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پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفههای سرمایه روانشناختی و
سخترویی روانشناختی
الهه میرزائی ،رضا جعفری هرندی

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس مؤلفههای سرمایه
روانشناختی و سخترویی روانشناختی دانشآموزان دختر دوره متوسطه دوم بود .روش پژوهش از
نوع توصیفی -همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه
مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 0071-79در شهر قم به تعداد  1844نفر بود که از این تعداد
بر اساس جدول مورگان 089 ،نفر به روش نمونهگیری تصادفی -خوشهای انتخاب شدند و به
پرسشنامههای سرمایه روانشناختی لوتانز ( ،)PCQسخترویی روانشناختی کوباسا ( )HSپاسخ
داد ند و معدل ترم دوم آنان به عنوان مالکی جهت برآورد عملکرد تحصیلی مورد بررسی واقع
گردید .داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون
چندگانه با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل شدند .نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود رابطه
مستق یم و معنادار بین عملکرد تحصیلی با سرمایه روانشناختی و مؤلفههای (خودکارآمدی ،خوش-
بینی و امیدواری) بود در حالی که بین عملکرد تحصیلی با تابآوری رابطه معنادار مشاهده نشد.
از طرف دیگر بین عملکرد تحصیلی با سخترویی روانشناختی رابطه معکوس و غیرمعنادار
مشاهده شد.
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همچنین بین مؤلفههای سخترویی (تعهد ،چالش و کنترل) با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار
مشاهده نشد .بر اساس ضرایب رگرسیون میتوان گفت ،تنها سرمایه روانشناختی قابلیت پیشبینی-
کنندهی معنادار عملکرد تحصیلی را دارد .همچنین از بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی
امیدواریواری سهم یگانهی قویتری در پیشبینی عملکرد تحصیلی دارد .به این ترتیب مدارس با
باال بردن سرمایه روانشناختی در دانش آموزان میتوانند موجب باال بردن عملکرد تحصیلی آنان
شوند و فرایند پیشرفت و بهره وری جامعه را تسهیل نمایند.

واژگان کلیدی :سرمایه روانشناختی ،سخترویی روانشناختی ،عملکرد تحصیلی.
مقدمه

یکی از اهداف و وظایف مهم آموزش و پرورش ،ایجاد زمینه برای رشد همه جانبه
فرد و تربیت انسانهای سالم ،کارآمد و مسئول برای ایفای نقش در زندگی فردی و
اجتماعی است .از آنجایی که دانشآموزان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور ،در
دستیابی به اهداف نظام آموزشی نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه
از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه بیشتر نظام آموزشی و تربیتی
جامعه را موجب میگردد .با این وجود از کل دانشآموزانی که وارد سیستم آموزش و
پرورش میشوند ،تعداد کمی از آنها میتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند و در این
عرصه موفق گردند و به اصطالح عملکرد تحصیلی 0خوبی از خود نشان دهند
(کرومیداس.)2309 ،2
با توجه به تقاضای روزافزون جهت ارتقای کیفیت آموزش و بهبود عملکرد تحصیلی
دانشآموزان ،محققان آموزشی به دنبال مطالعه و بررسی متغیرهای مرتبط با موفقیت
تحصیلی و راهبردهای مؤثر برای مواجهه با نیازهای تحصیلی و روانی-اجتماعی دانش-
آموزان می باشند .شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان،
رویکردی مناسب در جهت برنامهریزی ،توسعه و تکامل برنامههای آموزشی ایجاد میکند

. academic performance
. Kromydas
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تا به وسیله آن بتوان بهترین نتایج ممکن را هم برای توسعه آموزشی مورد نظر و هم برای
دانشآموزان رقم زد (قدمپور ،فرهادی و نقیبیرانوند .)0078 ،در واقع پیشرفت تحصیلی
یادگیرندگان یکی از مهمترین مالکهای ارزیابی عملکرد معلمان محسوب میشود؛
بنابراین نظریه پردازان تربیتی ،بسیاری از پژوهشهای خود را بر شناخت عوامل موثر بر
پیشرفت تحصیلی متمرکز کردهاند (سیف ،)0074 ،زیرا نمیتوان تواناییهای شناختی را
به عنوان تنها وسیله برای پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانست (محبی نورالدینوند ،شهنی-
ییالق و شریفی.)0070 ،
در حقیقت عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیست ،بلکه
عوامل متعددی بر آن تأثیرگذارند (لیم .)2307 ،0یکی از مفاهیم مهم در این زمینه ،مفهوم
سرمایه روانشناختی 2است (وانو ،کیمکیت و ونگوانیش .)2301 ،0سرمایه روانشناختی یکی
از منابعی است که بر توانمندیها و ویژگیهای مثبت افراد در محیط مدرسه تاثیر داشته و
باعث افزایش دیگر سرمایهها میگردد (احمدی )0078 ،و به عنوان عامل اساسی جهت
رفتار اثربخش شناخته شده است (دیز فرناندز ،پسمررایز و والکابرآ .)2309 ،1سرمایه
روانشناختی یک حالت روانشناختی مثبت و رویکرد واقعگرا و انعطافپذیر نسبت به
زندگی است و سازهای ترکیبی و به هم پیوسته است که از چهار مؤلفه امیدواری ،8خوش-
بینی ،1تابآوری 9و خودکارآمدی 4تشکیل شده است و هر کدام از آنها به عنوان یک
ظرفیت روانشناختی مثبت در نظر گرفته میشود و بطور چشمگیری با پیامدهای عملکردی
ارتباط دارد (السندرا ،کونسجلیو ،السنس و بورگوجنی .)2304 ،7ابعاد سرمایه روانشناختی
از مسیرهای مختلف قادرند عملکرد تحصیلی را بهبود بخشند .امیدواری ،به واسطه اثر بر
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توانایی دانش آموزان در هدفگذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و
داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن هدفها ،خوشبینی از طریق اسنادهای علی
مثبت و تبیین وقایع به صورت مثبت ،تابآوری ،به واسطه افزایش ظرفیت دانش آموزان
برای پاسخ دادن و حتی شکوفا شدن در شرایط فشارزای تحصیلی و خودکارآمدی از
طریق افزایش اطمینانی که دانش آموزان به تواناییهای خود برای انجام یک تکلیف خاص
دارند ،می توانند اثرات مثبتی بر عملکرد تحصیلی داشته باشند (لوتانز و اولیو .)2339 ،0در
این زمینه عظیمی ،قدیمی ،خزان و درگاهی ( )0071گزارش نمودند سرمایه روانشناختی
منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی میشوند .گلستانه ،سلیمانی و
دهقانی ( )0071طی مطالعهای دریافتند که سرمایه روانشناختی ،احتمال موفقیت نوجوانان
را در مدرسه افزایش میدهد و قادر به بروز واکنش مناسب در زمان بروز استرسورهای
محیط مدرسه است .به بیان دیگر سرمایه روانشناختی پایین در دانش آموزان میتواند به
واسطه وقوع حوادث منفی موجب تغییر نگرش مثبت نسبت به محیط مدرسه شود (لیو،
شاو ،تان ،زو و لی.)2308 ،2
نتیجه پژوهش گوتام و پرادهن )2304( 0حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی
قابلیت پیشبینی پیشرفت تحصیلی دارد به طوری که به دانشآموزان کمک میکند تا
عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند .داتو ،کینگ و والدز )2304( 1نیز براساس یافته-
های پژوهش خود یادآور شدند که سرمایه روانشناختی و ابعاد آن پیشبینیکنندهی آینده-
نگر انگیزههای خودمختاری ،انگیزه کنترل شده ،مشارکت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
میباشند .یافتههای دیگر حاکی از آن است که خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در
بهبود عملکرد تحصیلی نقش بسزایی دارد (تلسما ،شوز ،شوارزر و نوریس2304 ،8؛
دراگو ،رهینیمر و دتویلر .)2304 ،1سعادت ،اعتمادی و نیلفروشان ( )0071اذعان کردند
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تابآوری به طور معنادار قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان است.
تحقیقات در زمینه خوشبینی نشان داده است که این سازه ،اثرات مثبتی بر موفقیت
تحصیلی دانشآموزان دارد (خادمی و کدخدایی .)0071 ،به نحوی که وو و لیو)2304( 0
نیز بیان کردند به میزانی که دانشآموزان خوشبینی بیشتری داشته باشند عملکرد تحصیلی
آنها نیز بهتر خواهد شد .همچنین خوشبینی پایین و کاهش باورهای فراشناختی مثبت،
خودناتوانسازی تحصیلی و عملکرد پایین را پیشبینی میکنند (قدمپور ،یوسفوند و
رجبی .)0079 ،به زعم نظر فلورس الکس ،مارتینز ساینووس و چابیس )2304( 2امیدواری
یک متغیر مربوط به آموزش است و شواهد تجربی کافی در زمینهی روابط مهم آن با
آموزشهای مهم وجود دارد .بنابراین امیدواری به عنوان یکی از مؤلفههای سرمایهی
روانشناختی میتواند بر روند آموزش و پرورش دانشآموزان تأثیرگذاشته و احتماالً نقش
مهمی در ارتقاء منابع شخصی دانشآموزان نظیر پیشرفت تحصیلی داشته باشد (گوس و
شاو .) 2304 ،0به این ترتیب تمامی چهار جزء سرمایه روانشناختی اعم از امیدواری ،تاب-
آوری ،خودکارآمدی و خوشبینی با ارائه پاسخهای انطباقی رابطه دارند (سلوارج و بات،1
2304؛ باکر ،لیون و کنالن2309 ،8؛ رابینو ،یانو و الیزور2309 ،1؛ کرتی و ساتیشچندرا،9
2309؛ رحمانی .)0078 ،برخوردار بودن از سرمایه روانشناختی ،افراد را قادر میسازد تا
عالوه بر مقابلهی بهتر در برابر موقعیتهای استرسزا ،کمتر دچار تنش شده ،در برابر
مشکالت از توان باالیی برخوردار باشند ،بنابراین ممکن است بتوانند پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان را تبیین نمایند و پژوهش حاضر در صدد بررسی این موضوع است .مطالعه
این روابط ،از آنجا که افزایش سرمایه روانشناختی در دانش آموزان میتواند موجب باال
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رفتن انگیزه پیشرفت ،رسیدن به موفقیت تحصیلی و تسهیل بهرهوری جامعه شود ،حائز
اهمیت فراوان است (ایرجیراد و ملکزاده.)0071 ،
از طرف دیگر سخترویی روانشناختی 0به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای شخصیت،
از مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی به شمار میآید (ریدمن و نیوبایر.)2330 ،2
کوباسا اظهار داشته است که سخترویی باال نشانهای از داشتن شخصیت افراد سالم
محسوب میشود که از سه مؤلفه تعهد ،0کنترل 1و چالش( 8مبارزهطلبی) تشکیل شده
است .افراد سخت رو کسانی هستند که در برابر اعمال و رفتار احساس تعهد کرده و
معتقدند که رویدادهای زندگی قابل کنترل و پیشبینی هستند و باالخره تغییر در زندگی و
نیاز به انطباق با آن را نوعی شانس و مبارزهجویی برای رشد بیشتر در نظر میگیرند ،به
جای این که آن را تهدیدی برای زندگی خود به شمار آورند .در سالهای اخیر ،به سخت-
رویی به عنوان یک عامل تعدیلکننده تأثیر استرس بر سالمتی توجه زیادی شده است .بر
اساس نظر روانشناسان اثرهای سخترویی بر سالمت روانی به وسیله مکانیزمهای
ارزیابی و مقابلهای انتقال داده میشود .روانشناسان خاطر نشان میکنند که سخترویی
با تمایل به دریافت بالقوه رویدادهای استرسزای زندگی به شیوهای که کمتر تهدیدکننده
باشد ،ارتباط دارد .در حمایت از این عقیده یافتهها نشان میدهند که اشخاص سخترو
رویدادهای زندگی را مشابه افراد غیرسخترو تجربه میکنند ،اما این رویدادها را
غیراسترس زا ارزیابی کرده و در مورد توانایی خود برای مقابله با آنها خوشبین هستند .بر
این اساس به نظر میرسد ،سخترویی دو مؤلفه ارزیابی را تغییر میدهد ،ارزیابی از
تهدید را کاهش داده و انتظار برای مقابله موفقیتآمیز با آن را افزایش میدهد (رفیعی-
اصل.)0073 ،
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جالب توجه آن که ،سخترویی ارتباط مثبتی با سختکوشی و جدیّت در کار دارد.
دانش آموزی که از تعهد باالیی برخوردار است ،بر اهمیت ،ارزش و معنای این که چه
کسی است و چه فعالیتی انجام میدهد ،باور دارد و بر همین مبنا قادر است در مورد هر آن-
چه که انجام میدهد ،معنایی بیابد و کنجکاوی خود را برانگیزد .دانشآموزانی که از ویژگی
تعهد باالیی برخوردار هستند ،با عالقه وافری در فعالیت درسی خود غوطهور شده و این
موقعیت را به عنوان بهترین شیوه ،برای نیل به اهداف آموزشی خود تلقی میکنند .چنین
نگرشی باعث میشود که دانشجو یا دانشآموز ،دوره تحصیلی را به عنوان موقعیتی مهم،
ارزشمند و جالب ارزیابی نموده و زمان بیشتری را به آن اختصاص دهد (یزدانی.)0070 ،
بنابراین دانش آموزان سختکوش امیدواری به آینده بیشتری داشته و در برخورد با مسایل
تاب آوری باالیی دارند و در برخورد با رویدادها کمتر دچار تنش و استرس میشوند .در
همین راستا غریبزاده و معینیکیا ( )0071طی مطالعهای خاطر نشان کردهاند اثر سخت-
رویی روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی معنادار است .ملک پور ،سلیمانی ،طالبی و قاسم
زاده ( )0071با بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و جرأت ورزی با موفقیت تحصیلی
در دانشجویان بیان نمودند خصوصیات افراد با ویژگیهای سخترویی روانشناختی
(تعهد ،مبارزه جویی وکنترل) موجب تسهیل فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی میشود.
قربان پور لقمجانی ،فیاض ،رضائی و رمضانی ( )0074با بررسی الگوی ساختاری اثرات
سخترویی روانشناختی گزارش نمودند سخترویی روانشناختی با تاثیر بر خودپنداشت
تحصیلی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار دهد .سازنده
( )0078بیان نمود ویژگیهای شخصیتی ،توانایی شناختی ،خودتعیینگری ،تابآوری
تحصیلی و سخت رویی تحصیلی پیشایندهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی هستند .واگرمن و
فوندر )2339( 0نیز بیان داشتند میان ویژگی شخصیتی سخترویی ،امید به زندگی و
عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

. Wagerman, & Funder
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بنابراین با توجه به آنکه دو سازه سرمایه روانشناختی و سخترویی روانشناختی
باعث سازگاری موفقیتآمیز فرد با استروسرهای تحصیلی و در نتیجه عملکرد تحصیلی
مطلوب میشود و با عنایت به نتایج مطالعات گذشته مبنی بر عدم بررسی نقش همزمان
سرمایه روانشناختی و سخترویی روانشناختی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه سوم
متوسطه شهر قم ،پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت پیشبینی عملکرد تحصیلی
براساس سرمایه روانشناختی و سخترویی روانشناختی دانشآموزان دختر پایه سوم
متوسطه انجام شد و سعی در پاسخگویی به این سوالها را دارند که آیا سرمایه
روانشناختی و ابعاد آن (امیدواری ،تاب آوری ،خودکارآمدی و خوش بینی) توانایی پیش-
بینی عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه را دارند؟ و آیا سخت-
رویی روانشناختی و ابعاد آن (تعهد ،کنترل و چالش) توانایی پیشبینی عملکرد تحصیلی
در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه را دارند؟
روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر کمّی از نوع توصیفی با طرح همبستگی بود .جامعه آماری
تحقیق شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال
تحصیلی  0071-79شهر قم بودند .که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار آموزش و پرورش
کل استان قم برابر  1844نفر بود .بر اساس جدول کرجسی و مورگان )0793( 0تعداد 084
نفر از دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشه-
ای؛ انتخاب شدند .روش نمونهگیری بدین صورت بود که ابتدا از بین نواحی آموزش و
پرورش استان قم دو ناحیه 0و  1انتخاب که با توجه به حجم دانش آموزان هر ناحیه ،از
ناحیه یک تعداد  010نفر و از ناحیه چهار  209نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .سپس از
بین مدارس متوسطه موجود در هر ناحیه 0 ،مدرسه به تصادف انتخاب شدند .در مرحله
بعد از هر مدرسه و از هر سه رشته ریاضی-فیزیک ،علومتجربی و علوم انسانی در پایه
سوم متوسطه یک کالس انتخاب شده است و از هر کالس نیز به تناسب دانشآموزان در
. Kerejcie, & Morgan
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هر رشته به تصادف در پژوهش شرکت کردند به طوری که در ناحیه یک در سه رشته
علوم انسانی ،علوم تجربی و ریاضی -فیزیک به ترتیب  12 ،87و  23دانشآموزان و در
ناحیه چهار به ترتیب  031 ،43و  00دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار پژوهش :در پژوهش حاضر از دو ابزار زیر استفاده شد:
 .1پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز :(PCQ) 0این پرسشنامه شامل  21سوال و 1
خرده مقیاس امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده
مقیاس شامل  1سوال است و آزمودنی به هر سوال در مقیاس  1درجهای  0تا ( 1کامالً
مخالفم تا کامالً موافقم) لیکرت پاسخ دادند .سواالت  0تا  1مربوط به خرده مقیاس
خودکارآمدی ،سواالت  9تا  02مربوط به خرده مقیاس امیدواری ،سواالت  00تا 04
مربوط به خرده مقیاس تابآوری و سواالت  07تا  21مربوط به خرده مقیاس خوشبینی
میباشد .برای بدست آوردن نمرهی سرمایه روانشناختی ،ابتدا نمره هر خرده مقیاس
محاسبه شد و سپس مجموع آنها به عنوان نمره کل سرمایه روانشناختی بدست آمد .در
ضمن سواالت  23 ،00و 20به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند .در تایید روایی؛
نسبت خی دو این آزمون برابر با  21/1است و آمارههای  RMSEA ،CFIدر این مدل به
ترتیب  3/79و  3/34هستند (لوتانز و آولیو .)2339 ،پایایی این ابزار از طریق ضرب آلفای
کرونباخ با توجه به تحقیق رجایی ،نادی و جعفری ( )0071برابر  3/47ارزیابی شد .با
استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی محاسبه شده برای این پرسشنامه در تحقیق
حاضر برابر  3/40بود.
 .2پرسشنامه سخترویی روانشناختی کوباسا :)HS( 2فرم کوتاه سخترویی توسط
کوباسا و همکارانش در سال  0742ساخته شده است .این مقیاس یک پرسشنامه 23
سوالی است که شامل خرده آزمونهای تعهد ،کنترل و چالش میباشد .آزمودنی در برابر
هر سوال بر اساس آنکه تا چه اندازه سوال در مورد وی مصداق دارد ،پاسخ خود را در
. Luthans psychological Capital questionnaire
. Kobasa psychological hardiness questionnaire
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یک مقیاس  1درجهای از  3تا ( 0هرگز نمره  ،0به ندرت نمره  ،2گاهی اوقات نمره ،0
اغلب اوقات نمره  )3مشخص مینماید .سواالت  0تا  7مربوط به خرده مقیاس تعهد،
سواالت  03تا  01مربوط به خرده مقیاس کنترل و سواالت  09تا  23مربوطه به خرده
مقیاس چالش میباشد .جمع کل نمرات این سواالت به عنوان امتیاز سخترویی پاسخگو
در نظر گرفته میشود و هرچه این نمرات باالتر باشد بیانگر سخترویی باالتر پاسخدهنده
است (کوباسا .)0742 ،کوباسا ( )0742این آزمون را دارای روایی سازه مناسب میداند.
بر اساس تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش واریمکس بعد از  9تکرار  0عامل استخراج
شدند .این  0عامل  83/01در صد کل واریانس آزمون را تبیین میکنند .پایایی این آزمون
در پژوهش مکنیل ،کوزما ،استونس و هانا )0741( 0مورد تأیید قرار گرفته است ،به
صورتی که پایایی زیر مقیاسهای این پرسشنامه از  3/13تا  3/93برآورد شد .مطالعه زارع
و امینپور ( )0073در ایران نیز نشان دهنده همسانی درونی مناسب این پرسشنامه میباشد.
آنها برای مؤلفه تعهد ضریب آلفای کرنباخ را  ،3/41برای کنترل  3/42و برای چالش 3/98
برآورد نمودند .با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی محاسبه شده برای این
پرسشنامه در تحقیق حاضر برابر  3/44بود.
برای سنجش عملکرد تحصیلی ،معدل دانشآموزان در پایان سال تحصیلی -79
0071در نظر گرفته شد.
یافتهها

جهت استخراج دادهها ،از تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و تحلیل
استنباطی (ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان به روش ورود) استفاده شد .پس
از جمعآوری و تصحیح پرسشنامهها ،تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار ( )spssنسخه 22
انجام گرفت.

. McNeil, Kozma, Stones & Hannah
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جدول  . 0نتایج آمارههای توصیفی و ضرایب همبستگی بین عملکرد تحصیلی با مولفههای سرمایه
روانشناختی و سخترویی روانشناختی () n =084
ضرایب همبستگی

آمارههای توصیفی
متغیر ها

د
میانگین

استاندار

28/12

انحراف
8/94

20/10

01/41

20/11

1/24
0/49

**

3/40
**

22/81

**

3/09
**

3/09

3/80
**

3/41
**

72/40

8/47

3/87

0
3/29
**

0
3/01
**

3/84

02/88

0/18

-3/01

**

**

-3/08

3/307

-3/01

**

**

-3/01

00/38

1/70

-3/01

**

-3/09

**

-3/304

-3/23

**

-3/07

**

**

3/10
**

1/03

1/38

-3/08

**

**

-3/09

3/329

-3/22

**

**

-3/04

0
3/17

0

29/73

02/00

-3/07

**

**

-3/23

3/300

-3/21

**

-3/20

**

**

**

3/73

3/49

3/19
**

رویی-

0

 .7سخت-

3/12

 .4چالش

**

 .9کنترل

0

 .1تعهد

**

روانشناختی

0

 .8سرمایه

3/11

 .1خوشبینی

**

 .0تابآوری

0

8

9

0

 .2امیدواری

0

.0
خودکارآمدی

0

2

1

1

4

7

03

روانشناختی

09/73

0/11

3/02

*

3/21
**

**

3/370

3/04

3/22
**

-3/381

-3/380

3/32

-3/31

تحصیلی

* معناداری در سطح  ** 3/38معناداری در سطح 3/30

0

 .03عملکرد
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طبق جدول ( )0عملکرد تحصیلی با سرمایه روانشناختی و مؤلفههای خودکارآمدی،
امیدواری و خوشبینی رابطه مستقیم و معنادار دارد ( .)P<3/30اما بین سخترویی
روانشناختی و مؤلفههای آن با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود

ندارد (.)P<3/38

جدول  :2خالصه مدل و تحلیل رگرسیون
مدل
0

ضریبهمبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریبتعیینتعدیل شده

خطای معیار تخمین

دوربین -واتسون

3/220

3/317

3/311

0/100

0/910

نتایج جدول ( )2نشان داد ضریب همبستگی چندگانه برای  084داده بین سرمایه های
روانشناختی و سخترویی روانشناختی با عملکرد تحصیلی برابر با  R = 3/220است.
ضریب تعیین برابر  3/317میباشد .به عبارتی 1/7 ،درصد از واریانس عملکرد تحصیلی از
طریق سرمایههای روانشناختی و سخترویی روانشناختی قابل پیشبینی است .همچنین
مدل استفاده شده در پیشبینی عملکرد تحصیلی معنادار است و متغیرهای پیشبین قادرند
 3/317از متغیر مالک را تبیین کنند ( 011(= 0/100، p >3/3338و.)R2 =3/317، F= )7
جدول  :0ضرایب رگرسیون عملکرد تحصیلی از روی سرمایه روانشناختی و سخترویی روانشناختی
مدل

0

B

خطا

مقدار ثابت

08/414

3/889

-

سرمایه روانشناختی

3/322

3/338

3/220

1/233

سخترویی وانشناختی

3/330

3/331

3/331

3/000

متغیر

βeta

ضریب همبستگی

t

Sig

24/190

<3/3338

-

<3/3338

3/209

3/703

3/331

نیمه تفکیکی

بر اساس دادههای جدول  ،0مقدار بتا برای سرمایه روانشناختی برابر  3/220و این
مقدار برای سخترویی روانشناختی فقط  3/331است .این مقادیر نشان میدهد سرمایه
روانشناختی سهم یگانه قویتری را در پیشبینی عملکرد تحصیلی دارد .همچنین بر طبق
معادله رگرسیون و ضرایب استاندارد شده میتوان گفت ،در مدل ،فقط سرمایه روانشناختی
با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار دارد به طوری که به ازای یک واحد تغییر در متغیر
سرمایه روانشناختی 3/220 ،تغییر در عملکرد تحصیلی ایجاد میشود(( .و یا فقط سرمایه
روانشناختی می تواند عملکرد تحصیلی را پیش بینی نماید به طوری که به ازای یک واحد
تغییر در متغیر سرمایه روانشناختی 3/220 ،تغییر در عملکرد تحصیلی ایجاد می شود)).

008
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جدول  :1ضرایب رگرسیون عملکرد تحصیلی از روی مولفههای سرمایه روانشناختی
مدل

0

ضریب همبستگی نیمه

B

خطا

βeta

t

مقدار ثابت

01/320

3/882

-

27/317

<3/3338

خودکارآمدی

-3/300

3/309

-3/380

-3/910

3/119

-3/307

امیدواری

3/389

3/309

3/200

0/270

3/330

3/017

تابآوری

3/302

3/307

3/308

3/127

3/803

3/302

خوشبینی

3/329

3/320

3/390

0/093

3/210

3/313

متغیر

Sig

تفکیکی
-

بر اساس دادههای جدول ،1بزرگترین مقدار بتا مربوط به امیدواری و برابر 3/200
است .این مقدار نشان میدهد مؤلفه امیدواری سهم یگانه قویتری در پیشبینی عملکرد
تحصیلی دارد .اما سایر مؤلفهها با سطح معناداری بزرگتر از  8درصد

(= 3/803 ،P = 3/119

 )P = 3/210 ،Pسهم معناداری در معادله ندارند و از مدل حذف میشوند .همچنین بر طبق
معادله رگرسیون و ضرایب استاندارد شده میتوان گفت ،در مدل فقط مؤلفه امیدواری بر
عملکرد تحصیلی تاثیر معنادار دارد به طوری که به ازای یک واحد تغییر در مؤلفه
امیدواری 3/200 ،تغییر در متغیر مالک (عملکرد تحصیلی) ایجاد میشود .بنابراین در
راستای پاسخگویی به سوال پژوهش الزم به ذکر است که تنها مؤلفه امیدواری بر عملکرد
تحصیلی مؤثر است و مؤلفههای خودکارآمدی ،خوشبینی و تابآوری بر عملکرد
تحصیلی بیتأثیر است.
بحث و نتیجهگیری

هدف از پژوهشحاضر پیشبینی عملکرد تحصیلی بر اساس سرمایه روانشناختی و
سخترویی روانشناختی دانشآموزان دختر پایه سوم متوسطه بود .یافتههای پژوهش در
راستای پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر اینکه آیا سرمایه روانشناختی و ابعاد آن (امیدواری،
تاب آوری ،خودکارآمدی و خوش بینی) توانایی پیشبینی عملکرد تحصیلی در دانش
آموزان دختر پایه سوم متوسطه را دارند؟ نشان داد با آنکه سرمایه روانشناختی و سه
مؤلفهی آن (خودکارآمدی ،خوشبینی و امیدواری) با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان
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دختر پایه سوم متوسطه رابطه مستقیم و معناداری دارند؛ لیکن عالوه بر نمره کل سرمایه
روانشناختی ،از بین مؤلفههای سرمایه روانشناختی ،تنها سازه امیدواریواری سهم یگانهای
در پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
همسو با یافتههای پژوهش حاضر ،عظیمی و همکاران ( )0071نشان دادند که سرمایه
روانشناختی از جمله سازه های حائز اهمیت در عملکرد تحصیلی است .گلستانه و
همکاران ( )0071نیز طی مطالعهای دریافتند که سرمایه روانشناختی ،احتمال موفقیت
نوجوانان را در مدرسه افزایش میدهد .لیو و همکاران ( )2308در این زمینه نشان دادند
سرمایه روانشناختی باال در دانش آموزان ،قادر به بروز واکنش مناسب در زمان بروز
استرسورهای محیط مدرسه است و سرمایه روانشناختی پایین در دانش آموزان میتواند به
واسطه وقوع حوادث منفی موجب تغییر نگرش مثبت نسبت به محیط مدرسه شود .نتیجه
پژوهش گوتام و پرادهن ( )2304نیز حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی قابلیت
پیشبینی پیشرفت تحصیلی دارد به طوری که به دانشآموزان کمک میکند تا عملکرد
تحصیلی خود را بهبود بخشند .داتو و همکاران ( )2304نیز براساس یافتههای پژوهش
خود یادآور شدند که سرمایه روانشناختی پیشبینیکنندهی مشارکت و پیشرفت تحصیلی
است فلورس الکس و همکاران ( )2304همراستا با نتایج پژوهش حاضر ،امیدواری یکی
از مؤلفههای سرمایهی روانشناختی است که میتواند بر روند آموزش و پرورش دانش-
آموزان تأثیر بگذارد .گوس و شاو ( )2304نیز گزارش نمودند سرمایه روانشناختی نقش
مهمی در ارتقاء منابع شخصی دانشآموزان نظیر پیشرفت تحصیلی دارد.
این بخش از نتایج با یافتههای پژوهش تلسما و همکاران ( )2304و همچنین پژوهش
دراگو و همکاران ( )2304مبنی بر نقش بارز خودکارآمدی بر عملکرد تحصیلی
دانشجویان ناهمسوست .سعادت و همکاران ( )0071نیز اذعان کردند تابآوری به طور
معنادار قادر به پیشبینی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان است .لیکن این سازه قابلیت
پیش بینی پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه سوم متوسطه را نداشته است .تحقیقات
در زمینه خوش بینی نیز نشان داده بود که این سازه ،اثرات مثبتی بر موفقیت تحصیلی
دانشآموزان دارد (خادمی و کدخدایی .)0071 ،به نحوی که دانشآموزان خوشبینی
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بیشتری داشته باشند عملکرد تحصیلی آنها نیز بهتر خواهد بود (وو و لیو .)2304 ،همچنین
قدم پور و همکاران ( )0079گزارش نمودند خوشبینی قادر به پیش بینی عملکرد
تحصیلی دانشجویان است.
در تبیین قابلیت پیش بینی سرمایه روانشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه
سوم متوسطه بر اساس مبانی نظری میتوان بیان نمود پژوهشهای پیشین هر کدام از چهار
حیطه تشکیل دهنده سازه سرمایه روانشناختی را به طور جدای از هم مورد بررسی قرار
دادهاند ،اما مطالعات مربوط به سرمایه روانشناختی این سازهها را در ارتباط با یکدیگر
میبینند و مشترکات این متغیرها را در نظر میگیرند .به عبارت دیگر ،سرمایه روانشناختی،
یک سازهی مرتبه باالتر در نظر گرفته میشود ،به این معنی که این چهار متغیر با هم
ترکیب میشوند و یک کل همافزایی را میسازند و انتظار میرود که کل سازه نسبت به
تک تک متغیرهای تشکیل دهنده آن تأثیر بیشتری بر عملکرد داشته باشد (لوتانز و
همکاران .)2331 ،این موضوع به وضوح در نتایج حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر
قابلیت سرمایه روانشناختی در پیش بینی عملکرد تحصیلی و عدم توانایی سه مولفه تاب
آوری ،خودکارآمدی و خوش بینی مشهود است .سرمایه روانشناختی در دانش آموزان ،از
این جهت که آنان را به چالش میکشاند تا در جستجوی این سوال برآیند که چه کسی
هستند و در نتیجه به خودآگاهی بهتر که الزمه دستیابی به هدفها و موفقیت است ،دست
یابند ،می تواند پیرفت تحصیلی را تبیین نماید .این سازه در یک فرایند تعاملی و
ارزشیابانه ،به زندگی دانش آموزان معنا بخشیده ،تالش آنان برای تغییر موقعیتهای
فشارزای تحصیلی را تداوم میدهد و آنان را برای ورود به صحنه عمل آماده و مقاومت و
سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین کند (لوتانز ،نورمن ،اولیو و اوی )2334 ،0و به
این ترتیب پیش رفت تحصیلی را برای آنان به ارمغان آورد .برخوردار بودن از سرمایه
روانشناختی ،از طریق افزایش توانایی دانش آموزان در مقابلهی موثر در برابر موقعیتهای

. Luthans, Norman, Avolio & Avey
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استرسزای تحصیلی ،کاهش تنش در این موقعیتها و ارتقاء توان مقابله در برابر
مشکالت (ایرجیراد و ملکزاده .)0071 ،پیشرفت تحصیلی را تبیین مینماید.
در تبیین نقش امیدواری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه بر
اساس مبانی نظری می توان بیان نمود امیدواری ،احساس انرژی برای حرکت در مسیر
اهداف خود (احساس عاملیت) همراه با برنامهریزی فعال برای دستیابی به اهداف (توانایی
ایجاد گذرگاه در دستیابی به اهداف) را در دانش آموزان به همراه دارد (داگلوبی و پینز،0
 .) 2337به بیان دیگر این مولفه ،توانایی دانش آموزان برای هدف گذاری ،تجسم مسیرهای
الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آنها را بهبود
میبخشد و به دانش آموزان کمک مینماید تا ناامیدیها را پشت سر گذاشته ،اهداف خود
را تعقیب کرده و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش دهند .داشتن باور به نتیجه
مثبت اتفاق های رخ داده در زمینه تحصیلی که به واسطه امیدواری به دست می آید،
بهترین نتیجه را برای دانش آموزان در زمینه عملکرد تحصیلی رقم خواهد زد (بایلی،2
.)2339
در راستای ارتباط مثبت دوسویه سایر مولفههای سرمایه روانشناختی (تاب آوری،
خودکارآمدی و خوش بینی) با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه
شاید بتوان چنین بیان نمود که سه مولفهی خودکارآمدی ،خوش بینی و تاب آوری از
جمله تواناییها و قابلیتهای روانشناختی هستند که متعهد شدن و انجام تالش الزم برای
موفقیت در کارها و وظایف چالش برانگیز (خودکارآمدی)؛ داشتن استناد مثبت دربارة
موفقیتهای حال و آینده (خوش بینی) و پایداری هنگام مواجهه با سختیها و مشکالت
برای دست یابی به موفقیت (تابآوری) را به همراه دارند (لوتانز و همکاران )2334 ،و
روشن است که با افزایش تعهد و تالش برای انجام تکالیف چالش برانگیز تحصیلی،
افزایش اسناد مثبت در مورد موفقیتهای تحصیلی و همچنین ارتقاء پایداری در مواجهه
با استرسورهای تحصیلی ،عملکرد تحصیلی بهبود مییابد .همچنین عملکرد تحصیلی باال
. Duggleby & Penz
. Baily
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نیز میتواند از طریق احساس و ادراک موفقیت و باور به تواناییهای خود ،تاب آوری،
خودکارآمدی و خوش بینی را در دانش آموزان تقویت نمایند .لیکن در جهت حذف این
سازهها در پیش بینی عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه ممکن
است بتوان بر نقش میانجیگری سن و همچنین متغیرهای فراشناختی اشاره نمود .با توجه
به آنکه بر اساس مطالعات پیشین این مولفهها (تاب آوری ،خودکارآمدی و خوش بینی)
نقش به سزایی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان داشتهاند (تلسما و همکاران،
2304؛ دراگو و همکاران2304 ،؛ سعادت و همکاران0071 ،؛ خادمی و کدخدایی،)0071 ،
سن دانش آموزان و ویژگی های خاص دوره نوجوانی در حیطه شخصیت ،در این رابطه
می توانند نقش متغیر میانجی را ایفا نموده باشد .همچنین باورهای مثبت و یا منفی در مورد
تاب آوری ،خودکارآ مدی و خوش بینی به عنوان راهبردهای روانشناختی مثبت در مواجهه
با موقعیت استرسزا می توانند در این رابطه میانجیگری کرده باشند.
یکی دیگر از یافتههای پژوهش حاضر عدم وجود رابطهی معنادار بین عملکرد
تحصیلی با سخترویی روانشناختی و مؤلفههای آن (تعهد ،چالش و کنترل) میباشد.
همچنین سخترویی روانشناختی به تنهایی قادر به پیشبینی عملکرد تحصیلی نیست .این
یافتهها با نتایج پژوهشهای غریبزاده و معینیکیا ( ،)0071عظیمی و همکاران (،)0071
سازنده ( )0078و واگرمن و فوندر ( )2339ناهمسو میباشد .یافتههای پژوهش غریب زاده
و معینی کیا ( )0071نشان دادند سخترویی روانشناختی بر پیشرفت تحصیلی اثر معنادار
دارد .نتایج پژوهش عظیمی و همکاران ( )0071حاکی از اهمیت سرمایه روانشناختی به
عنوان یکی از مؤلفههای روانشناسی مثبتنگر و نیز اشتیاق تحصیلی (تعهد تحصیلی) در
کاهش تعللورزی در تصمیمگیریهای دانشجویان و افزایش سرزندگی تحصیلی آنان
است .سازنده ( )0078آورده است؛ ویژگیهای شخصیتی ،توانایی شناختی ،خودتعیین-
گری ،تابآوری تحصیلی و سخت رویی تحصیلی پیشایندهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی
هستند .واگرمن و فوندر ( )2339نیز بیان داشتند میان ویژگی شخصیتی سخترویی ،امید
به زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

013

مجله مطالعات روان شناسی تربیتی ،شماره  93پاییز 33

با وجود این در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان خاطر نشان کرد که همیشه
سخترویی باال منجر به عملکرد تحصیلی بهتر و باالتر نمیشود .نتایج نشان داد که نمی-
توان این گونه بیان کرد که همیشه سخترویی باال ،عملکرد باالی تحصیلی را پیش بینی
نمیکند .در واقع بر اساس نظر کوباسا ( ،)0744سرسختی روانشناختی به معنای نظام
باورهایی است که نقش بنیادی در ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف زندگی انسان داشته و
مقابله موثر با تنیدگی را تسهیل میکند .بنابراین الزم است تا به منظور بررسی نقش
سرسختی روانشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان محتوای باورهای دانش آموزان
در حوزه تحصیلی که موجب تعدیل زندگی فرد در این زمینه میشود را مورد بررسی قرار
داد .محتوای این باورها بر فرایند تصمیمگیری ،طرحریزی ،مهارگری ،سازماندهی و
هدایت تمامی فعالیتها ،اثرگذار است .بنابراین به نظر میرسد زمانی که محتوای باورهای
دانش آموزان در راستای اعتماد به انجام کار طبق روش خود باشد ،اشتباه در روش کار،
منجر به کاهش عملکرد تحصیلی خواهد شد .به این ترتیب در زمینه عدم رابطه خطی
سرسختی روانشناختی و عملکرد تحصیلی الزم است متغیرهای میانجی نظیر باورهای
ناکارآمد و راهبردهای مقابله ای ناکارآمد در نظر گرفته شوند.
از جمله محدودیتهای مطالعهی حاضر میتوان به اجرای پژوهش در نمونهای
متشکل از دانشآموزان پایه سوم متوسطه شهر قم اشاره کرد؛ این مسئله میتواند کاهش
حوزهی تعمیمدهی نتایج را به دنبال داشته باشد .بنابراین پیشنهاد میشود که موضوع مورد
بررسی در شهرهای دیگر نیز اجرا شود تا مبنایی برای مقایسه فراهم شود .همچنین از
آنجایی که پژوهش حاضر از نوع همبستگی است امکان تحلیلهای علّی -معلولی نبود؛ لذا
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی روشهایی اتخاذ گردد تا امکان تحلیلهای علی-
معلولی فراهم شود .در نهایت پیشنهاد میشود به منظور ارائه راهکارهایی به معلمان،
مدیران مدارس و برنامه ریزان جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش آموزان ،به سازه
سرمایه روانشناختی و مولفه امیدواری توجه ویژهای مبذول گردد.
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.3سیف ،علی اکبر .)1930( .روانشناسی پرورشی نوین :روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران:
دوران.
.17عظیمی ،داریوش؛ قدیمی ،سمیه؛ خزان ،کاظم و درگاهی ،شهریار .)1931( .نقش سرمایههای
روانشناختی و اشتیاق تحصیلی در سرزندگی تحصیلی و تعللورزی تصمیمگیری دانشجویان
پرستاری .مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد.140-110 :)9(12 ،
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.11غریبزاده ،رامین و معینیکیا ،رامین .)1931( .رابطه تابآوری و سخترویی با پیشرفت
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تحصیلی ،باورهای فراشناختی ،تنظیم شناختی هیجان در پیشبینی خودناتوانسازی تحصیلی.
فصلنامه مطالعات تربیتی.1-97 :)97(11 ،
.14قربان پور لفمجانی ،امیر؛ فیاض ،بهاره؛ رضائی ،سجاد؛ رمضانی ،شوکت .)1930(.الگوی
ساختاری اثرات سرسختی روانی و حرمت خود بر توانمندسازی روانشناختی دانش آموزان :نقش
میانجی خودپنداشت تحصیلی .فصلنامه سالمت روان کودک103-110: )2( 1 ،
.11گلستانه ،موسی؛ سلیمانی ،لیال و دهقانی ،یوسف .)1931( .رابطه سرمایههای تحولی و پیشرفت
تحصیلی :با نقش میانجی سرمایه روانشناختی .مجله دستاوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و
روانشناسی).120-117 :)1(4 ،
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سرمایه روانشناختی (امیدواری ،خوشبینی ،تابآوری و خودکارآمدی) با هدفهای پیشرفت و
عملکرد تحصیلی دانشجویان .مجله پژوهش در برنامهریزی درسی11-03 :)19(2 ،
.10ملک پور ،ندا؛ سلیمانی ،مهسا؛ طالبی ،غالمرضا؛ قاسم زاده ،عزیزرضا .)1931(.بررسی رابطه
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