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ی سرسختی تحصیلی براساس سنجی پرسشنامههای روانویژگی
 1پاسخ -ی سوالنظریه

 2نورعلی فرخی

 42/10/89تاریخ دریافت: 

 10/15/89تاریخ پذیرش: 
 چکیده

سنجی پرسشنامه سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران های روانهدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی
این  85-86نفر از دانشجویان کارشناسی سال تحصیلی  096پاسخ بود.  -( بر اساس نظریه سوال 4115)

های پا سخ برای سوال –ها بر اساس مدل پاسخ مدرج در نظریه سوال پرسشنامه را تکمیل کردند. داده
ها ها محاسبه شد. یافتهها برای تمامی گویهچندارزشی مورد تحلیل قرار گرفت. ضریب تشخیص و آستانه

 در اطالعاتی هیچ کمترین ضرایب تشخیص را دارند و با توجه به توابع آگاهی 49و  2نشان داد که گویه 

اوج آگاهی آزمون در  ید. تابع آگاهی آزمون نیز نشان داد که نقطهندهنمی ارائه هاآزمودنی توانایی مورد
دهد. بنابراین تر آگاهی کمی را در اختیار قرار میهای باالتر و پاییناست و برای توانایی 0توانایی حدود 

ها ابزار مناسب تری برای می توان گفت که با استفاده از تحلیل پاسخ مدرج می توان با حذف برخی گویه
 سنجش سرسختی تحصیلی ساخت.

 .پاسخ، مدل پاسخ مدرج، تابع آگاهی -سرسختی تحصیلی، نظریه سوال  واژگان کلیدی:

 مقدمه
به موضوعات مرتبط با استرس ای های اخیر، پژوهشگران توجه گستردهطی دهه

اند. از آن جا که ای داشتههای مدرسهزا در موقعیتروانشناختی و تجارب استرس
گذرانند، این حیطه آموزان مقدار زیادی از وقت خود را در مدرسه میدانش

های تحصیلی و اجتماعی زیادی را در برداشته باشد )کامسایوس و تواند چالشمی

                                      

 ه پژوهشی سنجش و اندازه گیری دانشگاه عالمه طباطبائی است.های هستاین مقاله برگرفته از فعالیت. 0
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ها آموزان در برخورد با این موانع و چالش(. برخی از دانش4104، 0کاراگیانوپولو
آموزان در این زمینه ناموفق هستند. کنند، اما گروهی دیگری از دانشموفق عمل می

های تحصیلی باید مورد توجه جدی از این رو درک و چگونگی سازگاری با چالش
(. 0985حیمی بورنگ، پژوهشگران تعلیم و تربیت قرار بگیرد )اکبری بورنگ و ر

ی (، در جهت درک چرایی رفتار سازگارانه4110) 4تالش پژوهشی بنیشک و لوپز
انگیز و دشوار، صورت پذیرفته ی تحصیلی چالشآموزان در یک دورهبرخی دانش

ها در غلبه بر است. برای مثال، سازگار شدن از طریق انجام رفتارهایی که به آن
های عاطفی نسبت به دریافت العملکند و عکسهای تحصیلی کمک میدشواری

آموزان در سطحی که تنها استانداردهای شخصی دهد که دانشپسخوراند، نشان می
ی (، دو نظریه4110کنند. بنا به نظر بنیشک و لوپز )شان را برآورده سازد، عمل نمی

ک و وی انگیزش تحصیلی د( و نظریه0898ی سرسختی کوباسا )گرا، نظریهشناخت
آموزان در مواجهه با دشوارهای (، در درک این که چرا برخی دانش0899) 9لگت

ورزند، مفید هستند )به نقل از زغیبی قناد، تحصیلی برخالف دیگران پایداری می
های فردی در پاسخ به (. برای تبیین تفاوت0989علی پور بیرگانی و شهنی ییالق، 

را به عنوان مانع و حائلی  2شناختیروان استرس، کوباسا ساختار شخصیتی سرسختی
استرس مطرح کرد. سرسختی یک ویژگی شخصیتی است -ی بیماریدر برابر رابطه

زای زندگی عمل زا و استرسکه به عنوان منبع مقاومت در مقابله با رویدادهای تنش
(. افراد سرسخت قدرت کنترل 4109، 5کند )زراچ، کارستوفت و سولومونمی

کنند و به جای دوری از رویدادها داشته، بهتر مشکالت را حل می بیشتری بر
کند. همچنین آنان در حل ها را به عنوان فرصت پیشرفت ارزیابی میمشکالت آن

مشکالت، بر نقش خود بیشتر از نقش دیگران تاکید داشته و خود را قربانی تغییر 

                                      
1. Kamtsios & Karagiannopoulou 

2. Benishek & Lopez 

3. Dweck & Leggett 

4. Psychological Hardness 

5. Zerach, Karstoft & Solomon 
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، 0ند )سلیم، وادی و دیسدانی طبیعی زندگی میدانند، بلکه تغییرات را جنبهنمی
(. سرسختی بر اهمیت درگیری و وابستگی به جای انزوا، کنترل به جای ناتوانی 4105

 پذیری به جای تعهد و ترس تاکید دارد.و چالش
آموزانی که دارای این ویژگی هستند، معموالً بر زندگی خود کنترل بیشتری دانش

تعلق خاطر بیشتری دارند و در قبال  دهنداحساس می کنند، نسبت به آن چه انجام می
 4عقاید و تغییرات جدید، پذیرا هستند. این افراد دارای سه ویژگی هستند. کوباسا

 2( سرسختی تحصیلی4115، 9؛ به نقل از لوپز، میشام، شیپون، فلدمن و بنیشک0898)
شناسان وجودی در مورد میزان صحت و سالمت یک های روانرا براساس نظریه

ای شخصیتی، تدوین کرده است. نظریه ی کوباسا نشان می به عنوان مولفه زندگی،
( با مقاومت و 9پذیریو چالش 6، تعهد5دهد که سه فرایند ارزیابی شناختی )کنترل

ثبات قدم در زمان مواجهه با رویدادهای مشکل زندگی مرتبط هستند. شخصی که از 
که چه کسی است و چه فعالیتی را تعهد باالیی برخوردار است، اهمیت و معنای این 

های زندگی شان همچون دهد را باور دارد. این اشخاص با بسیاری از جنبهانجام می
ی شوند. افرادی که در مولفهشغل، خانواده و روابط بین فردی کامالً درآمیخته می

 دانند و بر اینبینی و کنترل میکنترل قوی هستند، رویدادهای زندگی را قابل پیش
دهد، تحت تأثیر باورند که قادر هستند با تالش، آن چه را که در اطرافشان رخ می

های منفی یا مثبتی را که جویی باالیی دارند، موقعیتقرار دهند. اشخاصی که چالش
به سازگاری مجدد نیاز دارند، فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر می دانند، تا 

؛ به نقل از شیربیم و شفیع 0889کوباسا، تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش )
(. سرسختی تحصیلی را به عنوان یک چارچوبی برای فهم این که 0999آبادی، 

های تحصیلی واکنش نشان دهند، تعریف توانند به چالشآموزان میچگونه دانش

                                      
1. Salim, Wadey & Diss 

2. Lopez, Misham, Shiipon, Feldman & Benishik 

3. Kobasa 

4. Education Hardness 

5. Control 

6. obligation 

7. Challenges 
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 9و شناختی 4، انگیزشی0اند. سرسختی تحصیلی در ارتباط با خود ادراکی عاطفیکرده
شود طراحی شده های تحصیلی مواجه میآموزانی که با چالشوسیله دانشکه به 

کنند توانایی رسیدن آموزان سرسخت احساس می(. دانش0980است )طاهری نسب، 
خواهند از به اهداف تحصیلی را از طریق تالش و خودتنظیمی هیجانی دارند، می

اهداف تحصیلی های شخصی و به لحاظ تحصیلی برتر باشند و طریق فداکاری
پور، کنند )قدممدت دنبال مییابی به رشد شخصی طوالنیسخت را برای دست

( در پژوهشی که به 0989(. زغیبی قناد و همکاران )0986رادمهر و یوسف وند، 
ی سرسختی تحصیلی سنجی مقیاس تجدیدنظر شدههای روانبررسی ویژگی

ی سه عاملی سرسختی تحصیلی یک پرداختند، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که الگو
های سرسختی تحصیلی مثبت و الگوی قابل قبول بود. همبستگی بین خرده مقیاس

باشد. در بررسی ی روایی این مقیاس سرسختی میمعنادار بودند، که نشان دهنده
همسانی درونی نیز، ضرایب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس سرسختی تحصیلی، 

، 98/1، 99/1ترل عاطفه و چالش پذیری تحصیلی به ترتیب تعهد/تالش تحصیلی، کن
آموزان با اند که دانش(، متذکر شده4119بود. شیرد و گالبی ) 99/1و  99/1

ی سرسختی باال عملکرد باالتری دارند. بنابراین، از جهت اهمیتی که بررسی سازه
و معتبر آموزان دارد، ضرورت سنجش آن به کمک ابزاری پایا سرسختی در دانش

( 4110دهد. چنین ابزاری برای اولین بار توسط بنیشک و لوپز )خود را نشان می
(، نسخه ی تجدیدنظر 4115ساخته و اعتباریابی شده است. بنیشک و همکاران )

خرده مقیاس  9ی آن را در جهت اصالح نواقص مقیاس اولیه، که شامل شده
باشد، تدوین کردند. لیکن با ( می)تعهد/کنترل، تالش، کنترل عاطفه و چالش پذیری

ی سرسختی در فضای تحصیلی برای ترویج مطالعهتوجه به مطالب بیان شده، 
بخش آموزان و رفتارهای مثبت در مدرسه رضایتموفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش

ی ابزاری مناسب برای سنجش سرسختی تحصیلی ضرورت باشد. بنابراین، ارائهمی

                                      
1. Emotional 

2. Motivational 

3. Cognitive 
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ی مترصد پاسخگویی به این سوال است که آیا پرسشنامه می یابد. این پژوهش
سنجی مناسبی های روانپاسخ از ویژگی -ی سوال سرسختی تحصیلی براساس نظریه

 برخوردار است؟

 روش
به لحاظ هدف توسعه ای )کاربردی( وبه لحاظ روش پیمایشی بود  پژوهش حاضر،

ده روانشناسی و علوم تربیتی (. کلیه دانشجویان دانشک0985)قدیمی نوران و یونسی، 
به تحصیل اشتغال داشتندجامعه  85-86دانشگاه عالمه طباطبائی که در سال تحصیلی 

نفر به عنوان حجم نمونه ابزار اندازه گیری را  411پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 
ای بود که از دانشکده گیری خوشهگیری، نمونهتکمیل کردند. روش نمونه

های کالس از کالس 9علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی تعداد شناسی و روان
ها اجرا شد. از تعداد مقطع کارشناسی به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آن

آوری و تحلیل گردید. ابزار پرسشنامه جمع 096پرسشنامه اجرا شده،  411
و همکاران گیری در پژوهش حاضر، پرسشنامه تجدید نظر شده بنیشک اندازه

)کامالً مخالف( تا  0سوال است و سواالت در چهار طیف  91(بود که دارای 4115)
اند. نمره باال در این پرسشنامه اشاره به سطح باالی )کامالً موافق( طراحی شده 2

مقیاس تعهد، کنترل و  9سرسختی تحصیلی دانشجویان دارد. این پرسشنامه دارای 
شود )کامپتسیوس و گذاری میصورت معکوس نمره سوال به 09چالش است. تعداد 

 (.4109، 0 کاراگیانوپولو

مورد  4115( طراحی شده و در سال 4110این پرسشنامه توسط بنیشک و لوپز ) 
تجدید نظر قرار گرفته است. این پرسشنامه توسط تیم پژوهشی ترجمه شد و پس از 

باره به انگلیسی ارائه شد. متخصص حوزه زبان انگلیسی برای ترجمه دو 9ویرایش به 
ها تطبیق داده شد و نسخه نهایی آزمون آماده شد. سپس پرسشنامه در اختیار ترجمه

نفر از استادان روان سنجی، روان شناسی و علوم تربیتی قرار گرفت، نظرات  01

                                      
1. Spiridon & Evangelia 
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های کارشناسان جهت تامین روایی محتوایی پرسشنامه اعمال شد و تناسب گویه
نفر از افراد نمونه به  91أیید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بر روی پرسشنامه مورد ت

صورت آزمایشی اجرا شد و اشکاالت مربوط به ترجمه برطرف گردید. ضریب 
 99/1( از 4109های پرسشنامه در پژوهش کامپتسیوس و کاراگیانوپولو )پایایی مولفه

خ پرسشنامه در گزارش شده است. در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونبا 94/1تا 
های روانسنجی در این پژوهش به بررسی ویژگیبه دست آمد.  90/1اجرای اولیه 

پاسخ  -نظریه سوال  گیری پرداخته شد.ی جدید اندازهپرسشنامه با استفاده از نظریه
های سواالت و پاسخ دهندگان به منظور پیش بینی نظریه ای است که بین ویژگی

خاصی به سواالت پاسخ می دهند، ارتباط ایجاد می کند.  اینکه افراد چطور به شیوه
بسیاری از پژوهشگران این نظریه را به عنوان پیشرفتی در نظریه کالسیک آزمون که 
بر بسیاری از فنون روان سنجی از جمله ضریب آلفا، همبستگی بین سوال و نمره کل 

، 0)زیکار و برودفوت و خطای استاندارد اندازه گیری استوار است، در نظر می گیرند
(. یکی از 0980؛ مام شریفی و همکاران؛ 0989پارسا و همکاران، ؛ ربانی4118

مزایای این نظریه این است که پارامترهایش در بین افراد جامعه نامتغیر است. 
پاسخ  -سوال  هینظر یالگوهاهمچنین این نظریه به صورت تجربی قابل ابطال است. 

(IRT )شودیم یریگاندازه ابزار کی قیطر از که را تیخصوص ای ییتوانا نیب رابطه 
 یارزش دو تواندیم سوال به.پاسخ دهندیسوال را نشان م کیپاسخ به  همچنین و

-یم نیهمچن .باشد مخالفم ای موافقم و ریخ ای بله غلط، ای درست مثل( یاطبقه)دو 
 اسیمق کی ایارشناس ک کی یبنددرجه مثل( طبقه دو از شتریب)  یچندارزش تواند

برای  4مدل پاسخ مدرج (.4116مارس،  یباشد )د یشیمایدر مطالعه پ کرتیل
های درجه بندی از نوع لیکرت مدل مناسبی است. این مدل بسط یافته مدل مقیاس

دوپارامتری است. در بررسی پرسشنامه مطالعه حاضر نیز از مدل پاسخ مدرج استفاده 
 این مهم یمفروضه دو دارد. مهمی مفروضه چند سخپا -سؤال یشده است. نظریه

                                      
1. Broadfoot 

2. graded response model 
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 لیتحل روش از تیبعد مطالعه یبرااست.  موضعی استقالل و بودن بعدی تک نظریه
 استفاده NOHARM افزار نرم از لیتحل نیا یبرا که است شده استفاده یرخطیغ یعامل
 وها مانده یاقب نیانگیم مجذور دوم شهیر ،هامانده یباق مجذورات مجموع شاخص و شد

 قرار استناد مورد( 4119 نگ،یهاب و نچیف) متخصصان شنهادیپ بر بنا تاناکا و تاناکا شاخص
 مانده یباق مجذورات مجموع که داد نشان NOHARM افزار نرم در لیتحل جینتا. گرفت

 1010 از تر کوچکها مانده یباق نیانگیم مجذور دوم شهیر بودند، 10115 از تر کوچک
 .آمد دست به 1085 از تر بزرگ ابعاد همه یبرا تاناکا و تاناکا شاخص نیهمچن و بود

 های بررسی بعدیت. شاخص1جدول 
هامجموع مجذور باقی مانده هادهمان یباق نیانگیم مجذور  اکاشاخص برازش تان   

11196/1  1129/1  88/1  

 0تیسن و چن موضعی وابستگی هایشاخص از موضعی استقالل بررسی در
ی استقالل موضعی خی دو چن و شاخص بررسی مفروضه شد. ( استفاده0889)

متناظر با  ی آزادیارائه شد. این شاخص توزیع خی دو با درجه 0889تیسن در سال 
کند که شود. استفاده از این شاخص مشخص مییک آزمون استقالل را شامل می

توزیع مرجع درصورتی که به درستی اختصاص نیافته باشد، منجر به رد شدن مدل 
 یک هیچ در هاباقیمانده بین همبستگی که داد نشان هاشاخص این یبررسشود. می

است. برای نشان  موضعی استقالل وجود شانگرن که ستین 01/1از باالتر هااز سوال
این مقادیر  4ال با مدل از مقادیر خی دو استفاده شد. در جدول ؤدادن برازش س

 دارمعنی دو خی مقادیر از یک هیچ شود،مشاهده می که همانطور .اندگزارش شده

 برازش مناسب برای مدلی پاسخ مدرج مدل که است این یدهندهنشان که نیست

 .است هاهداد

 ال با مدلؤآمار برازش س .2جدول 
الؤس  

 

 احتمال درجه آزادی

0 000/90  99 994/1  

4 915/014  018 628/1  

                                      
1. Chen & Thissen 
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الؤس  
 

 احتمال درجه آزادی

9 566/029  049 159/1  

2 608/025  025 291/1  

5 999/099  046 490/1  

6 899/049  004 029/1  

9 195/019  049 824./  

9 864/82  014 696/1  

8 905/005  049 662/1  

01 999/85  011 609/1  

00 654/019  002 651/1  

04 092/95  84 690/1  

09 964/89  88 299/1  

02 116/049  008 994/1  

05 259/99  86 906/1  

06 919/046  049 546/1  

09 861/89  80 985/1  

09 192/006  001 949/1  

08 299/99  014 949/1  

41 419/99  99 658/1  

40 992/99  94 489/1  

49 619/601  80 046/1  

42 152/049  004 024/1  

45 196/85  014 692/1  

46 595/94  98 990/1  

49 949/000  040 942/1  

49 944/88  016 659/1  

48 044/029  024 969/1  

91 295/80  99 954/1  

 با بررسی است. شده ارائه 9در جدول  پرسشنامههای پارامترهای گویه برآورد
 ی دیگر گاماز یک طبقه به گام یا طبقه اندازه گفت که اگر توانها میطبقه پارامترهای

ها وجود آزمودنی نظر از موافقم کامالً و موافقم هایگزینه تمایز عدم منفی شده باشد یعنی
یک گزینه به گزینه دیگر برای مثال از خیلی  از دارد و اگر مثبت شده باشد یعنی حرکت
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هر گویه دارای یک شیب است. پارامتر شیب بیانگر  است. توانایی مستلزم موافقم به موافقم
این موضوع است که گویه تا چه اندازه در تمیز دادن سطوح مختلف صفت مکنون عمل 

ها مقادیر مثبت بیانگر سختی مراحل و مقادیر منفی بیانگر سادگی کرده است. در گام
عالمت پارامتر  ،چنینعالمت پارامتر طبقه برای گام اول مثبت است. هم باشد.ها میگام

های گوناگون است. همانطور که های مختلف دارای روندی دوم و سوم در گویهطبقه
( 915/1 و 919/1میزان شیب )به ترتیب،  نیکمتر یدارا 49و  2های شود گویهمشاهده می

گیری این ترین میزان ضریب تشخیص برای اندازههای با پایینگویه ،. به عبارتیهستند
پارامترهای طبقه نتیجه گرفته  به با نگاهی شوند.روانشناختی در ابزار محسوب می یسازه

 کامالً به موافقم یگزینه از جابجایی یعنی چهارم ی گامکه اندازه می شود

 تمایزعدم یدهندهنشان نتیجه این که منفی است عالمت دارای موافقم

 عالمت 5هاست. با توجه به جدول دنیموافقم از نظر آزمو موافقم و کامالً هایگزینه

 ( که49، 00، 01، 5، 4، 0ال ؤبود ) به جز س مثبت دوم گام برای طبقه پارامتر

 مستلزم موافقم پاسخ کامالً موافقم به از حرکت که است ی ایندهندهنشان

  توانایی است.
رار گیری مورد بررسی قی جدید اندازهاز منظر نظریه کهیکی دیگر از مواردی 

پاسخ نقش مهمی را دارا –ال ؤی سگیرد، تابع آگاهی سؤال است. تابع آگاهی در نظریهمی
شود )شریفی ال و آزمون استفاده میؤباشد. در این نظریه به جای اعتبار از تابع آگاهی سمی

توان از این خصیصه استفاده کرد. در گیری می(. برای بررسی دقت اندازه0984وشریفی،
االتی که قدرت تشخیص ؤالتی که قدرت تشخیص باالتری دارند در مقایسه با ساؤواقع س

االت با قدرت تشخیص باال سهم بیشتری ؤدهند. سکمتری دارند آگاهی بیشتری را نشان می
های زیر تابع آگاهی (. در شکل0980گیری دارند )حبیبی، خدایی و ایرانلو، در دقت اندازه

 های پرسشنامه به صورت زیر آمده است.منحنی ویژگی گویه های پرسشنامه و نیزکل گویه
 اطالعاتی ( هیچ4)شکل  49 (و0)شکل  2 یهادهد که گویهها نشان میآگاهی گویه تابع
 یدهد که نقطهد. تابع آگاهی آزمون نشان میندهنمی ارائه هاآزمودنی توانایی مورد در

تر آگاهی های باالتر و پایینی تواناییاست و برا 0اوج آگاهی آزمون در توانایی حدود 
 دهد.کمی را در اختیار قرار می
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 4ال ؤ. تابع آگاهی س1شکل  22تابع آگاهی سؤال  .2شکل 

 

 های پرسشنامه. منحنی ویژگی گویه3 شکل
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 تابع آگاهی آزمون .5 شکل

 گیریبحث و نتیجه
تی تحصیلی بر اساس های روان سنجی مقیاس سرسخهدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی

های های روان سنجی با استفاده از شاخصهپاسخ بود. بررسی ویژگی -نظریه سوال 
کالسیک اندازه گیری ضریب همسانی درونی باال را در آزمون نشان داده بودند و همچنین 

های سازه سرسختی تحصیلی را های اصلی خرده مقیاستحلیل عاملی آزمون با روش مولفه
 -(. نتیجه این پژوهش نیز براساس نظریه سوال 0989ه بود )فرخی و همکاران، تایید کرد

های کالسیک همسو بود. نتایج نشان داد سؤاالت در اندازه گیری پاسخ با شاخص
پایین بودن تابع آگاهی نشان  49و  2سرسختی تحصیلی کارآمد بوده اند. تنها در سواالت 

دهند. همچنین با توجه ویژگی مکنون به دست نمیداد که این سواالت اطالعات زیادی از 
های موافقم و کامال بدین معنی که درج پاسخ 2و  9ها در طبقه به افزایش مقادیر آستانه

موافقم نیازمند مقادیری از تتا یا ویژگی مکنون است. همچنین خطای معیار اندازه گیری 
ایین است و در نتیجه تابع آگاهی های باال دارای مقادیری پبرای طیف مربوط به توانایی

باالتری دارند. به عبارتی سواالت در سنجش سازه مورد نظر یعنی سرسختی تحصیلی موفق 
های اعتبار و تحلیل عاملی در کنار عمل کرده اند. بنابراین می توان گفت که شاخص

سواالت  پاسخ می تواند تحلیل دقیق تری از کارآمدی -های مبتنی بر نظریه سوال تحلیل
های اخیر سازگاری تحصیلی پرسشنامه در اندازه گیری سازه مورد نظر ارائه دهد. در دهه

آموزان و متغیر سرسختی تحصیلی توجه محققان را به خود اختصاص داده است. از دانش
این رو داشتن آزمون استانداردی برای سنجش سرسختی تحصیلی بیش از پیش مورد نیاز 
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سنجی آزمون سرسختی های روانوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیپژ ،است. بنابراین
 زانیم یبررسنشان داد که  حاصل جینتا. شد انجام( 4115تحصیلی بینشک و همکاران )

 هاهیگو یهیبق 49 و 2 یهاهیگو جز به که داد نشان زین آزمون و سؤال یآگاه توابع و بیش
ها اطالعات به عبارتی گویه .هستند هایدنآزمو ییتوانا مورد در باال صیتشخ قدرت یدارا

 استفاده گمان،یبدهند. مناسبی را از برخورداری افراد مختلف از این صفت مکنون ارائه می
 مناسب التسؤا انتخاب و یسنجروان یهایژگیو یبررس یبرا پاسخ - سؤال یهامدل از
 شیافزا را یانسان علوم اب مرتبط یهاحوزه یهاپرسشنامه دقت تواندیم پرسشنامه یبرا

 .دهد

 منابع
 زشیو انگ یسرزندگ نیی(. تب0985بورنگ، حسن. ) یمیمحمد و رح ،بورنگ یاکبر

در دانشگاه علوم  یریادگی طیبراساس ادراک آنان از مح انیدانشجو یلیتحص
 .444-490، 06 (49) آموزش در علوم پزشکی،. رجندیب یپزشک

 اندازه دیجد و میقد یهاهینظر( . 0980بالل. ) زانلو،یو ا می، ابراهییخدا ی؛مجتب ،یبیحب
 فصلنامه. تنگناها و ایمزا یشناس روش بر یمرور:  یپزشک و یرفتار علوم در یریگ

 914-905، (2) 01 ،یرفتار علوم قاتیتحق
(. ساخت و هنجاریابی 0989ربانی پارسا، الهام؛ مصرآبادی، جواد و یارمحمدزاده، پیمان. )

 .002-80(، 92) 8، فصلنامه اندازه گیری تربیتیانتقادی. آزمون تفکر 

های (. ویژگی0989زغیبی قناد، سیمین؛ عالی پور بیرگانی، سیروس و شهنی ییالق، منیجه. )
دومین کنفرانس ملی ی سرسختی تحصیلی. روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده

 . دانشگاه شهید بهشتی.روانشناسی و علوم رفتاری
.تهران :  ییآزما روان و یسنج روان اصول. ( 0984نسترن ) ،یفیاشا و شر، حسن پیفیشر

 رشد انتشارات

ی سالمت روان و سرسختی (. رابطه0999شیربیم، زهرا و شفیع آبادی، عبداهلل. )
 .09-9(، 09) 2. اندیشه و رفتارروانشناختی دانشجویان. 



 09/   جذب معلمان ابتدایی یشناختهای روانساختار عاملی مقیاس ویژگی

 

صیلی و تاب آوری تحصیلی ی بین سرسختی تح(. بررسی رابطه0980طاهری نسب، الهام. )
آموزان دختر متوسطه شهر اصفهان در سال با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبائی.. پایان81-80تحصیلی 
(. تاثیر آموزش گروهی مبتنی 0986پور، عزت اهلل؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیال. )قدم

آموزان دختر متوسطه یدر بر میزان اشتیاق و سرسختی تحصیلی دانشبر نظریه امیداسنا
 .4-02(، 99. )های تربیتیپژوهشاول. 

(. ساخت ورواسازی مقیاس سرمایه 0985قدیمی نوران، میترا و  یونسی، جلیل؛ )
(، 45) 9، فصلنامه اندازه گیری تربیتیشناختی ورابطه آن با بهزیستی ذهنی. روان
058-096. 
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