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چکیده

ــری  ــر یادگی ــذار ب ــل تأثیرگ ــناختی از عوام ــی و سرســختی روان ش ــتیاق تحصیل ــی، اش ســرزندگی تحصیل
ــد. هــدف پژوهــش حاضــر، بررســی  هســتند و در موفقیــت تحصیلــی دانش آمــوزان نقــش بســزایی دارن
نقــش اشــتیاق تحصیلــی و سرســختی روان شــناختی در پیش بینــی ســرزندگی تحصیلــی دانش آموزان اســت. 
ــه دانش آمــوزان  ــه آمــاری پژوهــش شــامل کلی ــوع همبســتگی اســت. جامع روش پژوهــش توصیفــی از ن
مقطــع متوســطه دوم مشــغول بــه تحصیــل در ســال تحصیلــی 1395-96 در اســتان آذربایجــان غربــی 
ــرای حجــم  ــر ب ــداد 302 نف ــه ای طبقه ای و تع ــری به صــورت خوش ــاره اســت. روش نمونه گی شــهر چایپ
نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران تعییــن شــد. بــه منظــور جمــع آوری اطالعــات، از پرسشــنامه ســرزندگی 
تحصیلــی مارتیــن و مــارش )2006(، اشــتیاق تحصیلــی فردریکــز، بلومنفلــد و پاریــس )2004( و 
ــب  ــا اســتفاده از ضری ــا ب ــکاران )1377( اســتفاده شــد. داده ه ــی و هم سرســختی روان شــناختی کیامرث
همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون چندگانــه بــه وســیله نرم افــزار spss تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج 
نشــان داد کــه بیــن اشــتیاق تحصیلــی و سرســختی روان شــناختی رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد و 

ایــن دو متغیــر قــدرت پیش بینــی 29درصــد از تغییــرات ســرزندگی تحصیلــی را دارنــد.
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مقدمه

تشــکیل می دهــد.  را  نوجوانــی  فشــارهای دوره  از  بخــش عظیمــی  مســائل تحصیلــی، 
دشــواری و پیچیدگــی دروس، جــّو رقابتــی ســنگین بیــن دانش آمــوزان، معلمــان ضعیــف و 
انعطاف ناپذیــر، معیارهــای نامتعــارف ارزیابــی و محیــط ســرد و غیرهمدالنــه کالس ازجملــه 
ایــن فشــارها هســتند. وجــود ایــن فشــارها و چالش هــا همــراه بــا تغییــرات شــناختی و 
اجتماعــی ســریعی کــه در ایــن دوره اتفــاق می افتــد، وضعیتــی دشــوار را بــرای دانش آمــوزان 
بــه وجــود مــی آورد کــه حتــی ممکــن اســت بــه شکســت یــا انصــراف آنهــا از تحصیــل منجــر 
گــردد )اســپیر1، 2000؛ بــه نقــل از مــرادی و همکاران، 1394(. از ایــن رو، درک و چگونگی 
ســازگاری بــا فرصت هــا و چالش هــای تحصیلــی دانش آمــوزان و عوامــل مؤثــر بــر آن 
ــری  ــرد )اکب ــت قرارگی ــم و تربی ــورد توجــه جــدی پژوهشــگران و متخصصــان تعلی ــد م بای
ــه توانمندی هایــی کــه در ســازگاری تحصیلــی  بورنــگ و رحیمــی بورنــگ، 1395(. از جمل
دانش آمــوزان بــدان توجــه شــده، ســازه کلیــدی ســرزندگی تحصیلــی2 اســت )ســولبرگ 
و همــکاران3، 2012(. مارتیــن و مــارش4 )2008( ســرزندگی تحصیلــی را بــه توانایــی 
موفقیــت آمیــز دانش آمــوز در برخــورد بــا موانــع و چالش هــای تحصیلــی تعریــف کرده انــد. 
ســرزندگی تحصیلــی اشــاره دارد بــه پاســخ مثبــت، ســازنده و انطباقــی بــه انــواع چالش هــا و 
موانعــی کــه در عرصــه مــداوم و جــاری تحصیلــی، تجربــه می شــوند )پوتوایــن و همــکاران5، 
ــازی  ــرای درک و مفهوم س ــد ب ــاده و مفی ــی س ــی راه ــرزندگی تحصیل ــع س 2011(. در واق

ــکاران6، 2013(. ــی اســت )ســاره و هم ــت تحصیل ــوزان در باف دانش آم

پژوهش حاضر بر روی نوجوانان متمرکز است؛ زیرا رشد در خالل این دوره از زندگی، 
تجارب  این  از  بسیاری  که  می کند  فراهم  را  متنوع  و  تغییرات جدید  از  مختلفی  تجارب 
نیازمند تنظیم و اصالح هستند تا برای رشد سالم عملکردی مناسب قلمداد شوند. بنابراین 
شناسایی پیشایندها و عوامل تأثیرگذار بر روی ظرفیت دانش آموزان در برخورد با فرصت ها، 
است.  امری ضروری  موانع تحصیلی که موجب سرزندگی تحصیلی می شوند  و  چالش ها 
و سرسختی  تحصیلی  اشتیاق  به  می توان  تحصیلی  سرزندگی  بر  تأثیرگذار  عوامل  میان  از 
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روان شناختی اشاره کرد )الکنهوف1 و همکاران، 2009؛ گیلتای2 و همکاران، 2004(. 

اشتیاق  مفهوم  تحصیلی،  سرزندگی  بر  تأثیرگذار  روان شناختی  پیشایندهای  جمله  از 
تحصیلی3 است )زینگر4، 2008( که در محیط های آموزشی، به ویژه مدارس )ابوالقاسمی و 
جوانمیری، 1391(، از عوامل مثبت در سرزندگی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان به شمار 
می رود )کاسیوسو و هلگادو5، 2013(. این مفهوم به چندوچون تالشی اشاره می کند که 
دانش آموزان صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند تا به صورت مستقیم در دستیابی 
به نتایج مطلوب نقش داشته باشند )ریچاردسون و همکاران6، 2003؛ به نقل از حجازی 
و همکاران، 1388(. در واقع، اشتیاق چیزی بیش از یک وضعیت هیجانی گذرا و خاص 
به تحصیل  نسبت  یادگیرنده  تعهد  و منعکس کننده  بوتاکیدز7، 2013(  و  است )رودریگز 
است )لی و شات8، 2010؛ فردریکز و بلومنفیلد9، 2004(. اشتیاق تحصیلی از سه مؤلفه 
شناختی )راهبردهای یادگیری(، عاطفی )احساس و ارزش( و رفتاری )برخورد با تکالیف 

درسی( تشکیل شده است )لینن برینک و پینتریچ10، 2003؛ بوروز11، 2010(. 
در  عاطفی  و  شناختی  لحاظ  از  دانش آموزانی که  می دهد  نشان  مطالعات  برخی  نتایج 
انجام  در  وقت، تالش کافی  برای صرف  بیشتری  رغبت  می دهند،  نشان  اشتیاق  یادگیری 
تکالیف و مطالعات از خود نشان می دهند و نسبت به دانش آموزانی که سطوح پایین تری از 
اشتیاق شناختی و عاطفی را دارند، کارآمدی و پافشاری بیشتری در مواجهه با مشکالت و 
مسائل دارند )ونگ و همکاران12، 2011(. یافته های پژوهش صالحی و همکاران )1393( 
نشان داد که دانش آموزان مشتاق تر به تحصیل احساس موفقیت و رضایت بیشتری از مدرسه 
و چالش های تحصیلی  مقابل مشکالت  در  است که  بدیهی  و  داشت  و تحصیل خواهند 
روزمره، پایسته تر باشند. عابدینی و همکاران )1387( در پژوهش خود بر روی دانش آموزان 
دختر دبیرستانی رشته علوم انسانی تهران، به این نتیجه رسیدند که ابعاد شناختی، عاطفی 
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و رفتاری اشتیاق تحصیلی، در رابطه بین اهداف اجتنابی-عملکردی و پیشرفت تحصیلی 
بین  که  داد  نشان  نیز   )1395( همکاران  و  مطالعه سماوی  نتایج  دارند.  واسطه ای  نقش 
اشتیاق عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد. عابدی )1384( 
داد که خودکارآمدی تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، نگرش  نشان  فراتحلیل  پژوهشی  در 
نفس، سرسختی تحصیلی و جهت گیری هدف  ادراک شایستگی، عزت  یادگیری،  درباره 
مهم ترین عوامل فردی مرتبط با انگیزش و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان است. نتایج مطالعه 
مرادی و چراغی )1393( در نوجوانان دبیرستانی مشخص کرد الگوی ارتباطی گفت وشنود، 
تحصیلی،  سرزندگی  پیش بینی  قدرت  مستقیم،  صورت  به  مرجعیت  و  تکلیف  جذابیت 

انگیزش و خودگردانی تحصیلی را دارند.

یکی دیگر از عواملی که با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مرتبط است و ویژگی شخصیتی 
و مهم ترین تعدیل کننده های استرس در دانش آموزان به شمار می آید، سرسختی روان شناختی1  
از ویژگی های شخصیتی  است )شکوهی فرد و همکاران، 1392(. سرسختی، مجموعه ای 
است که به منزله منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرس زای زندگی عمل می کند 
)کوباسا و مدی2، 1994؛ مدی، 2016(. کوباسا و همکاران3 )1983( سرسختی را ترکیبی 
از باورها درباره خویشتن و جهان تعریف می کنند که از سه مؤلفه تعهد )نقطه مقابل از 
خود بیگانگی4(، کنترل )نقطه مقابل ناتوانی5( و مبارزه جویی )نقطه مقابل احساس خطر 
یا ترس6( تشکیل شده است )مدی و کوباسا، 2005(. سرسختی روان شناختی یک عامل 
محافظت کننده است که بر نحوه مواجهه دانش آموزان با چالش های تحصیلی، فقدان آمادگی 
در  انجام شده  تحقیقات   .)2001 آتون7،  و  )بن  می گذارد  تأثیر  آسیب زا  تجارب  سایر  و 
زمینه سرسختی روان شناختی حکایت از نقش مهم آن در تحصیل دارد؛ از جمله پژوهش 
مدی و همکاران8 )1996(، وردی )1380(، نریمانی و همکاران )1386( و سمادزاده و 
همکاران )2011( نشان داد که سرسختی بیشتر، موفقیت تحصیلی بیشتری را نیز به همراه 
دارد. نتایج پژوهش سوبرامانیان و وینوت-کوما9 )2009( حاکی از آن است که سرسختی 
1 . Psychological Hardiness
2 . Kobasa & Maddi
3. Zola
4. Alienation
5 . Powerlessness
6. Threat
7. Bean & Eaton
8 . Maddi, Wadhwa & Haier
9  . Subramanian & Vinothkuma
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روان شناختی، موجب احساس عزت نفس بیشتر در افراد شده و در نهایت مقاومت آنان 
را  آنان  سرزندگی  و  می شود  موجب  تحصیل  و  کار  از  ناشی  روانی  فشارهای  برابر  در  را 
افزایش می دهد. نتایج پژوهش صدری دیمرچی و همکاران )1395( نشان داد که سرسختی 
را  دانشجویان  تحصیلی  سرزندگی  پیش بینی  قدرت  معناداری  مثبت  به طور  روان شناختی 
دارد و در بین ابعاد آن، ُبعد تعهد قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری دارد. کاراگین نوپولو و 
کامتسیوس1 )2016( نیز نشان دادند که ُبعد تعهد در برابر عوامل استرس زا همچون یک 

نهاد واحد و یکپارچه عمل می کند. 

قاسمی نژاد،  و همکاران، 1394؛  م عبدی  )از جمله  پژوهش های مختلف  در مجموع، 
ماستن3، 2001؛ دهقانی زاده  دالی2، 2013؛  و  پاتوین  و مارش، 2008؛  مارتین  2014؛ 
بین صفات شخصیتی،  دادند که  نشان  مرادی و همکاران، 1394(  و همکاران، 1392؛ 
میزان اضطراب، پیشرفت تحصیلی و خودگردانی باال، ساختار کالس و حمایت اجتماعی 
تحقیقات  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  دانش آموزان  در  تحصیلی  سرزندگی  با  ادراک شده 
دیگری نیز از رابطه بین سالمت روانی و بهزیستی دانش آموزان با اشتیاق تحصیلی سخن 
گفته اند )لی4، 2010؛ ریچلی و همکاران5، 2008؛ راسر و همکاران6، 2001؛ شاکت و 
همکاران7، 2006(. در واقع این تحقیقات هر کدام به شکل تک ُبعدی موضوع سرزندگی، 
سرزندگی  که  می دهد  نشان  ذکرشده  موارد  اما  بررسی کرده اند؛  را  سرسختی  و  اشتیاق 
تحصیلی یکی از شاخص های مهم است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیز 
فرد تأثیر می گذارد و در آنجا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی 
و  موانع  چالش ها،  انواع  با  دانش آموزان  تحصیلی،  روزانه  زندگی  در  اما  می شود.  حاصل 
فشارهای خاص این دوره )ازجمله نمرات ضعیف، سطوح استرس، تهدید اعتماد به نفس 
در نتیجه عملکرد، کاهش انگیزه و اشتیاق، کاهش تحمل در برابر موقعیت-های مشکل 
موفق  چالش ها  و  موانع  این  با  برخورد  در  دانش آموزان  از  برخی  می شوند.  مواجه  و...( 
عمل می کنند، اما گروه دیگری از دانش آموزان در این زمینه ناموفق هستند. بر این اساس، 
چارچوب طرح های کلی موفقیت دانش آموزان، دربرگیرنده چندین عنصر شخصی و محیطی 
1 . Karagiannopoulou & Kamtsios 
2 . Putwain & Daly
3. Masten
4. Li
5 . Reschly, Huebner, Appleton & Antaramian
6 . Roeser, van der Wolf & Strobel
7 . Shochet, Dadds, Ham & Montague
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شناخته شده است که در موفقیت آنان در برابر چالش ها و فرصت های تحصیلی تأثیرگذارند. 
در این خصوص موضوعاتی با تأثیرات مثبت و منفی همچون سرزندگی تحصیلی، اشتیاق 
تحصیلی و سرسختی روان شناختی در نظر گرفته می شوند؛ بنابراین می توان از طریق آموزش، 
غنی سازی محیط آموزشی، اعمال روش های مناسب تربیتی و فعالیت های هدفمند آموزشی، 
موجبات عملکرد تحصیلی بهتر و سالمت روانی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان را فراهم 
آورد. بر این اساس، با توجه به ابعاد اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان شناختی در موفقیت 
و سرزندگی تحصیلی و نظر به کمبود پژوهش در این زمینه، این پژوهش با هدف پیش بینی 
سرزندگی تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان شناختی در دانش آموزان دوره 

متوسطه دوم طراحی و اجرا شده است.

روش  پژوهش

تحقیــق حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفــی و از شــاخه همبســتگی مبتنــی بــر تحلیــل 
ــه  ــوط ب ــاری مرب ــه آم ــت. جامع ــه اس ــام گرفت ــی انج ــه روش پیمایش ــه ب ــت ک ــیون اس رگرس
ــر  ــداد کل 1435 نف ــه تع ــوزان مقطــع متوســطه دوم ب ــه دانش  آم ــن پژوهــش، شــامل كلی ای
ــر  ــز ب ــش نی ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــد. نمون ــی 95-96 بودن ــال تحصیل ــاره در س ــهر چایپ ش
اســاس جــدول كرجســی و مــورگان1 )1970( شــامل 302 نفــر تعییــن شــد کــه بــه شــیوه 
خوشــه ای طبقــه  ای ) 168 دانش  آمــوز پســر و 134 دانش  آمــوز دختــر( انتخــاب شــدند. بــرای 
 SPSS ــزار ــل داده هــا از نرم اف ــرای تحلی جمــع آوری داده هــا از پرسشــنامه اســتفاده شــد و ب
ــار اســتنباطی  ــن، انحــراف اســتاندارد( و آم ــار توصیفــی )میانگی نســخه 16و روش هــای آم

ــه( اســتفاده شــد. ــب همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگان )ضری

ابزارهای سنجش

1- پرسشــنامه ســرزندگی تحصیلی: این پرسشــنامه را دهقانی زاده و حســین چاری )1391( 
بــر اســاس مقیــاس انگلیســی ســرزندگی تحصیلــی مــارش و مارتیــن )2006( طراحــی کردند. 
ــرت پنج درجــه ای  ــاس لیک ــر اســاس مقی ــذاری آن ب ــه دارد و نمره گ ــه گوی ــنامه ُن ــن پرسش ای
کامــاًل مخالفــم )1(، مخالفــم )2(، نظــری نــدارم )3(، موافقــم )4( و  کامــال موافقــم )5( 
اســت. روایــی محتوایــی پرسشــنامه را اســتادان صاحب نظــر تأییــد کــرده و پایایــی آن 0/80 
ــن  ــنامه در ای ــی پرسش ــین چاری، 1391(. پایای ــی زاده و حس ــت )دهقان ــده اس ــزارش ش گ

پژوهــش بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ 0/89 بــه دســت آمــده اســت.
1. Krejcie & Morgan
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2- پرسشنامه اشتیاق تحصیلی: این پرسشنامه را فردریکزو همکاران1 )2004( ساخته اند 
که دارای چهارده گویه و سه بعد رفتاری )گویه  های 1 تا 4(، عاطفی )گویه  های 5 تا 10( و 
شناختی ) گویه  های 11 تا 14( است. پاسخ هر گویه در طیف لیکرت پنج درجه ای از هرگز 
)1( تا در تمام اوقات )5( است. فردریکز و همکاران )2004( ضریب پایایی این پرسشنامه 
را 0/86 گزارش کرده  اند. همچنین در پژوهش دیگری بعد از ترجمه و هنجاریابی پرسشنامه 
حاضر در دانشجویان علوم پزشکی، ضریب آلفای 0/66 برای این پرسشنامه به دست آمده 
است )عباسی و همکاران، 1394(. پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ 0/88 به دست آمده است.

 )1377( همکاران  و  را کیامرثی  پرسشنامه  این  روان شناسی:  سرسختی  3-پرسشنامه 
نمره گذاری  است.  چالش  و  تعهد، کنترل  بعد  سه  و  سؤال   27 دارای  طراحی کرده اند. 
پرسشنامه در یک طیف چهاردرجه ای لیکرت از هرگز )0( تا بیشتر اوقات )4( است. در این 
پرسشنامه سؤاالت 6، 7، 10،  13 و 17 به صورت معکوس نمره  گذاری می  شوند. روایی 
را سواری 0/82 گزارش کرده است )سواری،  آن  پایایی  و  تأیید شده  پرسشنامه  محتوای 
1391(.  پایایی پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/87 به دست 

آمده است.

یافته  های پژوهش

جدول 1. آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف معیارمیانگینمتغیر

45/3111/17اشتیاق تحصیلی

15/154/13رفتاری

15/074/05عاطفی

15/014/01شناختی

83/7512/34سرسختی روان شناختی

18/075/34تعهد

22/246/23کنترل

17/234/46چالش

24/758/41سرزندگی تحصیلی

1 . Fredricks, Blumenfeld & Paris
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همان طــور کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، میانگیــن و انحــراف معیــار ادراک از 
ــختی  ــراف سرس ــن و انح ــا 45/31 و 11/17، میانگی ــر ب ــب براب ــی به ترتی ــتیاق تحصیل اش
روان شــناختی بــه ترتیــب برابــر بــا 83/75 و 12/34 و میانگیــن و انحــراف معیــار ســرزندگی 

ــا 24/75 و 8/41  اســت. ــر ب ــب براب ــه ترتی ــی ب تحصیل

جدول 2. ضرایب همبستگی پیرسون اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان شناختی و ابعاد آن  ها با سرزندگی تحصیلی

123456789متغیرها

1. اشتیاق 

تحصیلی

1

1**20/94..رفتاری

1**0/33**30/85. عاطفی

1**0/26**0/36**40/91. شناختی

5. سرسختی 

 روانشناختی

0/41**0/39**0/34**0/25**1

1**0/87**0/26**0/41**0/40**60/42. تعهد

1**0/35**0/60**0/45**0/39**0/21**70/20. کنترل

1**0/32**0/810/33**0/39**0/21**0/25**80/29. چالش

9. سرزندگی 

تحصیلی

0/46**0/43**0/41**0/42**0/44**0/35**0/36**0/32**1

*>0/05 p   ,**>0/001 p

روانشناختی  سرسختی  و  تحصیلی  اشتیاق  پیرسون   همبستگی  ضرایب   ،2 جدول  در 
مشاهده   2 جدول  در  همان طور که  است.  شده  ارائه  تحصیلی  سرزندگی  با  آن  ها  ابعاد  و 
بعد  بین   ،)r=0/46،  p>0/001( تحصیلی  سرزندگی  با  تحصیلی  اشتیاق  بین  می شود، 
رفتاری با سرزندگی تحصیلی )r=0/43، p>0/001(، بین بعد عاطفی با سرزندگی تحصیلی 
 ،)r=-0/42، p>0/001( بین بعد شناختی با سرزندگی تحصیلی ،)r=-0/41، p>0/001(
بین بعد سرسختی روان شناختی با سرزندگی تحصیلی )r=-0/44، p>0/001( و بین بعد 
تعهد با سرزندگی تحصیلی )r=-0/35، p>0/001( ، بین بعد کنترل با سرزندگی تحصیلی 
 ،)r=-0/32، p>0/001( بین بعد چالش با سرزندگی تحصیلی ،)r=0/36، p>0/001(

رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
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جدول 3. نتایج تحلیل رگرسیون برای پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان شناختی

RFSig تعدیل شدهRR2مدل

10/540/290/2815/33 p>0/001

ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین

BSTEβTSigمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک

سرزندگی 

تحصیلی

15/05p>0/001-22/343/27مقدار ثابت

0/350/560/244/12p>0/001اشتیاق تحصیلی

0/440/340/327/09p>0/001سرسختی روان شناختی

سرزندگی  واریانس  از  درصد   29 تقریبًا  می شود،  مشاهده   3 جدول  در  همان طور که 
تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی و سرسختی روان شناختی قابل پیش بینی است. نسبت 
F نیز گویای این است که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی و 
بتای  با  اشتیاق تحصیلی   .)F=15/33، p>0/001( معنادار است روانشناختی  سرسختی 
 )t=7/09، p>0/01( 0/32 و سرسختی روان شناختی با بتای )t=4/12، p>0/01( 0/24
بتاهای  دارند. همچنین،  را  پیش بینی سرزندگی تحصیلی  قدرت  معناداری  و  مثبت  به طور 
به دست آمده نشان می دهند که سرسختی روان شناختی قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری دارد.

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد اشتیاق تحصیلی

RFSig تعدیل شدهRR2مدل

10/470/220/2127/70p>0/001

ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین

BSTEβTSigمتغیرهای پیش بینمتغیر مالک

سرزندگی 

تحصیلی
4/75p>0/001-8/681/82مقدار ثابت

0/260/240/151/11p>0/045رفتاری

0/440/140/223/03p>0/003عاطفی

0/360/220/171/61p>0/01شناختی

سرزندگی  واریانس  از  درصد   22 تقریبًا  می شود،  مشاهده   4 جدول  در  همان طور که 
تحصیلی براساس ابعاد اشتیاق تحصیلی قابل پیش بینی است. نسبت F نیز گویای این است 
 p>0/001( که رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس اشتیاق تحصیلی معنادار است
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،F=-22/70(. بعد رفتاری با بتای 0/15 )t=-1/11، p>0/045(، ُبعد عاطفی با بتای 
t=3/03، p>0/003( 0/22( و ُبعد شناختی با بتای 0/17 )t=1/61، p>0/01( به طور 
مثبت و معناداری قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند. همچنین، بتاهای به دست آمده 

نشان می دهند که بعد عاطفی قدرت پیش بینی  کنندگی بیشتری دارد.

جدول 5. نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش بینی سرزندگی تحصیلی براساس ابعاد سرسختی روانشناختی

RFSig تعدیل شدهRR2مدل

10/460/210/2012/22 p>0/01

ضرایب بتا و آزمون معناداری t برای متغیرهای پیش بین

متغیرهای متغیر مالک

پیش بین

BSTEβTSig

سرزندگی 

تحصیلی

11/74p>0/001-22/324/16مقدار ثابت

0/260/560/244/26p>0/001تعهد

0/270/220/205/42p>0/005کنترل

0/250/680/193/11p>0/006چالش

  
سرزندگی  واریانس  از  21درصد  تقریبًا  می شود،  مشاهده   5 جدول  در  همان طور که 
تحصیلی براساس ابعاد سرسختی روان-شناختی قابل پیش بینی است. نسبت F نیز نشان 
ابعاد سرسختی روان شناختی معنادار  می دهد رگرسیون متغیر سرزندگی تحصیلی براساس 
 ،)t=-4/26،  p>0/001(  0/24 بتای  با  تعهد  بعد   .)F=-12/22،  p>0/001( است 
 p>0/006( 0/19 بعد چالش با بتای ،)t=5/42، p>0/005( 0/20 ُبعد کنترل با بتای
،t=3/11( به  طور مثبت معناداری قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند. همچنین، 

دارد. بیشتری  پیش بینی کنندگی  قدرت  تعهد  بعد  که  می دهند  نشان  به دست آمده  بتاهای 

بحث و نتیجه  گیری

هــدف ایــن پژوهــش پیش بینــی ســرزندگی تحصیلــی بر اســاس اشــتیاق تحصیلی و سرســختی 
ــود. نتایــج تحلیــل  ــاره ب روان شــناختی در بیــن دانش آمــوزان دوره متوســطه شهرســتان چایپ
داده هــا نشــان داد کــه بیــن اشــتیاق تحصیلــی و ابعــاد آن بــا ســرزندگی تحصیلــی دانش آمــوزان 
رابطــه معنــی داری وجــود دارد. ایــن نتیجــه بــا پژوهش هــای صالحــی و همــکاران )1393(، 
ــوزان  ــی دانش آم ــر اشــتیاق تحصیل ــی ب ــرادی و چراغــی )1394( مبن ــدی )1384( و م عاب
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نســبت بــه یادگیــری، مقابلــه بــا مشــکالت و چالش هــای تحصیلــی روزمــره و نگــرش آنهــا 
دربــاره یادگیــری بــا ســرزندگی تحصیلــی، همخوانــی دارد. ایــن یافتــه پژوهــش را می تــوان 
این گونــه تبییــن کــرد کــه اشــتیاق یــک میانجــی مهــم پیشــرفت تحصیلــی، رفتــار اجتماعــی 
ــتیاق  ــا اش ــه ب ــی ک ــکاران1، 2014(. دانش آموزان ــن و هم ــت )پیتاری ــی اس ــداوم آموزش و ت
ــد و  ــری تمرکــز می کنن ــر موضوعــات یادگی ــه طــور منظــم ســر کالس حاضــر می شــوند، ب ب
ــد، در آزمون هــای پیشــرفت  ــد، در کل نمــرات باالیــی می گیرن ــه مقــررات مدرســه پایبندن ب
تحصیلــی عملکــرد بهتــری دارنــد و در آمــوزش و یادگیــری خــود، افــرادی موفق تــر و 
ســرزنده تر خواهنــد بــود )بنــدورا و همــکاران2، 1996؛ کاراوای، تاکــر و همــکاران3، 

ــزر5، 1998(. ــی4، 2010؛ فری ــگ و هولکامب 2003؛ وان

ابعاد  براساس  تحصیلی  سرزندگی  پیش بینی  جهت  در  نیز  رگرسیونی  تحلیل  نتایج 
اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، حاکی از آن بود که ابعاد اشتیاق تحصیلی به  طور مثبت و 
معناداری قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارند. در بین ابعاد نیز، ُبعد عاطفی قدرت 
پیش بینی کنندگی بیشتری دارد. این بُعد به کیفیت عاطفه فرد نظیر شور و شوق، عالقه و 
با  یافته  این  اشاره می کند )کیندرمن6، 2007(.  فعالیت های علمی  احساس لذت در طی 
پژوهش عابدی )1384(، عابدینی و همکاران )1387( و سماوی و همکاران )1395( 
همسوست. در تبیین این یافته می توان گفت دانش آموزانی که از لحاظ شناختی و عاطفی در 
یادگیری اشتیاق نشان می دهند، نسبت به دانش آموزانی که اشتیاق شناختی و عاطفی کمتری 
دارند، برای صرف وقت و تالش کافی در تکالیف و مطالعات اشتیاق بیشتر و اصرار و 

کارآمدی بیشتری در مواجهه با مشکالت و مسائل دارند )مارتین و لیم7، 2010(. 

و  دانش آموزان  روان شناختی  بین سرسختی  که  داد  نشان  داده ها  تحلیل  نتایج  همچنین 
پژوهش  نتایج  با  یافته  این  دارد.  وجود  معنی داری  رابطه  تحصیلی  سرزندگی  با  آن  ابعاد 
سرسختی  که  دادند  نشان  آنها  دارد.  همخوانی   )1395( همکاران  و  صدری دیمرچی 
روان شناختی به طور مثبت معناداری قدرت پیش بینی سرزندگی تحصیلی را دارد. این یافته 

1 . Pietarinen J,Soini T, Pyhältq
2  . Barbaranelli, Caprar & Pastorelli
3  . Caraway, Tucker, Reinke & Hall
4  . Wang & Holcombe
5  . Fraser
6  . Kindermann
7  . Martin & Liem
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پژوهش را می توان این گونه تبیین کرد که سرسختی یک عامل محافظت کننده است که بر 
نحوه مواجهه دانش آموزان با چالش های تحصیلی، فقدان آمادگی و سایر تجارب آسیب زا 
تأثیر می گذارد. در واقع، دانش آموزان بسیارسرسخت، قادرند با وجود موانع و دشواری ها، 
اشتیاق، پشتکار و تالش خود را در سطح باال حفظ کنند و درنتیجه از عملکرد تحصیلی و 

آتون1، 2001(.  باشند )بن و  بیشتری برخوردار  سرزندگی 

سرسختی  ابعاد  اساس  بر  تحصیلی  سرزندگی  پیش بینی  برای  رگرسیون  تحلیل  نتایج 
بیشتری  پیش بینی کنندگی  قدرت  تعهد  ُبعد  ابعاد،  بین  در  که  داد  نشان  نیز  روا ن شناختی 
دارد که این یافته نیز با پژوهش  صدری دیمرچی و همکاران )1395( و کاراگین نوپولو و 
کامتسیوس )2016( کاماًل مطابق است. در تبیین این یافته می توان گفت تعهد تالش های 
فرد را در بر می-گیرد که با هدف معنی بخشیدن به زندگی انجام می گیرد )روشن و شاکری، 
به اهمیت، ارزش و معنای  از تعهد بیشتری دارد،  1389(. بر همین اساس، شخصی که 
این که چه کسی است و چه فعالیت هایی انجام می دهد باور دارد و بر همین مبنا می تواند 
درباره هر آنچه انجام می دهد، معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزانند. این اشخاص با 
بسیاری از جنبه های زندگیشان همچون شغل، خانواده و روابط بین فردی کامأل در آمیخته 

می شوند )کوباسا و مدی، 1994(. 

زمینه  در  نظریات  و  منابع  رفع کمبود  در  می تواند  پژوهش  این  یافته های  مجموع،  در 
سرزندگی تحصیلی به  کار آید. بر اساس نتایج این پژوهش، اشتیاق تحصیلی و سرسختی 
روان شناختی به خوبی توانسته اند سرزندگی تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند. همچنین 
باعث برجسته ساختن ابعاد اشتیاق تحصیلی )شناختی، عاطفی و رفتاری( و توجه به آموزش 
مؤلفه-های سرسختی روان شناختی به منظور افزایش کیفیت زندگی تحصیلی دانش آموزان 
شده است. در واقع، سرزندگی تحصیلی به رفتارهای آزادمنشانه، سازگار و تاب آور در حوزه 
بیشتر،  دارای سرزندگی  دانش آموزان  اساس، می توان گفت  این  بر  اشاره می کند.  تحصیل 
چالش های  و  موانع  استرس زا،  رویدادهای  با  مواجهه  در  تالش  و  تدبیر  با  می کنند  سعی 
باشند.  سرزنده تر  و  موفق  نیز  تحصیل  امر  در  و  مدیریت کنند  را  خود  زندگی  تحصیلی، 
هدف  با  آموزشی  نظام  دست اندکاران  و  برنامه ریزان  مسؤالن،  می شود  پیشنهاد  بنابراین، 
اهداف  تعیین  با  با چالش های تحصیلی،  دانش آموزان و مقابله  افزایش عملکرد تحصیلی 
عالقه،  زمینه  مطلوب،  و  متنوع  چالش انگیز،  یادگیری  فضای  ایجاد  و  متناسب  آموزشی 

1  . Bean & Eaton
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اشتیاق تحصیلی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان را فراهم سازند؛ از این رو آموزش 
راهکارها و برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اشتیاق و ابعاد آن و سرسختی روان شناختی 
باعث افزایش این مهارت ها در دانش آموزان و افزایش سرزندگی تحصیلی آنان خواهد شد. 
با توجه به اهمیت سرزندگی تحصیلی و اینکه این پژوهش در مقطع متوسطه انجام گرفته، 
الزم است برای رسیدن به نتایج اطمینان بخش تر در دیگر دوره های تحصیلی نیز اجرا شود. 
اشتیاق  متغیرهای  با  زمینه سرزندگی تحصیلی  در  انجام شده  پژوهش های  همچنین کمبود 
تحصیلی و سرسختی روان شناختی و نبود پیشینه ای مناسب و جامع از محدودیت های این 

پژوهش بوده است.
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