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 1پرسشنامه سرسختی تحصیلی عاملیساختار 
  نورعلی فرخی

 آبادیسمیه بهمن

  حسن محمودیان
 جبلی زهرا طباطبایی

 
 چکیده
های پرسشنامه سرسختی تحصیلی در دانشجویان تعیین عامل از اجرای این پژوهش،هدف 

ان دانشجوی همهجامعه پژوهش شامل  وبود. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی 
ه انشگاه عالمو علوم تربیتی د شناسیروانمقطع کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشکده 

گان و به روش نفر با استفاده از جدول مور 168طباطبائی بود. از بین این دانشجویان تعداد 
 ای انتخاب شدند. پرسشنامه تجدید نظر شده سرسختی تحصیلی بنشیک وگیری خوشهنمونه
ز ااستفاده  باروی دانشجویان اجرا شد. پس از ترجمه و احراز روایی محتوایی، ( 2005)لوپز 

های اصلی پرسشنامه عامل عنوانبهعامل  9های اصلی تعداد تحلیل عاملی به روش مؤلفه
شده، تأیید شدند.  مشخصمشخص شد و با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی عوامل 

لی کبودند و ضریب آلفای  87/0تا  47/0یب پایایی از ضردارای تعیین شده  هایعامل
 و پایایی ان داد که این پرسشنامه از روایینتایج پژوهش نش به دست آمد. 81/0پرسشنامه 

یزشی انگ وعنوان ابزاری مناسب در زمینه آموزشی توان از آن بهمناسب برخوردار است و می
 استفاده کرد. 

 
 سرسختی تحصیلی، تعهد، چالش، کنترل، تحلیل عاملی واژگان کلیدی:

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
های هسته پژوهشی گروه سنجش و انـدازه گیـری در دانشـگاه عالمـه طباطبـایی . این مقاله بر گرفته از فعالیت 1

 است. 

   عالمـه طباطبـایی )نویسـنده مسـئول دانشـگاه  شناسـی و علـوم تربیتـی،عضو هیئت علمـی دانشـکده روان 

farrokhinoorali@yahoo.com) 

  دانشگاه عالمه طباطبایی ری،گیدانشجوی دکتری سنجش و اندازه 

  دانشگاه عالمه طباطبایی گیری،دانشجوی دکتری سنجش و اندازه 

  دانشگاه عالمه طباطبایی گیری،دانشجوی دکتری سنجش و اندازه  
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 مقدمه
 عنوانبهاین حوزه  ترین جنبه پیشرفت در آموزش عالی است.پیشرفت تحصیلی مهم

های ارائه شده در مراکز های عمومی، شخصی و دانش به دست آمده در دورهمهارت
ها آزمون باها دورهش و مهارت دانشجویان در این سطح دانشود. آموزشی تعریف می

مشخص  استاداندر دانشگاه را نیز  هاها و نمرهآزمونشود. مشخص می هاهو نمر
 . (2013، 1پور و رحمانی، زینعلی)احمدی دکننمی

ترین عوامل مهم .عوامل بسیاری بر افزایش و بهبود کیفیت آموزش اثر دارند
های محتوا و دورهمحیط و تسهیالت آموزشی،  دانشجویان،، استادان  ند ازاعبارت

فردی پیشرفت  ابعاد درآموزشی و عوامل مرتبط با مدیریت و رهبری آموزشی. 
و مانند این اثرگذار هستند، وش، سن، درآمد ه از جمله نیز متغیرهای زیادی تحصیلی

عوامل یکی از شود. شناخته می شناسیروانعوامل رفتاری و  عنوانبه یعوامل چنین
مفهوم پیشرفت تحصیلی اثرگذار است، سرسختی تحصیلی است. که بر اختی نشروان

)احمدی و همکاران،  شودمی شخصیتهای رفتاری و شناختی شامل جنبه سرسختی
دانشجویان  چگونگی واکنشچارچوبی برای فهم  عنوانبهسرسختی تحصیلی  (.2013

شامل  و(، تعریف شده است 2001، 2و لوپز های تحصیلی )بنشیکبه چالش
)کرید، کولون و  تالش، تعهد و چالش است-عاطفه، کنترل  –های کنترل مقیاسزیر

 (. 2013، 3دالیوال
گیری شناختی شامل نظریه ( دو نظریه جهت2001بنشیک و لوپز ) نظر اساسبر 

کمک ( 1988) 5( و نظریه انگیزش تحصیلی دویک و لیجت1979) 4سرسختی کوباسا
 ،های تحصیلیبا دشواری رویاروییهنگام  فهم اینکه برخی دانشجویانکند به می

 گونه نیستندکه دیگران این در حالی دهندو پایداری از خود نشان میاستقامت 
نظریه کوباسا سه فرایند ارزیابی شناختی در (. 2012، 6)کامتسیوس و کاراگیانوپولو

های درسی های برنامهبا دشواری رویاروییت در شامل کنترل، تعهد و چالش با مقاوم
بر فهم بهتر متمرکز بودند  خود مطالعاتدر  (1988) لیجت. دوئیک و ندادر ارتباط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ahmadi, Zainalipour & Rahmani 
2. Benishek & Lopez 
3. Creed, Conlon & Dhaliwal 
4. Kobasa 
5. Dweck & Leggett 
6. Kamtsios & Karagiannopoulou 
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. پذیردثیر میتحصیلی آنها تأ هایانشجویان از هدفکرد تحصیلی دلعم چگونهاینکه 
 به این شرح که ؛آنها دو الگوی رفتاری شناختی اثربخش را شناسایی کردند

را  خود کنند تا جایگاه تحصیلیگیری عملکردی دارند تالش میدانشجویانی که جهت
، حفظ کنند. در آشکار کندرا  هایی که ممکن است ضعف آنهااز موقعیت دوریبا 

های تحصیلی را محور دارند چالشگیری یادگیریدانشجویانی که جهت ،مقابل
 . گیرنددر نظر میهای جدید ها و شایستگیفرصتی برای دستیابی به مهارت عنوانبه

را فردی توانا در  که خود . دانشجویانیهستند مکمل یکدیگراین دو نظریه 
و از تالش و افکار خودتنظیمی برخوردارهستند دانند میدستیابی به اهداف تحصیلی 

ابند کنند تا به برتری تحصیلی دست ی)مانند کنترل(، کسانی که خودشان را قربانی می
به این های دشوار هستند، طور هدفمند در جستجوی دوره)مانند تعهد( و کسانی که به

، شود )مانند چالش(انجام چنین کارهایی به رشد شخصی بلندمدت منجر می دلیل که
 یهامحور باشند تا هدفیادگیری هایممکن است بیشتر به دنبال هدفچنین افرادی 

نسخه اولیه پرسشنامه سرسختی  طراحیسازی باعث محور. این مفهومعملکردی
؛ کامتسیوس و 2005، 1مچام و لوپز شیپون، ، فلدمان،شکیتحصیلی شد )بن

 (.2012کاراگیانوپولو، 
 و جهاندرباره خود  باورها ی ازترکیبویژگی سرسختی را ( 1988کوباسا )

ظریه نبا توجه به ه مولفه تعهد، کنترل و چالش است. این سازه شامل س. ستدانمی
ثیر أتحوادث را کنترل و آنها را تحت تواند میکوباسا، فرد سرسخت کسی است که 

و  تعهد و تواند تغییر کندهای روانی میدارد که استرس باور چنین فردیقرار دهد. 
طور عمیق عبارت دیگر، بهبه هایی که باید انجام دهد. به فعالیتدارد احساس عمیق 

زمان هم شاردر رفت تغییریانتظار  فرد ،عالوههشود. بدرگیر می روزمرههای فعالیت در
برای  رزه مهیجاعتقاد دارد که مبا چنین فردیبرای زندگی را دارد. مهیج یک مبارزه با 

ن، احمدی و همکارادهد )ثیر قرار میطور عمیق رشد فردی را تحت تأی بهزندگ
2013) . 

دارد. اشاره پذیری دانشجویان در برابر افت تحصیلی سرسختی تحصیلی به انعطاف
های علمی های علمی چالشی، تعهد به فعالیتدانشجویان سرسخت تمایل به فعالیت

تحصیلی خود  و پیگیری و درک آنها دارند و آنها بر عملکرد و پیامدهایای و حرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Benishek, Feldman, Wolf-Shipon, Mecham & Lopez 
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کرید و ؛ به نقل از 2009، 1دی و همکاران؛ م2001ل دارند )بنشیک و لوپز، کنتر

 (. 2013، همکاران

، گیر و رقابتی دارددانشجویان سختکه  موقعیت آموزشیمطالعه سرسختی در 
رای ببه انگیزش و تشویق دانشجویان اران گزمتخصصان و سیاستحائز اهمیت است. 
ه انشجویان بدکه دستیابی هستند، چرامند عالقهشان های بالقوهدستیابی به توانایی

 .(همان) کندرا فراهم می آنهاهای موفقیت و رضایتمندی موجباتهای بالقوه توانایی
 ت بهدر طی دو دهه اخیر، سازه سرسختی توجه زیادی را به به خود جلب کرده اس

ر میانجی اثر استرس ب عنوانبهبالقوه  طوربهسبب آنکه یک متغیر شخصیتی است که 
گیری شامل جهت وشخصیتی است  ایسازه ،کند. سرسختیسالمت جسمانی عمل می

رک و د (، کنترل )در مقابل قدرت کمتر(مرتبط با تعهد )در مقابل از خودبیگانگی
در  انچه دانشجوچناست.  چالش )در مقابل تهدید( عنوانبه تغییرات و نیازهای زندگی

 ردمیت دااهبا رویدادها و اطرافیانش  درگیر شدنخواهد داشت  ورباتعهد قوی باشد، 
غیر مت. اگر فردی در استآور استرسچقدر زندگی  که نخواهد بودمهم  وی و برای

میزان  اشد وبآورد اثرگذار که به دست می تا بر نتایجیکنترل قوی باشد، انتظار دارد 
مت . اگر فردی در چالش قوی باشد استرس را یک قسدشواری آن برایش مهم نیست

کامتیوس داند )شد و توسعه خود میرطبیعی از زندگی و یک فرصت برای یادگیری، 
 (.2015 و 2013، پولووکاراگیانو 

توانند دهد دانشجویان چگونه میچارچوبی است که نشان می ،سرسختی تحصیلی
سرسختی تحصیلی در ارتباط با های تحصیلی واکنش نشان دهند. به چالش

که با طراحی شده است دراکی عاطفی، انگیزشی و شناختی دانشجویانی اخود
رابطه ها به برخی پژوهش (.1391نسب، )طاهری روبرو هستندهای تحصیلی چالش

ه دست زاهای تحصیلی اشاره کرده و به این نتیجسرسختی تحصیلی و استرسمستقیم 
و  امتیوسک) ندداراسترس بیشتری  ی که سرسختی کمتری دارند،اند که دانشجویانیافته

 (2015، کاراگیانوپولو 
های سرسختی در حوزهاخیراً اند، زیادی سرسختی را بررسی کرده پژوهشگران

تی سرسخ»( معنی 2001. بنشیک و لوپز )رفته استبه کار مرتبط با آموزش و سالمت 
های تحصیلی دوره که دانشجویانی مطالعات آنهابر اساس را تعیین کردند. « تحصیلی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Maddi et al 



 ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی 175

 

 
 

کند تا بر به آنها کمک میکنند که کنند، رفتاری را اتخاذ میچالشی را انتخاب می
 دریافت شان را هنگامهای احساسیواکنشهای تحصیلی دشوار غلبه کنند و دوره

شان استانداردهای شخصیدهد آنها در سطحی که کنند، که نشان میتنظیم میبازخورد 
 کنند. برآورده شود، رفتار نمی

تواند با ابزارهای روشنی شناسایی شود، میمدل سرسختی، اگر استرس به بربنا 
به سختی تعهد، کنترل و چالش،  و مقابله با سختی هدایت شود. نگرشسرسختی 

زا فراهم سهای استرها در طی موقعیتانگیزه را برای مقابله با دشواری تشویق و
ها و سرسختی نقش مهمی در رویایی با دشواری ،(. بنابراین2014، 1کند )جامسونمی

سازه سرسختی  ،های اندکیپژوهشدر کاهش یا افزایش استرس در دانشجویان دارد. 
( رابطه 1391نسب )پژوهش طاهریدر از جمله  شده است؛بررسی تحصیلی 

آموزان عملکرد و انگیزش تحصیلی دانشآوری تحصیلی با بسرسختی تحصیلی و تا
فاده در رسختی مورد است. ابزار سبررسی شده استدختر دوره متوسطه شهر اصفهان 

 بود( 2005امه تجدیدنظرشده سرسختی تحصیلی بنشیک و لوپز )پرسشن شاین پژوه
اما در  کرد.ترجمه و در پژوهش خود استفاده  ،را به زبان فارسی آنکه پژوهشگر 
الزم است این  ،. بنابرایناست اریابی این ابزار اقدامی انجام نگرفتهخصوص اعتب

ها از آن پرسشنامه در کشور اعتباریابی شود تا بتوان با اطمینان بیشتری در پژوهش
 استفاده کرد. 

 شیو انگیز های آموزشیبا توجه به اینکه این پرسشنامه در بسیاری از حوزه
الزم  است، تهیه و اجرا شدهو از آنجا که این ابزار در کشورهای دیگر  کاربرد دارد

هدف از  رو،از ایناستفاده بومی در کشورمان، ساختار آن مشخص شود.  برایاست 
 ن مقطعپرسشنامه سرسختی تحصیلی در بین دانشجویا تعیین ابعاداین پژوهش اجرای 

 کارشناسی است. 
برای پرسشنامه سرسختی در کشور یونان ( 6201) 2کامتسیوس و کاراگیانوپولو

 آگاهی –و پذیرش همساالن(، کنترل  همساالنعامل تعهد )مقایسه خود با  9تحصیلی 
های مقابله موثر(، تعهد )پذیرش بزرگساالن(، تعهد )سودمندی استفاده از استراتژی)

تعهد )تنظیم آگاهی )تالش برای دوری از احساس ناخوشایند(،  -کنترلدانش(، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Jameson 
2. Kamtsios & Karagiannopoulou 
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وضوعات اولویت به یادگیری در مقابل لذت بردن(، چالش )رویارویی مثبت با م

رویی با شکست در دشوار(، تعهد )در جستجوی کمک به یادگیری( و چالش )رویا
بنشیک و لوپز . اندیک روش سازنده( را برای سرسختی تحصیلی مشخص کرده

برای ارزیابی سرسختی در دانشجویان  پرسش 18تهیه کردند که  یابزارنیز ( 2001)
نقل کوتاه بود و پایایی پایینی داشت ) بسیارهای این پرسشنامه دارد. یکی از زیرمقیاس

 (. 2013، در کرید و همکاران
یک و بنش سرسختی ( پرسشنامه تجدید نظر شده2013کامتسیوس و کاراگیانوپولو )

جویان مقطع نفر از دانش 478نمونه  در یکبا ترجمه به زبان یونانی ( را 2005لوپز )
صلی اهای لفهتحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤ نتایج .کارشناسی تحلیل عاملی کردند

رار چالش را مورد سنجش قتعهد، کنترل و نشان داد که پرسشنامه سه عامل کلی 
 تحلیل پرسش 38حذف و پرسشنامه با  پرسش، 2همچنین در این پژوهش  .دهدمی

، 82/0مقیاس تعهد برابر با ضریب آلفای پرسشنامه در خرده ،این پژوهشر دشد. 
ن دادن با نشاپرسشنامه نیز بین روایی پیشبه دست آمد.  77/0و چالش  80/0کنترل 
شی های غیر آموزو دورههای آموزشی در دورهمقیاس بین دانشجویانی که  تفاوت

 سانی کهکشان را کامل کرده و دورهو تفاوت بین دانشجویانی که اند ثبت نام کرده
 . (2013)کرید و همکاران،  اند، نشان داده شده استکامل نکرده

آموزان و پیشرفت رابطه سرسختی تحصیلی در دانش ،پژوهشگران بسیاری
؛ 2009، 1؛ کریمی و ونکستان2001، )بنشیک و لوپز  اندرا بررسی کردهتحصیلی آنان 

به نقل از کرید و همکاران، ، (2006) 3شرد و گلبی ( و2006) 2لیفتن و همکاران
( نشان داد که بین سرسختی تحصیلی 2016) 4نتایج پژوهش جنگ و لیانگ(. 2013

دانشجویان در دانشگاه با خودکارآمدی تحصیلی آنان رابطه مثبت و باالیی وجود دارد 
دار بین معنیو سه بعد سرسختی تحصیلی شامل تعهد، کنترل و چالش پیش

 خودکارآمدی بودند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Karimi & Venkatesan 
2. Lifton et al 
3. Sheard & Golby 
4. Jang & Liang 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191337039&amp;eid=2-s2.0-84988908380
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7404541219&amp;eid=2-s2.0-84988908380
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آموزشی در دانشجویان و های و گزینهبینی مقاومت سرسختی برای پیش
( 2004) 1برخی پژوهشگران همچون کل و همکارانبه وجود آمده است. آموزان دانش

 اند.گرفتهبعدی در نظر ( سرسختی را یک ساختار تک 2008) 2و وگت و همکاران
های با اندازهساختار آن را چندبعدی نیز ( 1989برخی مانند فانک و همکاران )

اند )به نقل از کوید و همکاران، جداگانه برای چالش، تعهد و کنترل در نظر گرفته
تعهد، کنترل عامل  4نتایج نشان داد  (2016) 3و همکاران ویگلددر پژوهش (. 2013

پایایی بازآزمایی، روایی واگرا  و پرسشنامه مشخص شددر  نترل تالشک ثیر، چالشأت
بین شواهدی برای روایی پیش ،مطالعهاین در عامل بررسی شد.  4و روایی افتراقی 

 وره دانشگاه دانشجویان فراهم شد.د هایهاین پرسشنامه برای نمر
 ناسبر متدهنده استفاده مناسب از این ابزار در کشورهای دیگبررسی پیشینه نشان

در  مطالعات مناسبی عالوه، در سایر کشورهاهآموزشی و تربیتی است. ب هایبا هدف
عف ضبا توجه به اما  است، گرفتهخصوص تعیین ابعاد و اعتباریابی پرسشنامه انجام 

رغم اهمیت علی ایران،پیشینه پژوهشی در مورد متغیر سرسختی تحصیلی در 
 رسی نداشتندست حصیلی، همچنینهای انگیزشی و تانکارناپذیر آن در حوزه

 پژوهش حاضر،از اجرای های مختلف، هدف پژوهشگران به ابعاد مشخص در جامعه
 یتیو علوم ترب شناسیرواندانشکده  های پرسشنامه در جامعه دانشجویانلفهؤتعیین م

 . بود طباطبائیدانشگاه عالمه 
 
 روش

شامل  جامعه مورد پژوهش. بودهمبستگی از نوع تحلیل عاملی روش پژوهش حاضر، 
که در  طباطبائیدانشگاه عالمه  و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده  دانشجویان همه

با با توجه به حجم جامعه پژوهش و . بودندمشغول به تحصیل  95-96سال تحصیلی 
 200تعداد فرمول کوکران و تعیین واریانس پرسشنامه در اجرای آزمایشی، استفاده از 

به  بودای گیری خوشهگیری، نمونهوش نمونهحجم نمونه انتخاب شد. ر انعنوبهنفر 
 8و علوم تربیتی تعداد  شناسیرواناز دانشکده این نحو که پس از تعیین حجم نمونه، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Cole et al 
2. Vogt et a 
3. Weigold et al 
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پرسشنامه بین آنها  تصادفی انتخاب و طوربه ،های مقطع کارشناسیکالس از کالس

 . شدو تحلیل وری گردآپرسشنامه  186پرسشنامه اجرا شده،  200از تعداد  .شداجرا 
 

 گیریابزار اندازه
ن اراتجدید نظر شده بنشیک و همکگیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه ابزار اندازه

در  هاپرسش .است پرسش 40گزارشی دارای ( است که یک پرسشنامه خود2005)
اند. نمره باال در این )کامالً موافق( طراحی شده 4)کامالً مخالف( تا  1چهار طیف 

نامه سطح باالی سرسختی تحصیلی دانشجویان دارد. این پرسشپرسشنامه اشاره به 
 معکوس به صورت پرسش 13تعداد  مقیاس تعهد، کنترل و چالش است. 3دارای 

 (.2013،  کاراگیانوپولوتسیوس و کامشود )می گذارینمره
ورد م 2005( طراحی شده و در سال 2001این پرسشنامه توسط بنشیک و لوپز ) 

و  ترجمه شد انپژوهشگر گروهتجدید نظر قرار گرفته است. این پرسشنامه توسط 
در جهت روان کردن ترجمه تالش شد. سپس  گروهفکری و مشورت پس از هم

و علوم تربیتی قرار  شناسیروانسنجی، روان استاداننفر از  4پرسشنامه در اختیار 
 ردند.کهای پرسشنامه را تأیید روایی محتوایی پرسشنامه و تناسب گویه و آنها گرفت

شکاالت اجرا و ا ،نفر از افراد نمونه به صورت آزمایشی 30سپس پرسشنامه بر روی 
 در پژوهشهای پرسشنامه لفهضریب پایایی مؤ. شدمربوط به ترجمه برطرف 
ین ادر  .بودگزارش شده  82/0تا  77/0( از 2013)کامتسیوس و کاراگیانوپولو 

  به دست آمد. 81/0ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در اجرای اولیه  ،پژوهش
 
 هایافته
هر  پرسشنامه و همبستگی هایپرسشیب آلفای از انجام تحلیل عاملی ضر پیش

 سی قرار گرفت.با نمره کل پرسشنامه مورد برر پرسش
، با استفاده از آزمون بارتلت پژوهشابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر روی نمونه 

( 1مورد بررسی قرار گرفت. مطابق جدول ) KMOبرداری و شاخص کفایت نمونه
شد. با توجه به اینکه اندازه  79/0برابر  سرسختیبرای پرسشنامه  KMOمقدار 
KMO  ها از کفایت توان تحلیل عاملی را انجام داد و دادهاست می 79/0باالتر از

 > 0001/0p)برداری برخوردار است. همچنین مقدار آماری آزمون کرویت نمونه
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،84/3196 = 780 2χ) است. بنابراین  0001/0داری آن کمتر از شد که سطح معنی
 فایت نمونه برداری، اجرای تحلیل عاملی نیز مقبول است. عالوه بر ک

 
 سرسختی تحصیلیآزمون کرویت بارتلت برای پرسشنامه  و نتیجه KMOمقدار  (1)جدول 

 78/0 (KMOبرداری )آزمون کفایت نمونه

 
 آزمون کرویت بارتلت

 84/3196 دوتخمین خی

 780 ی آزادیدرجه
 0001/0 داریمعنی

 
های اصلی و با روش تحلیل عامل سرسختی تحصیلیعوامل نهفته در پرسشنامه 
های عامل با توجه به تعداد ارزش 9. در این مدل شدچرخش واریماکس استخراج 

شود، درصد کل می دیده( 2که در جدول ) طورهمان .ژه باالتر از یک به دست آمدوی
 است.  26/61عامل،  9واریانس تبیین شده توسط 

 
 ها حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی های ویژه عاملارزش (2جدول )

 درصد تراکمی واریانس قدرت تبیین ژهارزش وی هاعامل
1 96/3 90/9 90/9 
2 71/3 27/9 18/19 
3 21/3 03/8 21/27 
4 98/2 46/7 63/34 
5 65/2 64/4 33/41 
6 30/2 76/5 10/47 
7 27/2 67/5 77/52 
8 75/1 39/4 17/57 

9 63/1 09/4 26/61 
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 ز مجموعها عامل نهتوجه به شیب دامنه، دهد که با ار اسکری نیز نشان مینمود

عوامل در یک  باالتر از شیب خط هستند و بقیه پرسشنامه، دهندهعوامل تشکیل
 .محدوده و نزدیک به هم قرار دارند

 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل پرسشنامه (1)نمودار 

 
 30/0 یی باالل قرار گرفتند که بار عاملدر یک عام هایی، پرسشدر تحلیل عاملی

 آمده است.  (3)هر عامل در جدول  مربوط به هایپرسشداشتند. 
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 های چرخش یافته به روش واریماکسماتریس عامل (3) لجدو

 هاپرسش
 عوامل

 9عامل  8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل 
23 75/0         
24 75/0         
25 73/0         
28 70/0         
30 60/0         
34  74/0        
38  73/0        
40  69/0        
36  67/0        
31  62/0        
33  59/0        
4   66/0       
2   65/0       
8   62/0       
5   56/0       
9   53/0       
1   51/0       
3   48/0       

16    74/0      
15    72/0      
22    58/0      
14    54/0      
17    52/0      
35     78/0     
37     77/0     
39     73/0     
32     56/0     
6      69/0    
7      63/0    

11      53/0    
10      45/0    
12      40/0    
20       79/0   



وزشیگیری و ارزشیابی آمفصلنامه مطالعات اندازه  182 

 

 هاپرسش
 عوامل

 9عامل  8عامل  7عامل  6عامل  5عامل  4عامل  3عامل  2عامل  1عامل 
21       76/0   
29        56/0-  
27        45/0-  
26        44/0  
18         69/0 
19         58/0 
13         48/0 

 
 طرح شده در پرسشنامه ه عواملها با توجه بمربوط به عامل هایپرسشانطباق 

عامل  ،پرسش 5 شاملاستخراج شده  دهد که عامل اول، نشان میسرسختی تحصیلی
 ، عاملپرسش 5، عامل چهارم شامل پرسش 7عامل سوم شامل  ،پرسش 6 شاملدوم 

 ، عاملپرسش 2، عامل هفتم شامل پرسش 5، عامل ششم شامل پرسش 4پنجم شامل 
 است. پرسش  3و عامل نهم شامل  پرسش 3هشتم شامل 

 (4)لفه در جدول ؤضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه و به تفکیک هر سه م
 آمده است. 

 
 ضریب آلفای پرسشنامه سرسختی تحصیلی( 4) جدول

 ضریب آلفای کرونباخ   هاپرسششماره  هامولفه

 87/0 30، 28، 25، 24، 23 1عامل 

 82/0 33، 31، 36، 40، 38، 34 2 عامل

 76/0 9،  8، 5، 4، 3، 2، 1 3عامل 

 73/0 22، 17، 16، 15، 14 4عامل 

 77/0 39، 37، 35، 32 5عامل 

 69/0 12، 11، 10، 7، 6 6عامل 

 67/0 21، 20 7عامل 

 66/0 29، 27، 26 8عامل 

 49/0 19، 18، 13 9عامل 

 81/0 سوال 40 نمره کل پرسشنامه
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ل ضریب آلفای کرونباخ برای عامل او ،( مشخص است4طور که در جدول )همان
عامل  ،73/0، عامل چهارم 76/0برای عامل سوم ، 82/0، برای عامل دوم 87/0برابر با 

 49/0م و عامل نه 66/0، عامل هشتم 67/0، عامل هفتم 69/0، عامل ششم 77/0پنجم 
مده آبه دست  81/0برای کل پرسشنامه به دست آمد. همچنین ضریب الفای کرونباخ 

املی عایج مربوط به تحلیل نتاست که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. 
 ارائه شده است.  (5)تأییدی پرسشنامه در جدول 

 

 نتایج تحلیل عاملی تأییدی( 5)جدول 

 2Х df df/2Х RMSE NFI NNFI CFI IFI هاشاخص

 80/0 80/0 77/0 71/0 097/0 74/2 690 23/1895 مقادیر

 
توان یاست م 3که کمتر از  X2/dfو مقادیر  X2با توجه به مقادیر مربوط به 

صیلی عامل برای پرسشنامه سرسختی تح 9ها برازش نسبی دارد و گفت مدل با داده
 ستند. های برازش نیز از مقادیر نسبتاً مناسبی برخوردار هسایر شاخصشود. تأیید می

 
 گیرینتیجه

پرسشنامه سرسختی تحصیلی است. های این پژوهش، تعیین عاملاز اجرای هدف 
تاکنون در سطح جهان چندین پرسشنامه برای سنجش سرسختی تحصیلی دانشجویان 

پرسشنامه  ،های طراحی شدهاز بین پرسشنامهآموزان طراحی شده است. و دانش
برای سنجش سرسختی  که شده سرسختی تحصیلی با توجه به جامعیتینظرتجدید

( طراحی 2001این پرسشنامه توسط بنشیک و لوپز ) دانشجویان داشت، انتخاب شد.
در یونان توسط  این پرسشنامه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. 2005شده و در سال 

همچنین زغیبی  .یابی شده استیابی و عامل( اعتبار2013و کاراگیانوپولو ) کامتسیوس
 آموزاندانش( در ایران به دنبال تأیید عوامل پرسشنامه در بین 1393)قناد و همکاران 

مذکور ها در نمونه در تأیید عامل ولیتأییدی بودند با استفاده از روش تحلیل عاملی 
با توجه به تعیین  ها نداشته است.زش چندانی با دادهاو مدل بر چندان موفق نبودند
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های آن در نمونه های مشخص برای این پرسشنامه در کشور، تعیین عاملعاملنشدن 

 دانشجویان مورد توجه قرار گرفت. 
 که با توجه به پیشینه شدعامل برای پرسشنامه مشخص  9 ،در این پژوهش

ا سه بعامل مرتبط  9هر  وظری متغیر سرسختی قابل توجیه است پژوهشی و مبنای ن
 تسیوس وکام تعهد و کنترل است. نظریه صیلی یعنی چالش،لفه اصلی سرسختی تحمؤ

عهد عامل ت 9( در یونان برای پرسشنامه سرسختی تحصیلی 2016کاراگیانوپولو )
 آگاهی )استفاده از –)مقایسه خود با همساالن و پذیرش همساالن(، کنترل 

، های مقابله موثر(، تعهد )پذیرش بزرگساالن(، تعهد )سودمندی دانش(استراتژی
ه ببرای دوری از احساس ناخوشایند(، تعهد )تنظیم اولویت  آگاهی )تالش -کنترل

تعهد  یادگیری در مقابل لذت بردن(، چالش )رویارویی مثبت با موضوعات دشوار(،
گیری( و چالش )رویارویی با شکست در یک روش )در جستجوی کمک به یاد

یج این نتااز لحاظ نظری، اند. سازنده( را برای سرسختی تحصیلی مشخص کرده
ی و نظریه انگیزش تحصیل( 1988)یید نظریه سرسختی کوباسا جهت تأپژوهش در 

ناختی سه فرایند ارزیابی ش( 1988)نظریه کوباسا در ( است. 1988دویک و لیجت )
های درسی های برنامهبا دشواری رویارویینترل، تعهد و چالش با مقاومت در شامل ک

ا تحت رانشجویان انگیزش و فعالیت د ،مختلف هایاز راهند. این سه فرایند ادر ارتباط
وانا خود را فردی تکنند، دانشجویانی که در کنترل خوب عمل میدهد. تأثیر قرار می

 .داننداز طریق تالش و افکار خودتنظیمی میتحصیلی  هایدر دستیابی به هدف
 یابند ی تحصیلی دستکنند تا به برترخود را قربانی می تعهد بیشتری دارند کسانی که

 های دشوار هستندهدفمند در جستجوی دوره طوربهمندند به چالش عالقهکسانی که و
 انی نظری،مب پایهبر  .(2013؛ کامتسیوس و کاراگیانوپولو، 2005ن، )بنشیک و همکارا

 دهنده پرسشنامه سرسختی تحصیلیهای اصلی تشکیلسه فرایند مطرح شده عامل
ها بود و برای هر یک از عامل /81ضریب آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه است. 

ز اضریب آلفای مناسب به دست آمده است. بنابراین پرسشنامه سرسختی تحصیلی 
  اعتبار و روایی سازه برخوردار است.

سرسختی  متغیرویژه به ،با توجه به اهمیت انکارناپذیر متغیرهای انگیزشی
و بومی شده تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان، وجود ابزاری استاندارد 

های پرسشنامه سرسختی شدن عامل مشخصرسد. با توجه به ضروری به نظر می
ابزاری معتبر برای سنجش سرسختی تحصیلی  عنوانبهتوان از آن تحصیلی می
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پیشنهاد  پذیری بیشتر نتایج پژوهشتعمیم برای آموزان استفاده کرد.دانشجویان و دانش
های آن تعیین اجرا و عامل ،دیگر هایو دانشگاه هااین پرسشنامه در نمونه شودمی

رابطه مستقیم و غیر مستقیم سرسختی تحصیلی با سایر شود. همچنین الزم است 
و علوم تربیتی مرتبط و همچنین با پیشرفت و انگیزش  شناسیروانمتغیرهای 

 قرار گیرد. پژوهشگران آینده تحصیلی دانشجویان مورد توجه 
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