مطالعات روانشناسی ورزشی

دوره  ،8شماره  ،29پاييز  .1398صص 123-136

مقاله پژوهشی

ارتباط احساس تعلق به مدرسه و موفقيت تحصيلی در دانشآموزان ورزشکار:
بررسی نقش ميانجیگری سرسختی تحصيلی
مهال يزدانپور ،1جعفر برقی مقدم ،2حسام الدين

1

ميرصمدی3

 .1گروه روانشناسی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران
 .2گروه تربیتبدنی،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
.3گروه تربیتبدنی،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
تاريخ دريافت 1398/01/20 :تاريخ پذيرش1398/04/16 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارتباط احساس تعلق به مدرسه و موفقيت تحصيلی در دانشآموزان
ورزشکاران با نقش ميانجیگری سرسختی تحصيلی اجرا گرديد .روش پژوهش کاربردی از نوع
توصيفی -همبستگی بود .جامعۀ آماری پژوهش کليۀ دانشآموزان شرکتکننده در سی و ششمين
دوره مسابقات ورزشی دانشآموزان کشور در شهر قم بود .گردآوری اطالعات به صورت ميدانی و با
استفاده از ابزار پرسشنامه بود .نتايج نشان داد احساس تعلق به مدرسه سبب بهبود موفقيت
تحصيلی دانشآموزان ورزشکار نمیگردد .نتايج همچنين نشان داد سرسختی تحصيلی نقش
ميانجیگری ميان احساس تعلق به مدرسه و موفقيت تحصيلی دانشآموزان ورزشکاران را دارا است.
با توجه به نتايج مشخص گرديد موفقيت تحصيلی دانشآموزان ورزشکار نيازمند بهبود سرسختی
تحصيلی است .لذا متناسبسازی محيط ورزشی دانشآموزان جهت بهبود سرسختی تحصيلی آنان
میتواند موفقيت تحصيلی را تسهيل نمايد.
واژگان کلیدی :تعلق به مدرسه ،موفقيت تحصيلی ،سرسختی تحصيلی ،ورزشکاران.

1. Email: mahlayazdanpour2019@gmail.com
2. Email: barghi@iaut.ac.ir
3. Email: hesammirsamadi69@gmail.com
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مقدمه
از آنجایی که دانشآموزان به عنوان رکن اساسی نظام
آموزشی کشور ،در دستیابی به اهداف نظام آموزشی
کشور نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر
از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هر چه
بیشتر نظام آموزشی و تربیتی جامعه را موجب میگردد
(بلوچی ،مغربی ،و محمدی .)2016 ،یکی از
اساسیترین نیازهای انسان ،نیاز به موفقیت است که
بهترین انگیزه برای فعالیت است .موفقیت در تمامی
ابعاد زندگی انسان مهم و ضروری است (درویش پور،
رحمان پور و نیسر .)2014 ،یکی از ابعاد پیشرفت در
آموزش و پرورش ،پیشرفت تحصیلی است که مفهوم
آن معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومییا خصوصی
در موضوع درسی است که معموالً به وسیله آزمایشها
یا نشانهها یا هر دو که معلمان برای دانشآموزان وضع
میکنند ،اندازهگیری میشود (بنر ،بویل و سادلر1،
 .)2016موفقیت تحصیل به این معنی است که افراد در
زمینه درس و تحصیل به اهدافی که خود تعیین کردهاند
و یا از آنان انتظار میرود ،دست یابند .موفقیت تحصیلی
رسیدن به اهداف تعریف شدهای است که هر فرد در
ذهن خود دارد (تارابینی ،کوران ،مونتز و پارسریسا2،
.)2018
موفقیت تحصیلی ،یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی
نظام آموزش است و تمام کوششها و کششهای این
نظام ،در واقع برای جامه عمل پوشاندن به این امر
است .به عبارتی ،جامعه و به طور ویژه آموزش عالی
نسبت به سرنوشت فرد ،رشد و تکامل موفقیتآمیز وی
و جایگاه او در جامعه ،عالقمند و نگران است و انتظار
دارد فرد در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی و

1. Benner, Boyle & Sadler
& 2. Tarabini, Curran, Montes
Parcerisa
3. Goulart & Bedi

کسب مهارت و توانایی و نیز ابعاد شخصیتی ،عاطفی و
رفتاری آن چنان که باید ،پیشرفت و تعالی یابد
(گوالرت و بدی .)2017 3،عوامل موثر بر موفقیت
تحصیلی چند بعدی است که تقریباً به رشد اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،شناختی و عاطفی دانشجویان
بستگی دارد .بسیاری از محققان بر تأثیر تواناییهای
ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید دارند اما
باید دانست تنها تواناییهای ذهنی عامل مؤثر بر
موفقیت تحصیلی نیست ،بلکه عوامل دیگری تأثیر
دارند (درویش پور و همکاران.)2014 ،
اهمیت موفقیت تحصیلی در میان افراد سبب گردیده
است تا امروزه تالشهایی جهت بهبود آن ایجاد گردد.
سیمس و کولی ،)2019( 4بنرر و همکاران ( )2016و
اوکونر ،بوتچر و تیتاس )2019( 5در پژوهشهای به
اهمیت پژوهش در حوزه موفقیت تحصیلی اشاره الزم
داشتهاند .در مسیر بهبود موفقیت تحصیلی بودن شک
برخی شرایط و متغیرها میتواند به عنوان نیروهای
ارتقادهنده موفقیت تحصیلی و یا نیروهای مانع جهت
بهبود موفقیت تحصیلی وجود داشته باشند .این مساله
بازگوکننده این مهم است که همواره در محیطهای
مختلف و در میان گروههای مختلف میبایستی عوامل
و متغیرهایی که سبب بهبود موفقیت تحصیلی میشوند
را شناسایی نمود (کوفمان.)2015 6،
یکی از مسائلی که امروزه دانشآموزان و عملکرد آنان
را تحت شعاع قرار داده است ،احساس تعلق به مدرسه
است (ون ،ولترز و مولر .)2018 7،تعریف و توصیف
احساس تعلق به مدرسه ،نیازمند آگاهی در خصوص
احساس تعلق اجتماعی است .انسان طبیعتاً مخلوقی
اجتماعی است و از این لحاظ تثبیت شده است ،نه اینکه
از روی عادت ،اجتماعی شده باشد ،پس نمیتواند در
4. Sims & Coley
5. O'Connor, Butcher & Titus
6. Kauffman
7. Won Wolters & Mueller
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حالت جدا از بستر اجتماعی شناخته شود .ما در خانواده
و جامعه به دنبال جایگاهی هستیم تا نیازهای اساسی
خود را به امنیت ،پذیرش ،و شایستگی ارضا کنیم
(شفایی و کالنتری .)2016 ،تعلق اجتماعی ظاهراً یک
مفهوم واحد نیست بلکه مجموعهای از احساسات و
رفتارهاست که اکتسابی بوده و در کودکی تحت تأثیر
تربیت خانوادگی و آموزشهای والدین قرار دارد .از
طریق بررسی چگونگی برخورد فرد با دیگران و نوع
عضویت فرد در جامعه میتوان شخصیت فرد را
ارزشیابی کرد .تعلق اجتماعی در نوع احساسات ما نسبت
به دیگران و روابط با آنها تأثیر بسزایی دارد و بشاشیت
و جذابیت ما تا حد زیادی از همین تعلق اجتماعی متأثر
است (اسماعیلی فر ،یزدی و نجاتآذر .)2015
رشد و پرورش تعلق اجتماعی ،باعث افزایش
عزتنفس ،سازگاری با محیط بیرونی ،داشتن ارتیاط
سازنده با دیگران ،عضویت فعال در گروههای اجتماعی،
افزایش آگاهی ،قبول مسئولیت شخصی ،رفتار مبتنی
بر طیب خاطر و داشتن عالقه و صمیمیت در رابطه با
دیگران میشود ،که اینها خود بر سالمت روانی داللت
دارند (گومادام ،پیتمن و الف .)2016 1،دانشآموزان در
شرایطی که خود را با مدرسه بیگانه بدانند ،هر چند در
مدرسه حضور داشته باشند و درس بخوانند و از حقوق
خود قانونی برخوردار باشند ،اما با تعاریف اجتماعی
دانشآموزان تلقی نمیشوند (موفا ،داودی و فیرالنگ2،
 .)2018دانشآموزی از دیدگاه اجتماعی زمانی تحقق
مییابد که دانشآموزان نسبت به مدرسه و
زیرساختهای آن احساس تعلق کنند و در توسعۀ
مدرسه شرکت جوید .قضاوت درباره احساس مسئولیت
و مشارکت اعضای مدرسه در توسعه برنامههای
مدرسه ،فعالیتهای فوق برنامه با ارزیابی و اندازهگیری
شاخص احساس تعلق به مدرسه قابل تبیین و تحقق

است (اسماعیلی فر و همکاران .)2015 ،احساس تعلق
در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن ،ثابت
و پایدار ماندن ،تداوم داشتن و به جمع تعلق داشتن
است .به عبارت روشن تر ،انسانها با احساس تعلق به
جمع داشتن امنیت و آرامش الزم را برای زندگی کسب
میکند (شفایی و کالنتری .)2016 ،احساس تعلق به
مدرسه به عنوان اعمالی که باعث سازگار شدن دانش
آموز در انجام یک فعالیت یا مکان خاص میشود و به
دنبال آن احساس وابستگی به افراد ،موضوعات و
محیطهای مختلف را در پی دارد تعریف شده است .این
اعمال باعث افزایش احساس راحتی ،خوب بودن و
کاهش اضطراب دانشآموز میشود (گومادام و
همکاران.)2016 ،
احساس تعلق زمینه ساز تصمیم گیریهای فرد درباره
تنظیم ارتباط خود با محیط و یا امر خاصی است.
همچنین تعلق زمینههای همکاری و مشارکت در
تحوالت اجتماعی را فراهم میآورد .بنابراین احساس
تعلق نتطه فرایندی است که طی آن فرد نسبت به
مکان ،شی ،و یا امری احساس تعهد و مسئولیت پیدا
میکند ،به نوعی که موجب احساس مثبت نسبت به
محیط و یا امر مورد نظر میشود (ارسالن.)2018 ،
در پژوهشهای مختلفی به بررسی احساس تعلق به
مدرسه و کارکردهای آن در میان دانشآموزان پرداخته
شده است .ما )2003( 3اشاره داشت احساس تعلق به
مدرسه سبب بهبود دستیابی به اهداف آموزشی
میگردد .سانچز ،کولون و اسپارزا )2005(4در پژوهش
خود اشاره داشتند احساس تعلق به مدرسه باعث تنظیم
برخی رفتارهای نوجوانان میگردد .هاتچل و مارکس5
( )2018و همچنین ناپولی ،مارسگلیا و کولیس)2003(6
نیز مشخص نمودند با بهبود احساس تعلق به مدرسه

1. Gummadam Pittman & Ioffe
2. Moffa Dowdy & Furlong
3. Ma

4. Sánchez Colón & Esparza
5. Hatchel & Marx
6. Napoli Marsiglia & Kulis
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در میان دانشآموزان میتوان بسیاری از رفتارهای
منفی از جمله مصرف دارو ،در میان آنان را کنترل نماید.
ژی و ژیائو )2018(1نیز مشخص نمودند احساس تعلق
به مدرسه سبب کاهش میزان فرسودگی تحصیلی
میگردد.
2
ون ،ولترز و مولر ( )2018در پژوهش خود مشخص
نمودند احساس تعلق به مدرسه ضمن بهبود یادگیری
سبب ارتقاء عملکرد دانشآموزان میگردد .بورکی 3و
همکاران ( )2018نیز در پژوهش خود پیبردند که
احساس تعلق به مدرسه بر میزان موفقیت تحصیلی
دانشآموزان تأثیر گذار است اما در این بین برخی
متغیرها جهت تقویت این ارتباط وجود دارد .این مسأله
بازگوکننده این مهم است که احساس تعلق به مدرسه
در صورتی که برخی شرایط و ویژگیها وجود داشته
باشد سبب بهبود موفقیت تحصیلی دانشآموزان خواهد
شد .عبدالهی و نولتمیر )2016( 4در پژوهش خود
مشخص نمودند سرسختی تحصیلی از جمله مسائل
مهم است که سبب تسهیل نقش احساس تعلق به
مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان میگردد.
سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد
به درجاتی از آن برخوردارند و همچون سایر صفات
شخصیتی همواره در تغییر و تحول است .سرسختی
تحصیلی را به عنوان یک چارچوبی برای فهم اینکه
چگونه دانشآموزان میتوانند به چالشهای تحصیلی
واکنش نشان دهند ،تعریف کردهاند (قلینژاد.)2017 ،
سرسختی تحصیلی نقش مهم و اساسی در مسیر بهبود
موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارد .سرسختی
تحصیلی سبب میگردد تا برخی انگیزشهای مدنظر
جهت ارتقا عملکرد تحصیلی در میان دانشآموزان
افزایش یابد و همچنین تالشهای دانشآموزان جهت

دستیابی به این موفقیت گسترش یابد (زغیبی و
همکاران.)2014 ،
دستیابی به موفقیتهای تحصیلی هدف نهایی هر
دانش آموزی میباشد .در این بین برخی دانشآموزان
از جمله دانشآموزان ورزشکار به علت حضور در میادین
ورزشی ،نیاز مبرم و بیشتری جهت موفقیت تحصیلی
دارند .از طرفی بررسی متغیرهای درگیر با موفقیت
تحصیلی دانشآموزان ورزشکار سبب میگردد تا بتوان
برنامه ریزی مناسبی جهت ارتقاء و گسترش عملکرد
تحصیلی آنان را داشت .از طرفی خأل پژوهشها در
خصوص ارتباط برخی متغیرها با موفقیت تحصیلی در
میان دانشآموزان ورزشکار سبب گردیده است تا عمالً
مسیر موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکار و
غیرورزشکار ،شکل یکسانی داشته باشد .این در حالی
است که دانشآموزان ورزشکار به علت تأثیرات
محسوس محیط ورزش بر آنان از نظر جسمانی ،ذهنی،
روانی و حتی برخی مسائل شخصی متفاوت از
دانشآموزان غیرورزشکار باشند .سولیارد ،کوفمان،
فیترمانهریس ،پری و روس )2019( 5و همچنین
شانون 6و همکاران ( )2019در پژوهشهای خود
مشخص نمودند دانشآموزان وزشکار به علت
برخورداری از تفاوتهای عمیق از دانشآموزان
غیرورزشکار ،نیازمند پژوهشهای جامع و تخصصی
هستند .به نظر میرسد خأل پژوهشی موجود در این
حوزه سبب شده است تا عمالً ضرورت و دغدغهای در
خصوص بهبود موفقیت تحصیلی در میان دانشآموزان
ورزشکاران ایجاد نشود.
از طرفی پیبردن به نقش احساس تعلق به مدرسه و
سرسختی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی در
دانشآموزان ورزشکاران سبب میگردد تا برنامهریزی

1. Xie & Xiao
2. Won Wolters & Mueller
3. Burke
4. Abdollahi & Noltemeyer

5. Soulliard, Kauffman, FittermanHarris, Perry & Ross
6. Shannon
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مناسبی جهت بهبود موفقیت تحصیلی دانشآموزان
ورزشکار از سوی خود آنان ،والدین و دبیران انجام گیرد.
این مسأله سبب گردیده است تا پژوهش حاضر با هدف
ارتباط احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی در
دانشآموزان ورزشکاران با نقش میانجیگری
سرسختی تحصیلی سعی در پاسخگویی به این سوال
داشته باشد که آیا سرسختی تحصیلی نقش
میانجیگری بر ارتباط بین احساس تعلق به مدرسه و
موفقیت تحصیلی در دانشآموزان ورزشکاران دارد؟
برای پاسخ به سوال پژوهش حاضر از مدل پژوهش
عبدالهی و نولتمیر ( )2016استفاده شد .شکل شماره ،1
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مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .به نظر میرسد
پیبردن به نقش سرسختی تحصیلی دانشآموزان
ورزشکار در مسیر بهبود تأثیر احساس تعلق به مدرسه
و موفقیت تحصیلی دانشآموزان سبب میگردد تا
اهمیت متناسبسازی محیطهای ورزشی جهت ارتقاء
ویژگیهای دانشآموزان در خصوص سرسختی
تحصیلی را نمایان سازد .همچنین اثبات این مدل سبب
خواهد شد تا نقش ورزش در بهبود موفقیتهای
تحصیلی دانشآموزان تقویت شود و به عبارتی کمک
نماید تا خانوادهها با انگیزش و رغبت بیشتری ،فرزندان
خود را در محیطهای ورزشی قرار دهند.

شکل  -1مدل مفهومیپژوهش

روششناسی پژوهش
روش این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ
گردآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی بود.
جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانش
آموزان شرکتکننده در سی و ششمین دوره مسابقات
ورزشی دانشآموزان کشور در شهر قم بود .تعداد آنان
بر اساس گزارشهای حاصله  2000نفر بود .بر حسب

جدول حجم نمونۀ مورگان تعداد  322نفر به عنوان
نمونه پژوهش مشخص گردیدند .برای پخش و جمع-
آوری پرسشنامههای پژوهش ،محققان پس از کسب
مجوزهای الزم با حضور در مکان برگزاری این
مسابقات ،به پخش و جمعآوری پرسشنامههای
پژوهش پرداختند.
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ابزار

شيوه گرداوری دادهها

اطالعات فردی شرکتکنندهها با استفاده از یک فرم
محققساخته متشکل از دو سوال بسته پاسخ برای
تعیین سن و سابقه ورزشی گردآوری شد.
به منظور بررسی موفقیت تحصیلی از پرسشنامه
موفقیت تحصیلی ولز )2010( 1استفاده گردید .این
پرسشنامه دارای  39سوال است که سواالت آن 10
مؤلفه هارتهای آکادمیک عمومی ،کارآمدی مربی،
تصمیم گیری شغلی ،انگیزه خارجی برای آینده ،اعتماد،
تطابق شخصی ،خود -تنظیمی ،اجتماعی شدن ،انگیزه
درونی یا عالقه مندی و فقدان اضطراب را مورد
سنجش قرار میدهد .پاسخهای این مقیاس روی
پیوستار پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا 5
(کامالً موافقم) نمرهدهی میشود .میزان پایایی این
پرسشنامه میزان  0/87گزارش شد (ولز.)2010 ،
برای اندازهگیری احساس تعلق به مدرسه از پرسشنامه
گودینو )1993( 2استفاده شد .این پرسشنامه دارای 18
سوال است .پاسخهای این مقیاس روی پیوستار پنجم
درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا ( 5کامالً
موافقم) نمرهدهی میشود .میزان پایایی این پرسشنامه
 0/88گزارش گردیده بود (گودینو.)1993 ،
برای اندازهگیری سرسختی تحصیلی از پرسشنامه
بنیشک 3و همکاران ( )2005استفاده شد .این
پرسشنامه دارای  18سوال است .پاسخهای این مقیاس
روی پیوستار چهارم درجهای لیکرت از ( 1کامالً
مخالفم) تا ( 4کامالً موافقم) نمرهدهی میشود .میزان
پایایی این پرسشنامه  0/86گزارش گردیده بود
(بنیشک و همکاران.)2005 ،

پس از پخش و جمعآوری پرسشنامههای پژوهش،
تعداد  295پرسشنامه جمعآوری و مورد تحلیل قرار
گرفت .گردآوری اطالعات به صورت میدانی و با
استفاده از ابزار پرسشنامه بود.

1. Welles
2. Goodenow
3. Benishek
4. Average Variance Extracted

روش پردازش دادهها
به منظور بررسی این عوامل در بخش کمی از معادالت
ساختاری انجام گردید .از این رو ابتدا از آزمون
کلوموگراف اسمیرنف به بررسی وضعیت طبیعی بودن
توزیع دادههای پژوهش پرداخته شد .نتایج آزمون فوق
نشان داد سطح معناداری در تمامی عوامل پایین از
 0/05بود .این خود نشاندهندۀ غیرطبیعی بودن
دادههای پژوهش است و بدین منظور جهت تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش از آمار ناپارامتریک استفاده
گردید .الزم به توضیح است به منظور ارزیابی مدلهای
اندازهگیری با رویکرد واریانس محور از معیارها و
شاخصهای مختلفی استفاده میشود که بعضاً با
شاخصهای سایر بستههای آماری متفاوت است.
برازش مدل در اسمارت پی .ال .اس .در سه سطح
معیارهای ارزیابی مدلهای بیرونی ،معیارهای ارزیابی
ساختاری و معیارهای ارزیابی کلیت مدل بررسی می-
گردد .در معیارهای ارزیابی مدلهای بیرونی از دو
شاخص اعتبار شامل ”میانگین واریانس استخراج
شده“ 4و ”نسبت خصیصه متفاوت -خصیصه یکسان“5
و نیز اعتماد اندازهگیری شامل ”ضریب آلفای کرونباخ“6
و ”ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی“7بهره گرفته میشود.
سطوح قابلقبول برای میانگین واریانس استخراج شده
مقادیر بزرگتر از  ،0/5برای نسبت خصیصه متفاوت-
خصیصه یکسان مقادیر کوچیکتر از  ،1برای ضریب

5. Hetrotrait-Monorait Ratio
6. Cronbach's Alpha
7. Composite Reliability
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آلفای کرونباخ مقادیر بزرگتر از  0/7و برای ضریب
قابلیت اعتماد ترکیبی مقادیر بزرگتر از  0/7است.
معیارهای ارزیابی ساختاری شامل دو شاخص ضریب
رگرسیون و ضریب تعیین هستند که ضریب رگرسیون
میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است که دامنۀ
آن بین  -1تا  1بوده و مقدار آزمون معناداری آن در
سطح اطمینان  95درصد باید بزرگتر از مقدار بحرانی
 1/96باشد .ضریب تعیین معیار اساسی ارزیابی
متغیرهای مکنون درونزای مدل مسیر ،است که بیان-
گر درصد تغییرات تبیین شده متغیر وابسته براساس
متغیر مستقل است.هایر و همکاران ( )2017مقادیر
 0/5 ،0/25و  0/75از ضریب تعیین را به ترتیب،
ضعیف ،متوسط و قابل توجه توصیف کردند .در ارزیابی
کلیت مدل از معیار ”ریشه دوم میانگین مربعات
باقیمانده استانداردشده“1استفاده میشود که مشخص
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میکند تا چه اندازه دادههای تجربی با مدل نظری
پژوهش برازش دارد .این ضریب بین صفر تا  1تغییر
میکند و دامنۀ قابل قبول برای این شاخص مقادیر
کوچکتر از  0/08است .در پژوهش حاضر از معیارهای
فوقالذکر برای تحلیلها بهره گرفته شد.

یافتهها
میانگین سنی نمونههای پژوهش  16/4سال بودند.
همچنین میانگین سابقه ورزشی نمونههای پژوهش
 10/9سال بود .در جهت بررسی و ارزیابی مدل
پژوهش ،از آزمون معادالت ساختاری استفاده گردید.
شکل شماره  1و  2مدل ساختاری و اندازهگیری مربوط
به عوامل را به نمایش گذاشته است.

شکل  -1مدل اندازهگیری متغیرهای پژوهش

1. Standardized Root Mean Square
Residual
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شکل  -2ضرايب معناداری تی متغيرهای پژوهش

جدول  -1ميزان آماره تی و تأثير متغيرهای پژوهش
روابط
احساس تعلق به مدرسه بر موفقیت تحصیلی
احساس تعلق به مدرسه بر سرسختی تحصیلی
سرسختی تحصیلی بر موفقیت تحصیلی

نتایج پژوهش نشان داد احساس تعلق به مدرسه
بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکاران تأثیر
معناداری ندارد .این در حالی بود که احساس تعلق
به مدرسه بر سرسختی تحصیلی دانشآموزان
ورزشکاران تأثیر معناداری به میزان  0/890داشت.
همچنین سرسختی تحصیلی تأثیر معناداری بر
میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکار به
میزان  0/830دارد .با توجه به عدم تأثیر احساس
تعلق به مدرسه بر موفقیت تحصیلی و از طرفی

تی
0/730
80/576
9/250

تأثير
0/061
0/890
0/830

وضعيت
رد
تایید
تایید

وجود تأثیر معنادار احساس تعلق به مدرسه بر
سرسختی تحصیلی و همچنین تأثیر سرسختی
تحصیلی بر موفقیت تحصیلی میتوان چنین اعالم
داشت که سرسختی تحصیلی نقش میانجیگری
میان احساس تعلق به مدرسه و موفقیت تحصیلی
دانشآموزان ورزشکاران را دارا است .به منظور
برازش مدل از معیارهای مختلفی از جمله پایایی
ترکیبی ،روایی همگرا و روایی واگرا ،شاخص خوب
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بودن نیکویی 1،شاخص افزونگی 2و شاخص
استون-گیسر 3مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
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جدول شماره  ،2برخی شاخصهای منتخب در
جهت برازش مدل را به نمایش گذاشته است.

جدول  -2شاخصهای برازش مدل پژوهش
متغيرها
شاخصهای برازش
پایایی ترکیبی
روایی همگرا
ضریب تعیین
خوب بودن نیکویی

موفقيت تحصيلی

سرسختی تحصيلی

0/521
0/529
0/784
0/621

0/417
0/574
0/792
0/598

مطابق با شاخصهای منتخب گزارش شده و سایر
شاخصها از جمله روایی واگرا با روش فورنل و الرکر،
مشخص گردید مدل پژوهش حاضر از برازش مناسبی
برخوردار است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان داد احساس تعلق به مدرسه
سبب بهبود موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکاران
نمیگردد .احساس تعلق به مدرسه اگرچه نقش
مهمیدر برخی ابعاد تحصیلی دانشآموزان دارد اما در
میان دانشآموزان ورزشکار نتوانسته سبب بهبود
موفقیت تحصیلی آنان گردد .این مسأله نشاندهنده
این مهم بود که احساس تعلق به مدرسه دارای ویژگی-
های انگیزشی مناسب در میان دانشآموزان ورزشکار
جهت بهبود موفقیت تحصیلی آنان نیست .این در حالی
است که پژوهشهای مختلفی اشاره داشتند که
احساس تعلق به مدرسه سبب بهبود موفقیت تحصیلی
دانشآموزان میگردد .ما ( )2003اشاره داشت که
احساس تعلق به مدرسه سبب بهبود دستیابی به اهداف

1. Welles
2. Redundancy

احساس تعلق به
مدرسه
0/628
0/652
0/639

آموزشی میگردد .سانچز ،کولون و اسپارزا ( )2005در
پژوهش خود اشاره داشتند احساس تعلق به مدرسه
تنظیم برخی رفتارهای نوجوانان میگردد .هاتچل و
مارکس ( )2018و همچنین ناپولی ،مارسگلیا و کولیس
( )2003نیز مشخص نمودند با بهبود احساس تعلق به
مدرسه در میان دانشآموزان میتوان بسیاری از
رفتارهای منفی از جمله مصرف دارو ،در میان آنان را
کنترل نماید .ژی و ژیائو ( )2018نیز مشخص نمودند
احساس تعلق به مدرسه سبب کاهش میزان فرسودگی
تحصیلی میگردد .با این توجه میتوان چنین اعالم
داشت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای ما
( ،)2003سانچز ،کولون و اسپارزا ( ،)2005هاتچل و
مارکس ( ،)2018ناپولی ،مارسگلیا و کولیس ( )2003و
ژی و ژیائو ( )2018ناهمخوان است .به نظر میرسد
دانشآموزان ورزشکاران به علت وجود مشغلههای
ورزشی زیاد ،نیازمند نیروهای انگیزشی و پشتکار
مناسب جهت بهبود موفقیت تحصیلی هستند .این
مسأله سبب گردیده است تا احساس تعلق به مدرسه
نتواند به تنهایی سبب بهبود موفقیت تحصیلی آنان
گردد و در این بین برخی مسائل از جمله سرسختی
3. Q2
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تحصیلی نقش موثری را ایفا نماید .این مسأله
بازگوکننده این مهم است که دانشآموزان ورزشکاران
نیازمند برخورداری از برخی شرایط انگیزشی و حمایتی
جهت جذب در فعالیتهای مدرسه میباشند (سولیارد و
همکاران .)2019 ،این مسأله نشان میدهد عدم توجه
به برخی شرایط جوی و انگیزشی دانشآموزان
ورزشکار ،سبب میگردد تا آنان در فعالیتهای مدرسه
به صورت مناسب و استاندارد جذب نگردند.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد احساس تعلق به مدرسه
سبب بهبود سرسختی تحصیلی دانشآموزان
ورزشکاران میشود .احساس تعلق به مدرسه در صورتی
که در میان دانشآموزان ایجاد گردد سبب میگردد تا
آنان جذب در فعالیتهای مدرسه گردند و این مسأله
منجر به بهبود سرسختی تحصیلی آنان میگردد.
عبدالهی و نولتمیر ( )2016در پژوهش خود مشخص
نمودند احساس تعلق به مدرسه سبب بهبود سرسختی
تحصیلی دانشآموزان میگردد .به نظر میرسد که
احساس تعلق به مدرسه سبب میگردد تا دانشآموزان
ورزشکار به صورت مناسبی جذب محیط مدرسه گردند
و در کنار انجام تمرینات و مسابقات خود با انگیزش
بیشتری در محیطهای مربوط به مدرسه حضور یابند.
در نتیجه احساس تعلق به مدرسه سبب گردد تا
دانشآموزان ورزشکار از سطح مطلوبتری از سرسختی
تحصیلی برخوردار باشند .در جهت سرسختی تحصیلی
در میان افراد نیاز به وجود انگیزش کافی جهت تحصیل
و حضور در مدرسه است که در این بین احساس تعلق
به مدرسه توانسته است تا ضمن ایجاد بستر مناسب
برای توسعه سرسختی تحصیلی به ارتقا آن در میان
دانشآموزان ورزشکار منجر گردد .از طرفی عبدالهی و
نولتمیر ( )2016مشخص نمودند سرسختی تحصیلی
نیازمند برخورداری از شرایط انگیزشی مناسب است که
در این بین ،احساس تعلق به مدرسه به واسطه ایجاد
این شرایط انگیزشی سبب بهبود سرسختی تحصیلی
دانشآموزان میگردد.

سرسختی تحصیلی از جمله مسائل مهمی است که
سبب تسهیل نقش احساس تعلق به مدرسه بر موفقیت
تحصیلی دانشآموزان میگردد .عبدالهی و نولتمیر
( )2016در پژوهش خود مشخص نمودند که سرسختی
تحصیلی نقش میانجیگری بر تسهیل نقش احساس
تعلق به مدرسه بر موفقیت تحصیلی دانشآموزان دارد.
با این توجه میتوان چنین اعالم داشت که نتایج
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای عبدالهی و نولتمیر
( )2016همخوان است .به نظر میرسد سرسختی
تحصیلی به عنوان یک متغیر مهم سبب میگردد تا
برخی جنبههای شخصیتی افراد را تحت شعاع قرار دهد
و آنان را جهت حضور و تالش در مدرسه ترغیب نماید.
به عبارتی احساس تعلق به مدرسه تنها سبب بهبود
حضور و کیفیت حضور دانشآموزان در مدارس میگردد
و در تکمیل آن سرسختی تحصیلی سبب میگردد تا
دانشآموزان ورزشکار در زمانهای مواجه با مشکالت
به صورت مناسبی مشکالت خود را رفع و شرایط را
جهت موفقیت تحصیلی هموار نمایند .به عبارتی
دانشآموزان ورزشکار به علت حضور در مسابقات و
میادین ورزشی و همچنین با توجه به برد و باختهای
احتمالی آنان و همچنین برخی مشکالت مالی و
جسمانی موجود در ورش ،انگیزش زیادی جهت حضور
در مدارس نداشته باشند .در این بین سرسختی
تحصیلی با ایجاد انگیزش برای دانشآموزان سبب
میگردد تا آنان مشکالت موجود را به صورت
مناسبتری رفع نمایند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میگردد تا با
آموزش به دانشآموزان ورزشکار در جهت مدیریت و
کنترل مشکالت جهت رفع چالشهای تحصیلی ضمن
بهبود سرسختی تحصیلی دانش آموزان ،سبب افزایش
میزان موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکار گردد.
همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد
میگردد تا با برگزاری کالسهای مشاورهای برای
ورزشکاران به بیان اهمیت و ضرورت حضور آنان در
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سبب میگردد تا دانشآموزان ورزشکار از بستر مناسبی
 این مسأله.جهت ارتقا موفقیت تحصیلی برخوردار باشند
نشان میدهد سرسختی تحصیلی به عنوان یک مهم
میبایستی در مدارس و به خصوص در میان
 وجود.دانشآموزان ورزشکار مورد توجه قرار گیرد
مشکالت عمدۀ دانشآموزان ورزشکار سبب گردیده تا
سرسختی تحصیلی از نقش مهمی در مسیر بهبود
.موفقیت تحصیلی دانشآموزان برخوردار باشد

محیطهای مدرسه پرداخت تا بدین وسیله ضمن بهبود
 سبب افزایش میزان،سرسختی تحصیلی دانش آموزان
.موفقیت تحصیلی دانشآموزان ورزشکار گردد
-با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه
گیری کرد مسیر موفقیت تحصیلی در میان
دانشآموزان ورزشکار نیازمند برخورداری از احساس
 اثرات.تعلق به مدرسه و سرسختی تحصیلی آنان دارد
تعاملی احساس تعلق به مدرسه و سرسختی تحصیلی
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Abstract
The purpose of this study was to determine the Relationship between the feeling of
belonging to the school and the academic achievement of athlete students with the
role of mediocrity of academic excellence. The method research was applied and
descriptive-correlational. The statistical population of the study was all students who
participated in the thirty sixth student national sport competitions in the city of Qom.
Data was gathered by field and using a questionnaire. The results showed that the
feeling of belonging to the school does not improve the academic achievement of
athletic students. The results showed that academic stiffness has a mediating role
between the feeling of belonging to the school and the academic achievement of
athletes' students. Regarding the results, it was found that academic achievement of
athlete students' needs to improve academic excellence. Therefore, fitting the students'
sport environment to improve their academic hardiness can facilitate academic
achievement.
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