتا  ی تحصببییی بهدر م العه حا ببر، اببرمایه روان
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حصیل ر دوران تتر دابوی و عی ی م یوب برای تیییر احسباابات و شبرای  زندگی فرد به   

شبود. در چتین شبرای ی، افراد دارای این ابرمایه از  ودکارآمدی در تحصیل،    تعریف می

تواند که میهای تحصییی )امید تحصییی( و باور نسدت به اینباور یا ان ظار نسبدت به موفقیت 

رغم بیتی تحصببییی( و همچتین عییعمیکرد  وبی در حوزه تحصببیل داشبب ه باشببد ) وش 

وری آخت و دشببوار محی ی اح مال موفقیت  ود در تحصببیل را با  بدرند )تابشببرای  ابب

شبببتا  ی در دوران تحصبببیل برای  متدند. با توجه به اهمیت ابببرمایه روانتحصبببییی( بهره

شتا  ی گیری اببرمایه رواننوجوانان، مو بوع  بروری برای رابیدن به این هدف، اندازه   

ی روایی و پایایی پرابببشبببتامه ابببرمایه متظور بررابببتحصبببییی اابببت. پهوهش حا بببر به

 شتا  ی تحصییی انشا. گرفت.روان

 19ن بای  تحییبل عامیی برای ارزیابی روایی ابببازه حاکی از آن بود که پرابببشبببتامه    

 حور رابل ردولی چهار اازه نظری امید تحصییی،شبتا  ی تحصبییی به  ای ابرمایه روان گویه

آوری تحصببییی را مورد اتشش ررار بیتی تحصبییی و تاب  ودکارآمدی تحصبییی،  وش 

س 0770دهد. درمشموع، ن ای  م العه حا ببر همسببو با ن ای  م العات )لوتانر و همکاران،می

هالی، ابببا نوا، لئورنر و -س کبارمونا 0749، 4هبالی، ابببا نوا، لئورنر و شبببائوفیی  -کبارمونبا  

اهدف تحییل ( که ب0748، 0و مبارتیتر، متشل، کارمونا و یوابببف موزگان  0748شبببائوفیی،

شتا  ی انشا. شدند، نشان داد که اا  ار ابتشی پراشتامه ارمایه روان های روانمشبخصبه  

دیگر، ن ای  م العه حا بببر مدل بیانها، برازش رابل ردولی دارد. بههبا با داده عبامیی مقیباس  

( همسبویی دارد و آن را موردحمایت  0770شبتا  ی لوتانر و همکاران ) نظری ابرمایه روان 

شبتا  ی یا اازه ا ب  های ابرمایه روان دهد. بر ااباس این مدل با ترکیر ماللفه ار میرر

 ی، شببتا آید و این اببازه کیی یا اببرمایه روانشببتا  ی به وجود میبا  به نا. اببرمایه روان

بیتی و تبر از مشموعببه اجرای  ودش یعتی امیببدواری،  ودکببارآمببدی،  وش  ببررگ 

زمان موردتوجه ررار گیرند، حور همها بهتما. این ماللفه که ور یحوریآوری اابببت بهتاب

                                                 
1. Carmona-Halty, Salanova, Llorens, Schaufeli 

2. Martínez, Meneghel, Carmona-Halty, Youssef-Morgan 
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تانر، یواف گیرند )لوحور مشرا موردتوجه ررار میتیثیر بسبیار بیش ری دارند تا زمانی که به 

های های  ا  بافت(. شبایان توجه اابت که در پهوهش حا ر از پراشتامه  0770و اولیو، 

ها مورد آزمون ررارگرف ه اببتشی آنانهای روتحصببییی که در تحقیقات گذشبب ه شببا م 

 شده اات و در این زمیته پهوهشی به این شکل انشا. نگرف ه اات.اا فاده

های م العه حا بببر ازنظر پهوهشبببی،  بببرورت تمایرگذاری بین انواع ابببرمایه  یاف ه

-س کارمونا4،0746های مخ یف همسو با م العات پیشین )داتو و والدزشتا  ی در بافتروان

و  0748هالی، ابا نوا، لئورنر و شائوفیی، -س کارمونا0749ی، ابا نوا، لئورنر و شبائوفیی،  هال

( از ایده رویکردی چتدبعدی به اببرمایه  0748مارتیتر، متشل، کارمونا و یواببف مورگان،  

یی ن ای  حورکحور تشربی حمایت کرد. بههای تحصییی بهویهه در مورعیتشبتا  ی به روان

له یا ابرار مترشتا  ی تحصییی بهییت و تتاابر پرابشبتامه ابرمایه روان    م العه حا بر راب 

شتا  ی در بافت تحصییی را مورد تیکید ررار  ود گرارش دهی برای ابتشش ارمایه روان 

 دهد.می

دهتده پایایی با ی عوامل بود. با توجه به این نیر نشببان 80/7 ببریر آلفای کروندا   

س رجایی، نادی و 0770یر پهوهشبببگران )لوتانر و همکاران،هبا و همسبببو با ن ای  ابببا  یباف به  

ابببتشی های روان( که درگذشببب ه ویهگی4385و ردیمی نوران و یونسبببی، 4386جعفری،

تا  ی شاند، پراشتامه ارمایه روانشتا  ی را موردبررای ررار دادهپرابشبتامه ارمایه روان  

دهد و در اببتشش ررار می وبی موردتحصببییی حاصببل از پهوهش حا ببر، این اببازه را به

وزه توان از آن در حآموزان دبیرا انی ایرانی پایایی و روایی متاادی دارد و میجامعه دانش

 های پهوهشی و تربی ی اا فاده کرد.تحصییی و مورعیت

شببتا  ی تحصببییی نوجوانان جهت ارتقای آن اببرمایه برای  گیری اببرمایه رواناندازه

اببازی نوجوانان و م خصببصببان عیو. تربی ی جهت آمادهوپرورش م صببدیان حوزه آموزش

برای ورود به محی  ابازمانی و دانشگاهی از  رورت ویهه بر وردار اات. متحصر کردن  

آموزان شبببهر متوجببان بببه دلیببل کوچببا بودن جببامعببه پهوهش از  این م ببالعببه بببه دانش

                                                 
1. Datu & Valdez 
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 د که کفایتعتوان پیشبببتهاد پهوهشبببی باید یادآور شببب های این پهوهش بود. بهمحدودیت

وابییه اایر پهوهشگران و در دیگر جوامع آموزشی  تواند بهابتشی این پرابشبتامه می   روان

 انشا. گیرد تا به شواهد بیش ر و اا وارتری در این زمیته دات یافت.

 منابع

بیتی (. نقش  وش4381عرب زاده، مهببدی و کببدیور، پروین. ) سچبراغبی  بواه، زهرا   

تحصببییی، هیشانات تحصببییی و بهریسبب ی مدراببه در عمیکرد ریا ببی دانش آموزان. 

 .44-07، 3. نامه روانشتاای م دتپهوهش

(. بررابببی راب به اببباده و چتدگانه پیشبببایتدهای مهم   4397حباجی یخچبالی، عییر بببا )  

آموزان پسبببر ابببال اش در دانشبا پیامدهای برگریدهگرایی تدحری و راب ه آن هدف

ه شبتاای تربی ی، دانشکد ی کارشبتاابی ارشبد روان   نامههای اهواز. پایاناول دبیراب ان 

 شتاای، دانشگاه شهید چمران اهواز.عیو. تربی ی و روان

(. اثربخشبببی آموزش 4386ای، جواد. )حاس حسبببیتی، متصبببوره و ا ه سدهقان نهاد، ابببمانه

شبببتا  ی د  ران های م دت اندیشبببی بر ابببازگاری اج ماعی و ابببرمایه روانمهارت

 .18-60(، 4)6 ،مشیه روانشتاای مدراهنوجوان نااازگار. 

ابببتشی های روان(. ویهگی4386نبادی، محمدعیی و جعفری، عییر بببا. )  سرجبایی، اعظم 

 وپرورش شببهر شببتا  ی م دت در بین کارکتان ابب ادی آموزش  مقیاس اببرمایه روان 

 .81-479(، 3)49 ،شتاای کاربردیدانش و پهوهش در رواناصفهان. 

فرامرز و  میکیبان،  پتباه، مریمس کر. افروز، محمبدجوادس  س ااببب .عریرپوریبان، عیی حسبببن 

(. اببا ت و اع داریابی پراببشببتامه نظا. آموزش کارآفریتی در  4389کاویانی، الها.. )

 .19-48، 8(36) ،ی تربی یگیرفصیتامه اندازه ای.های فتی و حرفههترا ان

(. راب ه 4385فرزادی، فاحمه. ) فرامرزی، حمیدس مک دی، غ محسبینس راامی  واه، امیه و 

های انگیرشی و  ودکارآمدی تحصییی با هویت تحصییی دانششویان گیریبین جهت
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(. 1)0 ،شبباپورفصببیتامه تواببعه آموزش جتدیشبباپور اهواز. پرشببکی دانشببگاه جتدی

316-351. 

(. 4386بیرانونبد، فباحمه. )  گشبببتیگبانی، زهرا و نقی  ییییاهللس امیریبان، لی س  پور، عرتربد. 

صیتامه فآموز. بیتی تحصبییی دانش ابتشی پرابشبتامه  وش   های روانبررابی ویهگی 

 .61-15(، 00)0 ،گیری تحصیییاندازه

 (. ابببا بت و رواابببازی مقیباس ابببرمبایه    4385یونسبببی، جییبل. )  ربدیمی نوران، می را و 

-458(, 05)0 ،گیری تربی یفصیتامه اندازهشبتا  ی و راب ه آن با بهریس ی ههتی.  روان

496. 

- یهای شتا (. فراتحییل یاف ه های مربوط به اثربخشی درمان4388ک ن ر هرمری، آتواا. )

 ،تربی ی گیریاندازهفصیتامه  شبتا  ی دانش آموزان. رف اری بر کاهش مشبک ت روان 
(38)47 .40- 38. 

(. بررای راب ه 4391نشاریان، بهمن و شبکر کن، حسین. )  شبدانی، اابماعیلس  شبیخ هاشبمی 

اازی تحصییی و راب ه آن با پیامدهای آیتدهای مهم و مربوط با  ودناتوانبر ی پیش

و  مشیه عیو. تربی یهای شهر اهواز. آموزان پسبر ابال اول دبیرا ان  برگریده در دانش
 .477-00(،3)40، شتاایروان

آوری اتشی مقیاس تابهای روان(. بررای ویهگی4386حسوس، پریسا. )چیکورهیوابفی 

(: 44)0 ،نامه م العات راهدردی عیو. انسببانی و اابب می فصببیتامه پهوهشتحصببییی. 
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