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Abstract
Background and aim: Academic Passion is
associated with a variety of cognitive, emotional
and behavioral factors. The purpose of the
research is surveying the impact of Mental
Endurance on Academic Passion of students.
Materials and methods: The research method is
descriptive-correlational. The present study
selected 145 Students of Isfahan Farhangian
University (Fatemeh Alzahra campus) applying
Cochran Formula through random Stratified
sampling method, and they responded to Mental
Endurance questionnaire (MTQ, 48), Peter Kallp
et al (2002) and Academic Passion scale Frederic
et al (2004). The gathered data were analyzed by
regression analysis. Results: Results showed that
components of Mental Endurance have a positive
and significant impact on Academic Passion
(r=0/397), (P ≤ 0/01). The results of Regression
Analysis showed that 15% of changes in
Academic Passion are predictable by Mental
Endurance and only the component of
Commitment can predict Academic Passion
(t=5/17), (P≤0/01). Conclusion: According to the
ability of Mental Endurance to predict Academic
Passion, it can be considered as an underlay for
motivation
and
academic
achievement.
Therefore, it can be applied in training courses to
increase students’ academic passion.
Keywords: mental endurance, academic passion,
commitment, academic motivation, academic
achievement, students
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مقدمه
آموزش یکی از مظاهر تمدن بشری و مهمتری جنبۀ رشید و
تعالی انییانی اسیت .تیلییر در معیامو آمیوزش ابتیدایی،

مششص مییشیود (بیراون .)1996 ،5در تعیییمبنیدی دیگیر
اشتیاق تیلیلی شامر سه جزء متفاوت است .اشتیاق عامفی
مرتب با نگرش های ارربش در جهیت تشیشیص ا ییا
تعلق به میر تیلیر است و از مریق عالقهمندی درونی بیه

متوسطه و عالی کوششی برنامهریزی شده برای ایجاد ررصت
رشد و یادگیری اسیت .بیدون شی کارآمیدی و ارربششیی

مطالب و تکیالیف درسیی ،ارزشدهیی و اهمییت بیه آنهیا،

رعالیت های آموزشیی و مورعییت تیلییلی دانی آمیوزان و

اشتیاق تیلیلی رراگیران را ارزای

میدهد .اشتیاق شیناختی

دانشجویان با عوامر گونیاگونی میرتب اسیت .در هیر نظیام

به انعطاف پذیری در ر میئله ،ترجیح کیار سیشت ،معابلیۀ

آموزان یکی از

مثبت در برابر شکییت و رویکیرد خیودتنظیمی ییادگیری و

شاخص های مورعیت در رعالیت هیای علمیی اسیت و میورد
توجه نظام آموزش وپیرورش هیر کشیوری اسیت .در همیی

استفاده از راهبردهای رراشناخت مربوط میشیود .در اشیتیاق
شییناختی از مریییق بییه کییارگیری راهبردهییای شییناختی و

جهت مطالعیاتی انجیام شیده تیا عوامیر میثرر بیر پیشیررت

رراشناختی یادگیری و مطالعه ،اشتیاق تیلیلی ارتعا مییابید.

دان آموزان را بررسی کند (سرمدی ،صیف ،مالبی و عابدی،

درنهایت اشتیاق ررتاری بیه رعالییتهیای ییادگیری ،دقیت و
توجه ،برخورد مثبت و ضور در میر تیلییر اشیاره دارد

تعلیم و تربیت ،میزان پیشررت تیلیلی دان

 .)1889یکی از عوامر کلیدی مثرر در مورعیت دان آمیوزان،
مفهوم اشتیاق تیلیلی 1است (والکر.)2014 ،2
اشتیاق تیلیلی یکی از عناصر درونی اسیت کیه نعشیی
مهم در پیشررت تیلیلی دارد .اشتیاق رراتر از ی

6

(وانگ ،ویلت و اکلس .)2011 ،
بعضی مطالعات نشان میدهنید دانشیجویانی کیه از لییا

وضیعیت

شناختی و عامفی در یادگیری اشتیاق نشان میدهنید ،توجیه و

الییت پایییای

رغبت بیشتر و وقت زییادتری را صیرف تکیالیف و مطالعیات

سرایتکننده ،هیجانی و شیناختی اشیاره دارد کیه روی یی
موضوع ،رویداد یا ررتیار خیاا متمرکیز مییشیود .اشیتیاق

خود مییکننید .آنهیا وقتیی بیا مشیکالت و مییا ر روبیهرو
میشوند کارآمدی و تالش بیشتری از خیود نشیان مییدهنید.

یادگیرنیده بیرای انجیام

رعدان اشتیاق عامفی و شناختی در رعالیتهیای دانی آمیوزان

کارهای تیلیلی خود ،صرف می کند و نیز به میزان ارربششی
و کارایی اصر شده ،امالق می شود (میلچ ،شارلی و لیتر،8
 .)2001اشتیاق تیلیلی شامر سه بُعد جیذ ،،نیرومنیدی و

عوامر بییاری دارد که میتوان به میواردی ازجملیه خییتگی،
ررسودگی ،عدم کفایت ششلی و مهیمتیر از همیه ررتارهیای
پرخطر اشاره کیرد (کیوه ،کینیزای ،بیوکلی ،بریگیز و هایی ،7

وقف خود است .ویژگی برجیتۀ جیذ ،بیه تمرکیز و غیرق

 .)2006در ای میان یکی از عوامر ا تمالی کیه ممکی اسیت

شدن در رعالیت های تیلیلی اشاره دارد (شیارلی ،سیاونووا،

گونزالز -روما و بیکر .)2002 ،4در چنی شرایطی اسیت کیه

تأریرگذار باشد ،قابلیتهای شناختی یا تواناییهای ذهنی است.

استعامت ذهنی 8مینعکسکننیدة توانمنیدی در اسیتفاده از

وقت برای دانشجو به گونه ای سریو می گیذرد کیه ریرد گیذر
زمان را تششیص نمی دهد و بهسشتی میتوانید از کیار خیود

انريی به شکلی مثبت در مول بیرانهیا و تییل ررتارهیای

هیجییانی گییذرا و خییاا اسییت و بییه ییی

تیلیلی به مییزان انیريی کیه یی

مثبت در موقعییت هیای پرچیال  ،شیاق و پردردسیر اسیت

جدا شود .بُعد نیرومندی به سطوح باوی انیريی و خاصییت

(لوهر .)1982 ،9بهمورکلی استعامت ذهنی ،توانایی معابلیه بیا

ارتجاعی بودن ذه دانشجو هنگام انجام امور تیلیلی اشاره

رشارها و سشتیهیا ،عبیور از موانیو و شکییت ،تمرکیز بیر
هدف ،فظ و کیب آرام بعد از شکیت ،اجیرای باربیات

دارد که می آن دانشجو تالش قابر مال ظه ای از خود نشیان
میدهید (نعیامی و پیرییایی .)2012 ،سیومی مثلفیۀ اشیتیاق

در سطح باوی رقیابتی و رقابیتجیویی را شیامر مییشیود.

تیلیلی ،وقف خود در رعالیت های تیلییلی اسیت کیه بیا

استعامت ذهنی بهعنوان یی

غلبیۀ میثرر بیر رشیار و شیدت

درگییری شیدیید روانی ششص نیبت بیه وظایف تیلیلی

تعریف شده بهموریکه اجرای تیت تأریر میوقعیت پیررشار

2. Walker
4. Schaufeli, Salanova, Gonzalez- Roma & Baker
6. Wang, Willet & Eccles
8. Mental endurance

1. Academic passion
3. Maslach, Schaufeli & Leiter
5. Brown
7. Kuh, Kinzie, Buckley, Bridges & Hayek
9. Loehr
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تضعیف نشود .برگشت به الت اولیه و بازگشت از شکیت

همچنی نتایج تیلیر رگرسیون آشکار کرد که تعریباً 55درصید

عزم و اراده برای مورعیت ،معاومت در برابیر

مایت تیلییلی و

درنتیجۀ ارزای

از کر واریانس اشتیاق تیلیلی بر اسا

شکیت و داشت اعتماد پایدار به خود در کنتیرل سرنوشیت
خییوی و نیییز داشییت مهییارتهییای ذهنییی زیییاد بییهعنییوان

جو روانی-اجتماعی کال قابر پی بینی است که متیییر جیو
روانی-اجتماعی کال  ،سهم بیشتری داشته است .نتایج اصر

ویژگیهای پایۀ استعامت ذهنی و ارراد سرسیشت بییان شیده

یوسیف ونید و علیوی ( )1897نشیان داد آمیوزش

از پژوه

است (جونز ،هانتون و کاناگتون .)2007 ،1اساساً برتیریهیای

راهبردهای شناختی و رراشناختی باعث ارزای

روانشناختی هر ررد باعث میشود تا وی بتواند بهتر از اریراد

خالق و اشتیاق تیلیلی دان آموزان شده است .مطالعاتی نیز

هم ردیف خود با نیاز های مییطی ازجمله رقابیت ،تمیری و

نشان دادهاند بی اشتیاق عامفی ،شناختی و ررتاری با ررسودگی

زندگی معابله کند و بهمور خاا دارای ربیات و در معایییه

تیلیلی ارتباط منفی معناداری وجیود دارد .همچنیی

یدود

با دیگران رردی متمرکز ،دارای اعتمادبهنفس ،ملمم و دارای

11درصد از واریانس مربوط بیه ررسیودگی تیلییلی توسی

کنترل در موقعیت رشارزا باشد.

اشتیاق عامفی ،شناختی و ررتیاری تبییی شیده اسیت (امینیی،

استعامت ذهنی شامر چهار مثلفۀ کنترل ،تعهد ،چیال و
اعتماد است .مبق ای مدل ارراد دارای اسیتعامت ذهنیی بیاو

دولتییی و غالمییی .)1896 ،نتییایج پژوهشییی دیگییر نشییان داد
تا ،آوری ،پی بینی کننیدة منفیی ررسیودگی تیلییلی اسیت

تجار ،منفی مانند اسیتر

و اضیطرا ،را چالشیی در نظیر

خودکارآمیدی

(صدوقی ،تمنا ی رر و ناصری.)1896 ،

میگیرند که می تواننید بیر آن غلبیه کننید و بیاور دارنید کیه

در مطالعات دیگر نتیایج پژوهشیی نشیان مییدهید بیی

توانایی معابله با تجار ،منفی و کنترل آنها را دارند و بیرای

ررسودگی تیلییلی و اشیتیاق تیلییلی و بیی ررسیودگی

رسیدن به اهداف خود متعهدند .از مرری ای ارراد به توانایی

تیلیییلی و عملکییرد تیلیییلی دانشییجویان رابطییۀ منفییی

خود در رویارویی با تجار ،منفی و غلبیه بیر آنهیا اعتمیاد

بیانگر آن است کیه

معنی داری وجود دارد .نتایج ای پژوه

دارند (کالف ،ارلی و سیول .)2002 ،2بنابرای کنتیرل ،بییانگر

مثلفههای ررسودگی تیلییلی قیادر بیه پیی بینیی اشیتیاق

آن است که ارراد توانایی خود را در رویارویی بیا بیییاری از

تیلیلی و عملکرد تیلیلی هییتند (قیدم پیور ،ررهیادی و

چیزها بهمور همزمان نشان میدهند .تعهید نییز یعنیی اریراد،
میئولیت موقعیتهای ایجاد شده را بهصورت رعال بر عهیده

نعیییبیرانونیید .)1895 ،نتییایج مطالعییۀ صییفری ،جناآبییادی،
سلم آبیادی ،عباسیی و همکیاران ( )1894ضیم نشیان دادن

گررته و با وجود مشیکالت اهدارشیان را دنبیال مییکننید و

رابطۀ مثبت معنادار بی اشتیاق تیلیلی بیا هیوش معنیوی و

میکند تا تهدیدهای بالعوة میداوم را

سرسشتی روان شناختی ،بیانگر آن است که هیوش معنیوی و

چال

نیز به ارراد کم

بهعنوان ررصتی برای رشد و پیشررت رردی در نظر بگیرند.

سرسشتی روان شناختی با همدیگر 16درصد تیییرات اشیتیاق

اگرچه در رابطیه بیا اسیتعامت ذهنیی و اشیتیاق تیلییلی

تیلیلی را پی بینی میکنند .در تیعیعی دیگر مششص شید

تیعیعات میتعیمی انجام نگررته ،لکی متییرهیایی بیا مفیاهیم

بی تعلرورزی با اشتیاق تیلیلی همبیتگی منفی معنیادار و

مشابه کانون توجه پژوهشگران بوده است .ازجمله نتایج اصر

میان خودتنظیمی انگیزشیی بیا اشیتیاق تیلییلی همبییتگی

از تیعیق قدم پور ،خلیلی گشنیگانی و منلوری ( )1897نشیان

مثبت معناداری وجود دارد؛ ضمناً تعلر ورزی و خیودتنظیمی

داد بی معنای زندگی و اشتیاق تیلیلی با بهزییتی تیلییلی
رابطۀ منفی معناداری وجیود دارد .همچنیی معنیای زنیدگی و

انگیزشی توانیته اند 22/8درصد از تیییرات اشتیاق تیلییلی
را پی بینی کنند (عباسی ،درگاهی ،پیرانیی و بنییادی.)1894،

اشتیاق تیلیلی 14درصد از وارییانس بهزیییتی تیلییلی را

مطالعه مششص شده اسیت کیه بیی سیییتم مییزی

پییی بینییی کییردهانیید .یارتییههییای پییژوه

در ی

شییی اوسییالمی و

رعالساز ررتار و اشتیاق تیلیلی با ررسودگی تیلیلی رابطۀ

کریمیانپور ( )1897نشیان داد بیی مثلفیههیای جیو روانیی-

منفی معنادار و بی سییتم میزی بازداری ررتار با ررسیودگی

و مثلفیههیای ماییت تیلییلی بیا اشیتیاق

تیلیلی رابطۀ مثبت معناداری وجیود دارد .عیالوه بیر ایی ،

اجتماعی کال

تیلیلیی دان آمیوزان رابطیۀ مثبت معنیاداری وجیود دارد.
2. Clough, Earle & Sewell

اشتییاق عیامفی ،سییتم مییزی رعالسیاز ررتیاری و سییتم
1. Jones, Hanton & Connaughton
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میزی بازداری ررتاری بهمور معناداری ررسیودگی تیلییلی

تیلیلی بیرونی و درونی رابطیۀ معنیاداری بیا بیی وصیلگی

را پی بینی کرده اند (پیرانیی .)1894 ،نتیایج تجزییه وتیلییر

دانشجویان دارد .همچنی معلوم شده است ای سیه متیییر بیه

داده ها در مطالعۀ زاهدبابالن ،کریمییانپیور و دشیتی ()1898
نشان داده کیفیت زندگی در مدرسه بیه صیورت مییتعیم بیر

ترتیب  44 ،88و 49درصد بی وصلگی دانشیجویان را تبییی
میکنند (بیرامی ،هاشمی نلیرتآبیادی ،ررهیادی و مو یدی،

خودپنییداره تیلیییلی و اشییتیاق تیلیییلی و بییهصییورت

 .)1898همچنییی ترولییوف )2014( 8در پژوهشییی بییا عنییوان

غیرمیتعیم از مریق خودپنداره تیلیلی بر اشتیاق تیلییلی

تمرینات سرسیشتی ذهنیی بیرای دونیدگان دانشیگاهی نتیجیه

تأریر دارد .همچنی ارر میتعیم خودپنداره تیلیلی بر اشتیاق

گررت ،مربیان در هر سطیی که باشند ،باید اندکی وقت بیرای

تیلیلی دان آموزان معنیدار شناخته شده است.
پیژوه

1

وانییگ ،چییو ،هییارکینز و سییالمال-آرو ()2015

بهبود مهارت های روانی اریراد اختلیاا دهنید و سرسیشتی
ذهنی ارراد را در مرا ر مشتلف مد نظر قرار دهند .بیر اسیا

بیانگر آن است کیه اشیتیاق عیامفی ،شیناختی و ررتیاری بیا

مرور برخی تیعیعات خارجی نیز مششص شد در میان عوامر

ررسودگی مدرسه رابطیۀ منفیی و بیا بهزیییتی دانشیگاهی و

روان شناختی ،استعامت ذهنی از مهمتری ویژگیهای میثرر در

بهزیییتی روانشیناختی رابطیۀ مثبیت معنیاداری دارد .نتییایج
اصر از مطالعات گوکییاردی ،هیانتون ،گیوردون ،مالیت و

دستیابی به مورعیت ورزشی است (شیرد ،گلبیی و وان ورش ،
 .)2009نیکولس ،پیالم و هالیت )2005( 5در پیژوه خیود

4

تمبی )2015( 2نشان میدهد ،بهتری مفهوم اسیتعامت ذهنیی

اظهار کردند ،استعامت ذهنی با  8زیرمعیا

مفهیوم یی بُعیدی ،نیه مفهیوم

و خوشبینی رابطه دارد.

ممک اسیت بیهعنیوان یی

چندبُعدی باشد که با وجود استر  ،نع

معابله با استر

مهمی در عملکرد،

از  10زیر معییا

با در نظر گررت جایگاه عواملی همچون سشتکوشیی و

پیشررت اهداف و پیشررت بازی میکند؛ همچنی میی توانید

استعامت ذهنی در کارکردهای شناختی و ررایند تفکر و نع

در ی تیییر ،دارای خواصی پایدار در برابر شرای و زمیان

بنیادی ای کارکردها در امور تیلیلی و مورعیتهای درسیی

باشد .خیامیرکار و شیرازی ( )1895در پژوه

خود نشیان

اهمیت موضوع روش تر میشود .از ای رو تعیی رابطیۀ بیی

دادند بی استعامت ذهنیی و زیرمعییا هیای آن بیا امیید بیه

ای ی خلیلییه بییا عملکردهییای تیلیییلی دان ی آمییوزان و

زنییدگی رابطییۀ مثبییت و معنییاداری وجییود دارد .مطالعییۀ
بیبالهیی ،عاشیوری ،عباسییاصیر ،کیریمپیور و خیورانی

دانشجویان از آن لیا که کم رراوانی به معلمان و مربییان
تربیتی در امر ارزای رغبت ییادگیری مییکنید قابیر توجیه

( )1895نیز نشان داده است کیه سرسیشتی روانشیناختی بیا

است .ای در الی است که نظام آموزشیی بیا مشیکالتی در

نظمبششی هیجانی همبیتگی مثبیت معنیادار داشیته و نعی

ای زمینه روبهرو است که همگیی تیأریر منفیی روی اشیتیاق

مییثرری در پییی بینییی نظییمبششییی هیجییانی دارد .همچنییی

تیلیلی دان

مطالعییات کایییت از آن دارنیید کییه اسییتعامت ذهنییی در

نیبت به خود و دیگران ،نداشت اعتمادبهنفس کاری ،نیاتوانی

دان آموزان مدار

تیزهوشان بیشتر از دان آموزان مدار

عادی است (عزیزی ،رضایی میرقا د و سمیعی.)1894 ،
در همی راستا نتایج مطالعۀ خاری ( )1898کاییت از آن

آموزان و دانشیجویان گذاشیته و عیدم تعهید

در کنترل امور و عدم معاومت در روبهرو شدن بیا مشیکالت
زندگی تیلیلی و شیلی را به وجود میآورند .از ای رو ای
پرسی

اساسیی مطییرح اسیت کیه آیییا یی

ذهی معییاوم و

دارد که مییانگی سرسیشتی روانشیناختی و اسیتعامت ذهنیی
گروه رتبههای برتر کنکور نیبت به دو گروه دیگر (متوسی و

سرسشت اصووً مییتوانید رعالییت هیای تیلییلی ازجملیه
اشییتیاق تیلیییلی را تیییت تییأریر قییرار بدهیید؟ در راسییتای

ضیعیف) بیهمیور معنیاداری بیاوتر اسیت؛ یعنیی ارییراد دارای

دستیابی به پاس ای پرس  ،پژوه

اضر با هدف بررسی

سرسشتی روانشیناختی و اسیتعامت ذهنیی بیاوتر در کنکیور

تأریر استعامت ذهنی و مثلفه های آن بر اشیتیاق تیلییلی در

عملکرد مورعیتآمیزتری دارند .مطالعهای هم صورت گررتیه و

دانشجویان دانشگاه ررهنگیان اصفهان اجرا شده است .بر ای

نشیان داده است کییه معنیا و هیدف در زنیدگی و انگیییزش
2. Gucciardi, Hanton, Gordon, Mallett & Temby
4. Sheard, Golby & Van Wersch

اسا

ررضیههای پژوه

به ای شرح تنظیم شده است:

1. Wang, Chow, Hofkens & Salmela-Aro
3. Truelove
5. Nicholls, Polman, levy & Backhouse
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 .1استعامت ذهنی در بُعد تعهد ،بهمور مثبت و معنیاداری
بر اشتیاق تیلیلی تأریر دارد.
 .2اسییتعامت ذهنییی در بُعیید چییال  ،بییهمییور مثبییت و
معناداری بر اشتیاق تیلیلی تأریر دارد.
 .8استعامت ذهنی در بُعد کنترل هیجانی ،بهمور مثبیت و
معناداری بر اشتیاق تیلیلی تأریر دارد.
 .4استعامت ذهنی در بُعد کنترل زندگی ،بهمیور مثبیت و
معناداری بر اشتیاق تیلیلی تأریر دارد.
 .5استعامت ذهنی در بُعد اعتماد به خود ،بهمور معناداری
بر اشتیاق تیلیلی را تأریر دارد.
 .6استعامت ذهنی در بُعید اعتمیاد بیی ریردی ،بیه میور
معناداری بر اشتیاق تیلیلی را تأریر دارد.
روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :روش پیژوه

از نیوع

توصیفی-همبیتگی و جامعۀ مورد مطالعه ،دانشجویان رشتههیای
دبییری دانشییگاه ررهنگیییان اصیفهان وا یید خییواهران (پییردیس
راممهالزهرا) در سال تیلییلی  1895 -96بیه تعیداد  550نفیر
بودهاند که تعداد  145نفیر بیهعنیوان نمونیه روش نمونیهگییری
تلادری مبعهای و با استفاده از ررمول کوکران انتشا ،شدند.
ابزار سنجش
پرسشنامة استقامت ذهنی ( : )MTQ 48پرسشنامۀ استعامت
1

ذهنیی کییالف ،ارلییی و سیییول )2002( 2دارای  48عبییارت و
شامر زیرمعیا های چال  ،تعهد ،کنترل و اعتماد اسیت کیه
معیا کنترل از دو عامر کنترل هیجیانی و کنتیرل زنیدگی و
معیا اعتماد از دو عامر اعتماد به خود و اعتماد بیی ریردی
تشکیر شده است .روایی سازة پرسشنامه در تمامی مطالعات
مورد مایت قرار گررته است .ضریب پایایی کلی ایی ابیزار
در روش بازآزمایی  0/90به دست آمید (کیالف و همکیاران
 .)2002همچنییییی ضییییریب آلفییییای کرونبییییا بییییرای
خردهمعیا های آن به ترتیب برای چال  ،0/79تعهد ،0/81
کنترل هیجانی  ،0/74کنترل زنیدگی  ،0/80اعتمیاد بیه خیود
 0/81و اعتماد بی رردی  0/70گزارش شده اسیت (قاسیمی،
 .)2010در سال  2018پرسشنامۀ استعامت ذهنی و عامرهیای
آن در ی مطالعۀ وسیو ،بر روی  8207نفیر میورد آزمیون و
2. Clough, Earle & Sewell

تأیید قرار گرریت و هیر دو روش تیلییر عیاملی تأیییدی و
اکتشاری ،ویژگیهیای روانسینجی قابیر قبیولی بیرای شی
عاملی که با ای پرسشنامه اندازهگییری مییشیود ،بیه دسیت
دادهاند .در ای پژوه ضریب پایایی (آلفای کرونبا ) بیرای
پرسشنامۀ استعامت ذهنیی و خیردهمعییا هیای آن  0/84بیه
دست آمد .نمره گذاری پرسشنامه به وسیلۀ میف پنج درجه ای
لیکرت انجام می شود که از کامالً موارعم  5تا کامالً مشالفم 1
متییر است؛ بنابرای دامنۀ نمرات بی  48تا  240اسیت .یی
نمونه از سثاوت ایی پرسشینامه عبیارت اسیت از :معمیووً
تیت رشار تیلیم نمیشوم.
مقیاااا اشااتیاق تحصاایلی :معیییا

اشییتیاق تیلیییلی
8

دانشجویان توس رردریکز ،بلوم ریلید و پیاریس ()2004
ساخته شده و دارای  15عبارت و سیه زییر معییا اشیتیاق
ررتاری ،اشیتیاق عیامفی و اشیتیاق شیناختی اسیت .از نظیر
ویژگییهییای روانسیینجی ایی ابییزار ،رردریکییز و همکییاران
( )2004ضریب پاییایی معییا را  0/86گیزارش کیردهانید.
روایی صوری پرسشنامه توس کارشناسان مشتلف ای وزه
مورد تأیید قرار گررته اسیت .بیرای تعییی همییانی درونیی
معیییا از ضییریب آلفییای کرونبییا اسییتفاده شیید .داوران
پرسشنامۀ اشتیاق تیلیلی را در د زیاد و مثلفههیای آن را
در یید بییییار زیییاد ،مناسییب ارزیییابی کییردهانیید .همچنییی
همبیتگی منفی و معنادار اشتیاق تیلییلی بیا تعلیرورزی و
همبیتگی مثبت و معنادار آن با خودتنظیمی انگیزشی نشانگر
برخورداری ای معییا از رواییی همگیرای همزمیان اسیت
(عباسی ،درگاهی ،پیرانی و بنییادی  .)1894در ایی پیژوه
ضریب پایایی (آلفای کرونبا ) برای معیا اشتیاق تیلییلی
و مثلفههای آن  0/88به دست آمد .نمرهگذاری پرسشنامه بیه
وسیلۀ میف پنجدرجهای لیکرت از هرگز =  1تا همیشیه = 5
را شامر می شود؛ بنابرای دامنۀ نمرات بی  15تیا  75اسیت.
ی نمونه از سثاوت ای معییا عبیارت اسیت از :کیال
در جای جالبی برای ماندن است.
روش اجرا و تحلیل دادهها
دادهها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار اسیتنبامی
(همبیتگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتییره همزمیان) و
توس نرمارزار  SPSS19میاسبه و تیلیر شدند.
1. Mental Toleration Questioner
3. Fredericks, Blumenfeld & Paris
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یافتههای پژوهش
جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون همزمان براي پیشبینی اشتیاق تحصیلی بر اساا ابعاد استقامت ذهنی
متغیر مالک

اشتیاق
تحصیلی

متغیرهاي

ضرایب

t

sig

5 /17

0 /001
0/677

R

R2

F

تعهد

0 /897

0 /158

26 /76

0 /897

چالش

0/229

0/052

-

0/087

0/418

کنترل هیجانی

0/285

0/055

-

0/088

0/988

0/827

کنترل زندگی

0/286

0/056

-

0/008

0/082

0/985

اعتماد به خود

0/268

0/072

-

0/092

1/089

0/801

اعتماد بین فردي

0/8

0/09

-

0/158

1/802

0/074

پیشبین

چنانچه در جدول  1مال ظه میشود ،از میان ش

متییر

بتا

با توجه به نظیر بیراون ( )1996یکیی از اجیزای اشیتیاق

وارد شده (ابعاد استعامت ذهنی) در معادلیۀ رگرسییون ،رعی

تیلیلی «وقف خود» در رعالیتهای تیلیلی اسیت کیه بیه

متییر تعهد با ضریب استاندارد بتا  0/897بیه میور معنیاداری

درگیری شدید روانی ششص نییبت بیه وظیایف تیلییلی

توانایی پی بینی اشتیاق تیلیلی دانشجویان را داشیته اسیت

اشاره دارد .به نظر می رسد ای جنبه از اشیتیاق تیلییلی بیا

( .)p>0/01 ،F = 26/76بنابرای ررضییه هیای دوم تیا ششیم

تعهد رابطهای دوسویه دارد؛ به ای معنی که وقف کردن خود

رد شده و از مرییق ابعیاد چیال  ،کنتیرل هیجیانی،

ال «وقف خود»

پژوه

کنترل زندگی ،اعتمیاد بیه خیود ،اعتمیاد بیی ریردی امکیان
پی بینی اشتیاق تیلیلی وجود نداشت.

برای اهداف معی  ،تعهدآور است .در عی

یکی از پیامدهای تعهد به شمار رود و قابر تلور اسیت کیه
تعهد شوق آرری بوده و در ررد اشتیاق رسییدن بیه هیدف را
ایجییاد کنیید .درواقییو تعهیید سییبب میییشییود دانشییجویان

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوه  ،بررسی رابطۀ استعامت ذهنی و اشیتیاق
تیلیییلی دانشییجویان بییوده اسییت .در نتییایج ررضیییۀ اول

میئولیتهای تیلیلی خود را بهصورت رعال بر عهده گررته
و ای گونه میا ر مرتب با تیلیر را ر کننند.
در نتایج ررضیۀ دوم پژوه

مششص شید بُعید چیال

تأریر معناداری روی اشتیاق تیلیلی ندارد .امیا رابطیۀ سیادة

پییژوه  ،میاسییبۀ رگرسیییون مشییشص سییاخت از بییی
مثلفه های استعامت ذهنی ،مثلفۀ تعهید قیادر اسیت بیه میور

معناداری بی ای دو متییر وجود داشت .ای یارته در برخیی

از

موارد بهمیور کامیر و در میواردی بیهمیور نییبی بیا نتیایج

با نتایج مطالعات قدمپور و همکیاران (،)1897

پژوه های قدمپور و همکاران ( )1897مبنی بر رابطۀ معنای
زنیییدگی و اشیییتیاق تیلییییلی بیییا بهزیییییتی تیلییییلی،

( ،)1897صییدوقی و همکییاران ( ،)1896امینییی و همکییاران
( ،)1896عزیزی و همکیاران ( ،)1894قیدمپیور و همکیاران

شی اوسالمی و کریمیانپور ( )1897در خلوا رابطۀ جیو
روانییی-اجتمییاعی کییال

( ،)1895صییفری و همکییاران ( ،)1894عباسییی و همکییاران

تیلیلی دان آموزان ،یوسف ونید و علیوی ( )1897دربیارة

( ،)1894وانگ و همکاران ( ،)2015گوکییاردی و همکیاران

تأریر آموزش راهبردهای شیناختی و رراشیناختی بیر اریزای

( ،)2015خاری ( )1898و بیرامی و همکاران ( )1898همیو
است.

خودکارآمدی خالق و اشتیاق تیلیلی دان آموزان ،صدوقی

معناداری اشتیاق تیلیلی را پیی بینیی کنید .ایی بشی
نتایج پژوه

شی اوسالمی و کریمیانپیور ( ،)1897یوسیف ونید و علیوی

و مایییت تیلیییلی بییا اشییتیاق

و همکاران ( ،)1896امینی و همکاران ( )1896دربیارة سیهم
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اشتیاق عامفی ،شیناختی و ررتیاری ییادگیری در پیی

بینیی

آنها اشتیاق تیلیلی رراگیران را ارزای

میدهد .بنیابرای از

ررسودگی تیلییلی دانشیجو معلمیان ،عزییزی و همکیاران

آنجا که تعهد ،کنترل هیجانی ،کنترل زندگی و اعتماد میاهیتی

( ،)1894قدمپور و همکاران ( )1895و پیرانی ( )1894همیو
بود .همچنی نتایج ای دو ررضیه تا دودی نتایج تیعیعیات

نگرشی دارند ،انتظار میرود تیییرات آنهیا بیا جهیتگییری
عامفی دانشجویان نیبت به معولۀ تیلیر در ارتباط باشند.

صییفری و همکییاران ( ،)1894عباسییی و همکییاران (،)1894

در نتایج ررضیۀ پنجم و ششم پژوه  ،مششص شد ابعاد

خاری ( ،)1898بیرامی و همکاران ( ،)1898وانگ و همکاران

اعتماد به خود و اعتماد بی رردی تأریر معناداری روی اشتیاق

( )2015و گوکیاردی و همکاران ( )2015را تأیید میکند.

تیلیلی ندارد .اما رابطۀ سادة معناداری بی ای دو متییر بیا

همانمور که لوهر ( )1982اذعان داشته اصیووً اسیتعامت

اشتیاق تیلیلی مشاهده گردید ( .)p>0/01ایی یارتیههیا بیا

ذهنی منعکسکنندة توانمندی در استفاده از انريی بیه شیکلی

نتایج پژوه های یوسف وند و علوی ( )1897دربیارة تیأریر

مثبییت در مییول بیییرانهییا و تیییل ررتارهییای مثبییت در

آمییوزش راهبردهییای شییناختی و رراشییناختی بییر ارییزای

موقعیتهیای پرچیال  ،شیاق و پردردسیر اسیت .از ایی رو

خودکارآمدی خالق و اشتیاق تیلیلی دان آموزان ،امینی و

میتوان گفیت ایی نتیایج گوییای آن اسیت کیه پاییداری و
تییا،آوردن ذهیی در انجییام میاسییبات و تکییالیف مربییوط

همکییاران ( ،)1896عزیییزی و همکییاران ( ،)1894خییاری
( )1898و به مور نیبی با نتایج مطالعات و دیدگاه های وانگ

میتوانید بیا اشیتیاق در ررتارهیای تیلییلی دانشیجویان در

و همکاران ( )2015همشوانی داشیت .آنگونیه کیه نعیامی و

ارتباط باشید .بیه عبیارتی هرچعیدر ذهی دانشیجویان دوام

پیریایی ( )2012در خلوا بُعد نیرومندی اشتیاق تیلییلی

بیشتری در ر میا ر داشیته و دیرتیر خییته شیود ،انگییزة

اظهار داشته اند در ای بُعد سطوح بیاوی انیريی و خاصییت

آن ها بیرای تیلییر ،ییادگیری و عمیر کیردن بیه تکیالیف

ارتجاعی بودن ذه دانشجو هنگام انجام امور تیلیلی سبب

تیلیلی بیشتر خواهد بود .اصووً انتظار مییرود اریرادی کیه

می شود دانشجو تالش قابر مال ظه ای از خود نشان دهد .به

استعامت ذهنی باویی دارند ،تیییرات زنیدگی را بیه صیورت

همی دلیر به نظر میرسد چال

باعث میشیود دانشیجویان

مثبت و چال انگیزی ادراک کنند و اغلیب بیه دنبیال ایجیاد

با بهرهگیری از ای خاصیت ذه تهدیدهای بالعوة میداوم را

تیییراتی در جنبه های مشتلف زنیدگی خیود هییتند .چنیی
اررادی بیشتر سعی در تیرکیات نیو ،بیدیو و شیدید دارنید.

ررصتی برای رشد و پیشررت در نظر گررتیه و بیا میاسیبات
دقیق و استدولهای منطعی بکوشند تا تهدیدها را به ررصیت

استعامت ذهنی مانو از آن مییشیود کیه نیاامنی ،اضیطرا ،و

مبدل سازند .عالوه بر ای اعتماد به خود میتواند دولیت بیر

ناشیی از چیال هیا و  ...در مییی تیلیییلی روی

و معلوماتشان در روییارویی

اسیتر

عملکرد و پیشررت دانشجویان ارر بگذارد.
در نتایج ررضیۀ سوم و چهارم پژوه

توانایی بهره گیری ارراد از دان
با تجار ،منفی کند.

مششص شد ،بُعد

از آنجیا کیه جامعیۀ آمیاری ایی پیژوه

صیرراً شییامر

کنترل هیجانی و کنترل زندگی تیأریر معنیاداری روی اشیتیاق

دانشجویان رشیته هیای دبییری دانشیگاه ررهنگییان اصیفهان

تیلیلی ندارد .اما رابطۀ سادة معناداری بی ایی متییرهیا بیا

(پردیس خواهران) بود؛ میدودیت های تیعیق عبارتانید از:

اشییتیاق تیلیییلی بییه دسییت آمیید ( .)p>0/01ایی یارتییه در

جنییت ،رشتۀ تیلیلی ،شبانه روزی بودن و اینکه که صیرراً

مییواردی بییهمییور کامییر یییا نیییبی بییا نتییایج پییژوه هییای
شییی اوسییالمی و کریمیییانپییور ( ،)1897امینییی و همکییاران

پردیس خواهران ای دانشگاه در شهر اصیفهان مطالعیه شیده
است .به همیی دلییر ضیرورت دارد تعمییمیارتیههیای ایی

( ،)1896عباسی و همکاران ( ،)1894پیرانی ( )1894و وانگ

پژوه

با در نظر گررت میدودیتها و رعایت ا تیاط وزم

و همکاران ( )2015به مور نیبی همشوان بود .همان مور کیه

باشد.

وانگ و همکاران ( )2011بیان کرده اند بُعید عیامفی اشیتیاق
تیلیلی مرتب با نگرشهای اریربش

نتیجیهگیییری کلییی پییژوه

نشییان داد دانشییجویانی کییه

در جهیت تشیشیص

استعامت ذهنی باوتری دارند از انگییزه ییا بیه عبیارت بهتیر

تعلق به میر تیلیر است و از مریق عالقیهمنیدی

اشتیاق بیشتری برای پرداخت به امور تیلیلی برخوردارنید.

درونی به مطالب و تکالیف درسی ،ارزشدهی و اهمییت بیه

از ای رو به تمامی عوامر آموزشی دانشگاهها ازجمله جامعیۀ

ا یا

 / 76دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

هدف پژوه

اضر (دانشگاه ررهنگیان) توصیه میشیود از

مریق بهرهگیری از روشهیای گونیاگون آموزشیی در قالیب
برگزاری کارگاه های آموزشی ،سمینار و سشنرانیهای علمیی
و همچنی استفاده از تکنی های مشتلیف مشیاوره ریردی و
گروهییی در قالییب مراکییز مشییاوره و خییدمات روانشییناختی
دانشجویی ،مثلفه های اسیتعامت ذهنیی دانشیجویان را ارتعیا
دهند .عیالوه بیر ایی اقیداماتی نظییر تهییه و توزییو متیون
نوشتاری خودآموز ،لوحهای رشردة آموزشی ،نمیای

و نعید

کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا( ) ،دانشکده علیوم تربیتیی و
روانشناسی ،استاد راهنما :روشن خدابش پیرکالنی ،اسیتاد
مشاور :زهره درویزه.
خیاط سیرکار ،ف ،.و شییرازی ،م .)1895( .رابطیۀ بیی اسیتعامت
ذهنی و امید به زندگی در دانشجویان .دهمی کنگره پیشگامان
پیشررت ،تهران ،مرکز الگوی اسالمی ایرانیی پیشیررت .قابیر
دسییییییییییییتر

در نشییییییییییییانی اینترنتییییییییییییی:

HTTP://WWW.CIVILICA.COM/PAPER-KPIP10KPIP10_OSS

زاهدبابالن ،ع ،.کریمیانپور ،غ ،.و دشتی ،ا  .)1898(.رابطۀ کیفییت

ریلم و  ...میتواند مورد استفاده قرار گیرد .به ایی ترتییب بیا
توجه به ضرورت رشید و ارتعیا اسیتعامت ذهنیی و اشیتیاق

زندگی در مدرسه و اشتیاق تیلیلی دان

تیلیلی در دانشیجویان رشیته هیای دبییری و لیزوم کییب

نع واسطه ای خودپنداره تیلیلی .رللنامۀ علمی -پژوهشی
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،سال سوم ،شیمارة ییازدهم،

آمادگی آنها برای رعالیت در عرصۀ مهم و پرز مت تعلیم و
تربیت اشتیاق تیلیلی آنها ارزای خواهد یارت.

سوم ،شمارة یازدهم ،زمیتان  ،1898تاری چاپ :بهیار ،1897

در پایییان از همکییاری میییئولی و دانشییجویان گرامییی
دانشیییگاه ررهنگییییان اصیییفهان ،پیییردیس راممیییه زهیییرا
(سالماهللعلیها) تعدیر و تشکر میشود.
منابع
امینی ،د ،.دولتی ،ا ،.و غالمی ،م  .)1896(.نعی

اشیتیاق عیامفی،

بینی ررسیودگی تیلییلی

صص .81-48
سرمدی ،م .ر ،.صیف ،م .ح ،.مالبی،

آموزان با توجه بیه

 ،.و عابدی ،ا.)1889( .

بررسی عوامر همبیته با پیشررت تیلیلی دان

آموزان سیوم

راهنمایی بر اسیا نتیایج آزمیون  TIMSS-Rو ارا یۀ الگیوی
تیلیر مییر برای بررسی تأریر هر ی از عوامر بیر پیشیررت
تیلیییلی .دو رلییلنامۀ علمییی پژوهشییی رویکردهییای نییوی
آموزشییی ،دانشییکده علییوم تربیتییی و روانشناسییی دانشییگاه
اصفهان .دورة  ،5شمارة  ،1بهار و تابیتان  ،1889صیص -80

شناختی و ررتاری یادگیری در پی
دانشجو معلمان .رللنامۀ علمیی تشللیی توسیعۀ رریه ای
معلم ،سال دوم ،شمارة  ،8بهار  ،1896صص .52 -60
بیرامییی ،م ،.هاشییمی نلییرتآبییادی ،تییور  ،.ررهییادی ،علییی ،.و
مو دی ،ی  .)1898(.بررسی ارتباط معنا و هیدف زنیدگی و

تیلیلی دان آمیوزان بیر اسیا
روانییی -اجتمییاعی کییال  .نشییریۀ راهبردهییای شییناختی در

انگیزش تیلیلی با آمادگی برای بی وصلگی در دانشیجویان

یادگیری ،سال ششم ،شمارة  ،10بهار و تابیتان  ،1897صیص

 .1قابیییییییر دسیییییییتر

در نشیییییییانی اینترنتیییییییی:

http://nea.ui.ac.ir/article_19044.html

شی اوسالمی ،ع ،.و کریمیانپیور ،غ  .)1897(.پیی بینیی اشیتیاق
ماییت تیلییلی و جیو

دختر .رللنامۀ ررهنگی -تربیتی زنیان و خیانواده ،سیال نهیم،

 .95 -111قابیییییر دسیییییتر

شمارة  ،27صص .188 -201

https://asj.basu.ac.ir/article_2354.html

پیرانی ،ذ .)1894( .بررسی نعی

سیییتمهیای مییزی رعیالسیاز/

بازداری ررتاری و اشتیاق تیلیلی .مجلۀ روانشناسی مدرسه،
دورة  ،4شمارة  ،8صص .7-22
بیبالهی ،م ،.عاشوری ،. ،عباسیی اصیر ،م ،.کیریمپیور ،ع ،.و
خورانی ،و .)1895( .پی بینی نظمبششیی هیجیان بیر اسیا

سرسشتی روانشناختی و سب های دلبیتگی .رلیلنامۀ نیییم
تندرستی ،دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسیالمی وا ید
ساری .دورة  ،5شمارة  ،1صص .26 -88
خاری .)1898( . ،معاییۀ سرسشتی روانشناختی ،ذه آگاهی و
استعامت ذهنی در پذیررتیهشیدگان برتیر ،متوسی و ضیعیف
کنکور در دانشجویان سال اول کارشناسی شهر تهران .پایاننامۀ

در نشیییییانی اینترنتیییییی:

صییدوقی ،م ،.تمنییا یرییر ،م .ر ،.و ناصییری،

 .)1896(.رابطییۀ

تا ،آوری ،امیدواری و هوش هیجانی با ررسیودگی تیلییلی
در دانشجویان .مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری ،دورة نهیم،
شمارة اول ،بهار و تابیتان  ،1896پیاپی  ،72/2صص .50 -67
(مجلۀ علوم اجتماعی و انیانی سابق)
صفری ،ه ،.جناآبیادی ،ح ،.سیلم آبیادی ،م ،.و عباسیی ،ا.)1894( .
پی بینی اشتیاق تیلیلی بر اسا

هوش معنوی و سرسیشتی

روانشناختی .دوماهنامۀ علمی-پژوهشی راهبردهیای آمیوزش
در علوم پزشکی ،دورة  ،9شمارة  .1صص .7-12
عباسی ،م ،.درگاهی ،ش ،.پیرانی ،ذ ،.و بنیادی ،ف .)1894( .نعی
تعلییرورزی و خییودتنظیمییی انگیزشییی در پییی بینییی اشییتیاق
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