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Abstract
Porpose: The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of the Pham
and Taylor (1999) Academic Performance Scale.
Methods: Psychometric method was used to achieve this goal. The statistical
population included all high school students in Semnan with 3952 students and the
research sample consisted of 400 students who were selected by cluster random
sampling. In order to evaluate the validity of the scale, KMO and Bartlett sphericity
tests were used, which showed that the results of both tests were desirable. Two factors
with an eigenvalue greater than one were found.
Findings: These two factors together could explain 75.268% of the variance of all
research variables. With varimax rotation, it was determined that the dimensions of selfefficacy, planning and motivation were related to the first factor and the lack of outcome
control and emotional impact were related to the second factor. To determine the
reliability of the instrument, internal consistency was used in Cronbach's alpha method.
The Cronbach's alpha value for the questionnaire was 0.904, which is very desirable.
The two-factor model fit indices also confirmed the goodness of the formulation model.
Conclusion: In general, it can be concluded that the Pham and Taylor (1999) Academic
Performance Scale has good validity and reliability.
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Evaluation of validity and reliability of Pham and Taylor Academic Performance
Questionnaire (1999)
Introduction: Evaluation of the academic performance of students helps to increase the quality of
teaching and learning. The information collected through performance assessment helps teachers to
identify the problems of the students as well as the weak points of the programs and measure the degree
of adaptation of the curriculum and educational approaches to the needs of students. These assessments
also help students to know what mistakes they have made and how they can correct those mistakes.
Questionnaire is one of the tools to collect information about students' academic performance.
Questionnaire is one of the most widely used data collection tools in social science research. The main
purpose of the questionnaire is to obtain relevant information in the most reliable way. Therefore, the
accuracy and consistency of the questionnaire is an important aspect of the research method, which is
known as validity and reliability. Validity and reliability increase transparency and reduce opportunities
to introduce researcher bias into research. Reliability refers to stability. That is, if we use the same tool
or test several times, we should get the same results. If the instrument is unreliable in this sense, then
the data are considered irrelevant to the phenomenon or concept being measured. Validity means that a
test or instrument measures exactly what the researcher intended it to measure.
Materials and methods: This research is a psychometric type. The statistical population of this study
was made up of all the male and female students of the second secondary school in Semnan city,
numbering 3952 people. The sample size was determined with the help of Cochran's formula of 400
people. Then, using cluster random sampling method, sample people were selected and completed Pham
and Taylor's academic performance questionnaire (EPT). This tool contains 48 items with a five-point
Likert scale and it measures five dimensions of self-efficacy, emotional effects, planning, lack of
outcome control, and motivation. In this scale, a score less than 120 means poor academic performance,
higher than 175 means strong academic performance, and between 121-174 average academic
performance. In order to analyze the data, the statistical methods of exploratory factor analysis,
confirmatory factor analysis and internal consistency (Cronbach's alpha) were used.
Results and discussion: Using the Kaiser-Meier-Oklin and Bartlett's sphericity tests, the adequacy of
the sample and the factorial ability of the data were checked and the value of KMO statistic was equal
to 0.710 and the chi-square value in Bartlett's test was 593 and in this way, the possibility of doing
factor analysis on the variables was confirmed. The amount of variance extracted for all subscales was
more than 0.5. Two factors with an eigenvalue greater than one were found and the Pebble diagram also
confirmed the existence of two factors. The first factor could explain 51.508% and the second factor
could explain 24.210% of the variance of all research variables. Self-efficacy, motivation and planning
were the subgroup of the first final factor, and lack of control over the outcome and emotional effects
were the subgroup of the second final factor. In justifying the first factor, it can be stated that familiarity
with study skills and the use of learning strategies such as planning lead to academic success of students,
and this positive experience affects self-efficacy beliefs and motivation to progress and regarding the
justification of the second factor, it can be said that the training of emotion regulation skills changes the
level of self-control of people. All the factor loadings after rotation (Varimax) were more than 0.7 and
showed the appropriateness of the factor analysis and the extracted factors. The highest value of the
factor load was related to planning (0.861) and the lowest value was related to emotional impact with a
value of (0.837). The reliability of Pham and Taylor's academic performance scale was obtained through
internal consistency using Cronbach's alpha of 0.904, which indicates the good reliability of this scale.
Also, this result was obtained if questions 5, 7, 8, 23, 26, 33, 37 are removed, the reliability of the scale
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increases. Finally, Lisrel software and confirmatory factor analysis were used to check the relationships
and fit of the extracted factors. The results indicated a good model fit (AGFI: 0.95, CFI: 0.96, IFI: 0.96,
NFI: 0.94, GFI: 0.99). The RMSEA index was in the desired range (0.069) and the chi-square value to
degrees of freedom was obtained less than 3 and 2.91.
Conclusion: In general, and based on the results, it can be said that the Iranian academic performance
questionnaire of Pham and Taylor (1999) has good validity and reliability and can be used to achieve
various goals. It is suggested to check the validity and reliability of this questionnaire for different
educational levels and age groups with a larger number of samples or with other statistical methods.
Keywords: Academic performance, validity, reliability, Pham and Taylor questionnaire.
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مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال سیزدهم ،ویژه نامه 1401

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور ()1999
محدثه صفاریه :کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
علی محمد رضایی* :عضو هیات علمی ،گروه روانشناسی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان،
ایران.
محمدعلی محمدی فر :ع ضو هیات علمی ،گروه روان شنا سی آموز شی ،دان شکده روان شنا سی و علوم تربیتی ،دان شگاه سمنان،
سمنان ،ایران.

چكیده
هدف :هدف از انجام این مطالعه ،بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد تحصیلی فام و تیلور بود.
روش کار :در این مطالعه از روش روانسننجی اسنتااده گردید .جامعه آماری شنام کلیه ی دانش آموزان
متوسطه دوم شهرستان سمنان به تعداد  3952نار و نمونه پژوهش متشک از  400دانش آموز بود که به
روش نمونه گیری تصننادفی خوشننه ای انتخاب گردیدند .بررس نی روایی مقیاس با اسننتااده از آزمون های
 KMOو کرویت بارتلت انجام گرفت.
نتایج :نتایج حاکی از مطلوب بودن یافته های هر دو آزمون بود و هر دو عام با مقدار ویژه بیش نتر از یک
یافت شد .این دو عام در مجموع توانستند  75/268درصد از واریانس تمامی متغیرهای پژوهش را تبیین
کنند .با چرخش واریماکس تعیین شد که ابعاد خودکارآمدی ،برنامه ریزی و انگیزش مربوط به عام اول و
فقدان کنترل پیامد و تأثیر هیجانی مربوط به عام دوم هستند .جهت تعیین پایایی ابزار از همسانی درونی
به شیوه ی آلاای کرونباخ ا ستااده شد .مقدار آلاای کرونباخ برای پر س شنامه  0/904به د ست آمد که
بسیار مطلوب می باشد .شاخص های برازش مدل دو عام استخراج شده نیز نیکویی مدل تدوینی را تأیید
نمودند.
نتیجه گیری :به طور کلی می توان نتی جه گرفت که مق یاس عملکرد تحصنننیلی فام و تیلور از روایی و
پایایی مناسبی برای اجرا در پژوهش های مربوط به دانش آموزان ایرانی برخوردار است.
واژگان کلیدی :عملکرد تحصیلی ،روایی ،پایایی ،پرسشنامه فام و تیلور.

*نویسنده مسؤول :عضو هیات علمی ،گروه روانشناسی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
Email: Rezaei_am@semnan.ac.ir
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(سننیوریکایا  .)2019ویلیامز و بوردن ( )2000انگیزه را به

مقدمه
عملکرد تحصنننیلی دانشآموزان یک ویژگی کلیدی در

عنوان حا لت برانگیختگی شننن ناختی و عاطای در نظر

آموزش و پرورش و تعیینکنندهی موفقیت و شک ست یک

گرفته اند که منجر به تصنننمیم آگاهانه برای انجام عم و

نظام آموزشنننی اسنننت .عملکرد تحصنننیلی همچنین تأثیر

ت ش فکری و جسمی پایدار برای رسیدن به هدف میشود

مستقیمی بر توسعهی اقتصادی -اجتماعی یک کشور دارد

(لی و پان  .)2009د سی و رایان ( )1985انگیزه را به سه

و به عنوان ب ستری برای ک سب دانش و تو سعهی مهارتها

دسنننته تقسنننیم کردهاند :انگیزش ذاتی ،انگیزش بیرونی و

عم میکند (آبایدو  .)2018عملکرد تحصننیلی نتیجه و

انگیزش درونی (اسننتین  .) 2015انگیزه میتواند بر میزان

مح صول یادگیری و آموزش دانشآموزان ا ست و معموالً از

ا ستااده از ا ستراتژیهای یادگیری ،اراده یادگیری ،تعیین

طریق نمرات مورد ارز بابی قرار میگیرد .در واقع ،ماهوم

هدف و تداوم در یادگیری تأثیر م ستقیم بگذارد (لی و پان

عملکرد تحصیلی را می توان بر اساس میزان کسب دانش،

 .)2009دانشآموزانی که دارای انگیزه هسنننتند میتوانند

مهارت و شایستگی ،نمرات و دستاوردهای مشابه تحصیلی،

ز مان م طال عه را مدیر یت کن ند ،ف عال یت های بیشنننتر و

درجهی شننغلی و میزان پشننتکار نسننبت به امور درسننی

سنننریعتری انجام دهند ،ع قه ،توجه ،تمرکز ،پشنننتکار و

تعریف نمود .از نظر کو مار ،آ گاروال و آ گاروال ()2021

اعتماد به ناس و تابآوری بیشتری را نسننبت به فرایند و

فاکتور های تأثیر گذار بر عملکرد تحصنننیلی ع بارت ند از:

ن تایج یادگیری نشنننان ده ند .ب نابراین میتوان ند بهترین

فاکتورهای شننخصننی (جنس ،سننن ،شننخصننیت ،ع قه،

نتیجه را به دسنننت آورند .برعکس  ،دانشآموزانی که فاقد

ترجیحات یادگیری ،سبک یادگیری ،مهارتهای یادگیری،

انگیزه برای یادگیری هسنننتند ،م مت بیشتری را از خود

توانایی ها ،مطالعه ،عادات و انگیزه و دسنننتاورد های علمی

نشان میدهند ،به راحتی ناامید می شوند و سعی میکنند

قبلی)؛ فاکتورهای روانشناسی(وضعیت ذهنی ،الگوی تاکر،

از فعالیت های یادگیری اجتناب کنند) الهادی و سننناپوترا

فرایننند تاکر و نگرش روانشنننننناختی)؛ فنناکتورهننای

 .)2017پژوهش های گو ناگون حاکی از آن اسننننت که

م ح یطی(م ح یط خننانننه ،م ح یط منندرسننننه)؛ عوام ن

اح سا سات دانشآموزان با پی شرفت تح صیلی آنها ارتباط

اقتصنننادی(زمینه اقتصنننادی)؛ عوام اجتماعی (تعام با

دارد .در نظریهی کنترل-ارزش از دو بعد جهت توصنننیف

مربیان ،تعام با گروههای همسننناالن) ( کومار ،آگاروال و

انواع احسنناسننات اسننتااده گریدهاسننت :فرفیت (متبت در

آگنناروال  .)2021از دیگر عوامن تننأثیرگننذار بر عملکرد

مقاب منای یا خوشایند در مقاب ناخوشایند) و فعالسازی

تحصنننیلی ،خود کارآ مدی می باشنننند .ب ندورا ()2004

(فعال کردن در مقاب غیر فعال سازی) .با ا ستااده از این

خودکارآمدی را به عنوان درک فرد از میزان توانایی خود

ابعاد چهار گروه گ سترده از اح سا سات تببین شدها ست:

برای عبور از موقع یت های خاص یا دسنننت یابی به هدف

فعال متبت ( مانند لذت ،امید و غرور ) ،غیرفعال متبت

تعریف کرده ا ست .افراد با خودکارآمدی باال قادرند سخت

(مانند آرامش و تسنننکین) ،فعال منای (مانند عصنننبانیت،

کار کنند ،بر چالشهای سخت غلبه کنند ،راهها و و سایلی

ا ضطراب و شرمندگی) و غیرفعال منای ( مانند ک سالت و

را برای به دسنننت آوردن اهداف خود در برخورد با منابع

ناامیدی) .از دیدگاه این نظریه ،این احسننناسنننات از طریق

بیابند .این افراد سننازگاری و نظم و انضننباط بیشتری را از

تأثیر بر منابع شناختی ،انگیزش و استااده از استراتژیهای

خود نشنننان میده ند که ت مامی این موارد گواه بر تأثیر

یادگیری بر پی شرفت تح صیلی دانشآموزان اثر میگذارند.

خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی است .از دیدگاه پینتریچ

احسنناسننات فعال متبت منابع شننناختی ،توجه ،ع قه و

( ،)2003انگیزه مهمترین عاملی اسنننت که بر موفقیت یا

انگیزه ذاتی را افزایش میدهند و یادگیری عمیق را تسهی

شک ست تح صیلی افراد در فرایند یادگیری تأثیر میگذارد

میکنند از این رو بر پی شرفت تح صیلی دانشآموزان اثری
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متبت دارند .احسنناسننات غیرفعال منای ،منابع شننناختی،

تحقیقات در حوزهی آموزش بسننیاری از پدیدهها از طریق

تو جه و انگیزه درونی و بیرونی را کاهش داده و پردازش

ابزارهایی چون پرسنننشنامه مورد مطالعه قرار میگیرند تا

سطحی اط عات را ارتقا میبخ شد و بر پی شرفت تح صیلی

بتوان ند رف تار افراد مورد م طال عه را کمیسننننازی کن ند.

دانشآموزان تأثیر منای میگذارند .اثر دو دسنننتهی دیگر

بنابراین تعیین روایی و پایایی پرسنننشنامه اجتناب ناپذیر

بر پیشرفت متغیر است :احساسات غیرفعال متبت توجه و

اسنننت و باید در حد قاب قبولی باشننند تا انجام تحقیق

ت ش را کاهش داده اما میتواند انگیزه بلندمدت را تقویت

امکانپذیر گردد .روایی درجه صننحت نتایج مطالعه اسننت

کند .احسنناسننات فعال منای با القای تاکر نامربوط مانند

که ن شاندهندهی آن ا ست که مطالعه تا چه اندازه چیزی

نگرانی در مورد عدم موفقیت و ا ضطراب ،منابع شناختی و

را که ق صد آن را دا شتها ست به در ستی سنجیده ا ست؟.

انگیزه ذاتی را کاهش میدهد .از سوی دیگر ،این احساسات

پایایی درجهای از یکسننان بودن نتایج در طول زمان معین

می توانند انگیزه بیرونی در را ستای سرمایه گذاری جهت

و تحت شرایط م شابه و با روش کار م شابه میبا شد که با

ت ش برای جلوگیری از شنننکسنننت ایجاد کنند(پکران ،

قننابلیننت تکرار ) (Repeatabilityو قننابلیننت تکتیر

لیختنالد  ،مارش  ،مورایاما و گوتز  .)2017برنامهریزی و

) (Reproducibilityنتننا یج اننندازه گ یری میشنننود

تعیین هدف نیز م سیر د ستیابی را وا ضحتر میکند ،منابع

(محمدبیگی ،محمدصنننالحی و علی گ  .)1393در این

شناختی و خودکارآمدی بییشتری را فراهم میکند و فرد

پژوهش پایایی و روایی مقیاس عملکرد تحصنننیلی فام و

را در مسیر خودتنظیمی قرار میدهد( اسکایپرز ،موریسانو،

تیلور ( )1999مورد ارز یابی قرار گرف تهاسنننت .برخی از

 .)2020فقدان کنترل

پژوهشهای داخلی نیز ضنننریب پایایی و روایی این ابزار را

پیامد و اعتقاد به این امر که افزایش فعالیتهای فرد منجر

محاسننبه نمودهاند :از جمله تولیتی( )1390ضننریب پایایی

به کسنننب نتیجهی دلخواه نمیشنننود نیز تأثیری منای بر

این پرسننش نامه را  ،0/70قاسننم تبار ،فیاو و حسننینی

عملکرد تحصنننیلی خواهد داشنننت (پورطاهری ،زندوانیان

( )1395ضننریب پایایی آن را به شننیوهی همس نانی درونی

نائینی و رحیمی .)1393

 ، 0/76باقری چاروک ،توحیدی و تجربهکار( )1398ضریب

الک ،اسنننریپرز ،التام و دی یون

آموزش و پرورش عام ا صلی تو سعه یک ملت ا ست.

پایایی آن را به روش آل اای کرونباخ  0/74و روایی آن را

کیایت آموزش یکی از ضنننروری ترین عناصنننر در ایجاد

مطلوب گزارش نمودهاند .رسننتمی( )1390پایایی هر یک

اعضننای توانمند جامعه اسننت (فار ،سنناویتا ،هاشننمانی و

از ابعاد را به شرح زیر به د ست آوردها ست :خودکارآمدی

رضننوی  .)2018از سننویی ،توانمندسننازی جامعه فرایندی

 ،0/91تأثیرت هی جانی  ،0/92بر نا مهریزی  ،0/73ف قدان

است که در آن سیستم آموزشی افراد را متناسب با نیازها

کنترل پیامد  ،0/63انگیزش ( 0/72اوسنننپید ،رئیسنننی و

و انتظارات جامعه تربیت کند .در جهان در حال توسننعه و

ایرانی .)1399 ،درتاج ( )1383نیز با استااده از روایی سازه

در حال تحول امروز ،نهادهای آموزشننی ،مدیران ،معلمان،

به روش تحل ی عوا م  ،روایی هر یک از عا م ها را به

دانشآموزان ،والدین به عنوان اجزای سننیسننتم آموزشننی

شننرح زیر به دسننت آوردهاسننت :عام اول (خودکارآمدی)

فرای ند متغیری را تجر به میکن ند .ب نابراین ،ارز یابی و

 ،0/92عام دوم (تأثیرات هی جانی)  ،0/93عام سنننوم

تطبیق و تکام برنامههای آموزشننی ضننروری اسننت .به

(بر نا مهریزی)  ،0/73عا م چ هارم (ف قدان کنترل پ یا مد)

همین دلی یکی از مهمترین وفایف سننیسننتم آموزشننی،

 0/64و عام پنجم (انگیزش)  (0/72قربانیان ،پور ابراهیم،

پیگیری میزان پی شرفت تح صیلی دانشآموزان با ا ستااده

سیدموسوی و حبیبی .)1395

از روش ها و تکن یک ها و ابزار های ا ندازهگیری اسننننت

تولیتی( )1390پایایی این پرسشنامه را در دانشجویان

(آرچتین ،گونگور و حامد اوغلو  .)2020امروزه با گ سترش

مقطع کار شنا سی دان شگاههای ع مه طباطبایی ،صنعتی

فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور ،سال سیزدهم ،ویژه نامه 1401

بررسی روایی و پایایی ...

7

شننریف ،صنننعتی امیرکبیر و دانشننگاه تهران؛ قاسننم تبار،

در این پژوهش از پرسنننش نامهی عملکرد تحصنننیلی

ف یاو و حسنننینی ( )1395پایایی آن را در دانشآموزان

ساخت فام و تیلور ( )1999استااده شده است .این مقیاس

دختر مقطع شنننشنننم اب تدایی منط قه  14تهران ،باقری

از  48گویه با طیف لیکرت پنج گزینهای ت شکی

شده که

چاروک ،توحیدی و تجربه کار ( )1398روایی و پایایی این

عملکرد تجصنننیلی را در اب عاد خود کارآ مدی ،تأثیرات

ابزار را در دانشآموزان دورهی دوم مدارس تیزهوشننننان

هیجننانی ،برنننامننهریزی ،فقنندان کنترل پیننامنند ،انگیزش

ناحیه یک کرمان بررسنننی نموده و درتاج ( )1383نیز این

میسنننجد .سننالاالت 36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29

پر سشنامه را برای دان شجویان ایرانی اعتبار سنجی نموده

مربوط به بعد خودکارآمدی ،سنننالاالت ،15 ،14 ،13 ،12

ا ست .از این رو ،برر سی روایی و پایایی این پر سشنامه در

 19 ،18 ،17 ،16متعلق به بعد تأثیرات هیجانی ،سننالاالت

جامعهای متااوت (دانشآموزان متو سطهی دوم شهر ستان

48 ،46 ،45 ،44 ،43 ،40 ،11 ،10 ،9 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1

سمنان) از تمایزهای این مطالعه با سایر پژوهشهاست.

مربوط به زیر مقیاس برنامهریزی ،سننالاالت 38 ،37 ،6 ،5
مرتبط با زیر مقیاس فقدان کنترل پیامد و شماره سالاالت
،42 ،41 ،39 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

مواد و روش ها
این پژوهش از نوع پژوهشهای روانسنننجی میباشنند.

 47مرتبط با بعد انگیزش میبا شند .بر ا ساس نمرهگذاری

جامعه آماری مطالعه به تعداد  3952نار و شنننام کلیهی

این سنننازه ،نمرهی کمتر از 120بیانگر عملکرد تحصنننیلی

دانشآموزان دختر و پسننر متوسننطهی دوم شننهرسننتان

ضننعیف ،باالتر از 175بیانگر عملکرد تحصننیلی قوی و بین

سننمنان در سننال تحصننیلی  1398-1397بود که از این

174-121بیانگر عملکرد تح صیلی متو سط ا ست .الزم به

تعداد 400نار به روش نمونهگیری تصننادفی خوشننهای به

ذکر ا ست که شیوهی نمره گذاری درمورد سواالت شماره

عنوان افراد نمو نه انت خاب و پرسنننش نا مهی مورد نظر را

 26 ،23 ،8و  33معکوس میباشد .ضمناً به سوال شمارهی

تکم ی نمود ند .به منظور تعیین حجم نمو نه از فرمول

 7نمرهای تعلق نمیگیرد .درتاج در سال  1383روایی ک

کوکران اسنننتااده گردید که حداق حجم نمونه با کمک

ابزار را بننه روش تحلی ن عنناملی  0/81و پننایننایی ک ن

فرمول موردنظر  350نار با سطح خطای 5درصد به دست

پرسنننشنامه را به شنننیوهی آلقای کرونباخ  0/74گزارش

آمد که جهت اطمینان بیشنننتر تعداد  400نار نمونه این

نمودهاست (درتاج .)1383

پژوهش را تشننکی دادند .از روشهای آماری تحلی عام
اکتشننافی ،تحلی عام تأییدی و همسننازی درونی (آلاای

یافته ها

کرونباخ) جهت تجزیه و تحلی داده ها اسنننتااده گردید.

 32%/5افراد نمونه در سال اول متوسطه ( 16سال سن)،

الزم به ذکر ا ست که در اجرای این پژوهش سعی گردیده

 33%در سال دوم متوسطه ( 17سال سن) و  %34/5در

به حریم شخ صی شرکت کنندگان احترام گذا شته شود،

سال سوم متوسطه ( 18سال سن) مشغول به تحصی بودند.

هدف از انجام این پژوهش برای آنها تببین شده و تمامی

از نظر رشته تحصیلی %33 ،در رشتهی انسانی %35 ،در

موارد با رضنننا یت آ گا ها نه آن ها ان جام گردد ،هم چنین

رشتهی تجربی و %32در رشتهی ریاضی فیزیک مشغول

اط عات شخضی آنان در اختیار کسی گذارده نشود و تمام

تحصی

بودند .از نظر جنسیت  50درصد افراد شرکت

ا صول فرهنگی و ان سانی در اتباط با پا سخدهندگان رعایت

کننده را دختران و  50درصد را پسران تشکی دادند .از

شنننود .انجام این پژوهش با توجه به شنننماره نامه 46296

نظر معدل  %3در محدودهی  %11 ،15در محدودهی ،16

دانشنننگاه سنننمنان و  97/631/103280/409آموزش و

 30%/3در محدودهی  %33 ،17در محدودهی %21/5 ،18

پرورش سمنان مورد نظارت قرار گرفته است.

در محدودهی 19قرار داشت و  %1/5افراد دارای معدل 20
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 ،بودند .از نظر میزان مطالعه %31 ،افراد بین  1تا  5ساعت،

تمامی خرده مقیاسها بیشتر از  0/05بود (خودکارآمدی:

47درصد بین  6تا 10ساعت 22 ،درصد بین  11تا  15را

 ، 0/730تأثیر هیجانی ، 0/728 :برنامهریزی، 0/763 :

به صورت روزانه به مطالعه می پرداختند.

فقدان کنترل پیامد 0/728 :و انگیزش .)0/814 :بع وه ،دو

به منظور بررسی کاایت نمونه و توانایی عاملی بودن

عام با مقدار ویژه بیشتر از  1یافت شد .نمودار سنگریزه

دادهها از آزمونهای کایزر -میر-اوکلین و کرویت بارتلت

نیز وجود دو عام را تأیید نمود .یافتهها نشان داد که عام

استاادهگردید .نتایج نشان داد که مقدار آمارهی KMO

اول  51/058درصد و عام دوم  24/210درصد از واریانس

برابر با ( 0/710بیش از مقدار معیار  )0/70و مقدار خی دو

تمامی متغیرهای پژوهش را تبیین میکند .در مجموع دو

در آزمون بارتلت  593است که از نظر آماری در سطح

عام استخراج شدهی نهایی توانستهاند  75/268درصد از

معناداری کمتر از  0/05قرار دارد .در نتیجه امکان انجام

واریانس تمامی متغیرهای پژوهش را تبیین کنند

تحلی

عاملی بر روی متغیرها وجود داشته و متغیرها

(جدول.)1

توانایی عاملی شدن را دارند .مقدار واریانس استخراج شدهی
جدول  .1عامل های نهای

Table 1. Final factors
درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس تببین شده

مقدار ویژه

عاملهای استخراج شده

51/058

51/058

2/553

1

75/268

24/210

1/210

2

86/467

11/200

0/560

3

94/606

8/139

0/407

4

100

5/394

0/270

5

نمودار  .1نمودار سنگریزه

Figure 1. Pebble diagram
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جدول  2یاف ته های مربوط به بار های عاملی ب عد از

ا ستخراج شده منا سب ه ستند .بیشترین مقدار بار عاملی

چرخش (از نوع واری ماکس) را نشننننان می د هد .م قدار

مربوط به برنامهریزی ( )0/861و کم ترین مقدار بار عاملی

بنارعناملی تمنامی متغیرهنا بیشتر از  0/7اسننننت کنه

مربوط به تأثیر هیجانی ( )0/837میباشد.

نشننناندهندهی آن اسنننت که تحلی عاملی و عام های
جدول  .2مقدار بار عاملی عوامل استخراج شده پس از چرخش به صورت مرتب شده

Table 2. The amount of factor load of the extracted agents after rotation is arranged
مقدار بارعاملی

0/857

0/843

خرده مقیاسها
0/861

برنامهریزی

0/857

انگیزش

0/854

خودکارآمدی

0/849

فقدان کنترل پیامد

0/837

تأثیر هیجانی

به منظور بررسی پایایی مقیاس از همسازی درونی به
شیوهی آلاای کرونباخ استااده گردید .ضریب آلاای

عامل های نهایی

عامل اول

عامل دوم

 26،37و  38با مقیاس ضعیف و کمتر از  0/3است بنابراین
بهتر است در تحلی از آنها استااده نشود.

کرونباخ برای این مقیاس  48سالالی  0/904به دست آمد

در نهایت به منظور بررسی روابط و برازش عام های

که نشاندهنده آن است که مقیاس عمکرد تحصیلی از

استخراج شده از تحلی عام تأییدی با کمک نرم افزار

پایایی مطلوبی برخوردار است .هم چنین تحلی دادهها

لیزرل استااده شدهاست.

نشان داد که میزان هم بستگی سالاالت ،25 ،6،7،8 ،5

نمودار  .2مدل مربوط به دو عامل استخراج شده

Figure 2. The model relates to two extracted factors
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نتایج تحلی با نرم افزار لیزرل نشان داد که مقادیر

مطابق یا یافتههای پژوهش ،قلتاش ،اوجی نژاد و

 CFI ،IFI ،AGFI ،GFIو  NFIبیش تر از  0/90بوده

برزگر()1389نیز مقدار پایایی این ابزار را مناسب و برابر با

که این امر حاکی از برازش خوب مدل می-

0/84و علی بخشی و زارع( )1389این مقدار را 0/81

CFI:0/96,

ارزیابی نمودهاند .برخ ف مطالعه حاضر ،میرحسینی و

 AGFI:0/95و  .)GFI:0/99شاخص  RMSEAدر

قلتاش( )2018بیان نمودهاند که رابطهی تمامی گویههای

محدودهی مطلوب  0 /05< X < 0/08قرار داشته و برابر

پرسشنامه با نمره یک معنادار است و این امر بیانگر روایی

با  0/069است.

پرسشنامه عملکرد تحصیلی است .در مطالعه درتاج

باشد,NFI:0/94(.

IFI:0/96

( )1383نیز روایی محتوا با کمک نظر اساتید و جدول
محتوا تأیید شد .استااده از جدول محتوا و هدف و نظر

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی روایی و پایایی پرسشنامه-

اساتید مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه با شیوهی تحلی

ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور( )1999انجام گرفت .پیش

عاملی وجود پنج عام را تأیید نمود .اما در این مطالعه ،دو

از بررسی روایی و پایایی ،با کمک آزمون کایزر-میر-اوکلین

عام

نهایی استخراج گردید .خودکارآمدی ،انگیزش و

کاایت نمونه و به وسیلهی آزمون کرویت بارتلت توانایی

برنامهریزی زیرمجوعهی عام نهایی اول و فقدان کنترل

عاملی بودن دادهها بررسی شد .نتایج حاکی از آن بود که

پیامد و تأثیرات هیجانی زیرمجوعهی عام نهایی دوم قرار

هر دو آزمون از معناداری قاب قبولی برخوردار هستند .دو

گرفتند.

عام با مقدار ویژه بیشتر از  1یافت شد .عام اول توانست

آشنایی با مهارتهای تحصی و استااده از راهبردهای

 51/058درصد واریانس تمامی متغیرهای پژوهش و عام

یادگیری مالثر مانند برنامهریزی ،مدیریت زمان ،تمرکز

دوم  24/210درصد از واریانس متغیرها را تبیین کند .بعد

حواس ،تقویت حافظه ،روشهای صحیح مطالعه،

از چرخش واریماکس ،مقدار بار عاملی تمامی متغیرها بیش

یادداشتبرداری ،خ صهنویسی ،تندخوانی و نیز راههای

از  0/70محاسبه گردید که نشاندهندهی مناسب بودن

کنترل و پیشگیری از اضطراب امتحان منجر به موفقیت

عام های استخراج شدهاست .هم چنین مشخص گردید که

تحصیلی دانشآموزان خواهد شد و تجربه متبت موفقیت

متغیرهای خودکارآمدی ،انگیزش و برنامهریزی مربوط به

باورهای خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان را

عام اول و فقدان کنترل پیامد و تأثیرات هیجانی مربوط

تحت تأثیر قرار میدهد (سلطانی مجد ،تقیزاده و زارع

به عام دوم میباشند .پایایی مقیاس به شیوهی همسانی

 .)1393این یافتهها با پژوهش پورحسین م یوسای،

درونی(آلاای کرونباخ)  0/904به دست آمد که بیانگر پایایی

حسینی نسب و پناه علی ( )1399و زمینی ،حسینی نسب

مناسب این ابزار است .بع وه مشخص گردید ،با حذف

و هاشمی نصرت آباد همسو است.

سالاالت  26،37 ،25 ،6،7،8 ،5و  33 ،38،23مقدار پایایی

زمانی که فرد در حال تجربهکردن هیجانهای منای

افزایش خواهد یافت .به منظور بررسی برازش عام های

است ،بر رفتارهای شخصی خود کنترل ندارد(حسینی،

تأییدی با کمک نرمافزار

امیدوار و عباسی .)1396 ،در نظریهی کنترل -ارزش پکران،

لیزرل استاادهشد .شاخصهای CFI ،IFI ،AGFI ،GFI

ارزیابیهای شناختی به عنوان عام اصلی ایجاد هیجان-

و  NFIبا مقدار بیش از  RMSEA ،0/90با مقدار ،0/069

های تحصیلی است که کنترل ذهنی و درک کنترل بر

کای اسکوار با مقدار کمتر از  3برارش مدل با دو عام

فعالیتها و پیامدهای پیشرفت یکی از گروههای ارزیابی-

استخراج شده را تأیید نمودند.

کننده آن میباشد(ربانی ،طالع پسند ،رحیمیان بوگر و

استخراج شده از تحلی عام
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، این نتایج با یافتههای پژوهش قربانی.)1397محمدی فر
)1396(  علمردانی صومعه و حیدری راد، حیدری،پرافکند
 آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند.هم سو است
که افرادی خودکنترلی شناختی پایینی دارند در تنظیم
، بشرپور، هم چنین رنجبرنوشری.دارند

هیجانی مشک

) نیز به این نتیجه دست یافتند1397( حاجلو و نریمانی
 به،که آموزش مهارتهایی که تنظیم هیجان را تقویت کند
-نوبهی خود منجر به تغییر در میزان خودکنترلی افراد می
.شود
پرسشنامهی ایرانی عملکرد تحصیلی فام و تیلور
) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و مدل1999(
تدوینی بر اساس دو عام استخراج شده نیز دارای برازش
 افراد، با این حال از آنجا که در این مطالعه.میباشد
- شرکتکننده در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصی
-بودند؛ این امر یکی از محدودیتهای پژوهش محسوب می
 از این رو پیشنهاد میگردد روایی و پایایی مقیاس.شود
عملکرد تحصیلی برای گروههای سنی در مقاطع دیگر نیز
نار بود که در400  تعداد نمونه انتخابی.تکرار گردد
 همچنین.پژوهشهای آتی بهتر است این رقم افزایش یابد
از روشهای دیگری برای بررسی روایی و پایایی این مقیاس
 از این پرسشنامه میتوان در، در مجموع.استاادهگردد
جامعهی ایرانی جهت ارزیابی میزان عملکرد تحصیلی
.دانشآموزان و اتخاذ تدابیر مناسب بهره جست
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صفاریه
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور ()EPT

ردیف
5
6

از ابتدای سال تصمیم می گیرم طبق یک برنامه منظم مطالعه کنم ولی تصمیمم عملی نمی شود.

7

در امتحانات ضعیف عمل می کنم زیرا برایم دشوار است در یک وقت محدود برنامه کاری خود را تنظیم

هیچ

4

از ابتدای ترم برنامه مشخصی برای آمادگی در امتحانات دارم.
دو هفته مانده به امتحانات درسهایم روی هم انباشته می شود و فرصت کمی برای مطالعه آنها دارم.

کم

3

برای جبران عدم موفقیت خود ،شخصا برنام ریزی می کنم.

تاحدی

2

کنم.
8

من بیش از حد مطالعه را به تاخیر می اندازم.

9

هیچ عامل غیر پیش بینی ای نمی تواند برنامه من برای مطالعه درسهایم را به هم بریزد.

10

هر زمان که فرصتی پیش می آید مطالب درسی را مطالعه می کنم.

11

برای موفقیت در امتحان ،فعالیت های کالسی را منظم و با دقت انجام می دهم.

12

در شروع امتحانات دچار اضطراب می شوم.

13

در زمان امتحانات برانگیخته می شوم.

14

هنگامی که خود را به خوبی برای امتحانات آماده کرده ام باز هم احساس اضطراب شدید می کنم.

15

به دلیل اینکه بی قرارو بی حوصله هستم ،نمی توانم در امتحانات تمرکز داشته باشم.

16

هنگامی که یک امتحان مهم در پیش دارم ،وحشت زده می شوم.

17

وقتی در جلسه امتحان قرارمی گیرم آنقدرعصبیو سردرگم می شوم که نمی توانم با حداکثر توانائیم به
سواالت پاسخ دهم.

18

هنگام مطالعه برای امتحان ذهنم پریشان می شود.

19

نگرانی من در مورد خوب امتحان ندادن در جلسه امتحان ،من را به هم می ریزد.

20

نگرانی من در مورد امتحان به دست آوردن نمره خوب است.

21

هدف اصلی من درامتحان به دست آوردن یک شغل مناسب است.

22

انگیزه اصلی من در امتحان صرفا مطالعه برایامتحانات است.

23

آنقدرتمایل دارم وقتم را با دوستانم بگذرانم که به درسم لطمه می زند.

24

حتی اگر مطالب امتحان مبهم و مالل آور باشد تا به پایان رساندن آن به کارم ادامه می دهم.

25

من فقط موضوعاتی را که دوست دارم ،مطالعه می کنم.

26

انگیزه من برای آمادگی در امتحان کافی نیست.

27

برای امادگی و موفقیت در امتحان به اندازه ی کافی انرژی صرف می کنم.

28

در رسیدن به پاسخ سواالت امتحانی پشتکار الزم را دارم.

29

اطمینان دارم که توانایی های من به اندازه ای باالتر از سطح امتحانات است.

30

شایستگی و اعتماد الزم برای امتحان را دارم.

31

اطمینان دارم که به خوبی می توانم فعالیت های الزم برای امتحان را انجام دهم.

32

من توانایی آن را دارم که در انجام کلیه امتحاناتم موفق شوم.

33

شکست قبلی ام به دلیل عدم آمادگی برای امتحان بود.

34

در مورد امتحان به اندازه کافی اعتماد به نفس دارم.

35

اطمینان دارم که تالش من در امتحان نتیجه مورد نظر را خواهد داشت.

36

اطمینان دارم که فعالیت هایی که انجام داده ام موجب دریافت نمره مورد نظر خواهد شد.

37

هر چقدر هم که خوب درس بخوانی باز هم گرفتن نمره خوب را تضمین نمی کند.

38

گرفتن نمره خوب تا حد زیادی به شانس بستگی دارد.

39

برایم بسیار مهم است که هدف مورد نظرم در امتحان را به دست آورم.

40

از ابتدای سال فعالیت هایی را که منجر به کسب نمره باال می شود را در نظر می گیرم.
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زیاد

1

دقیقا مشخص کرده ام که برای امتحان چه مدت باید مطالعه کنم.
برای عملکرد خوب در امتحان از وقت بطور مناسب استفاده می کنم.

خیلی زیاد

عبارات

15
41

بررسی روایی و پایایی ...
اهداف امتحانی برایم بسیار با ارزش هستند.

42

هیچگاه خودم را در قید و بند هدف های از پیش تعیین شده قرار نمی دهم.

43

در طول سال از یادداشت های کالسی استفاده می کنم.

44

در طول سال کتابهای درسی را مطالعه می کنم.

45

در طول سال از روش هایی استفاده می کنم که شانسم را برای دریافت نمره مناسب افزایش می دهد.

46

در طول سال تحصیلی بیشتر تالش هایم متوجه به دست آوردن اطالعات علمی در مورد رشته مورد نظرم
است.

47

مطالعه صرفا برای امتحان الزم است.

48

در هنگام مطالعه در ذهن خود میزان یادگیریام از مطالب را ارزیابی می کنم.
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