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چکیده
 نفر از400  بدین منظور نمونهای شامل.) بود2012 ، و مین هولد، نات،هدف این ﭘﮋوهﺶ بررسی ویﮋگیهای روانسنجی سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان (آرنولد
 بر اساس نمونهبرداری تصادفی چندمرحلهای انتخاب شدند و به سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان ﭘاسخ،دانﺶآموزان دورۀ دوم متوسطه دبیرستانهای شهر تهران
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد ساختار سیاهه. بهدست آمد0/ 83  تا0/74  ضریب آلفای کرونباخ و ضریب اعتبار بازآزمایی در کل نمونه بهترتیب.دادند
. همچنین نتایج نشاندهندۀ روایی سازه و تأیید ساختار عاملی سیاهه بود. مدل را تأیید کردند،برازش قابل قبول با دادهها دارد و همۀ شاخصهای نیکویی برازش
 که نشاندهندۀ اعتبار مطلوب برای این عامل مرتبۀ دوم و کل، نشان داد0/91 نتایج حاصل از بررسی اعتبار مرکب عامل مکنون مرتبۀ دوم این ضریب را برابر با
 یافتههای ﭘﮋوهﺶ نشان میدهد که ﭘرسشنامۀ تحول مثبت در جامعۀ دانﺶآموزان دورۀ دوم متوسطه ویﮋگیهای روانسنجی قابل قبول دارد و میتوان.سیاهه بود
.از آن بهعنوان ابزار معتبر و روا در ﭘﮋوهﺶهای روانشناختی استفاده کرد

1397  بهار/55  شمارة/ روانشناسان ایرانی ـ سال چهاردهم:روانشناسی تحولی

 اعتبار، روایی، سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان، تحول مثبت:واژههای کلیدی
Abstract

T

he aim of the present study was to examine psychometric properties of the Positive Youth Development Inventory (PYDI;
Arnold, Nott, & Meinhold, 2012). Four hundred students were randomly selected from senior high schools of Tehran city

using multistage sampling method. The participants completed the PYDI. The Cronbach's Alpha coefficient and test-retest reliability
were between 0.74 and 0.83. The results of confirmatory factor analysis indicated that the PYDI had an acceptable fit. All fit indices
supported the model. The results indicated the construct validity and factorial structure of the PYDI as well. The composite reliability
of second order latent factor had a coefficient of 0.91 which indicated a good reliability for the second order factor and whole
inventory. The findings suggest that the PYDI has acceptable psychometric properties in Iranian adolescents and can be employed
as a valid and reliable instrument in this population.
Keywords: positive development inventory, the Positive Youth Development Inventory, validity, reliability
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میکنند و شکوفا میشوند که روابط سودمند متقابل با مردم و

در سالهای اخیر ﭘﮋوهشگران حوزۀ روانشناسی از بررسی

دنیای اجتماعی خویﺶ برقرار کنند (هینز .)2013 ،ایوارسون،

جنبههای منفی و نقایص انسانی فاصله گرفته و بیشتر بر ارتقای

ﭘوالنین و لو ( )2015با بررسی بافت و محیط و تأثیر آن بر

سطح سالمت و بهزیستی متمرکز شدهاند (گیلمن و هابنر،

بهزیستی و تنیدگی دریافتند که ادراک محیط ،بهعنوان عامل

 )2010این تغییر جهت از جنبههای منفی به جنبههای مثبت

حمایتی ،تنیدگی کمتر و بهزیستی بیشتر را ﭘیﺶبینی میکند که

انسان باعث به وجود آمدن شاخۀ جدیدی از روانشناسی بهنام

با فرضیات تحول مثبت نوجوانی همخوانی دارد.

روانشناسی مثبتنگر شده (ﭘیترسون و سلیگمن )2012 ،و ورود

درواقع ،تحول مثبت نوجوانی برنامهای است که بر اساس

دیدگاه مثبتنگر به روانشناسی به ﭘیشنهاد رویکردها و

آن ،طی فرایندی ﭘیگیر و منظم ،با فراهم آوردن فرصتها،

نظریههای جدید در شاخههای مختلف روانشناسی منجر شده

ارتباطات و حمایتهای الزم برای شاخصههای صالحیت،

است .از جملۀ این رویکردها رویکرد تحول مثبت نوجوانی است

شخصیت ،مراقبت ،اطمینان ،ارتباط و مشارکت ﭘیامدهای مثبتی

(رامی و رُز ـ کراسنور.)2012 ،

برای نوجوانان فراهم میآید (لرنر .)2012 ،از طرف دیگر ،با

ریشههای نظریۀ تحول مثبت نوجوانی در کار روانشناسان

استفاده از برنامههای تحول مثبت نوجوانی ،با افزایﺶ مهارتها،

تطبیقی مانند گاتلیب ( )1997و زیستشناسانی چون نویکف

نیرومندسازی نوجوانان و قوت بخشیدن به خانوادهها ،جوانان در

( ،)1945ون برتاالنفی ( )1965 ،1933ریشه دارد ،که

نقﺶ واقعی خود در جامعه بهکار گرفته میشوند و فعالیت

انعطافﭘذیری فرایندهای تحولی حاصل از ترکیب سطوح

میکنند و رسیدن آنها به سالمت جسمی ،جنسی و روانی

زیستشناختی و بافتی را بررسی کردهاند .چارچوب تحول مثبت

تسهیل میشود (گوین ،کاتاالنو ،دیوید-فردون ،گلوﭘن و مارخام،

نوجوان در اوایل  1990شکل گرفته و ﭘاسخ به برنامههای

.)2010

مداخلهای نوجوانان است ،که در سدۀ گذشته محبوب بوده است.

اگرچه امروزه روانشناسی مثبتنگر ﭘدیدۀ گستردهای در

در سال  1980این دیدگاه نقصاننگر رواج داشت ،که بهطور

روانشناسی است و کتابها و ﭘﮋوهﺶهای بسیاری با این موضوع

معمول بر مداخله و درمان عوامل خطرساز مانند سوءمصرف

در دسترس است ،یافتههای حاصل از ﭘﮋوهﺶهای روانشناسی

مواد ،خشونت ،بیماریهای مقاربتی ،شکست در مدرسه و

مثبتنگر فقط زمانی دارای اعتبار است که سنجهها و روشهای

بارداری ناخواسته متمرکز میشد و نشان میداد که نوجوانی به

انجام ﭘﮋوهﺶهای مرتبط با آن معتبر باشد و به همین دلیل

مثابۀ مشکل ﭘیچیدهای در نظر گرفته میشود .تعدادی از این

روانشناسان مثبتنگر ﭘﮋوهﺶهای زیادی به منظور ساخت و

برنامهها نشان داد که مدلهای ﭘیشنهادشده کارساز است ،ولی

اعتباریابی ابزارهای مختلف سنجﺶ و اندازهگیری مقیاسهای

نتایج کوتاهمدت دارد .بنابراین ،نیاز به برنامههایی بود که تأثیر

مثبت انجام دادهاند (داک ،استین و سلیگمن.)2005 ،

عمیقتر داشته باشد یا در آنها به رشد طوالنیمدت نیز توجه

تحول مثبت ،در ﭘﮋوهﺶهای روانشناختی ،حوزههای

شود و نیروهای بالقوۀ نوجوانان را درگیر کند .سپس در اوایل

کشفنشده ،بهشمار میآیند (روث و ایسلس-گان.)2003 ،

سال  ،1990با استفاده از ﭘﮋوهﺶهای گسترده ،مشخص شد که

عالوه بر ﭘﮋوهﺶهای گسترده در زمینۀ روانشناسی مثبت و

به برنامههای معینی برای تحول گستردۀ همۀ نوجوانان نیاز است

برخی ﭘﮋوهﺶهای مربوط به تأثیر دیدگاههای روانشناسی

(لرنر و استنبرگ )2009 ،و بر این اساس نظریۀ تحول مثبت

مثبت در بهبود کیفیت زندگی ،ﭘﮋوهشی در این زمینه به چشم

مطرح شد .در نظریۀ تحول مثبت نوجوانی بیشتر بر تحول مثبت،

نمیخورد .با این حال ،لرنر ( )2005دالیل چهارگانهای را

نقاط قوت و فرایندهای انطباقی تأکید میشود (مستن.)2014 ،

برشمرده که اهمیت تحول مثبت نوجوانان را نشان میدهد ،از

از منظر تحول مثبت نوجوانی نوجوانان زمانی بهتر ﭘیشرفت

جمله ارتباط مستقیم و تنگاتنگ تحول مثبت با بهزیستی

خدیجه مرادی ،حسن اسدزاده ،ابوالفصل کرمی ،محمود نجفی

نوجوان ،تأثیر تحول مثبت بر کیفیت یادگیری و ﭘیشرفت

کندی ( )2006و انوچ ( ،)2009میلوت ( )2014مشخص شد که

تحصیلی ،اثر بنیادین تحول مثبت بر کیفیت ارتباطات در کالس

شرکت در برنامههای تحول مثبت نوجوانی در ﭘیشگیری از

و نقشی که به طور کلی در ﭘیشبرد فرایند تحصیلی دارد.

رفتارهای ﭘرخطر و خشونت اجتماعی نقﺶ مثبت دارد .یاچینی،

لرنر ،باور ،گلدهوف ،گستداتیر و دیسوزا ( )2005مدل اولیه

بیتس ،بال و هلمن ( )2014دریافتند که رویکرد تحول مثبت

و اولین نسخۀ ﭘرسشنامۀ تحول مثبت نوجوانان را تدوین کردند.

نوجوانی به ارتقای سالمت فیزیکی و تحول اجتماعی ،عاطفی و

این مدل ﭘنجمؤلفهای معروف به «مدل  »5 Cشامل صالحیت،1

روانشناختی نوجوانان منجر میشود.

اعتمادبهخود ،2مراقبت ،3شخصیت 4و ارتباط 5است (باورز،

با توجه به اینکه در دهههای اخیر ﭘﮋوهﺶ در حوزۀ

گلدهوف ،اسمید ،مینر و لرنر .)2012 ،آرنولد ،نوت و مینهلد

روانشناسی مثبت افزایﺶ یافته ،بررسی ویﮋگیهای روانسنجی

( )2012مؤلفۀ دیگری به این مدل افزودند و سیاهۀ خود «مدل

ابزارهای ﭘرکاربرد در این حوزه اهمیت بسیار دارد ،زیرا ابزارهای

 »6 Cرا ﭘیشنهاد کردند .مؤلفۀ ششم این سیاهه مشارکت فعال

فاقد اعتبار و روایی ،نتایج حاصل از ﭘﮋوهﺶ را بیاعتبار میکند.

نوجوان در سطح خانواده و مدرسه است .این مؤلفه باعث میشود

بنابراین ،هدف در این ﭘﮋوهﺶ تعیین ویﮋگیهای روانسنجی و

نوجوان کمتر درگیر رفتارهای ﭘرخطر ،مثل سوءمصرف مواد و

تحلیل عاملی ﭘرسشنامۀ تحول مثبت نوجوانان بود.

بزهکاری ،شود (روث و ایسلس-گان2003 ،؛ کینگ ،استفانسن،
جانسون و باور2005 ،؛ دبنام ،مامفرد و سرا-رلدن.)2014 ،

روش

سنجﺶ این مؤلفه ،برای طراحی و ابداع سیاهه و مادّههای آن،

نوجوانان ایرانی و روش این ﭘﮋوهﺶ توصیفی زمینهیابی بود.

از گزارشهای دانﺶآموزان در مطالعات کیفی و اکتشافی

جامعۀ آماری ﭘﮋوهﺶ ،همۀ دانﺶآموزان دختر و ﭘسر دورۀ دوم

استفاده شد (دی ماری .)2008 ،سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان در

متوسطۀ شهر تهران در سال تحصیلی  1395 -1396بود .با

ﭘﮋوهﺶهای فیلیپس ،مککی و ﭘلنت ( )2011و بروس ،وریچ و

توجه به تعداد مادّههای سیاهه و بر اساس فرمول کوکران400 ،

چولز ( )2012استفاده شد و نتایج مناسب بودن این ابزار را نشان

دانﺶآموز ( 200دختر و  200ﭘسر) حجم نمونۀ این ﭘﮋوهﺶ را

داد .نتایج این ﭘﮋوهﺶها نشان میدهد که تحول مثبت با

تشکیل داد .روش نمونهبرداری از نوع تصادفی خوشهای بود و،

مؤلفههای بهزیستی روانشناختی دانﺶآموزان همبستگی مثبت

برای انتخاب تصادفی آزمودنیها ،ابتدا شهر تهران به ﭘنج منطقۀ

دارد .همچنین در بررسیها مشخص شد که متغیرهای مربوط

جغرافیایی شمال ،جنوب ،مرکز ،غرب و شرق تقسیم و در مرحلۀ

به مدرسه و محیط آموزشی با تحول مثبت دانﺶآموزان رابطه

بعد ،از هر منطقه جغرافیایی ،یک منطقۀ آموزش و ﭘرورش،

دارد (جلیسیک ،بابک ،فلپس ،لرنر و لرنر2013 ،؛ روزر ،اکسلز و

منطقۀ  2از شمال 16 ،از جنوب 11 ،از مرکز 8 ،از شرق و  9از

اشتروبل2011 ،؛ آدلمن و تیلور2010 ،؛ اکسلز و روزر2011 ،؛

غرب و سپس از هر منطقه بهصورت تصادفی یک مدرسه دورۀ

راسا2014 ،؛ لرنر2010،؛ دیماری و دیگران.)2013 ،

دوم متوسطه دخترانه و یک مدرسه دورۀ دوم متوسطه ﭘسرانه

نتایج ﭘﮋوهﺶهای ﭘریتچارد ( )2013نشان داد که تحول

انتخاب شد.

مثبت جوانان نقﺶ چشمگیر در گرایﺶ نیافتن افراد به مصرف

سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان (آرنولد و دیگران.)2012 ،

مواد دارد .هایت ،چیس-لندسدال ،مکداد و آدام ()2012

این سیاهه برای ارزیابی تحول مثبت نوجوانان بر اساس

دریافتند که تحول مثبت نوجوانان سالمت عمومی ادراکشده و

نسخۀ80مادّهای لرنر و دیگران ( )2005طراحی شده است .لرنر

رفتارهای سالم و بیخطر را ﭘیﺶبینی میکند .در بررسیهای

و دیگران ( )2005روایی محتوایی سیاهۀ «مدل  »5 Cرا با

5. connection

1.
2.

3. caring
4. character

3.
4.

1. competence
115.
2. confidence
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با توجه به اهمیت موضوع تحول مثبت و فقدان ابزار برای

هدف ﭘﮋوهﺶ تعیین ویﮋگیهای روانسنجی در نمونهای از
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مراجعه به نظر برخی متخصصان و استادان تعلیم و تربیت و

نسخۀ  17مادّهای «مدل  »5 Cرا طراحی کرد و اعتبار این

روانشناسی به دست آوردند .آرنولد و دیگران ( )2012سیاهۀ

ابزار توسط میلوت ( )2014با استفاده از روش آلفای کرونباخ

ارزیابی تحول مثبت نوجوانان «مدل  »6 Cرا تدوین کردند .این

برای کل سیاهه  0/74گزارش شد.

سیاهه که انطباقیافته با جامعۀ امریکای شمالی ،ایرلند ،آلمان و

عاملهای این سیاهه را لرنر و برخی دیگر از ﭘﮋوهشگران

کاناداست ،مجموعهای از  55مادّه را شامل میشود که برای

از طریق تحلیل عاملی اکتشافی بهدست آوردهاند .بر این اساس،

اندازهگیری تغییرات مثبت در سطوح تحول مثبت نوجوانان

در این ﭘﮋوهﺶ فقط محاسبۀ اعتبار و تحلیل عاملی تأییدی در

طراحی شده است.

نظر گرفته شد .این سیاهه در برخی کشورها ،با فرهنگهای

مؤلفههـای ایـن نسخـه از ابـزار تحـول نـوجوانان شـامـل

گوناگون ،اجرا شده است .برای مثال ،نسخۀ انگلیسی روی

 .1اعتمادبهخود؛  .2صالحیت؛  .3شخصیت؛  .4مراقبت؛  .5ارتباط

نمونهای از دانﺶآموزان کانادایی ( 400نفر) با میانگین سنی 18

و  .6مشارکت 1است .در این ﭘرسشنامۀ 6مؤلفهای ،تعداد

سال اجرا شده که روایی آن مناسب و اعتبار آن 0/84بوده است

مادّههای مربوط به هر مؤلفه عبارت است از :صالحیت (14

(راسا .)2014 ،روایی نسخۀ زبان آلمانی این سیاهه  0/86گزارش

مادّه) ،اعتماد بهخود ( 9مادّه) ،شخصیت ( 11مادّه) ،مراقبت (8

شده است (گلدهف.)2014 ،

مادّه) ،ارتباط ( 9مادّه) و مشارکت ( 8مادّه) و هر مادّه در مقیاس

روایی سازههای درونی سیاهۀ تحول مثبت جوانان ،با روش

چهارگزینهای .1 ،کامالً مخالف؛  .2مخالف؛  .3موافق و  .4کامالً

تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی ،در ﭘﮋوهﺶهای

موافقم ،ارزیابی میشود .این مقیاس برای دانﺶآموزان سنین

دیگری مانند بنسون ،اسکیلز ،همیلتون و سسما ()2014؛ لفرت،

 12-18توصیه میشود .آرنولد و دیگران ( )2012این سیاهه را

برینک ،آندریا و ویسینگ ( )2015تأیید شد .این سیاهه در

روی  748نوجوان 29 ،درصد ﭘسر و  71درصد دختر در محدودۀ

سالهای اخیر در ﭘﮋوهﺶهای گوناگون استفاده شده است .نتایج

سنی  12تا  ،18اجرا کردند .نمونه از  4فرهنگ اروﭘاییتبار،

این ﭘﮋوهﺶها نشان میدهد نمراتی که با این ابزار به دست

آسیایی ،امریکایی-افریقایی و امریکایی انتخاب شد .آلفای

آمده ،با عوامل درونی و بیرونی تحصیلی و راهبرد خودگردانی

کرونباخ کل سیاهه  0/97و برای زیرمقیاسهای صالحیت

در یادگیری همبستگی مثبت دارد (هارتر2015 ،؛ اسمید و

 ،0/91شخصیت  ،0/91ارتباط  ،0/86مراقبت ،0/92

فیلپس2013 ،؛ کینگ ،باند و سینگلس.)2014 ،

اعتمادبهخود  0/89و مشارکت  0/91برآورد شد ،که قابل قبول
بودن سیاهه را نشان میدهد.

در این ﭘﮋوهﺶ متن اصلی سیاهه را ابتدا یک متخصص
زبان انگلیسی و دو نفر از دانشجویان دکتری روانشناسی به

مؤسسۀ تحقیقات کاربردی در تحول مثبت نوجوانان ()2010

فارسی ترجمه و سپس دو نفر از متخصصان روانشناسی و زبان

اعتبار کل سیاهه را  0/94و برای تکتک مؤلفههای صالحیت

انگلیسی ،ﭘس از بررسی سه شکل ترجمه ،بر ترجمۀ نهایی توافق

 ،0/86اعتمادبهخود  ،0/89ارتباط  ،0/83شخصیت ،0/91

کردند .این سیاهه را یک متخصص زبان انگلیسی به انگلیسی

مراقبت  0/80و مشارکت  0/87برآورد کرد .رونان ،کانوِی،

برگرداند تا مشخص شود که مفاهیم بررسیشده تغییر نیافته

کارولین ،هیری و هوگان ( )2013سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان

است .سرانجام چهار نفر از استادان روانشناسی تربیتی و علوم

را روی نمونۀ 530نفری دانﺶآموزان ایرلندی اجرا و اعتبار کل

تربیتی و ﭘنج دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ،روایی

سیاهه را  0/87برآورد کردند که اعتبار قابلقبولی است.

صوری و محتوایی سیاهه را تأیید کردند .در مرحلۀ بعد سیاهه

جلیسیک و دیگران ( )2013و فیلپس و دیگران ( )2011اعتبار

بهصورت مقدماتی روی  30دانﺶآموز از نظر قابل فهم بودن

ابزار را در حد مطلوب ( )0/84برآورد کردند .گلدوف ()2014

مادّهها ،رفع اشکاالت احتمالی و محاسبۀ ضرایب اعتبار ،اجرا و
1. contribution

خدیجه مرادی ،حسن اسدزاده ،ابوالفصل کرمی ،محمود نجفی

اصالحات الزم برای قابل درک کردن مادّهها انجام و سرانجام
برای اجرا روی گروه اصلی آماده شد .بدین ترتیب روایی صوری

یافتهها
اعتبار سیاهۀ تحول مثبت نوجوانان به روش آلفای کرونباخ بهدست
آمد .نتایج محاسبۀ ضریب اعتبار در جدول  1گزارش شده است.

سیاهۀ ترجمهشده تأیید شده است.

جدول 1
بررسی ضریب آلفای کرونباخ سیاهه در این ﭘﮋوهﺶ و ﭘﮋوهﺶ آرنولد و دیگران ()2012
عامل

مادّه

خطای استاندارد

آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ پژوهش آرنولد

صالحیت

1

-

0/83

0/91

2

0/263

3

0/283

4

0/260

5

0/254

6

0/290

7

0/279

8

0/240

9

0/231

10

0/227

11

0/244

12

0/301

13

0/241

14

0/294

15

-

16

0/230

17

0/247

18

0/247

19

0/256

20

0/293

21

0/236

23

0/218

24

-

25

0/358

26

0/270

28

0/315

29

0/378

30

0/364

31

0/274

32

-

33

0/244

34

0/226

35

0/246

شخصیت

مراقبت

0/73

0/73

0/86

0/92
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0/91
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مادّه

خطای استاندارد

36

0/203

37

0/282

38

0/241

40

-

42

0/238

43

0/262

44

0/285

45

0/280

46

0/233

47

0/267

48

0/288

49

-

50

0/315

51

0/282

52

0/289

53

0/270

54

0/274

55

0/306

آلفای کرونباخ پژوهش آرنولد

آلفای کرونباخ

0/89

0/73

0/91

0/74

ﭘس از تحلیل آماری ،نتایج بررسی ﭘارامترهای مدل نشان

شاخصهای برازش مدل مرتبۀ اول نهایی را نشان میدهد.

داد که مادّه  22از زیرمقیاس شخصیت ،مادّه 27از زیرمقیاس

نتایج جدول  2نشان میدهد که مدل تحلیل عامل تأییدی مرتبۀ

ارتباط ،مادّه 39از زیرمقیاس مراقبت و مادّه 41از زیرمقیاس

اول سیاهۀ تحول مثبت برازش مطلوب و مناسب با دادههای

اعتمادبهخود بار عاملی معنادار روی عامل مکنون مرتبۀ اول خود

تجربی حاصل از نمونۀ ﭘﮋوهﺶ دارد .این نتایج نشاندهندۀ

ندارد .بنابراین این چهار مادّه حذف و مدل برای بار دوم تحلیل

روایی سازه و تأیید ساختار عاملی سیاهۀ تحول مثبت در این

و شاخصهای برازش مدل اصالحشده استخراج شد .جدول 2

ﭘﮋوهﺶ است.

جدول2
شاخصهای برازش تحلیل عامل تأییدی مرتبۀ اول سیاهۀ تحول مثبت
مقیاسها

مرتبۀ اول نهایی

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

NNFI

2115/1

1208

1/75

0/95

0/82

0/93

0/92

0/94

0/066

0/091

در گام بعد ،ﭘارامترهای مدل مرتبۀ اول سیاهۀ تحول مثبت

عاملی مادّهها در سطح  P<0/01معنادار است .بهعالوه ،نتایج

بررسی شد .جدول  3ﭘارامترهای برآوردشده در این مدل ،شامل

حاصل از بررسی اعتبار مرکب  6عامل مکنون این سیاهه نشان

بارهای عاملی و مقادیر باقیمانده ،معناداری بارهای عاملی را به

میدهد که این ضریب برای این  6عامل در دامنۀ  0/73تا 0/83

همراه شاخص اعتبار مرکب برای هر متغیر مکنون نشان

قرار دارد که نشاندهندۀ اعتبار مطلوب برای این عوامل و مؤید

میدهد .ارزش  Tدر این جدول نشان میدهد که همۀ بارهای

برازندگی و مناسب بودن مدل است.

خدیجه مرادی ،حسن اسدزاده ،ابوالفصل کرمی ،محمود نجفی
جدول 3
ﭘارامترهای برآوردشده در مدل تحلیل عاملی مرتبۀ اول سیاهۀ تحول مثبت
عامل

صالحیت

شخصیت

مراقبت

1

1/000

-

-

*

0/52

0/73

2

1/100

0/263

4/182

*0/55

0/70

3

1/237

0/283

4/368

*0/58

0/66

4

1/030

0/260

3/959

*

0/51

0/74

5

0/967

0/254

3/805

*0/49

0/76

6

1/269

0/290

4/375

*

0/59

0/65

7

1/171

0/279

4/203

*

0/55

0/70

8

0/840

0/240

3/501

*0/46

0/79

9

0/760

0/231

3/283

*

0/44

0/81

10

0/689

0/227

3/040

*0/42

0/82

11

0/885

0/244

3/633

*0/48

0/77

12

1/328

0/301

4/411

*

0/60

0/64

13

0/857

0/241

3/562

*0/47

0/78

14

1/313

0/294

4/461

*

0/61

0/63

15

1/000

-

-

*

0/52

0/73

16

0/959

0/230

4/174

*0/51

0/74

17

1/101

0/247

4/464

*

0/55

0/70

18

1/093

0/247

4/418

*0/54

0/71

19

1/216

0/256

4/744

*0/60

0/64

20

1/504

0/293

5/142

*

0/68

0/54

21

1/048

0/236

4/438

*0/54

0/71

23

0/802

0/218

3/685

*

0/45

0/80

24

1/000

-

-

*

0/49

0/76

25

1/368

0/358

3/820

*0/60

0/64

26

0/763

0/270

2/982

*

0/42

0/82

28

1/094

0/315

3/476

*0/52

0/73

29

1/478

0/378

3/912

*0/63

0/60

30

1/363

0/364

3/745

*

0/58

0/66

31

0/762

0/274

2/974

*0/42

0/82

32

1/000

-

-

*

0/55

0/70

33

0/970

0/244

3/973

*

0/54

0/71

34

0/803

0/226

3/547

*0/48

0/77

35

0/974

0/246

3/956

*0/54

0/71

36

0/543

0/203

2/774

*0/40

0/84

37

1/245

0/282

4/415

*0/63

0/60

38

0/938

0/241

3/89

*

0/72

0/53

0/83

0/78

0/73

0/73
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مادّه

بار عاملی غیراستاندارد ()B

خطای استاندارد

مقدار بحرانی ()t

بار عاملی استاندارد ( )βباقیمانده

CRI
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عامل

اعتمادبهخود

مشارکت

مادّه

بار عاملی غیراستاندارد ()B

خطای استاندارد

مقدار بحرانی ()t

40

1/000

-

-

بار عاملی استاندارد ( )βباقیمانده
*

0/51

0/73

42

0/749

0/238

3/147

*0/43

0/82

43

0/959

0/262

3/662

*0/50

0/75

44

1/141

0/285

4/002

*

0/55

0/70

45

1/119

0/280

3/991

*0/55

0/70

46

0/697

0/233

2/985

*

0/42

0/82

47

0/961

0/267

3/596

*

0/49

0/76

48

1/121

0/288

3/892

*0/53

0/72

49

1/000

-

-

*

0/51

0/73

50

1/259

0/315

3/997

*0/59

0/65

51

1/031

0/282

3/661

*0/52

0/73

52

1/096

0/289

3/796

*

0/54

0/71

53

0/961

0/270

3/562

*0/51

0/74

54

1/054

0/274

3/716

*

0/53

0/72

55

1/198

0/306

3/923

*

0/57

CRI

0/73

0/74

0/68
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نتایــج جــدول  4نشـان میدهـد که همبستگی هـای

نتایـج هـم روایـی سـازه را نشـان مـی دهـد و هـم تأییـد

دومتغیری بین شﺶ متغیر مکنون مربوط به تحلیل عامل

سـاختار عاملـی سیاهـ ۀ تحول مثبت را در این ﭘﮋوهﺶ تأیید

مرتبۀ اول سیاهۀ تحول مثبت ،قدرتمند و معنادار است .این

میکنـد.

جدول 4
همبستگی بین متغیرهای مکنون مرتبۀ اول سیاهۀ تحول مثبت
متغیرها

2

1

۴

3

5

-

 .1صالحیت
 .2شخصیت

*

0/83

-

 .3ارتباط

*0/70

*0/68

 .4مراقبت

*

0/49

*

0/84

 .5اعتمادبهخود

*

0/68

*

0/85

 .6مشارکت

*0/59

*0/78

*

0/56

*

0/54

*0/60

*

0/59

-

*0/59

*0/82
* P< 0/01

نتایج جدول  5نشان می دهد که برخی از شاخصهای

شاخص های برازش برای این مدل ،مانند  AGFI ،GFIو

برازش مدل تحلیل عامل تأییدی مرتبۀ دوم سیاهۀ تحول

 NFIدر دامنۀ قابل قبول قرار دارد .این نتایج نشاندهندۀ

مثبت ،مانند شاخص خی دو بر درجۀ آزادی،CFI ،IFI ،

روایی سازه و تأیید ساختار عاملی کل سیاهۀ تحول مثبت در

 RMSEAو  NNFIدر دامنۀ مطلوب و برخی دیگر از

این ﭘﮋوهﺶ است.

خدیجه مرادی ،حسن اسدزاده ،ابوالفصل کرمی ،محمود نجفی
جدول 5
شاخصهای برازش مربوط به تحلیل عامل تأییدی مرتبۀ دوم سیاهۀ تحول مثبت
مدل

مرتبۀ دوم

χ2

df

χ2/df

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

NNFI

2156/3

1218

1/77

0/92

0/82

0/94

0/91

0/93

0/062

0/092

در مرحلۀ بعد ﭘارامترهای مدل مرتبۀ دوم سیاهۀ تحول مثبت

روایی سازۀ کل سیاهۀ تحول مثبت را نشان داد .نتایج حاصل از

بررسی شد .همان طور که در شکل  1آمده است ،همۀ متغیرهای

بررسی اعتبار مرکب عامل مکنون مرتبۀ دوم تحول مثبت هم

مکنون مرتبۀ اول (زیرمقیاسها) بار عاملی قدرتمند و معنادار

ضریب  0/91را نشان میدهد که به معنی اعتبار مطلوب برای

روی عامل مکنون مرتبۀ دوم تحول مثبت دارد .این نتایج هم

این عامل مرتبۀ دوم و کل سیاهه است.
صالحیت

*0/81

E=0/34

شخصیت
*0/80
E=0/36

ارتباط
*0/76
E=0/44

E=0/48
*0/87
اعتمادبهخود

*0/82

E=0/24

مشارکت

شکل  .1ﭘارامترهای برآوردشده در مدل یکعاملی مرتبۀ دوم سیاهۀ تحول مثبت

*P<0/01
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تحول مثبت

*0/72

مراقبت

E=0/33
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بحث
این ﭘﮋوهﺶ با هدف بررسی ویﮋگیهای روانسنجی

تهیه و تدوین سیاهۀ تحول مثبت نتیجهبخﺶ بوده و این سیاهه

ﭘرسشنامۀ تحول مثبت در دانﺶآموزان انجام شد .اعتبار سیاهۀ

ابزار معتبر و مفیدی است که جنبههای مختلف تحول مثبت

تحول مثبت دانﺶآموزان ،با روش آلفای کرونباخ به دست آمد

نوجوانان را در فرهنگها و جوامع گوناگون ارزیابی میکند .بر

و ﭘایا بودن این سیاهه را نشان داد .نتایج این ﭘﮋوهﺶ ،که

این اساس ،مطالعۀ مبانی نظری و تهیۀ مادّهها و کاربرد آنها در

هماهنگ و همسو با ﭘﮋوهﺶ آرنولد و دیگران ( )2012است،

مطالعات مقدماتی و درنهایت تدوین سیاهۀ نهایی لرنر و دیگران

همچنین نشان داد که این سیاهه همسانی درونی باالیی دارد

( )2005با ظرافت و دقت علمی انجام گرفته است .ویﮋگیهای

که با نتایج اعتبار آرنولد و دیگران ( )2012مشابه است .این

روانسنجی برآوردشده در این مطالعه و مطالعات دیگر ،این مدعا

یافتهها نشان میدهد که سیاهۀ تحول مثبت در نمونۀ ایرانی

را تأیید میکند.
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گرفت که تالشهای علمی آرنولد و دیگران ( )2012در زمینۀ

همانطور که ﭘیشتر بیان شد ،از ویﮋگیهای مهم و بارز این

نتایج تحلیل ساختار عاملی نشاندهندۀ روایی سازۀ مطلوب

سیاهه این است که مجموعۀ  6مؤلفۀ تحول مثبت دانﺶآموزان

و قابل اعتماد این سیاهه است و برازندگی مدل عاملی را تأیید

را ارزیابی میکند .عامل تحول مثبت که در موقعیتهای

میکند که آرنولد و دیگران ( )2012گزارش کردهاند؛ به این

گوناگون تحصیل ظاهر میشود ،نقﺶ مهمی در فرآیند تحصیل

معنی که دادههای تحلیل عاملی این ﭘﮋوهﺶ با مدل هماهنگی

و محیط آموزشی دارد و معموالً نقﺶ تسهیلکننده در فرایند

دارد و همۀ شاخصهای برآوردشده نشان میدهد برازش مدل

تحصیل دارد (لرنر .)2012 ،ﭘﮋوهﺶهای (لرنر و دیگران2005 ،؛

با دادهها مناسب است .همچنین ،نتایج ﭘﮋوهﺶ با یافتههای

بنسون و دیگران2014 ،؛ بنسون و فیلپس )2014 ،سیاهه با

ﭘﮋوهﺶهای لرنر و دیگران ( ،)2005لرنر ( ،)2012راسا (،)2014

کمترین تغییر و حذف احتمالی برخی مادّهها ،ساختار خود را حفظ

بنسون و دیگران ( ،)2014لفرت و دیگران ( )2015همخوان و

میکند .بنابراین ،تفاوتهای فرهنگی و نﮋادی و تجارب

همسوست که نشان میدهد تحلیل عاملی تأییدی و سایر

دانﺶآموزان ایرانی ،سبب نشده است که تحول مثبت در مقایسه

ﭘارامترهای مربوط در میان دانﺶآموزان در حد قابل قبول است.

با دانﺶآموزان انگلیسی و آلمانی زبان ،متفاوت ارزیابی شوند.

این ﭘﮋوهﺶ همسو با ﭘﮋوهﺶهای متعدد ،با هدف تأیید

در ﭘﮋوهﺶهای متعدد از این سیاهه در زمینههای مختلف

تحلیل عاملی این ابزار در سایر کشورها ،تأییدی برای بررسی

استفاده شده و نتایج بررسی اعتبار و روایی این ابزار حاکی از

روایی سازۀ مقیاسهای تحول مثبت نوجوانان در نمونۀ

مناسب بودن آن است .همچنین ،نتایج ﭘﮋوهﺶها حاکی از

دانﺶآموزان ایرانی است .بر اساس نتایج ﭘﮋوهﺶ همۀ مادّههای

ارتباط تحول مثبت با متغیرهایی مانند ﭘیشرفت تحصیلی و

سیاهه در مقیاسهای گوناگون ،میزان زیادی از بار عاملی

خودکارآمدی و ادراک از محیط کالس درس آدلمن و تیلور

مقیاسها را نشان میدهد و هر مادّه قسمتی از واریانس کل را

()2010؛ لرنر و دیگران ( )2010و اکسیلز و روزر (،)2011

در هر مقیاس تبیین میکند؛ بارهای عاملی کمتر از حد معمول

بهزیستی روانشناختی (دیماری و دیگران )2013 ،و حتی عدم

در برخی مادّهها ممکن است ناشی از کمدقتی ترجمه یا متفاوت

گرایﺶ به مصرف مواد ﭘریتچارد ( ،)2013آرنولد و دیگران

بودن بافت و زمینۀ فرهنگی و اجتماعی باشد.

( )2012است.

نتایج تحلیل عاملی تأییدی یافتههای این ﭘﮋوهﺶ با نتایج

به طور کلی ،نتایج این ﭘﮋوهﺶ نشان داد که سیاهۀ تحول

ﭘﮋوهﺶهای مرتبط مانند لرنر و دیگران ( ،)2005آرنولد و

مثبت در جامعۀ دانﺶآموزان ویﮋگیهای روانسنجی مطلوب

دیگران ( ،)2012راسا ( ،)2014بنسون و دیگران ( ،)2014لفرت

دارد و ﭘﮋوهشگران میتوانند از آن بهعنوان ابزار معتبر برای

و دیگران ( )2015همخوانی و همسویی دارد و میتوان نتیجه

اندازهگیری عوامل تحول مثبت در زمینههای یادگیری و
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