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 Background and Purpose: Motivational processes underlie students' learning behaviors that can be 

influenced by various psychological factors. One of these variables is called mental toughness which 

different levels of it can affect students' academic performance. On the other hand, the capacity to 

sustain effort and interest for long-term goals is an effective factor related to academic success. In 

this regard, the present study aimed to investigate the role of psychological strength and the capacity 

to maintain effort and interest for long-term goals (stability) in predicting students' academic 

achievement. 

Method: This study is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted 

of all high school students in the first district of Rasht city in the academic year of 2018-19. The 

sample included 300 students from this papulation (150 female students and 150 male students) who 

were selected using convenience sampling method. Data were collected using the Educational 

Motivation Scale (Harter, 1981), Mental Toughness Questionnaire (Sheard, Golby, & Van Wersch, 

2009), and Short Grit Scale (Duckworth & Quinn, 2009). Data were analyzed by SPSS software 

using Pearson correlation and multiple regression. 

Results: The results of multiple regression analysis showed that the effect of confidence (0.17), 

constancy (0.23), control (0.21) and grit (0.18) on students' academic motivation was positive and 

significant. Also, mental toughness and the capacity of sustaining effort and interest for long-term 

purposes (grit) significantly predict students' academic motivation (p <0.01). The results also showed 

that mental toughness, capacity of sustaining effort, and interest for long-term goals (grit) predict 

17% of students' academic motivation. 

Conclusion: According to the research findings, it was found that students who have long-term goals 

and have a clear plan for their academic future have a higher academic motivation. Also, students 

who achieve high scores in mental toughness show greater consistency and stability in their studies 

and will continue to study with a more sustainable motivation. It is therefore essential for teachers 

and families to focus more on these topics to strengthen students' mental toughness and grit. 
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 41/33/19دریافت شده: 

 41/31/19پذیرفته شده: 

 33/42/19منتشر شده: 

ناختی گوناگون شتواند تحت تأثیر عوامل روانآموزان هستند که میفرایندهای انگیزشی زیربنای رفتارهای یادگیری دانش زمینه و هدف: 

رگذار باشد. آموزان تأثیتواند بر عملکرد تحصیلی دانشاین متغیرها، استحکام روانی نام دارد که سطوح متفاوت آن می قرار گیرد. از جمله

ا، مطالعه تحصیلی است. در این راست بلندمدت عاملی موثر و مرتبط با موفقیت اهداف برای علاقه و تلاش نگهداری از سوی دیگر، ظرفیت

قیت تحصیلی بینی موفبلندمدت )ثبات( در پیش اهداف برای علاقه و تلاش نگهداری حاضر با هدف بررسی نقش استحکام روانی و ظرفیت

 آموزان انجام شد.دانش

آموزان مدارس متوسطه اول ناحیه یک جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش .است حاضر توصیفی و از نوع همبستگیمطالعه  :روش

 453آموز دختر و دانش 453آموز از جامعه مذکور )دانش 333بود. نمونه پژوهش نیز شامل 4311-19سال تحصیلی شهر رشت در نیم

)هارتر،  ها از مقیاس انگیزش تحصیلیگیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری دادهمونهآموز پسر( بود که با استفاده از روش ندانش

ها با تحلیل داده ( بود.2331(، و مقیاس کوتاه ثبات )داکورث و کیون، 2331، ورچون و گلبی (، پرسشنامه استحکام روانی )شرد،4194

 انجام شد. پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمانبا روش همبستگی و با استفاده  21نسخه  SPSSافزار نرم

( بر انگیزش 49/3(، و ثبات )24/3(، مهارگری )23/3(، پایداری )41/3نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد اثر اطمینان ) ها:یافته

ات( به بلندمدت )ثب اهداف ایبر علاقه و تلاش نگهداری ظرفیت و روانی آموزان مثبت و معنادار است. همچنین استحکامتحصیلی دانش

 ظرفیت و روانی استحکام(. همچنین نتایج نشان داد که p <34/3کنند )بینی میآموزان را پیشصورت معناداری انگیزش تحصیلی دانش

 کنند.بینی میرا پیشآموزان درصد از انگیزش تحصیلی دانش 41بلندمدت )ثبات(،  اهداف برای علاقه و تلاش نگهداری

 آینده مشخصی برای آموزانی که دارای اهداف بلندمدتی بوده و برنامههای پژوهش، مشخص شد دانشبا توجه به یافتهگیری: نتیجه

نند، کآموزانی که نمرات بالایی را در استحکام روانی کسب میتحصیلی خود دارند، از انگیزه تحصیلی بالاتری برخوردارند. همچنین دانش

ان تری ادامه تحصیل خواهند داد. بدین ترتیب ضروری است که معلمدهند و با انگیزه بادوامبیشتری را در تحصیل نشان میپایداری و ثبات 

 آموزان، تلاش کنند.ها با تمرکز بیشتر به این موضوعات در جهت تقویت استحکام روانی و ثبات دانشو خانواده
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 مقدمه
 ایههای پهایهبهاورههای مرتبط بها دسهههتهاورد و نگرشانگیزش بهه عنوان 

( عههاملی بسهههیههار مهم در رابطههه بهها آموزش، 4رفتههارهههای انگیزشهههی )

بدین مفهوم که انگیزش تحصههیلی،  (؛2و مدارس اسههت ) ،آموزاندانش

در واقع،  (.3شود )عامل محرکی است که منجر به مشارکت تحصیلی می

رین عواملی ت، انگیزش یکی از مهماز بین ابعاد موثر بر رفتارهای تحصیلی

آموزان در و دسههتاوردهای دانش ،هاها، درآمیختگیاسههت که بر انتخاب

ی یندهای انگیزشی زیربنایفرا(. به بیانی دیگر، 1مدرسهه تاثیرگذار است )

 کننده دسهههتاوردهایترین عوامل تعیینرفتارهای یادگیری از جمله عمده

ا با تباط معنادار انگیزش تحصیلی رتحصهیلی هسهتند. مطالعات مختلا ار

پیهامدهای مختلا تحصهههیلی همچون رتبه تحصهههیلی، تلاش و تداوم در 

 و رهاکردن رفتارهای تحصیلی ،های تحصیلیمدرسه، رضایت از فعالیت

، دسهههی، والرند، پلتیر و 4(. بر طبق نظریه خودمختاری5دهند )نشهههان می

 دو صهههورت انگیزش کننهد که انگیزش تحصهههیلی به( بیهان می1ریهان )

بدین معنا که در مقایسهههه با انگیزش  ؛اسهههت 3و انگیزش بیرونی 2درونی

درونی که به رضایت و لذت ناشی از خود یادگیری اشاره دارد، انگیزش 

یامدهای ت و اجتناب از پببرگیرنهده دسهههتیهابی به پیامدهای مثبیرونی در 

ط ها حاکی از ارتبامنفی ناشی از یادگیری است. در همین رابطه، پژوهش

(. 1درونی با پیامدهای انطباقی و مثبت تحصههیلی هسههتند )مثبت انگیزش 

تواند به خروج از مدرسه منجر شود، در انگیزش تحصهیلی پایین حتی می

توانههد حههالی کههه شهههکسهههت در کسهههب مههدارک تحصهههیلی اولیههه می

کننده مشکلات بلند مدت اقتصادی، شغلی، اجتماعی، و سلامتی بینیپیش

(. در مجموع، انگیزش تحصیلی موضوعی بسیار برجسته است که 9باشد )

 1مرتبط با تحصیل (، تنش3تواند با درآمیختگی و عملکرد تحصهیلی )می

 42) 5( و تعویق تحصیلی44(، عادات مطالعه )43(، دستاورد تحصیلی )1)

( در ارتباط باشهههد که حاکی از اهمیت پدیده انگیزش تحصهههیلی و 43و 

 بررسی آن است.  استلزام

از جمله موضههوعاتی اسههت که در رابطه با انگیزش  1اسههتحکام روانی

ی اتوان مطرح کرد. اسههتحکام روانی مجموعهآموزان میتحصههیلی دانش

ها است و شناخت ،هاها، هیجانها، نگرشهایی همچون ارزشاز مشخصه

                                                           
1. Self-determination theory 

2. Intrinsic motivation 

3. Extrinsic motivation 

ر آوتنشدهند که در مقابل عوامل فشهههار و کهه به افراد این امکان را می

پایدار شخصیتی  (. در واقع، اسهتحکام روانی مشههخصه41مقاومت کنند )

به معضهههلات های مثبت مانند ادراک ای از ویژگیاسهههت کهه مجموعهه

های زندگی را و ادراک کنترل بر موقعیت ،صهههورت فرصهههت نه تهدید

 عواملشهههود کهه بیانگر مکانیزم مقابله کارآمد در مواجهه با شهههامهل می

(. به بیانی 45شخصی است )تحول هایی برای تسههیل موقعیت وآور تنش

تی در شناخدیگر، مفهوم اصلی در تعاریا استحکام روانی، توانایی روان

(. تحصههیل نیز مانند 41اسههت )زا مشههکلو گر های تنشههمقابله با موقعیت

که در این بین اسهههتحکام ایجاد کند  تواند تنشههای دیگر، میموقعیهت

(. در همین 41د نقش مهمی را در زمینه تحصهیلی ایفا کند )توانروانی می

راسههتا، مطالعات مختلا حاکی از اهمیت اسههتحکام روانی در تحصههیل 

استحکام  کنند( عنوان می49آموزان هستند. استاک، لینام و کاچیا )دانش

چ، و بینی کند. لین، کلاگ، ولتواند موفقیت تحصهههیلی را پیشروانی می

دهند، سهههطوح متفاوت اسهههتحکام روانی با گزارش می (41پهاپاجرجیا )

ا بدین معنا که افراد ب فاوت دسهههتاورد تحصهههیلی ارتباط دارد؛سهههطوح مت

اسهتحکام روانی بیشتر، سطوح بالاتر عملکرد و پیامدهای تحصیلی را دارا 

استحکام روانی  کنند( بیان می45هستند. همچنین، پاپاجرجیا و همکاران )

. لین، کننده آن اسههتبینیی همبسههتگی دارد و پیشبا دسههتاورد تحصههیل

حکام روانی عاملی موثر ( دریافتند که اسههت23موتز، کلاگ، و پاپاجرجیا )

ین، های پیشراسهتا با پژوهشدر یادگیری و عملکرد تحصهیلی اسهت. هم

 که اسههتحکام روانی در مطالعه خود نتیجه گرفتند( 24تام و گای )-بدارد

به  دارد؛ اطب، ارتتمایل به انجام تکالیا دشهههواربا موفقیت تحصهههیلی و 

آموزان با سهطوح بالاتر استحکام روانی، تمایل بیشتری بیانی دیگر، دانش

به انجام تکالیا دشههوار دارند که به نوعی بیانگر انگیزش درونی و لذت 

تکلیا به جای لذت از پیامدهای مثبت همراه با تکلیا است. با انجام از 

عاد بمشههخص در مورد اسههتحکام روانی و ا مطالعات کافی وتوجه به نبود 

آموزان، بررسهههی رابطه بین اسهههتحکام روانی و انگیزش انگیزشهههی دانش

 آموزان بسیار ضروری است.تحصیل دانش

4. Academic stress 

5. Academic procrastination 

6. Mental toughness 
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، مفهوم دیگری است که 4ثباتپایداری یا علاوه بر اسهتحکام روانی، 

همی را در نقش متوان متصور بود. ثبات در رابطه با انگیزش تحصیلی می

 دستیابی رد را افراد تواندکند، زیرا مییندهای دستیابی به هدف ایفا میافر

 ،اهنایافتگیکام وجود با طولانی زمان مدت طی در خود معنادار اهداف به

(. در واقع، ثبات یک سازه 22، استوار نگه دارد )هاخستگی و هاشهکست

و اشههتیاف فرد برای اهداف ( که به عنوان اسههتقامت 23چندبعدی اسههت )

ویژگی شخصیتی پایداری است که  این سازهد. شهوبلند مدت تعریا می

(. 22تشههکیل شههده اسههت ) 3هاو نگهداری تلاش 2از دو جز تداوم علایق

تداوم علایق بیانگر تمایل افراد برای حفظ تعهد و نگهداری توجه بر روی 

مایل ها به تی تلاشدسههتیابی به اهداف بلند مدت اسههت. همچنین نگهدار

 اهای خود برای دستیابی به اهداف بلند مدت بافراد برای نگهداری تلاش

ای مهم در تواند مسئله(. ثبات می21ها، اشاره دارد )موانع و سختیوجود 

ین ویژگی ازمینه تحصیلی باشد تا جایی که امروزه مداخلاتی با تمرکز بر 

( 21در همین راسههتا، هاموند )(. 25آموزان طراحی شههده اسههت )دانشدر 

ان ای بسیار مهم در یادگیرندگمشهخصهه و پایداری کند که ثباتبیان می

و این سهههازه  ههای گهذشهههتهه، مطهالعات همواره ارتباطاسهههت. در دههه

نشههان شههجویان دسههتاوردهای تحصههیلی را در کودکان، نوجوانان و دان

در  طولی خود ( منطبق با مطالعه21جیهانهو و همکاران ) (.25انهد )داده

این ین که ب دادندمورد ارتباط بین ثبات و دسهههتاورد تحصهههیلی، گزارش 

کند، ثبات ( مطرح می29ای دو طرفه وجود دارد. میسهههون )رابطهسهههازه 

ع تغذیه بدین معنا که ثبات، منب ؛کننده عملکرد تحصههیلی اسههتبینیپیش

اران کمهمی برای یادگیرندگان اسهت. در پژوهشی دیگر، پالیساک و هم

ی دسهههتاورد تحصهههیل ادامه تحصهههیلات وکنند که ثبات با ( عنوان می21)

ثبات  نشان دادند( گزارش 33همبستگی دارد. همچنین هوانو، لیم و ها )

، تحصهههیلی اسهههت. مطالعه فراتحلیل کرد ثر و مرتبط با موفقیتؤعاملی م

عملکرد تحصهههیلی شهههامل معدل و  داد( نیز نشهههان 34تینهان و هارم  )

های تحصیلی با ثبات همبستگی مثبت دارد. در مورد ارتباط مشخص رتیه

. ام شههده اسههتانجانگیزش تحصههیلی با ثبات تقریبام مطالعات بسههیار کمی 

کهه ثبات و انگیزش با یکدیگر  داد ( نشهههان32نتهایج پژوهش روجهاس )

صیلی و گر ارتباط بین انگیزش تحهمبسهتگی مثبت دارند و ثبات میانجی

                                                           
1. Grit 

2. Consistency of interests 

3. Perseverance of effort 

یزه رسد نقش این سازه در انگبه نظر می است. بر این اساسرتبه تحصیلی 

 ت اساسی است. متغیرهای مرتبط با آن دارای اهمیتحصیلی و 

در مجموع، مطالعه انگیزش تحصههیلی به عنوان عاملی بسههیار مهم در 

ست. ای بسیار مهم ازمینه تحصهیلی و بررسهی عوامل مرتبط با آن، مسهئله

ضههوعاتی هسههتند که در وروانی و ثبات از جمله مدر این بین، اسههتحکام 

در  حائز بررسی و اهمیت هستند. نتایج جستجو رابطه با انگیزش تحصیلی

پیشههینه مطالعات انجام شههده در داخل و خارج از ایران حاکی از محدود 

، هدف از های انجام شهده در این حوزه است. بدین ترتیببودن پژوهش

 بینیام روانی و ثبات در پیشپژوهش حهاضهههر بررسهههی نقش اسهههتحکه

 است.آموزان تحصیلی دانشانگیزش

 روش
طرح پژوهش حاضر توصیفی  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرکت

آموزان و از نوع همبسهههتگی اسهههت. جامعه آماری پژوهش شهههامل دانش

 مدارس متوسههطه دوره اول ناحیه یک شهههر رشههت در نیمسههال تحصههیلی 

بعد از کسههب مجوز علمی و اخلاقی از دسههت اندرکاران . بود 19-4311

جامعه آماری ذکر  آموزش و پرورش به خصهو  هسهته مشاوره، از بین

 453(، 33) 1با اسههتفاده از فرمول کوکران آموزدانش 4333حدود شههده 

آموز در مجموع( دانش 333آموز پسهههر )دانش 453آموز دختر و دانش

گیری در دسترس انتخاب شدند. و نهم با روش نمونه ،مقاطع هفتم، هشتم

سال(، عدم وجود مشکلات  45تا  43مقطع تحصهیلی )هفتم تا نهم(، سن )

جدی جسههمانی و روانشههناختی قابل مشههاهده، تحت درمان جسههمانی یا 

و رضههایت شههخصههی به عنوان ملاک ورود در نظر  ،شههناختی نبودنروان

 دهیشامل عدم پاسخپژوهش ج از های خروگرفته شدند. همچنین ملاک

  کامل به ابزارها و شانسی جواب دادن به سوالات بود.

 ب( ابزار

 تحصههیلی انگیزش بررسههی به منظور :5. پرسههشههنامه انگیزش تحصههیلی4

 که شد ( استفاده31تحصیلی هارتر ) انگیزش پرسهشهنامه از آموزاندانش

= تقریبام 5 تا وقت هیچ= 4) لیکرت طیا اساس بر و است گویه 33 شامل

 شده یهته هارتر توسط مقیاس این اصلی نسخه. است شده تنظیم( همیشهه

4. Cochran formula 

5. Educational Motivation Scale 
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 که جدسنمی دوقطبی هایسؤال به صورت را انگیزش تحصیلی که است

. سنجدمی را درونی دیگر انگیزش قطب و بیرونی انگیزش آن یک قطب

 آن و درآوردند معمول شکل به را مقیاس ( این35اینگر ) لپر،کورپوس و

 زیر اعتبار ( ضههرایب31) هارتر. کردند تنظیم لیکرت طیا اسههاس بر را

 91/3تا  51/3 بین 23 ریچاردسون -کودر از فرمول استفاده با را هامقیاس

تا  19/3 از ماهه 1 دوره یک طی اینمونه در را بازآزمایی و ضهههرایب

 کرده گزارش 11/3تا  3/  59 بین ماه 5 مدت به دیگری نمونه در و 13/3

 تأیید راهنمایی مقطع در رااین ابزار  اعتبار و ( روایی31) بحرانی. اسههت

 به بیرونی و درونی انگیزش برای را کرونباخ آلفای ضهههریب و کرده

 به منظور حاضهر پژوهش در. اسههت آورده دسهت به 11/3و  95/3 ترتیب

 با برابر نآ مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از اعتبار بررسهی

  .آمد دست به 13/3

چ ورشرد، گلبی و وناین پرسشنامه توسط : 4استحکام روانی پرسشنامه. 2

عامل اسهههت که افکار و  3سهههوال و  41که حاوی  سهههاختهه شهههد( 31)

 ی( اسهههتوارخودهای مرتبط با اطمینان )در مقابل عدم اعتماد به شهههناخت

پریشهههانی( را )در مقهابل )در مقهابهل، فقهدان عزم راسهههخ( و مههارگری 

این پرسههشههنامه به صههورت کاملام های گذاری گویهشههیوه نمره سههنجد.می

 بر پرسههشههنامه این شههود.گزاری مینمره 5تا کاملا موافقم=  4مخالفم = 

. دش مثبت طراحی شناسیدیدگاه روان از روانی اسهتحکام مفهوم اسهاس

 کوفاییو ش رشد و هاسختی بر غلبه برای افراد هایتوانایی به دیدگاه، این

 تعهد، خودباوری، شهههامل که کند،می تمرکز زندگی شهههرایط تمام در

 اساس بر( 31)و همکاران  شرد هیجان اسهت. مقیاس مدیریت و ،پشهتکار

 از( مهارگری و ،پایداری اطمینان،)آن عامل  سه و مناسب اندازة با نمونۀ

 به ابزار نای پایایی و اعتبار. بود برخوردار مناسبی سنجیهای روانویژگی

کرونباخ برای آلفای  ضهههریب. اسهههت شهههده تهأیید کهامهل صهههورت

به  14/3مهارگری و  ،11/3، اسهههتواری 93/3ههای اطمینهان مقیهاسخرده

ابوالقاسههمی و کافی  دسههت آمده اسههت. در ایران، باقری شههیخانگفشههه،

اخ کرونب یپرسشنامه استحکام روانی را با استفاده آلفا( اعتبار 39ماسوله )

و  ،(94/3(، پایداری )91/3اطمینان )های ( و مؤلفه91/3برای کل مقیاس )

در پژوهش حهاضهههر آلفای  کردنهد.مطلوب گزارش  (11/3)مههارگری 

                                                           
1. Mental toughness scales 

، و پههایههداری اطمینههان،هههای مقیههاسکرونبههاخ برای این مقیههاس و خرده

 به دست آمد. 13/3و  11/3، 92/3، 91/3به ترتیب مهارگری 

( 31: مقیاس کوتاه ثبات توسط داکورث و کیون )2اتبث کوتاه مقیاس. 3

پایدار  های شخصیتیبه منظور ارزیابی پایداری و اشتیاف در سطح ویژگی

برای اهداف بلندمدت طراحی شهههده اسهههت. نسهههخه کوتاه مقیاس ثبات 

 نگهداری و گویه(1علایق ) متشهههکل از هشهههت گویه و دو عامل تداوم

=بسیار شبیه 4ای )کرت پنج گزینهاست که به صورت لی گویه(1ها )تلاش

شود. گذاری میدهی و نمره=اصهلام شهبیه من نیسهت( پاسخ5من اسهت تا 

 بیانگر ثبات ،اسههت که نمرات بیشههتر 13تا  9دامنه نمرات در این مقیاس 

سههنجی های رواندهنده اسههت. داکورث و کیون مشههخصهههبیشههتر پاسههخ

ی نتایج تحلیل عامل حاکدهند. مناسب مقیاس کوتاه ثبات را گزارش می

ها بود. ارتباط مقیاس تلاش نگهداری و علایق از وجود دو عهامهل تداوم

کوتاه ثبات با ابزارهای سهههنجش تغییرات در طول زندگی، هوشهههیاری و 

د یگ شههخصههیت، روایی مناسههب مقیاس را تأیدیگر ابعاد پنج عامل بزر

رای کرونباخ ب یکرد. همچنین همسههانی درونی مقیاس با اسههتفاده از آلفا

دهندگان به ترتیب و خود پاسههخ ،های اعضههای خانواده، همسههالانگروه

تأییدکننده پایایی  همچنین هادسهههت آمهد. یهافتهه به 93/3و  93/3، 91/3

(. در پژوهش حاضهههر، p ،19/3=r <334/3بهازآزمهایی مقیهاس بودنهد )

 نگهداری و ،(α=92/3علایق ) (، عامل تداومα=99/3مقیاس کوتاه ثبات )

 (. 31( از همسانی درونی مناسبی برخوردار بود )α=93/3ها )تلاش

ها و اخذ مجوز از اداره کل آموزش و پ  از هماهنگیج( روش اجرا: 

آموز پسر( دانش 453دختر و  453آموز )دانش 333پرورش استان گیلان، 

 یگیرو نهم دوره اول مدارس متوسطه با روش نمونه ،مقاطع هفتم، هشتم

در دسهههترس انتخاب شهههدند. از میان مدارس متوسهههطه اول ناحیه یک، 

 مدرسه را انتخاب 3مدرسه و پژوهشگر آقا تعداد  2پژوهشگر خانم تعداد 

هههای و پ  از همههاهنگی بهها مههدیر و معلم مربوطههه وارد کلههاسکردنههد 

آموزان شهههدنههد. برای رعههایههت نکههات اخلههاقی، ابتههدا رضهههایههت دانش

. همچنین به ن و مسهههئولین مدرسهههه جلب شهههدوالدینشههها آموزان،دانش

آموزان این امکان داده شهههد که در هر لحظه از پژوهش که تمایل دانش

آموزان اطمینان داشتند، انصراف دهند. به منظور اصل رازداری، به دانش

داده شهد که اطلاعات حاصل از پژوهش به صورت گروهی مورد تحلیل 

2. Short Grit Scale 
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کاملام محرمانه خواهد ماند.  شهههانقرار خواههد گرفهت و اطلهاعات فردی

در مورد موضوع، روش ی توضیحات شفاهی کامل همچنین در این مطالعه

 آموزان، والدین و مسههئولین مدرسههه داده شد.و اهداف پژوهش به دانش

با و با اسههتفاده  21نسههخه  SPSSافزار ها توسههط نرمدر انتها تحلیل داده

 .انجام گرفت همزمانروش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه 

 هایافته
ههای توصهههیفی متغیرها شهههامل میانگین، انحراف شهههاخص 4در جهدول

کند ( پیشنهاد می13اند. کلاین )استاندارد، چولگی و کشیدگی ارائه شده

بیشتر  43و  3که قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از 

کشیدگی تمامی متغیرها  ، قدر مطلق چولگی و4باشهد. با توجه به جدول 

 فرضکمتر از مقادیر مطرح شههده توسههط کلاین اسههت؛ از این رو، پیش

 از طرف دیگر،نرمال بودن برای تمامی متغیرهای پژوهش برقرار اسهههت. 

(، پایداری r=433/3نتایج ماتری  همبسهتگی متغیرها نشان داد، اطمینان )

(219/3=r( مههههارگهری ،)313/3=r( و ثهبههات )211/3=rبهه ) ا انگیزش

 دارند. 34/3داری در سطح رابطه مثبت معنی تحصیلی

 
 متغیرهای پژوهش های توصیفیشاخص: 1جدول

 شماره متغیر میانگین SD چولگی کشیدگی 1 2 3 4 5

 4 اطمینان 14/44 31/3 114/3 451/3 4    

 2 پایداری 15/43 23/2 -211/3 -21/4 111/3** 4   

 3 کنترل 53/9 11/4 213/3 -542/3 541/3** 133/3** 4  

 1 ثبات 51/21 29/1 -559/3 -193/3 231/3** 224/3** 315/3** 4 

 5 انگیزش تحصیلی 49/19 93/41 44/4 -444/3 433/3** 219/3** 313/3** 211/3** 4

 

بات، استحکام روانی و ث روی از انگیزش تحصهیلی بینی پیش برای

خلاصه  2جدول در .شد استفاده همزمان صورت به چندگانه رگرسیون از

 است. شده گزارش رگرسیون تحلیل نتایج

 

 بینی انگیزش تحصیلی از روی استحکام روانی و ثباتنتایج مدل پیش خلاصه :2جدول

 خطای استاندارد برآورد تعدیل شده 2R (2Rواریانس تبیین شده ) (Rهمبستگی چندگانه )

14/3 41/3 45/3 41/49 

کام استحهای ، ضریب همبستگی چندگانه مؤلفه2با توجه به جدول

( 14/3( و ثبات با انگیزش تحصیلی )مهارگری روانی )اطمینان، پایداری،

درصههههد از تغییرات انگیزش  41/3. این چهههار متغیر در مجموع اسههههت

نتایج تحلیل واریان  مدل  3کننهد. در جهدولبینی میتحصهههیلی را پیش

رهای بینی متغیر انگیزش تحصههیلی از روی متغیبرای بررسههی توانایی پیش

 بین گزارش شده است. پیش
 

 بین از روی متغیر ملاک: نتایج تحلیل واریانس رگرسیون چند متغیری متغیر پیش3جدول

 مدل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات F داریسطح معنی

 رگرسیون 11/41151 1 14/1191 31/45 334/3

 باقیمانده 13/11159 215 31/334  

 کل 29/441149 211   
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 334/3( در سهههطح 31/45) F، نتهایج آماره 3بها توجهه بهه جهدول

ینی ب( توانایی پیشو ثباتمهارگری،  اطمینان، پایداری،متغیرههای ملاک 

که  برای بررسهی این سؤالمتغیر ملاک یعنی انگیزش تحصهیلی را دارند. 

شود بینی میپیشاستحکام روانی و ثبات چگونه  توسط انگیزش تحصیلی

از تحلیل رگرسهههیون چندگانه با روش ورود همزمان بهره گرفته شهههد. با 

ه برای تمامی متغیرها زیر یک ب  4توجهه به آنکه شهههاخص سهههطح تحمل

( برای آنها نیز زیر سه VIF) 2دسهت آمد و شاخص عامل تورم واریان 

وان تآنها می همه در نتیجه از حاصهل شهد، و با یکدیگر همپوشهی ندارند

گزارش  1کرد. نتایج این تحلیل در جدول  در تحلیل رگرسههیون اسههتفاده

 شده است.

 
 بینی انگیزش تحصیلی: ضرایب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده مدل پیش4جدول 

 ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده   
 مدل

VIF سطح تحمل p T Beta خطای استاندارد برآورد ß 

 aعدد ثابت  32/53 11/9 - 93/5 334/3 - -

 اطمینان 11/3 14/3 41/3 14/2 341/3 512/3 19/4

 پایداری 39/2 13/3 23/3 11/2 333/3 113/3 45/2

 کنترل 13/2 92/3 24/3 11/2 333/3 531/3 91/4

 ثبات 59/3 49/3 49/3 24/3 334/3 912/3 45/4

 

در  (=41/3ß)اثر اطمینان بر انگیزش تحصیلی  1با توجه به جدول 

در سهههطح  (=23/3ß)اثر پایداری بر انگیزش تحصهههیلی  ،341/3سهههطح 

، و 333/3در سطح  (=24/3ß)بر انگیزش تحصیلی مهارگری اثر  ،333/3

مثبههت و  334/3در سهههطح  (=49/3ß)اثر ثبههات بر انگیزش تحصهههیلی 

در واقع، اسهههتحکام روانی و ثبات با انگیزش تحصهههیلی . دار اسهههتمعنی

همبستگی مثبت دارند که نشانگر آن است که هرچه قدر میزان استحکام 

رد ف روانی و ثبات در دانش آموزان بالا باشهههد، میزان انگیزش تحصهههیلی

 خواهد بود و برعک . تربالا

 گیریبحث و نتیجه
حاضههر به منظور بررسههی ارتباط انگیزش تحصههیلی، اسههتحکام پژوهش 

ت( )ثبا و ظرفیهت نگههداری تلاش و علاقه برای اهداف بلندمدت ،روانی

 مدارس اول دوره نهم و ،هفتم، هشتم آموزان پسر و دختر مقاطعدر دانش

انجام  4311-19سههال تحصههیلی ناحیه یک شهههر رشههت در نیممتوسههطه 

 بینی انگیزشکه آیا پیشبررسهههی شهههد این موضهههوع همچنین گرفهت. 

تحصههیلی از طریق بررسههی اسههتحکام روانی و ظرفیت نگهداری تلاش و 

پذیر اسهههت یا خیر. امکانآموزان در دانش علهاقه برای اهداف بلندمدت

های اسهههتحکام روانی )اطمینان، نتهایج به دسهههت آمده نشهههان داد مؤلفه

                                                           
1. Tolerance 

ت و آموزان همبستگی مثب( با انگیزش تحصیلی دانشمهارگری پایداری،

 داری دارند.معنی

اسهههتحکهام روانی در افراد بهه عوان یهک مکهانیزم مقابله کارآمد در 

هایی برای رشههد شههخصههی و تسهههیل موقعیتگر عوامل تنشمواجهه با 

آموز برای مقابله کارآمد با تواند به دانش( که می45شهههود )شهههناخته می

توان گفت (. در واقع می41) شهرایط دشوار و پرفشار کمک شایانی کند

افرادی که دارای اسههتحکام روانی بالایی هسههتند چالش و مشههکلاتی که 

لی کنند و با کنتردهد را به عنوان یک فرصت قلمداد میبرایشهان رخ می

که بر تصهههمیمات زندگی خود دارند، بهترین عملکرد را از خود نشهههان 

(، 49استاک و همکاران ) های(. در این راستا، نتایج پژوهش45دهند )می

( که به بررسهههی نقش 45( و پاپاجرجیا و همکاران )41لین و همکهاران )

اند، تهآموزان پرداخاستحکام روانی بر انگیزش و عملکرد تحصیلی دانش

درت اسهههتحکام آموز قدانش این واقعیت اسهههت که هرچه نشهههان دهنده

تواند در می ،هدهای آن را در ذهن خود رشد و پرورش دروانی و مؤلفه

مانند امتحانات پایان ترم، آور شههرایط تنش در خصههو طول تحصهیل به

ن توان اذعاها میدر تبیین این یهافته عملکرد بهتری از خود نشهههان دههد.

تمایل  ،گونه که ورزشهههکاران دارای اسهههتحکام روانی بالاداشهههت همان

2. Variance inflation factor 
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زانی هم آمودانشهای پرفشار و سنگین را دارند، بیشهتری به انجام تمرین

که از سهرسهختی و استحکام روانی بالایی برخوردار هستند در مواجهه با 

 و تمام تلاش وشوند ناامید نمی ه راحتیآور بهای دشهوار و تنشموقعیت

که بهترین نتیجه ممکن را بگیرند و پیامدهای دهند انجام می سعی خود را

 (.24مثبتی را که همراه با تکلیا است تجربه کنند )

از سوی دیگر، نتایج پژوهش حاضر نشان داد ظرفیت نگهداری تلاش 

موزان آو علاقه برای اهداف بلندمدت )ثبات( با انگیزش تحصههیلی دانش

داری دارد. نتهایج بهه دسهههت آمده در راسهههتای همبسهههتگی مثبهت معنی

( و 29(، میسهههون )21(، جیهانو و همکاران )21ههای ههامونهد )پژوهش

 توان گفتها می( قرار دارد. در تبیین این یافته21ان )پالیسههاک و همکار

ریزی درستی برای اهداف آموزانی که در طول تحصیل خود برنامهدانش

د شونبه مرور زمان دچار افت و کاهش انگیزه می ،بلند مدت خود ندارند

خواندن و تحصهیل در آنها به طور چشمگیری کاهش پیدا و انگیزه درس

آموزانی که از ثبات مناسهههبی برخوردار ، دانشا در مقابل(. ام21کند )می

 با طولانی زمان مدت طی در خود معنادار اهداف به هسهتند برای دستیابی

، خودشههان ر اسههتوار نگه مشههکلات فراوان و هاشههکسههتتجربه  وجود

آموزانی که در ابعاد ثبات که دربرگیرنده (. همچنین، دانش22دارند )می

د تواننها اسهههت، بتوانند رشهههد کنند، مینگهداری تلاشتهداوم علهایق و 

بهترین انتخاب را در زمینه تحصهیلی داشته باشند و بدون وقفه و احساس 

که مورد علاقه و پسههندشههان اسههت موضههوعی خسههتگی بر روی هدف و 

 آنها از اهداف وتواند میرو نیز نتمرکز کننهد و موانع و مشهههکلات پیش

ه به راهشهههان ادامدر نتیجه با انگیزه فراوان  وهایشهههان دور کنند خواسهههته

توان نتیجه گرفت، داشتن انگیزش تحصیلی در مجموع می (.21دهند )می

آموزان به عوامل و شهرایط گوناگون و مختلفی وابسته است که در دانش

تری دارد. در این بین، متغیرهایی نوظهوری های گسهههتردهنیاز به بررسههی

وهشگران ژات نیازمند توجه بیشهتری از سوی پثب مانند اسهتحکام روانی و

ا شهههود رهایی که در رابطه با آنها مطرح میدارد تا بتوان خلاء و شهههکاف

 توان پوشش داد.هب

داشههته اسههت که در به  مراههبه هایی را پژوهش حاضههر محدودیت

ا هتأثیر نبوده اسهههت. برخی از این محدودیتدسهههت آوردن نتایج آن بی

گیری غیر تصهههادفی، عدم کنترل اسهههتفاده از روش نمونه انهد از:عبهارت

ودن آموزان، محدود بای مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشمتغیرهای واسطه

و احتمهال همبودی انگیزش تحصهههیلی با سهههایر ابعاد  ،سهههن افراد نمونهه

که ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، از نوع تحصههیلی. با توجه به این

شود از می تر پیشنهادبودند، برای دستیابی به نتایج دقیقدهی خودگزارش

مشهاهده و مصهاحبه بالینی نیز اسهتفاده شهود. در عین حال بر اساس نتایج 

های آموزشهههی دورهها و توان پیشهههنههاد داد برنامهپژوهش حهاضهههر می

زان و آموبالا بردن ثبات و اسهههتحکام روانی برای دانش کهاربردی درباره

ن مدارس شهود. علاوه بر این معلمان و مشاوا و اجرا طراحی والدین آنها،

نند کآموزان برگزار میها و جلسهاتی که برای دانشلازم اسهت در کلاس

یلی تواند بر انگیزه و پیشرفت تحصبر اهمیت و نقشهی که این متغیرها می

 آموزان داشته باشد، تأکید کنند.دانش

امه نستقل اجرا شده و حاصل پایاناین مطالعه به صورت م :قدردانی و تشککر

یا طرح پژوهشی مصوب نیست و با مجوز رسمی اداره آموزش و پرورش ناحیه 

انجام شده  31/33/4319به مورخ  131/29433/3134یک رشت با شماره مجوز 

که در اجرای این  اندرکارانیدست آموزان ووسهیله از تمامی دانشاسهت. بدین

 شود.پژوهش مشارکت داشتند تشکر و قدردانی می

 ه دنبالمنافعی ب تضههاد گونه هیچ نویسههندگان برای پژوهش این: منافع تضککاد

 است.شده است و نتایج آن به صورت شفاف بیان  نداشته
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