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 چکیده 

بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام عاد آن و هوش در پیشبنقش ثبات قدم و ا تعیین هدف پژوهش با این هدف:

 شد.

 دورهدانشجویان سال دوم به بعد نفر از  0055پژوهش این آماری  بستگی بود. جامعهپژوهش از نوع هم روش :روش

 973تعداد  ایچندمرحله ایخوشه گیریمونهن بودند که با روشهمدان  نایس یبوعلدانشگاه سایت مرکزی کارشناسی 

( و مقیاس سه هوش نابسته به 0557داکورث ) ثبات قدم سؤالی 20پرسشنامه  :عنوان نمونه انتخاب شد. ابزارنفر به

 698/5در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  قدم ثبات ( بودند. پایایی پرسشنامه2395فرهنگ کتل )

 محاسبه گردید.

را تحصیلی  تغییر در پیشرفت %08توانند به میزان نشان داد که ثبات قدم و هوش هردو باهم مینتایج  ها:یافته

بات قدم ث ابعاد بینیبینی پیشرفت تحصیلی را دارد. قدرت پیشتوان پیش %26و هوش  %99بینی کنند. ثبات قدم پیش

با پیشرفت  92/5و هوش  96/5ثبات قدم به میزان . %09و پشتکار در تالش  %90در عالقه به این شرح بود: ثبات 

و پشتکار در  99/5در عالقه فت تحصیلی به این شرح بود: ثبات بات قدم با پیشرث ابعادهمبستگی تحصیلی رابطه دارد. 

 .93/5تالش 

شود که ثبات قدم عامل فردی مؤثرتری نسبت هوش در پیشرفت تحصیلی از این پژوهش نتیجه گرفته می گیری:نتیجه

توجه بیشتر مسئوالن آموزشی را به ثبات قدم  نیاز به انداز آموزشی جدید ضرورتعنوان چشمتواند بهاست که این می

 یادگیرندگان نشان دهد.

 

 ثبات قدم، ثبات در عالقه، پشتکار، هوش، پیشرفت تحصیلی. :هادواژهیکل
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 مقدمه. 1

 ای خیتار، یمیش مانند یعلم مطالعات ژهیو حوزه کی در فرد ییتوانا و دانش به یلیتحص شرفتیپ

 به و مطالعه یبرا رندهیادگی ییتوانا یلیتحص شرفتیپ. (0550، ینیکرس) شودیم گفته اتیادب

 است امتحان طیو شرا یشفاه، یکتب صورتبه خود دانش لیتبد ییتوانا و قیحقا یادآوردن
 ییدانشجو تجربه تیفیک و دانشجو یآمادگ زانیم تیاهم یرو و (0529، 2اکوتو و جو، ی)کپلوو

عاطفی و ، پیشرفت تحصیلی مربوط به رشد شناختی. (0520، 0)گورمسا و مولتا کندیم تأکید

داف و موضوعات مشخص ـبروی اه مؤثرو با فراگیری اصول و توانایی عمل کردن  استاجتماعی 

هایی است که افراد را قادر کسب دانش و مهارت کنندهتضمین مفهوم نیا. (2963، )عرفانی شودمی

چیزی که خود ، ندخود را افزایش دهند و کیفیت زندگی خود را بهبود بخش وریبهرهسازد تا می

، چودری، کند )فاروقرشد اقتصادی کشور را تقویت میشده و  افزایش منابع جدید درآمدمنجر به 

نقش مهمی در توسعه سرمایه انسانی و زندگی  پیشرفت تحصیلی، عالوهبه (0522، 9برهانو، شفیق

برد و موجب ارتقا پایگاه استاندارد آموزشی آن کشور را باال می چراکه. (0550، 9)لویس و باتل دارد

 تربیتوتعلیم اخیر متخصصان هایسالطی . (2963، شود )عرفانیشغلی و اقتصادی می، اجتماعی

 عنوانبهاین مفهوم ، روازاین. اندکردهتوجه  ازپیشبیشپیشرفت تحصیلی  بر به مطالعه عوامل مؤثر

متغیری ارزشمند بخش مهمی از ادبیات مربوط به یادگیری و عملکرد تحصیلی یادگیرندگان را به 

 .(2939، طلب و فوالدچنگ یاز قنبرنقل ، 2939 یصمد) داده است خود اختصاص

 یادهیپد انیدانشجو یعملکرد علم. رددا یبستگ ریمتغ نیچندبه  انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ    

 شرفتیپ نیبنابرا؛ در ارتباط است شناختیجامعهو  شناختیروان، یاست که با عوامل آموزش

و  یکپلوو) داد شیافزا رهایمتغ نیا از کی هر کاریدست و ییشناسا قیتوان از طریرا م یلیتحص

در موفقیت تحصیلی  هاآنهای فردی های شخصی یادگیرندگان و تفاوتویژگی. (0529، همکاران

، تحصیلی در عملکردها این ویژگی مؤثرتریناز  یکیو. (0522، )فاروق و همکاران نقش مهمی دارد

 .(0556، 0هیل، میرسون، گردد )ویلیامزبه تفاوت در سطح هوش یادگیرندگان بازمی

تقسیم  الـزء مکمل متبلور و سیـکتل هوش را به دو ج وش وجود داردـتعاریف بسیاری از ه    

هوش سیال توانایی . و برآمده از محیط و یادگیری است هر فردهوش متبلور تمامیت دانش . کندمی

و یک توانایی کلی درک روابط  دهدمیو وابسته به وراثت را نشان  هاپدیدهرابطه بین  کارادبالقوه 

 .(2968، است که به ارتباطات عصبی کرتکس مغز مربوط است )گنجی

                                                           
1. Kpolovie, Joe, Okoto 

2. Gurmesa, Muleta 

3. Farooq, Chaudhry, Shafiq, Berhanu 

4. Battle & Lewis 

5. Williams, Myerson, Hale 
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، 2)گوستافون شدگوی اصلی موفقیت در نظر گرفته میپیش عنوانبهمتغیر هوش ، هاسالبرای     

چرا برخی افراد ، را مطرح کرده است که باوجود هوش برابر سؤالداکورث این  اخیراًاما ، (0559

یک قرن  . (0557، 0متوس و کلی، پترسون، )داکورث دستاوردهای بیشتری نسبت به بقیه دارند

( اشاره کردند که عملکرد در مدرسه عوامل دیگری عالوه بر هوش را 2328) 9و سیمون بینه، پیش

 ایچستد، )داکورث و زندگی نیست در تحصیلشود و هوش تنها مهارت الزم برای موفقیت شامل می

از هوش در  بیان کردند چیزی بیش (2397) 0اولدن و بایلی، طور که ترمنهمان(. 0520، 9آنگارو 

 .(0529، 8تافنقل از دارد )های زندگی نقش موفقیتبینی پیش

های غیرشناختی بیشتر از هوش برای موفقیت اند که تواناییطیف وسیعی از مطالعات نشان داده    

هوشمندانه کلی  هایمهارتو این عوامل وابسته به توانایی و  (0529، 7)کروس و آرزینا اهمیت دارد

 .(2930، )محققی و قاسمی نیستند، یا اختصاصی که در یادگیری نقش دارند

، 6انگیزش ها شاملها و استراتژینگرش، هامهارت، ای از رفتارهاعوامل غیرشناختی مجموعه    

 ؛0529، 22ک و کییزریرود، فارینگتون، اوکا )ناگا هستند 25ثبات قدمو  3خودکنترلی، خودکارآمدی

ظرفیت فردی برای تالش در جهت اهداف بلندمدت و  عنوانبه غیرشناختیعوامل . (0529، گارسیا

ضروری ، گسترده در مسیر تحصیلی و زندگی هایچالشو استقامت در مواجهه با موانع و  سطح باال

 .(0529، 20روزیر و یارنال، هورنیسیف، دیبرگر، )شچمن هستند

 سه به که دارند قرار ژهیو اهداف به یابیدست یراستا در انسان یرفتارها از یادیز بخش واقع در    

 در شتریب مهارت ای دانش کسب یآرزو فرد آن در که تسلط؛ اهداف. 2: دهندمی نشان را خود شکل

 گرانید چشم به تا کندیم تالش فرد آن در که عملکرد؛ شیگرا اهداف. 0. دارد را تازه هایمهارت

و  دیایبد ن گرانیکه به نظر د خواهدمیفرد  این صورتدر  که عملکرد؛ اجتناب اهداف. 9. دیایب خوب

، شوندمی دهیاهداف عملکرد نام عنوانبهکه  یانیدو هدف پا نیا. نکند افتیدر یستیقضاوت ناشا

 عملکردش که است نیا نگران فرد آن در که دارند خود همراه را یاجتماع سهیمقاعنصر  کیاغلب 

 .(233: 0553، 29)ارمرود شودمی یابیارز چگونه گرانید با سهیمقا در

                                                           
1. Gottfredson 

2. Duckworth, Peterson, Matthews & Kelly 

3. Binet& Simon 

4. Duckwort, Eichstaedt, Ungar 

5. Terman, Oden, Bayley 

6. toagh 

7. Cross & Arizona 

8. motivation 

9. self-control 

10. grit 

11. Nagaoka, Farrington, Roderick & Keyes 

12. Shechtman, Deberger, Hornsife, Rosier & Yarnall 

13. Ormrod 
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این ، بر اهداف دارند شناختیغیرکه عوامل  تأثیریدر کنار ، تر گفته شدکه پیش گونههمان    

و از آن میان ثبات قدم نقش بسیار  گذارندعوامل بر میزان مقاومت در برابر شکست نیز اثر می

شناختی مهم که در بین همه که یک عامل غیر کندمیداکورث استدالل . اساسی در این زمینه دارد

در  حاصل تحقیقات آنجال داکوورث دمـثبات قنظریه . است ثبات قدم، راد موفق وجود داردـاف

)داکورث و  هاستآنبر موفقیت  مؤثرهای افراد موفق و عوامل های مختلف پیرامون ویژگینمونه

پایداری و شکیبایی در راه  عنوانبه( ثبات قدم را 0557داکورث و همکاران ). (0557، همکاران

 هااز نظر آنان ثبات قدم شامل کار شدید روی چالش. انددرازمدت تعریف کرده هایهدفرسیدن به 

 .هاستوبلندیپستیها و شکست باوجود، هاسالو نگهداشت تالش و عالقه در طول 

است که موجب ایجاد پشتکار برای پیگیری عالیق و کار و تالش  خودتنظیمینوعی  ثبات قدم    

، هاناامیدی، رغم وجود مشکالتو فرد علی شودمیداف بلندمدت ـمداوم برای دستیابی به اه

ها را با موفقیت موانع و چالش، با حفظ پشتکار و توجه به هدف، ها در طول مسیرو تغییر هاشکست

، ؛ داکورث و سلیگمن0529، 2شومن و بیل، داکورث ؛0520، )داکورث و کویین گذاردمیپشت سر 

چالش و دشواری . (0528، 0دوسانج و وونگ، چونگ، دوتیز، ؛ گورو0520، ؛ داکورث و آلرد0550

در مواقع دشوار  قدمثابتچون افراد ، است ثبات قدمشرط الزم برای تمایز میان داشتن یا نداشتن 

قدم در مواجهه با داکورث مدل کلی ثبات. (0557، شوند )داکورث و همکارانتسلیم نمی سادگیبه

راهبردها و درنظرگرفتن ، هاند: مرحله اول تعریف کامل فعالیتدامرحله می 9چالش را شامل 

های عملی برای تدوین طرح، مرحله دوم تنظیم اهداف. مشکالت و نقاط مبهم یک تکلیف است

، مدیریت زمان، مرحله سوم اجرای طرح. هاستاهداف و راهبردهایی در برخورد با چالشرسیدن به 

و مرحله  است شدهتعییننظارت بر پیشروی بر اساس معیاری که ، جستجو برای اطالعات جدید

 .(0529، همکاران و هاست )شچمنچهارم ارائه طرح

میزان  دهندهنشانبعد اول . پایداری در عالقهپشتکار در تالش و ، است ثبات قدم دارای دو بعد    

 ،است شدهانجامباید  چهآن ازه اندازه است و با این معیار که چ شدهتعیینتالش در جهت اهداف 

، سیلوا) ای از اهداف مهم استتمرکز و تعهد به مجموعه دهندهنشانبعد دوم . شودمی گیریاندازه

 .(0529، 9کاری و بتی، ادینگتون

فرد به واقعیت  رؤیاهایمثل یک نردبان برای موفقیت و تبدیل ، رغم هوش فردیثبات قدم علی    

برای اهداف بلندمدت و  باپشتکار که و یک ویژگی شخصیتی است( 0529، 9)ایوسویکو براکت است

 تاف، (0520) 0شررا و گوستافون در همین راستا. دستاوردهای زندگی همراه است بینیپیش

                                                           
1. Shulman & Beal 

2. Guerrero, Dudovitz, Chung, Dosanjh & Wong 

3. Silvia, Eddington, Kari, Beaty 

4. Ivcevic & Bracket 

5. Scherera & Gustafsson 
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های خود اهمیت عوامل ( در پژوهش0529) 0استرای هورن( و 0520) 2کیلونن، (0529)

 .را در عملکرد باال نشان دادند ثبات قدمهمچون  غیرشناختی

و ( 0529داکورث و همکاران ) ،(0520) 9وینکر و اسکریس، داکورث، (0520) 9واگنر و روچ    

یک نقطه قوت  عنوانبه و پشتکار قدمثبات در پژوهش خود نشان دادند که ( 0529استرای هورن )

، تامسو، سوزوکی عالوهبه .شودشخصیتی به رفتارهای کالسی مثبت و افزایش دستاوردها منجر می

( 0529) 6( هین و بکی0529) 7( داکورث و گروس0520) 8کرافت ( داکورث و0520) 0آساهی

 هایپژوهشنتایج . ارتباط مثبت داردهای تحصیلی با معدل باال و دستاورد ثبات قدمنشان دادند که 

نشان داد که  (0557) و همکاران و داکورث (0522) 3برستون و اریکسون، تسوکایاما، کربی، داکورث

 ثبات قدمو اند بر پیشرفت تحصیلی باهم متفاوت تأثیربه جهت میزان تالش و استعداد )هوش( 

 .است التحصیلیفارغعملکرد و ، بینی نتایج دستاوردهابرای پیشمتغیر معتبری 

یک  هایضرورتبررسی متغیرهایی که با پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد از     

به شناخت ، تحصیلی بر عملکردزیرا کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار ، سیستم آموزشی است

. (2930، جاودان، ابراهیمی، سماوینقل از  به 2930، قنبری) انجامدمیبهتر متغیرهای مؤثر 

 در برابر و نیست تغییرقابلهوش عاملی ثابت برای رسیدن به موفقیت است و  ازآنجاکههمچنین 

بهبود و  تغییرقابل، ثبات قدم از طریق آموزش ازجمله شدهبیانشناختی های مثبت و غیرویژگی

 مسئوالنبوده و دانشجویان و  بااهمیتو  کاربردی، پژوهش روی این عواملانجام  بنابراین، هستند

 .رساندمیهدف به تر خاطری آسودهآموزشی را با 

نگر مثبت یروانشناس کردیرو در نوظهور سازه کیمفهوم ثبات قدم  نکهیبا توجه به ا، روازاین    

 شرفتیدر پ ثبات قدمنقش  یبررس باهدفپژوهش  نیا ،ندارد یطوالن چندان نهیشیپ که است

توان  ثبات قدم ایآ که پرسش نیا بهشد تا ضمن پاسخ  تالشو  شدانجام  انیدانشجو یلیتحص

 ریمتغ با سهیمقا در یلیتحص شرفتیپ بر آن را تأثیر، ددار را انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ بینیپیش

 . دهد قرار موردبررسی هوش
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 روش پژوهش. 2

. است آن توصیفی از نوع همبستگی روش بوده و پژوهش حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی

 شدهگرفته در نظربین و هوش متغیر پیش ثبات قدم، در این پژوهش پیشرفت تحصیلی متغیر مالک

 . است

 گیرینمونهنمونه و روش ، جامعه آماری. 2-1

 یناس یبوعلبعد دانشگاه  سوم بهجامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ترم 

دادند که تعداد این های اقماری( تشکیل میهمدان )سایت مرکزی بدون احتساب دانشکده

این دانشجویان از ترم سوم به بعد . بودنفر  0055دانشجویان براساس گزارش اداره آموزش حدود 

معیاری برای پیشرفت تحصیلی  دو ترماز یا بیشتر  ترمدو  حداقل معدل انتخاب شدند که میانگین

نفر بود که به علت احتمال افت  982اساس جدول مورگان ی این پژوهش برنمونه آمار. باشد

در و انتخاب شدند  ایچندمرحله ایخوشه گیرینمونهبا استفاده از روش ، افزایش %25آزمودنی با 

 0دانشکده  6که ابتدا از بین  این صورتبه . نفر صورت گرفت 973وی ر نهایت تحلیل پژوهش بر

تصادفی  طوربهفنی و مهندسی و هنر و معماری( ، شیمی، ادبیات، اقتصاد و علوم اجتماعی) دانشکده

شش و ، کالس از میان کالس ترم چهار 9 شدهانتخابهای سپس از هرکدام از دانشکده شدهانتخاب

مالک . تصادفی انتخاب شدند طوربهنفر(  00 هر کالسمتوسط  طوربهکالس و  2هرکدام )هشت 

کارشناسی بودن و دوره ، یناس یبوعلورود افراد به پژوهش دانشجو بودن در سایت مرکزی دانشگاه 

 . بودترم سوم و باالتر 

 ابزار پژوهش. 2-2

. است شدهساخته( 0557توسط آنجال داکورث ) سؤالی 20این پرسشنامه : ثبات قدمپرسشنامه  -1

 0، 9، 0، 7، 6، 22 سؤاالت. استثبات در عالقه و پشتکار در تالش  دو بعداین پرسشنامه دارای 

. استمربوط به بعد پشتکار در تالش  2، 9، 8، 3، 25، 20 سؤاالتمربوط به بعد ثبات در عالقه و 

، 8، 3، 25، 20سؤاالت . است شدهبندیدرجه اینمره 0با روش لیکرت  این پرسشنامه گذارینمره

خیلی ، 9نمره گاهی شبیه است ، 9خیلی شبیه است نمره ، 0شبیه است نمره  کامالً صورتبه 2، 9

 22، 6، 7، 0، 9، 0 سؤاالت ؛ وشودمی گذارینمره 2شبیه نیست نمره  اصالًو  0نمره شبیه نیست 

خیلی شبیه ، 9نمره گاهی شبیه است ، 0خیلی شبیه است نمره ، 2شبیه است نمره  کامالً صورتبه

 20از  این پرسشنامه کلی دامنه نمره شودمی گذارینمره 0شبیه نیست نمره  صالًاو  9نمره نیست 

پایایی این . گزارش کرده است 60/5داکورث و همکارانش ضریب آلفای کرونباخ آن را . است 85تا 

و به تفکیک ابعاد ثبات در  698/5پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 .محاسبه گردید 659/5و پشتکار در تالش  629/5عالقه 

توسط  2395نابسته به فرهنگ کتل در سال  آزمون :پرسشنامه هوش نابسته به فرهنگ کتل -2

این . دارد Bو  A موازی دو فرممقیاس  که هر استو دارای سه مقیاس  است شدهتهیهکتل . بی. آر
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است و هدف آن درک روابط  غیرکالمییک آزمون ، شودفردی یا گروهی اجرا می صورتبهآزمون 

-برای اندازه Bو  Aکه در دو فرم است  شدهاستفاده 9در این پژوهش از مقیاس . اشکال و ارقام است

)بویل، استانکو، مارتین، پتدریدز، آیزنک  دانشجویان کاربرد دارد سال به باال و 29افراد  گیری هوش

محاسبه گردیده  76/5پرسشنامه در ایران با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی این . (0528، 2و اورتت

 .(2932، )رحمانی و هومن. است

 .گرفته شد در نظرمعدل دانشجویان نیز معیار پیشرفت تحصیلی     

 هاداده وتحلیلتجزیهروش . 2-3

 شد وهای مرکزی و پراکندگی استفاده دست آوردن شاخصدر این پژوهش از آمار توصیفی برای به

ای و تحلیل همبستگی تک نمونه tآزمون پارامتریک ، در قسمت آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون

 SPSSآماری  افزارنرمنیز از  شدهاستخراجهای داده وتحلیلتجزیهبرای . پیرسون سود برده شده است

 .استگردیده  برداریبهره 00ویرایش 

معدل  دانشجویاناز  %9/09، از دانشجویان معدل کل پایین %6/3، 2های جدول اساس دادهبر    

بوده و  66/20میانگین معدل کل دانشجویان . معدل کل باال داشتند هاآناز  %3/90کل متوسط و 

میزان انحراف معیار معدل کل دانشجویان است.  20اند که معدل کل آنان بیشترین آنان عنوان کرده

 .نمره است 626/2 پژوهش مورد

میانگین بعد پشتکار در تالش در است. و ابعاد آن بیشتر از نقطه برش آنان  ثبات قدممیانگین     

 .نزد دانشجویان بیشتر از میانگین ثبات در عالقه است

 ثبات قدمدارای  %6/03متوسط بوده  قدمثبات دارای  %0/88اکثر دانشجویان با درصد فراوانی     

بیشترین میانگین مربوط  ثبات قدمدر بین ابعاد . ن برخوردار هستندییثبات قدم پانیز از  %9باال و 

مربوط به گروه باال و در پشتکار ، کمترین فراوانی در ثبات در عالقه کهدرحالیبه گروه متوسط بوده 

 .مربوط به گروه پائین است، در تالش

دارای بهره هوشی  %3/92متوسط  دارای بهره هوشی %6/07اکثر دانشجویان با درصد فراوانی     

و  06/256 موردمطالعهمیانگین بهره هوشی نمونه . دارای بهره هوشی باال هستند %9/25ین و یپا

 .نمره است 9/25، انحراف معیار بهره هوشیاست.  229بیشترین فراوانی بهره هوشی 

                                                           
1. Boyle, Stankov, Martin, Petrides, Eysenck & Ortet  
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 ی پژوهشهایافته. 3
 

 و ابعاد آن ثبات قدم، هوش، های آماری معدلتوزیع فراوانی و شاخص: 1جدول 

 نقطه

 برش
 

 انحراف

اریمع  
نیانگیم    مجموع  

درصد 

 باال
 

درصد 

 متوسط
 

درصد 

نییپا  
  مجموع 

 یفراوان

 باال
 

 یفراوان

 متوسط
 

 یفراوان

نیپائ  
  

20  626/2   66/20   

255 

 6/90   9/09   6/3   

973 

 معدل کل  97  058  298 

255  9/25   06/256    9/25   6/07   3/92  هوش  202  023  93   

98  7/6   93   6/03   0/88  ثبات قدم  20  002  229   9  

26  08/0   3/26    6/23   0/07   7/00    70  026  68  
ثبات در 

 عالقه

26  670/9   96/05    7/07   3/03   9/20    250  007  97  
ر پشتکار د

 تالش
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پیشرفت تحصیلی دانشجویان را دارند؟  بینیپیشتوان  آیا هوش و ثبات قدم پرسش اول پژوهش:

به روش  2چندگانه از تحلیل رگرسیون بررسی پرسش جهت به چه میزان است؟ تأثیرگذاریاین 

 بینپیشهمبستگی متغیر مالک و  -2 آزمون رگرسیون: هایفرضپیش، گرددمیاستفاده  0همزمان

بین متغیر  -0. آورده شده است 0همبستگی پیرسون سنجیده شده و نتایج در جدول  با آزمون

 تبیین -9مانده استاندارد رگرسیون نرمال بود باقی -9. بین رابطه خطی وجود داردمالک و پیش

با آزمون دوربین واتسون سنجش و استقالل بین خطاها  شدهتنظیم Rمدل با استفاده از مجذور 

 .آمده است 0شده و نتایج آن در جدول 
 

 : تبیین مدل رگرسیون و استقالل بین خطاها در پرسش اول پژوهش2جدول 

واتسون دوربین  R  Rمجذور   شدهتنظیم Rمجذور   

998/2   089/5   870/5   270/5  

 

 %08حدود  کهطوریبه، است 089/5برابر  شدهتنظیم Rگردد که مجذور مشاهده می 0در جدول     

لذا با . است و هوش ثبات قدمتغییر در متغیر پیشرفت تحصیلی ناشی از تغییرات در متغیرهای 

. بنابراین مدل مناسب است، (2967 ،مؤمنی) است %29این ضریب بیشتر از  کهاینتوجه به 

 0/2و در اینجا نیز بسیار نزدیک به  است 0/0تا  0/2مقدار دوربین واتسون مابین  ازآنجاکههمچنین 

 .شودلذا فرض استقالل بین خطاها پذیرفته می، (2967، مؤمنیاست )

پیشرفت تحصیلی را  بینیپیشقدم توان که آیا ثبات از این عبارت است :دوم پژوهشپرسش 

 به چه میزان است؟ تأثیرگذاریدارد؟ این 

پیشرفت تحصیلی را دارد؟  بینیپیشعبارت است از اینکه آیا هوش توان  :سوم پژوهش پرسش

 به چه میزان است؟ تأثیرگذاریاین 

پژوهش  هایسؤالجهت تحلیل ، پارامتریک هایآزموناستفاده از  هایفرضپیش تائیدبا توجه به     

با توجه به اینکه هر شش . است شدهارائه 0از تحلیل رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

به ارائه تابعی پرداخته تا با استفاده  بایستمی، استفاده از آزمون رگرسیون رعایت گردید شرطپیش

 .را نشان داد ثبات قدم و ابعاد آن و هوش براساستحصیلی  بینی پیشرفتپیشاز آن میزان 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Multivariate Regression Analysis 

2. Enter 
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 قدم بر پیشرفت تحصیلیهوش و ثبات  تأثیردر  رگرسیون ضرایب: 3جدول 

 

 
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب  

 استاندارد

 
 آماره

T 

 
 سطح

 معناداری
 B خطای معیار  Beta   

 552/5  902/25  -  600/5 358/6  مقدار ثابت

 552/5  928/3  990/5  525/5 535/5  ثبات قدم

 552/5  689/9  26/5  556/5 590/5  هوش
 

پیشرفت  26/5 زانیمو هوش به  99/5متغیر ثبات قدم به میزان  9ی جدول هاداده اساسبر    

 .کنندمی بینیپیشتحصیلی را 
 

 قدم بر پیشرفت تحصیلیابعاد ثبات  تأثیررگرسیون در  ضرایب: 4جدول 

 

 
 ضرایب غیراستاندارد

ضرایب  

 استاندارد

 
 آماره

T 

 
 سطح

 معناداری
 B خطای معیار  Beta   

 552/5  293/92  -  969/5 30/22  مقدار ثابت

 552/5  996/8  908/5  526/5 229/5  ثبات در عالقه

 552/5  830/9  092/5  523/5 53/5  پشتکار در تالش
 

ثبات در عالقه بر پیشرفت تحصیلی بیشتر از پشتکار در تالش  تأثیر 9ی جدول هاداده براساس    

فرض  %30بوده بنابراین با سطح اطمینان  50/5سطح معناداری آزمون مقدار ثابت کمتر از . است

 .است تأثیرگذارو مقدار ثابت بر متغیر مالک  گرددمیمساوی بودن آلفا برابر صفر رد 

فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه ثبات قدم و ابعاد آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان     

 .داردرابطه مثبت 

 .که بین ثبات قدم و هوش ارتباط معناداری وجود داردفرضیه دوم پژوهش عبارت است از این    

نتایج آن در  گردد کهمیجهت بررسی این دو فرضیه از تحلیل همبستگی پیرسون استفاده     

 .است شدهارائه 0ل جدو
 

 تحصیلی با پیشرفت: نتایج تحلیل همبستگی ثبات قدم و هوش 5جدول 

 متغیرها
پیشرفت  

 تحصیلی

ثبات  

 قدم

ثبات در  

 عالقه

 
 پشتکار در تالش

 
 هوش

 929/5**  937/5**  992/5**  669/5**  2  پیشرفت تحصیلی

 359/5**  966/5**  726/5**  2  -  ثبات قدم

 2  -  -  ثبات در عالقه
 **96/5 

 **00/5 

 07/5**  2  96/5**  -  -  پشتکار در تالش

 2  -  -  -  -  هوش

*P< 50/5 , **P< 52/5  
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( در 938/5) شدهمحاسبهکه ضریب همبستگی با توجه به این و 0های جدول با توجه به داده    

توان می درصد 33بنابراین با اطمینان ، معنادار شده است نانیاطم %33 نانیاطم با 52/5سطح 

بنابراین ؛ و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری با یکدیگر دارند ثبات قدمگیری کرد که چنین نتیجه

 .گرددو فرضیه صفر رد می تأییدفرضیه اول 

 و بهره هوشی ثبات قدمبین  %33اطمینان  با 52/5سطح در  دهدمی نشان 0همچنین جدول     

 .گرددمیتائید  بنابراین فرضیه دوم؛ وجود دارد داریمعنیدانشجویان رابطه مثبت 
 

 گیریبحث و نتیجه

پیشرفت تحصیلی دانشجویان  بینیپیشدر  و هوشنقش ثبات قدم  تعیین باهدفپژوهش حاضر 

 .انجام شد

توانند تغییرات در می %08نشان داد که ثبات قدم و هوش هردو باهم  هاداده وتحلیلتجزیهنتایج     

 بینیپیشتوان  %26و هوش  %99 ثبات قدممجزا  طوربه. کنند بینیپیشپیشرفت تحصیلی را 

 و 96/5 با پیشرفت تحصیلی ثبات قدم همچنین نتایج نشان داد رابطه. پیشرفت تحصیلی را دارند

های در همین راستا نتایج پژوهش حاضر با پژوهش. است 92/5با پیشرفت تحصیلی  هوشرابطه 

داکورث و ، (0520کرافت )داکورث و ، (0520) یآساهتامسو و ، سوزوکی، (0520روچ )واگنر و 

 هورنیاسترا، (0529) یکلهین و ، (0529تاف )، (0529همکاران )داکورث و ، (0529گروس )

همکاران ( و داکورث و 0522) امایتسوکا، کایربی، داکورث، (0529) نایآرزکروس و ، (0529)

نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که موفقیت تحصیلی  هاآنزیرا ؛ همسو است، (0557)

پژوهش حاضر نشان داد که نتایج . باشد ثبات قدم تأثیرتواند بیشتر از استعداد و هوش تحت می

که این یافته با دیدگاه  بیشتری دارد تأثیربرای موفقیت  غیر شناختییک عامل  عنوانبه ثبات قدم

 جینتا .استخوان ( هم0553) کویین و سلیگمن، داکورثو  (0529) آریزنا کروس و، (0529)تاف 

بود که هوش  نیاز ا ی( حاک2338همکاران ) و یسس و یبراد نیبوک، بوچارد، بودو، سرینا قیتحق

 که دهدمی نشان قاتیتحق جینتا نیهمچن. کند گیریاندازهافراد را  تیموفق سومیک تواندمیفقط 

 هیتوص دو( 2357) مزیج .کندمی مشخص را موفق ریغ و موفق افراد تفاوت که ستین استعداد فقط

: نکهیا دوم و شوند ییشناسا انسان هایتوانائی انواع: کهنیا اول کندمی پژوهشگران به یاساس

 مزیج سؤال دنبال به. مشخص شوند شودمی هاتوانایی نیکه باعث بروز و به ثمر نشستن ا یعوامل

( یشناخت ییتواناهوش ) باوجودپرداختند که  مسئله نیبه ا داکورث ازجمله پژوهشگران از یتعداد

 عوامل سؤال نیا به دنبالکه  ؟موفق شوند شتریب از افراد یبعض شودمیباعث  یچه عامل کسانی

، یکیزیف تیجذاب، یجذبه روان، یجانیثبات ه، ییکارا، تیخالق مانند یصفات ازجمله یمتعدد

 مشخص وشد  یمختلف بررس هایشغلدر  تیموفق یبرا ییو برونگرا یجانیه هوش، نفساعتمادبه

 شغل کی در تیموفق باعث لزوماً اما است شغل کی در تیموفق عامل صفات نیا از هرکدام شد
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است  یادیبن بازاریابی و یفروشندگ شغل در یکیزیف تیجذاب ای ییبرونگرا صفت مثالً شودمین گرید

 یصفت ضرور کیشدن  هبرر یبرا یقدرتمند مثالً ای. باشد ربطبی یسندگینو یاما ممکن است برا

 نیا تیموفق در عامل کی دندیرس جهینت نیمحققان به ا نیا. نباشد مهم هاشغل گریاما در د، باشد

 .((0557همکاران ) و داکورث ازنقل به )است و آن عامل همان ثبات قدم  استافراد مشترک 

استفاده  لیما چطور از آن پتانس کهنیاست و ا چیزیککه افراد دارند  یلیپتانساست  معتقد داکورث

 تالش ضربدر استعداد که است نیا کندمی مطرح داکورث که یفرمول. است گرید چیزیک کنیممی

بنابراین توانایی غیر ؛ شودمی فرد تیموفق به منجر تالش ضربدر مهارت و شودمی مهارت به منجر

شواهد . موفقیت نیست استعداد عاملفقط چراکه . دنباشمیمهم شناختی و شخصیتی برای موفقیت 

روند و موفق نمی تعهداتشاندنبال به دارند کهزیادی وجود  بااستعدادفراوانی وجود دارند که افراد 

. فرد مرتبط نیست بااستعدادفقط  موفقیت یا پیشرفت تحصیلیها طبق داده، در حقیقت. نیستند

 .ها بدون تداوم از دست خواهند رفتو فرصت نشیندنمیهرگز به ثمر  ثبات قدماستعداد بدون 

 دهدرا افزایش می شدهتعییناز پیش  هایهدفثبات قدم سطح اشتیاق و عالقه برای رسیدن به     

مسیر پیشرفت تحصیلی را  شودباعث میثبات قدم در افراد . شودتعهد و پشتکار باال میموجب و 

-و توجه خود را معطوف به هدف  افتادگی طی نمایند و ایستادگی و بدون خستگی و از پا باثبات

دیگر را کنار گذاشته  هایگزینه، منحرف نشده به اهداف خود اطمینان داشته از آن این افراد. کنند

 شود این افرادموجب می ثبات قدم. کنندقاومت میتر یا تغییر مو در برابر وسوسه انجام کاری جالب

 نشینیعقب، قرار داده موردپذیرشرا  هاو دشواری مشکالت تحصیلی، مسیر رسیدن به اهداف در

. دارندو موانع را از سر راه بر دنپشتکار راهی برای غلبه بر آن بیابو هدف پایبندی به  رده و بانک

قادر خواهند بود که به ، و عالقه خود به امور تحصیلی پایبندی، از تالش گیریبهرهبا  عالوهبه

نسبت به وظایف تحصیلی ، دارند ثبات قدم تحصیل دردانشجویانی که . پیشرفت تحصیلی نائل شوند

از  هاآن. دانندمی آنمتعهد به انجام درست توجه خود را معطوف و بوده و  پذیرمسئولیتخود 

در انجام کارهای فکری استقامت باالیی داشته و ساعات ، هبردیادگیری و انجام تکالیف لذت 

تعریف ، کننداهداف و معیارهای دقیقی برای خود وضع می. کنندروی تکالیف کار می تریطوالنی

؛ کنندباالیی دارند و زمان را مدیریت می خود نظارتیراهبردها و مشکالت داشته و ، کاملی از فعالیت

، های زودگذرمقاومت در برابر لذت، تعهد پایدار برای پیروی از اهداف موجببه ثبات قدمبنابراین 

شود که افراد در ها و کار سخت و مداوم برای تکالیف درسی موجب میتسلیم نشدن در برابر شکست

ها تالش کنند و از موانع به موفقیت عبور کنند و با حفظ پشتکار به اهداف تحصیلی که جهت چالش

دست یابند و زمینه رسیدن به دستاوردهای علمی و دانشگاهی را برای  اندکردهمشخص  برای خود

 .شود که پیشرفت تحصیلی نصیب دانشجویان گرددمیآورد و باعث میدانشجویان به ارمغان 

 یلیتحص هایموفقیت بینیپیشثبات قدم در  قدرت از یحاک کهپژوهش حاضر  جیتوجه به نتا با    

آموزش دارند به همه  تیآن قابل هایمؤلفهو  قدم ثبات و پشتکار نکهیا به توجه باو  بود انیدانشجو
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و  نیمدرس یآموزش یهاکارگاه یگردد که با برگزاریم شنهادیپ یو مسئوالن آموزش نظرانصاحب

ثبات قدم در  یارتقا یبرا یجامع یپروتکل و برنامه آموزش ،نندآشنا ک سازه نیا با را رندگانیادگی

با توجه به کمبود  شودمی شنهادیپپژوهشگران  به عالوهبه. ندینما هیته یتجرب هایپژوهشقالب 

متفاوت  هاینمونه یرو ثبات قدم یزمینه در شتریب یهاپژوهش انجام باحوزه  نیدر ا یمنابع فارس

است به متخصصان امر  شدهانجام انیدانشجو یرو پژوهش نیا هرچند. شود فراهم تریغنی نهیگنج

 عالوه بر، استخدام از بدو، موفق افراد یریکارگهب یبرا شودمی شنهادیپ، و استخدام نشیدر حوزه گز

 .کنند یبررس زین را افراد قدم ثبات ،یتیشخص هایویژگی و استعداد، هوش یبررس
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The roles of grit and intelligence in predicting students' academic  

Achievement 
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Abstract: 
Aim: This research was carried out to investigate the role of grit and its dimensions as 

well as intelligence in predicting students' academic achievement.  

Method: The method of this research was correlational. The population was 5200 

students of the sophomore and higher students of Bu-Ali Sina University whom 379 

were chosen with Multi-stage cluster sampling. The research tool was the 12-question 

grit questionnaire of Duckworth (2007) and the culture-independent three intelligence 

scale of Cattell (1940). The reliability of grit questionnaire in the present research was 0. 

836 by Cronbachʼs alpha Cefficient.  

Findings: The findings showed that grit and intelligence can predict the academic 

achievement by%26, separately grit by%43 and intelligence by%18. about grit 

subscales, it was as follows: consistency in interst %32 and perseverance of effort %24. 

Grit and intelligence are related to academic achievement by 0/48 and 0/31, respectively. 

about grits subscales it was as follows: Consistency in interst 0/44 and perseverance of 

effort 0/39.  

Conclusion: It is included that grit is a more significant factor than intelligence in 

predicting academic achievement. This fact as a new view can show the need for 

considering students' grit by teachers.  

Keywords: grit, consistency of interest, perseverance of effort, intelligence, academic 

achievement 
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