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 يهاهيو سرما يآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناختيستيسه بهزيپژوهش حاضر با هدف مقا
ن، متوسط و باال انجام گرفت. روش ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايدر دانشجو يروانشناخت

نا در سال يسيان دانشگاه بوعليه دانشجويشامل کل آماري هجامع .بود ياسهيمقا-يپژوهش علّ
شرفت يپ ينفر دارا 15دانشجو ) 462پژوهش شامل  يهايبود. آزمودن 6931 -6931يليتحص
باال(  يليشرفت تحصيپ ينفر دارا 85متوسط و  يليشرفت تحصيپ ينفر دارا 85ن، ييپا يليتحص
ها داده يانتخاب شدند. ابزار گردآور يامرحلهچند ياخوشه يريگروش نمونهاند که بهبوده

، کائو، يوپو، پتياز به شناخت کاسياس نيان، مقيبراون و ر يآگاهاس ذهنيمق يهاپرسشنامه
 يبودند. برا لوتانز يروانشناخت يهاهيپرسشنامه سرما ف وير يروانشناختيستيپرسشنامه بهز

ها افتهياستفاده شده است.  يره و آزمون توکيچندمتغ انسيل واريها از تحلل دادهيه و تحليتجز
 از به شناختي(، نP<006/0) يروانشناختيستيبهز يرهاين سه گروه در متغينشان دادند که ب

(006/0>Pذهن ،)يآگاه (006/0>Pو سرما )يروانشناخت يهاهي (006/0>Pتفاوت معنادار )ي 
-يستيباال در بهز يليشرفت تحصيپ ين دارااين نمرات دانشجويانگيکه م يطوروجود دارد، به
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ان ين نمرات دانشجويانگياز م يروانشناخت يهاهيو سرما يآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناخت
ان ين نمرات دانشجويانگين ميشتر بوده است. همچنين بييمتوسط و پا يليشرفت تحصيپ يدارا
و  يآگاهه شناخت، ذهنـاز بين ،يروانشناختيستيهزـمتوسط در ب يليشرفت تحصيپ يدارا

شتر ين بييپا يليشرفت تحصيپ يان داراين نمرات دانشجويانگياز م يروانشناخت يهاهيسرما
از ي، نيروانشناختيستيقراردادن بهز که مدنظر دهديم نشان پژوهش نيا از حاصل جياند. نتابوده

 يارتقا سازنهيزم توانديم انيدانشجو در يروانشناخت يهاهيو سرما يآگاهبه شناخت، ذهن
 شود. آنان يليشرفت تحصيپ

 يهاهي؛ سرمايآگاهاز به شناخت؛ ذهني؛ نيروانشناختيستي؛ بهزيليشرفت تحصيپ 
 يروانشناخت

را شامل  يک ساختار چند بعدياز اهداف مهم آموزش است که  يکي 6يليشرفت تحصيپ
بر  يير بسزايتواند تأثير مين متغيشود. ايمشخص من نمرات يانگيق ميو اغلب از طر

عت ي، وض(4061، 4کا، پاپيانسان از جمله شغل )نگروسابتر يمتعدد زندگ يهاجنبه
ک ينزد .(4061، 9رچ، والتريگذارد )روپل، لو درآمد  ي، سالمت جسميستي، بهزياجتماع

کننده در ينيبشيو پص عوامل مؤثر يدنبال تشخک قرن است که روانشناسان به يبه 
ن منظور در چند ي(. به هم4009، 2فرنهام ک،يپرموز چاموروهستند ) يليشرفت تحصيپ

در  يليشرفت تحصيپ يهاکنندهينيبشيعنوان پبه يگوناگون يرهاير متغيدهۀ اخ
از به يتوان به، نيرها مين قرار گرفته است. از جملۀ آن متغاان مورد توجه محققيدانشجو
و، ي)س 8يروانشناخت يهاهي(، سرما4062، 1، باربو، کاستا، کولدا، کولدايسيپاپو) 1شناخت

66روانشناختيبهزيستي و (4061 ،60)بِنِت، دُرجي 3آگاهيذهن (،4069 ،5جيانگ باکر،
 )برگر، 

  

1- Academic Achievement 

3- Ruppel, Liersch & Walter 
5- Need for Cognition 

7- psychological capital 
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11- Psychological Well-Being 

2- Negru-Subtirica & Pop 
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 ( اشاره کرد.4066، 6ميليچ تورتي، آلکاالي،

ر بگذارند )کرامر، سامر، يتأث يليشرفت تحصيتوانند بر پيم ينکه عوامل متعدديبا ا
 رگذار بريتأث يرهاين متغيتراز مهم يکي يروانشناختيستي( امّا بهز4061، 4آرنداسو

 يدر زندگ يهر دو نقش مهم يستيو بهز يليشرفت تحصيپاست.  يليشرفت تحصيپ
رچ، ي، للروپ)دهند يقرار م ريشدت تحت تأثها را بهانسان يزندگ و کننديفا ميافراد ا
و داشتن احساسات  ي، شاديخوشبختتوان يرا م يروانشناختيستيبهز .(4061والتر، 

 يهايي( که در آن فرد در تالش است توانا4061، 9، پارکيلف نمود )يتعر يمثبت در زندگ
 روابط خود، رشيشش مؤلفۀ پذ ير داراين متغيا .(6353، 2فير) بالقوه خود را شکوفا کند

ف، ير) است يفرد رشد و يخودمختار ط،يمح بر هدفمند، تسلط يگران، زندگيد با مثبت
رش خود را يگرش مثبت و پذـاس نين مقي: ارش خوديپذ (.6331، 1زيف، کي؛ ر6353

رد و احساس يپذيش را ميمختلف خو يهاآن است که فرد جنبه يسنجد و به معنايم
 يبرقرار يبرا يت کافيظرف :گرانيتعامل مثبت با دد. خود دار هآن و گذشت هدربار يمثبت

 يابيرا ارز يدرک بده بستان روابط انسان ييگران و توانايبخش با دتيروابط گرم و رضا
 يمند و داراجهت ين موضوع که زندگياعتقاد به ا يعني :يدر زندگ يهدفمند کند.يم

 سنجديط را ميت و تسلط بر محيريت فرد در مديو ظرف ييط: توانايتسلط بر محمعنا است. 
جاد و يرا ا يشخص يت و آزاديرومند از فرديک حس ني :يخودمختار (.4069، 1يدِرا)

احساس رشد مداوم  :ي. رشد شخص(4003، 8وازکوئز، هرواس، روحانا، گومز)توسعه دادند 
 (.4061، 5هُومن) دهديقرار م يابيک شخص را مورد ارزيعنوان و توسعه به

تواند بر موفقيت و شکست تحصيلي دانشجويان اثرگذار از عواملي که مي يکي ديگر
(. نياز به شناخت با عملکرد 4003، 3باشد، نياز به شناخت است )برترمس، ديکهايسر

 ، 66ادوکي، گولگوزـ؛ س4064، 60گذارد )گاالگرتحصيلي مرتبط است و بر روي آن تأثير مي
  

1- Berger, Alcalay, Torretti & Milicic 

3- Lee & Park 

5- Keyes 
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با  است.(. مطالعات اندکي در باب نياز به شناخت و پيشرفت تحصيلي انجام شده 6331
 يليشرفت تحصياز به شناخت باال با پيها نشان داده است که نج پژوهشين وجود نتايا

و صفت نسبتاً  يک مفهوم کلير ين متغيا(. 4068و همکاران،  6باال همراه است )لونگ
 9يوپو و پتيکه توسط کاس (4062، 4ر، وگل، پرکليما) باشديم يزه درونيانگ دار ازيپا

 ل به مشارکت،ياز به شناخت به عنوان تماين (.6354، يو، پتيکاسپ) شده است يمعرف
وستار دو يک پير ين متغياشود. يف ميتعر يشناخت يهاو لذت بردن از تالش يريگبهره
از به شناخت يگر آن نياز به شناخت باال و در سمت ديک سمت آن نياست که در  يقطب

ت دارند و از يدارند از تفکر کردن رضا يياز به شناخت بااليکه ن يافرادن قرار دارد. ييپا
 ين تفکر را به مثابۀ خفگيياز به شناخت پايکه افراد با ن يبرند، در حالين کار لذت ميا
 در آنها وجود داشته باشد ييزه بااليکنند که انگيمشارکت م يدانند و تنها زمانيم
 (.4062 ،2ر، برکليفورت)

 يليشرفت تحصيتوان مرتبط با پيز مين را يآگاهاز به شناخت، ذهنيعالوه بر ن
 يليشرفت تحصيت و پيش موفقينه افزاياز عوامل مهم در زم يکي يآگاهدانست. ذهن

شود، امّا يقرن در جهان شرق انجام م 41ش از يب يآگاهذهن(. 4061، ياست )بِنِت، دُرج
 ني(. ا4062، 1ثيفيگر ساندن، سومچ، ن،يشون )گوردون، راً در غرب محبوب شده استياخ

ده يگذشته به سمت خود کش يهااز دانشمندان و پزشکان را در دهه يارير توجه بسيمتغ
 لحظه بودن در و حال با لحظۀ تعامل فرصت يآگاهذهن(. 4062 ،1هالس ،ي)جانکاوسک است

عناصر (. 4069، 8گل، فولتنيگمرر، س)م ير گذشته شويکند، بدون آنکه درگيرا فراهم م
شخص از لحظه به لحظه تجربه  يرش بدون قضاوت روانيو پذ يآگاه يعني، يآگاهذهن

شود گرفته مي ع در نظريشا يهايشانيپرک پادزهر مؤثر بالقوه در برابر روانيعنوان به
مختلف از  هايزمينه در آگاهيذهن از (. تأثيرات مثبتي4066 ،5کنگ، اسموسکي، رابينز)

 شناختي،عاطفي،  هـتوان بيـم ها ترين آنز مهمعملکردهاي انسان يافت شده است که ا
  

  

1- Luong 

3- Cacioppo & Petty 
5- Gordon, Shonin, Sumich, Sundin & Griffiths 

7- Germer, Siegel & Fulton 

2- Meier, Vogl & Preckel 

4- Fortier & Burkell 
6- Jankowski & Holas 

8- Keng, Smoski & Robins 



 
 
 

 

 



(. لو، 4062، هالس، ي)جانکاوسک اشاره نمود ين شخصيو روابط ب يليحص، تيرفتار
ن يبه انجام رساندند به ا يآگاهنه ذهنيکه در زم يا( در مطالعه4068) 6وسيهوانگ، ر

 باال همراه است. يليشرفت تحصيبا عملکرد و پ يآگاهافتند که ذهنيجه دست ينت

به  يروانشناخت يهاهيند که سرماات کردهيه حماين نظرياز ا يمتعدد يهاپژوهش
 هيسرما(. 4064 ،4لوتانز، لوتانز، جنسنباال همراه است ) يليشرفت تحصيبا پ يطور مثبت
را به خود  ياريباشد که توجه بسيم يک در روانشناسياز منابع استراتژ يکي يروانشناخت

، 9نس، هربرتاکرمشود )يمحسوب مد يک ساختار نسبتاً جدير ين متغيا .جلب کرده است
(. 4064لوتانز، لوتانز، جنسن، )گذارد يم يليشرفت تحصيبر پ يير بسزايتأث ( که4069
 يهاتيو ظرف يو استفاده از نقاط مثبت منابع انسان به مطالعه يروانشناختۀيسرما

ن ي(. ا4068، 2توست، توپراکپردازد )يمانسان  و رشد بهبود عملکرد يبرا يروانشناخت
است )داتو،  5يدواريو ام 8يآور، تاب1ي، خودکارآمد1ينيبچهار مؤلفۀ خوش ير دارايمتغ

نده ين باور است که در آياشاره به ا ينيب(. خوش4002 ،60وسفي؛ لوتانز، 4061، 3والدز
ن ياشاره به ا يني، بدبينيبکه مخالف خوش يج مثبت رخ خواهد داد، در حاليت و نتايموفق

مارتوس، -دوي، پولالندا-آگوستونامطلوب اتفاق خواهد افتاد )ج ينده نتايباور است که در آ
انجام  يش برايخو يهايينان به توانايبه عنوان اطم ي(. خودکارآمد4066، 66زافرا-لوپز

 ش،يل مک کوتن، عنوان شده است )لبرتو، يمختلف رفتار يهاژه در حوزهيک رفتار وي
ان عملکرد مثبت و مستمر در مقابله با به عنو يآورتاب(. 4062، 64انياوبر ،يونيج نيم

ف يبا وجود مواجهه با استرس و خطرات تعر يو حفظ سالمت ي، روانيکيزيف يهاچالش
 )که عبارتند از: الف اندکرده مشخص را يآورتاب از مولفۀ مجزا 9 محققانشود. يم

 و زااسترس بتجار از بهبود و يابيب( باز ارزش با و مطلوب يهاتيفعال در داريپا تعامل
 )استروجن، رواني يا کيـفيزي چالش يک به پاسخ در شخصي رشد (ج تعادل به بازگشت
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ه نکه بيدوار بودن به اينسبت به اهداف و ام يبنديعنوان پابه يدواريام (.4069، 6زاترا
  (.4069اکرمنس، هربرت، ) شوديف ميد، تعريرستوان به اهداف يز ميآمتيصورت موفق

و  يلين عملکرد تحصيدهند که بي( نشان م4068) 4ج مطالعات درو و بالکسينتا
شرفت يزان پيباعث باال رفتن م يستيوجود دارد و بهز يرابطه مثبت و معنادار يستيبهز

که  ياز آن بود، افراد ي( حاک4006) 9ج مطالعات گولگزيشود. نتايم يليو عملکرد تحص
دارند عملکرد  ينيياز به شناخت پايکه ن يسه با افراديدارند در مقا يياز به شناخت باالين

نه يکه در زم يا( با مطالعه4066) 2دارند. هاول و برو يبهتر و باالتر يليشرفت تحصيو پ
شرفت و يباال باعث پ يآگاهافتند که ذهنيجه دست ين نتيانجام دادند به ا يآگاهذهن
 هيافته بود که سرماين يا هرندي( در برگ4061) 1اينا و رميج پژوهش سيشود. نتايت ميموفق

ج پژوهش لونگ و يگذارد. نتاير ميتأث يليشرفت تحصيبر عملکرد و پ يروانشناخت
از به شناخت و ين ني( نشان داد که ب4066) و همکاران يسي( و پاپو4068) همکاران

به شناخت از يکه در آنها ن يوجود دارد و افراد يرابطه مثبت و معنادار يليشرفت تحصيپ
شرکت در  يبرا يشتريل بيدر دانشگاه دارند و تما يباالست عملکرد مطلوب باالتر

( نشان 6930) يج پژوهش ابوالقاسميدهند. نتايفعال از خود نشان م يشناخت يهاتيفعال
 يليشرفت تحصيپ يآموزان دارادر دانش يت از زندگيو رضا ي، خودکارآمديآورداد که تاب
شتر و يب ين به طور معنادارييپا يليشرفت تحصيپ يآموزان دارابا دانشسه يباال در مقا

 ، زاهدبابالنيماني، نرييجمالويي، رضايج مطالعات ابوالقاسمياسترس آنها کمتر است. نتا
باال و متوسط از  يليشرفت تحصيپ يآموزان دارااز آن بود که دانش ي( حاک6930)

ن ييپا يليشرفت تحصيپ يآموزان دارانسبت به دانش يشتريب يشناخت يهامهارت
که به انجام رساندند به  ي( در پژوهش6934) ي، گودرزيبرخوردار هستند. بهزادپور، مطهر

اس يقـباال در م يليشرفت تحصيپ يآموزان داراشـدند که نمرات دانـيجه رسين نتيا
 تر است.شين بييپا يليشرفت تحصيپ يآموزان داران نمرات دانشيانگياز م يآورتاب
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 ي، شناخت و بررسينظام آموزش عال همهم پژوهش در عرص يهاتياز اولو يکي
 يهان راستا پژوهشيان است. در هميدانشجو يليشرفت تحصيعوامل مؤثر در ارتقاء پ

را کشف  يليشرفت تحصيرگذار بر ارتقاء پيتأث يرهايکه عوامل و متغاند کرده يسع يمتعدد
 ينظر يبر اساس مبانند. ينه اتخاد نماين زميدر ا يو اصول يمات علميکنند تا بتوانند تصم
شود که يمشخص م يليشرفت تحصيانجام گرفته در باب پ يهايو با توجه به بررس

 ييرهايمتغ يروانشناخت يهاهيو سرما يگاهآاز به شناخت، ذهني، نيروانشناخت يستيبهز
آورند يفرد به وجود م يرا برا يطيدر ارتباط هستند و شرا يليشرفت تحصيکه با پ هستند

، يآگاهزان ذهنيش مين صورت که با افزايشوند. به ايکه باعث بهبود و ارتقاء آن م
ابد )روچ، هار، ييمدر فرد بهبود  يروانشناخت هيو سرما يروانشناخت يستيت بهزيوضع

از به ي، نيروانشناختهيو سرما يستيبهز يهات در شاخصين بهبود وضعي(. ا4062، 6لوتانز
ز به سهم ياز به شناخت ني(. ارتقاء ن4069، 4شناخت باال را به همراه دارد )کول، کورکماز

 يليشرفت تحصين امر پيشود که ايل ميبه تحص يدواريزش و اميش انگيخود باعث افزا
ن ارتباط نشانگر ي(. ا4062، باربو، کاستا، کولدا، کولدا، يسيآورد )پاپويباال را به ارمغان م

پژوهش،  ياصل يرهايرها است. اگر چه در ارتباط با متغين متغيلزوم توجه همزمان به ا
ق بر يک تحقياد شده را در ير يمتغ يکه تمام ياصورت گرفته است اما مطالعه يمطالعات

 افتين، متوسط و باال تحت پوشش قرار دهد ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايجودانش يرو
ن، ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايک از دانشجوين موضوع که کدام ينشد. پرداختن به ا

 يهاهيو سرما يآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناختيستيبهز يرهايمتوسط و باال در متغ
برخوردار است که تاکنون به طور  ييت بااليهستند از اهم يوضع بهتر يدارا يروانشناخت

 ن،يشيپ يهاافتهين خالء موجود در يبه آن پرداخته نشده است. با توجه به ا يق و علميدق
سه ين اساس هدف پژوهش حاضر مقايرسد. بر اينظر مبه ين پژوهش ضروريانجام ا

در  يروانشناخت يهاهياو سرم يآگاه از به شناخت، ذهني، نيروانشناخت يستيبهز
 ييهاافتيره هـباشد، تا بين، متوسط و باال مييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايدانشجو

 نظام دانشگاهي ريزانشود و برنامه منجر آموزشينظام  ييباال بردن کارا يراستا در ديجد
  

1- Roche, Haar & Luthans 2- Cole & Korkmaz 



 
 
 

 



 دانشگاه که همان پرورش نيروي انساني است ياري دهد. نظام دانشگاهي را براي اهداف

 -يعلّ يهاو از نوع پژوهش يفيق توصين تحقيبکار گرفته شده در ا يروش پژوهش
نا يسيان دانشگاه بوعليه دانشجويپژوهش، کل اين آماري هباشد. جامعيم ياسهيمقا

دانشجو  462ل پژوهش شام يهايبود. آزمودن 6931-6931يليهمدان در سال تحص
 85متوسط و  يليشرفت تحصيپ ينفر دارا 85ن، ييپا يليشرفت تحصيپ ينفر دارا 15)

 ياچندمرحله ياخوشه يريگروش نمونهباال( بودند که به يليشرفت تحصيپ ينفر دارا
نا يس يدانشگاه بوعل يهان دانشکدهيب که در مرحلۀ اول از بين ترتيانتخاب شدند. به ا
ه، ي، علوم پايمي، شي، علوم ورزشيو مهندس ي، فنيانسانکده )علومهمدان شش دانش

از هر دانشکده  يانتخاب شدند. در مرحلۀ بعد يوه تصادفي( به شياقتصاد و علوم اجتماع
ها يانتخاب شد تا نمونه مورد نظر محقق گردد. سپس آزمودن يطور تصادفدو کالس به

 يوپو، پتيکاس 4از به شناختياس نيان، مقيبراون و را 6يآگاهاس ذهنيمق يهاپرسشنامه
 يروانشناخت يهاهيپرسشنامه سرما و 2فير يروانشناخت يستي، پرسشنامه بهز9و کائو
 ل کردند. يرا تکم 1لوتانز

 يروانشناخت يستيپرسشنامه بهز
 1ف يک طي يباشد که بر رويسوال م65 يو دارا ساخته شده است( 6353)ف يتوسط ر

شش  ين پرسشنامه دارايا. شوديم ( مشخصکامالً موافقم تااز کامالً مخالفم ) يادرجه
، يشخصگران، رشد يهدفمند، رابطه مثبت با د يزندگ: باشد که عبارتند ازيعامل م

ن پرسشنامه يالت در ااز سوا يبرخ يگذارنمره .طيمح سلط برـتقالل و تـخود، اسرشيپذ
 تا 80/0رم اصلي آن ازـن پرسشنامه با فـهمبستگي ايشود. يـصورت معکوس انجام مبه

  

1- Mindful Attention Awareness Scale 

3- Kao 

5- Luthans Psychological Capital 
Questionnaires(PCQ) 

2- Need for Cognition Scale 

4- Ryff's Psychological Well-being Scale 

 



 
 
 

 

 



در اين پژوهش اعتبار مقياس با استفاده از  (.6331ريف، ) در نوسان بوده است 53/0
 برآورد گرديد. 84/0ضريب آلفاي کرونباخ 

MAAS مطرح ( 4009)ان يتوسط براون و را يآگاهاس ذهنيمق
جش سطح منظور سنباشد که بهيم يسوال 61ک آزمون ياس ين مقيا. شده است

 هايسوال .ساخته شده است يزندگ يها و تجارب جارداديو توجه نسبت به رو ياريهوش

 تقريباً هميشه تا تقريباً)از  ايدرجه شش در مقياس را آگاهيذهن سازه ن آزمونيا

کرونباخ از يب آلفايآزمون بر اساس ضر يهاسوال يدرون يهمسان. سنجدمي( هرگز
اس با توجه به يمق يي. روا(4009ان، يبراون و را) استگزارش شده  58/0تا  50/0

 يآن با ابزارها يو اضطراب و همبستگ يسنجش افسردگ يآن با ابزارها يهمبستگ
آن  ييبازآزما ييايب پايگزارش شده است. ضر يسنجش عاطفه مثبت و حرمت خود کاف

، يدري، حيتاب، مويدي، شهي)مومن ک ماهه ثابت گزارش شده استي يز در فاصله زمانين
بوده است  51/0 يرانين پرسشنامه در نمونه ايکرونباخ ا يب آلفايضر(. 6939
 يب آلفاياس با استفاده از ضريز اعتبار مقين پژوهش نيدر ا(. 6939، ي، مراديحمدا)نژاد

 د.يبرآورد گرد 52/0کرونباخ 

شد که توسط بايم ماده 65از به شناخت مشتمل بر يپرسشنامه ن 
ک يکرت در يوه ليشپرسشنامه بهن ي. امطرح شده است( 6352) و کائو يوپو، پتيکاس

. شوديمشخص م( مشخصه من استتا  ستيعمدتاً مشخصه من ن )از ياف پنج درجهيط
 ييايپا .شوديصورت معکوس انجام من پرسشنامه بهياز سواالت در ا يبرخ يگذارنمره

بوده  30/0برابر ( 6352) وپو و همکارانينباخ در پژوهش کاسکروياس طبق آلفاين مقيا
 بدست آمد.81/0کرونباخ  يب آلفايز ضريدر پژوهش حاضر ن .است

PCQ توسط  يروانشناخت هيپرسشنامه سرما
، يردواياس اميمقسوال و چهار خرده42 ين پرسشنامه دارايا. مطرح شده است لوتانز
باشد و يه ميگو 1اس شامل يمقاست که هر خرده يو خودکارآمد ينيب، خوشيآورتاب

( کامالً موافقم تا از کامالً مخالفم) کرتيل يادرجه 1اس يه در مقيبه هر گو يآزمودن



 
 
 

 



صورت معکوس انجام ن پرسشنامه بهياز سواالت در ا يبرخ يگذارنمره .دهديپاسخ م
در  RMSEAو  CFI يهاو آماره 1/42آزمون برابر است با  نيدو اينسبت خ شود.يم
در پژوهش  (.4005، 6ييلوتانز، نورمن، آلوز، او) باشديم 05/0و  38/0ب ين مدل به ترتيا

 دست آمد.هب 53/0کرونباخ  يب آلفايز ضريحاضر ن

و  يابيارز ياطالعات برا يآورجمع يبرا يمختلف يها: روشيليشرفت تحصيپ
 انيو مشخص کردن دانشجو يابيارز ين پژوهش برايوجود. در ا يليفت تحصشريپ يبررس
( 4061، 4ومن، گوترمنبي)ن ن، متوسط و باال، از معدل کلييپا يليشرفت تحصيپ يدارا

شرفت يبه عنوان پ 68 يمعدل باال يان داراين صورت که دانشجويبه ا استفاده شد.
عنوان به 61تا  64وسط و معدل مت يليشرفت تحصيپ 68تا  61باال، معدل  يليتحص

شرفت يپ يبندميتقس يار براين معين در نظر گرفته شد. انتخاب اييپا يليشرفت تحصيپ
صورت  يهاپژوهش يبندن، متوسط و باال، بر اساس جمعييبه سه گروه پا يليتحص

، يماني، نرييجمالويي، رضايابوالقاسم؛ 6930، ينه است )ابوالقاسمين زميگرفته در ا
 (.4061ومن، گوترمنب، ين ؛6934، ي، گودرزيمطهر؛ 6930اهدبابالن، ز

ل يتحل از توصيفي آمار روش از بر استفاده عالوه پژوهش يهاداده تحليل منظوربه
 .شده است استفاده يتوک ره و آزمونيانس چندمتغيوار

 يرهايمتغ سه گروه در يهايار نمرات آزمودنين و انحراف معيانگيم (6)در جدول 
شرفت يپ يان داراين نمرات دانشجويانگين جدول ميپژوهش آمده است. با توجه به ا

شرفت يپ يان داراين نمرات دانشجويانگيرها باالتر از ميمتغ يباال در تمام يليتحص
ن است.ييمتوسط و پا يليتحص

  

1- Norman, Avolio & Avey 2- Neuman & Guterman 



 
 
 

 

 



           

    

      

 441/60 56/89 699/5 26/85 936/5 01/54 يروانشناختيستيبهز

 185/66 56/12 141/66 43/10 111/64 89/11 يآگاهذهن

 404/5 41/93 551/5 10/22 866/5 89/21 از به شناختين

 594/62 11/34 161/64 02/33 206/61 96/608 يروانشناخت يهاهيسرما

 511/2 49 862/2 48/41 599/2 01/48 يخودکارآمد

 144/1 68/49 234/2 09/41 564/2 60/48 يدواريام

 911/2 35/44 015/2 19/42 123/2 61/48 يآورتاب

 961/9 10/49 061/2 64/42 911/2 33/41 ينيبخوش

 

    

 F DF1 DF2 Sig 

 664/0 466 4 460/4 يروانشناختيستيبهز

 389/0 466 4 48/0 يآگاهذهن

 931/0 466 4 394/0 از به شناختين

 466/0 466 4 111/6 يروانشناخت يهاهيسرما

 386/0 466 4 43/0 يخودکارآمد

 649/0 466 4 640/4 يدواريام

 218/0 466 4 812/0 يآورتاب

 626/0 466 4 381/6 ينيبخوش

 يستيبهز يرهايها در متغانسيوار يفرض همگنشيپ (4)ج جدول يبر اساس نتا
، يدواري، امي، خودکارآمديتروانشناخ يهاهي، سرمايآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناخت

 د شد. ييدر سه گروه تأ ينيبو خوش يآورتاب

 بهزيستيغيرها )تتوان بيان داشت که حداقل در يکي از ممي (9)براساس نتايج جدول 
 هاي روانشناختي، خودکارآمدي، اميدواري،آگاهي، نياز به شناخت، سرمايهروانشناختي، ذهن

 هاي مورد پژوهش تفاوت معناداري وجود دارد.وهبيني( بين گرآوري و خوشتاب



 
 
 

 



  f df df  

 006/0 264 62 365/9 491/0 ييالياثر پ

 006/0 260 62 054/2 880/0 لکزيو يالمبدا

 006/0 205 62 421/2 436/0 نگياثر هتل

 006/0 401 8 569/8 411/0 يشۀ روين ريتربزرگ

      

  SS df MS F P 

 
 
 
 گروه
 
 
 
 
 
 
 
 
 خطا
 
 
 
 
 
 
 

 کل    

 006/0 289/62 310/6643 4 306/4413 يروانشناخت يستيبهز

 006/0 556/69 190/6335 4 013/9338 يآگاهذهن

 006/0 508/64 206/311 4 504/6364 از به شناختين

 006/0 088/65 082/9184 4 623/8922 يروانشناخت يهاهيسرما

 006/0 321/66 560/482 4 163/123 يخودکارآمد

 006/0 521/60 558/410 4 882/146 يدواريام

 006/0 361/61 634/909 4 952/101 يتاب آور

 006/0 112/8 632/663 4 955/495 ينيبخوش

   082/85 466 150/61289 يروانشناخت يستيبهز

   382/629 466 285/90985 يآگاهذهن

   185/82 466 621/61818 از به شناختين

   620/409 466 109/24514 يروانشناخت يهاهيسرما

   001/49 466 041/2512 يخودکارآمد

   012/42 466 202/1081 يردوايام

   023/63 466 911/2063 يتاب آور

   883/61 466 233/9943 ينيبخوش

    462 6998626 يروانشناخت يستيبهز

    462 541653 يآگاهذهن

    462 290111 از به شناختين

    462 4402043 يروانشناخت يهاهيسرما

    462 624282 يخودکارآمد

    462 624912 ياردويام

    462 693285 يتاب آور

    462 699938 ينيبخوش



 
 
 

 

 



ان يدانشجو يهانيانگيسۀ ميمقا يره برايانس چندمتغيل واريج تحلينتا (2)جدول 
پژوهش نشان  يرهايک از متغين، متوسط و باال را در هر ييپا يليشرفت تحصيپ يدارا

 يآگاه(، ذهنF=289/62) يروانشناختيستيبهزشود، در يگونه که مالحظه مدهد. همانيم
(556/69=Fن ،)ي( 508/64از به شناخت=Fسرما ،)يروانشناخت يهاهي (088/65=F ،)

 ينيب( و خوشF=361/61) يآور(، تابF=521/60) يدواري(، امF=321/66) يخودکارآمد
(112/8=Fتفاوت معنادار )توسط و ن، مييپا يليشرفت تحصيپ يان داراين دانشجويب ي

 باال وجود دارد.

     

 
  

   

 يستيبهز
 يروانشناخت

 006/0 194/6 426/5 نييپا يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 043/0 261/6 126/9 متوسط يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 005/0 194/6 100/2 نييپا يليشرفت تحصيپ متوسط يليشرفت تحصيپ

 006/0 050/4 340/60 نييپا يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ يآگاهذهن

 062/0 346/6 291/1 متوسط يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 042/0 050/4 251/1 نييپا يليشرفت تحصيپ متوسط يليشرفت تحصيپ

 006/0 235/6 284/8 نييپا يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ از به شناختين

 481/0 959/6 645/4 متوسط يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 006/0 235/6 929/1 نييپا يليشرفت تحصيپ متوسط يليشرفت تحصيپ

 يهاهيسرما
 يتخروانشنا

 006/0 286/4 119/62 نييپا يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 006/0 454/4 413/5 متوسط يليشرفت تحصيپ باال يليشرفت تحصيپ

 045/0 286/4 959/1 نييپا يليشرفت تحصيپ متوسط يليشرفت تحصيپ

 006/0 594/0 012/2 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي باال خودکارآمدي

 019/0 815/0 831/6 پيشرفت تحصيلي متوسط پيشرفت تحصيلي باال

 063/0 594/0 413/4 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي متوسط

 006/0 510/0 390/9 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي باال

 042/0 851/0 088/4 پيشرفت تحصيلي متوسط پيشرفت تحصيلي باال

 088/0 510/0 519/6 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي متوسط



 
 
 

 



 
  

   

 006/0 818/0 686/2 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي باال آوريتاب

 006/0 133/0 141/4 پيشرفت تحصيلي متوسط پيشرفت تحصيلي باال

 085/0 818/0 121/6 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي متوسط

 006/0 153/0 258/4 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي باال بينيخوش

 060/0 191/0 584/6 پيشرفت تحصيلي متوسط پيشرفت تحصيلي باال

 121/0 153/0 161/0 پيشرفت تحصيلي پايين پيشرفت تحصيلي متوسط

 يان دارايدانشجون يها در بنيانگيسۀ جفت ميفوق، به مقا يهاافتهي دنبالبه
ج يپرداخته شد که نتا ين، متوسط و باال با استفاده از آزمون توکييپا يليشرفت تحصيپ

پژوهش  يرهايمتغ يج در تمامين نتايه اينشان داده شده است. بر پا (1)آن در جدول 
ن در ين تفاوت معنادار وجود داشت. همچنييباال و پا يليشرفت تحصيان پيان دانشجويم

 يو خودکارآمد يروانشناخت هي، سرمايآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناختيستيبهز
ن تفاوت معنادار وجود داشته است. در ييمتوسط و پا يليشرفت تحصيان پيان دانشجويم

از به يرها به جز نيمتغ يمتوسط هم تفاوت در تمام –باال  يليشرفت تحصيپ يهاگروه
 معنادار بود. يشناخت و خودکارآمد

و  يآگاهاز به شناخت، ذهني، نيروانشناختيستيسه بهزيپژوهش حاضر با هدف مقا
ن، متوسط و باال ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايدر دانشجو يروانشناخت يهاهيسرما

و  يروانشناخت يهاهين سه گروه در سرمايد بيطور که مشاهده گردانجام گرفت. همان
ان ين نمرات دانشجويانگيکه م يطوروجود داشت. به يآن تفاوت معنادار يهامؤلفه

ان يآن از دانشجو يهاو مؤلفه يروانشناخت يهاهيباال در سرما يليشرفت تحصيپ يدارا
در  ير از مؤلفۀ خودکارآمديشتر بود که به غين بييمتوسط و پا يليشرفت تحصيپ يدارا

 يها از نظر آمارنيانگين تفاوت ميوسط، امت يليشرفت تحصيان پيارتباط با دانشجو
آن در  يهاو مؤلفه يروانشناخت يهاهين نمرات سرمايانگين ميمعنادار بود. همچن



 
 
 

 

 



ن ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايمتوسط از دانشجو يليشرفت تحصيپ يان دارايدانشجو
ها معنادار نيگانيم تفاوت يروانشناخت يهاهيو سرما يشتر بود که در مؤلفۀ خودکارآمديب

، هانسون، ي(، د4061) 6هارتي(، وانگ، ن4061ا )ينا و رميج با پژوهش سين نتايبود. ا
 (،4062) 2چيت، وانگوانيمکاي(، واننو، ک4062) 9(، فلدمن، کوبوتا4060) 4مالتب، پروکتر، ود

 .همسو است (6939)يزاده، هاشميع، نوريمنيليکائي( و م4064)لوتانز، لوتانز، جنسن

ن عملکرد ياز آن بود که ب ي( حاک4062چ )يت، وانگوانيمکايج مطالعات واننو، کينتا
وجود  يرابطه مثبت معنادار يو خودکارآمد ينيب، خوشيآور، تابيدواريبا ام يليتحص
( 4060، هانسون، مالتب، پروکتر، ود )ي(، د4061هارت )يپژوهش وانگ، ن يهاافتهيدارد. 

باال همراه  يليشرفت تحصيباال با پ ي( نشان داد که خودکارآمد4062و فلدمن، کوبوتا )
کنند.  ينيبشيرا پ يليشرفت تحصيقادر هستند که پ يو خودکارآمد يدوارياست و ام

افته بود که ين يرندۀ اي(  در بر گ6939) يزاده، هاشميع، نوريمن يليکائيج پژوهش مينتا
وجود دارد. لوتانز، لوتانز و جنسن  يداررابطه مثبت و معنا يليد و عملکرد تحصين اميب
ان بر عملکرد و يدانشجو يروانشناخت يهاهير سرمايتأث يبه بررس يا( در مطالعه4064)
 يروانشناخت يهاهين سرمايها نشان داد که بق آنيج تحقيپرداختند. نتا يليشرفت تحصيپ

توانند يم يناختروانش يهاهيوجود دارد و سرما يرابطه معنادار يليشرفت تحصيو پ
نحوه استدالل و  يروانشناختهيکنند. سرما ينيبشيرا پ يليشرفت و عملکرد تحصيپ

تمرکز بر مشکالت به  يجادهد تا بهير مييها تغنگرش افراد را در مواجهه با چالش
و  يريـادگي يبرا يرصتـعنوان فند را بهيناخوشا يدادهايپردازند و روـمشکالت ب يابيارز

( بر اين باور بودند که سرمايه روانشناختي 4061در نظر بگيرند. سينا و رميا )پيشرفت 
 دهند.شود که افراد تالش بيشتري براي بهبود وضعيت آموزشي خود انجام باعث مي

دانشجوياني که از سرمايه روانشناختي باال برخوردار هستند، توانايي زيادي در تنظيم 
 کنند. اينيـخود تالش زيادي م به اهداف راه رسيدن در و اهداف تحصيلي، تسلطي دارند

  

1- Wang, Neihart 
3- Feldman, Kubota 

2- Day, Hanson, Maltby, Proctor & Wood 
4- Vanno, Kaemkate & Wongwanich 



 
 
 

 



عال در ـه همتايان خود در مشارکت فـگيزه بيشتري نسبت بـروه از دانشجويان انـگ
انجام  يرا به خوب يلين شده تحصييف تعيدهند و وظايم ننشا يليتحص يهافعاليت

و  يني، بدبيروانشناخت يهاهي( سرما4064ۀ لوتانز، لوتانز، جنسن )يدهند. بر اساس نظريم
و  يدواريش اميدهد و باعث افزايرا کاهش م يليت تحصيدن به موفقيدر راه رس يديناام

فرد فراهم  يرا برا يشود و بستريم يلينه تحصيانجام شده در زم يهات از تالشيرضا
به حرکت در  يمهم برا يزشيد، مؤلفۀ انگيشود)اميم يليشرفت تحصيکند که باعث پيم

 يهاهي( سرما4061) دگاه داتو و والدزيۀ ديبر پا .شرفت است(ير پيآوردن فرد در مس
 هيسرماشود. يالت مطلوب ميت و تحصي، موفقيط علميباعث تعامل در مح يروانشناخت
ان در راه يشود دانشجويدهد و باعث ميترس از شکست را در فرد کاهش م يروانشناخت

 ها و مشکالت را تحمل کنند.يسخت يليشرفت تحصيدن به پيرس

 ين سه گروه تفاوت معنادارينشان داد که ب يروانشناختيستيج مربوط به بهزينتا
شرفت يپ يان دارايدانشجو يانشناخترويستين نمرات بهزيانگيکه م يطوروجود دارد. به

ن نمرات يانگين و مييمتوسط و پا يليشرفت تحصيپ يان دارايباال از دانشجو يليتحص
ن ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايمتوسط از دانشجو يليشرفت تحصيپ يان دارايدانشجو

 يهاپژوهش ج باين نتايمعنادار بودند. ا يها از نظر آمارنيانگين تفاوت ميشتر بود که ايب
(، درو، 4069) 6، بگنسکو، الو، ساسويريا، سيران(، 4066) کچيليم ،يتورت ،يآلکاال ،برگر

، يريا، سيج مطالعات رانيهمسو است. نتا (4061) 4نگ، کامرايس و (4068بالکس )
رابطه  يستيبا بهز يليت تحصين موفقياز آن بود که ب يحاک (4069)بگنسکو، الو، ساسو 

نگ، يس و( 4066) کچيليم ،يتورت ،يآلکاال ،مطالعات برگر .وجود داردمثبت معنادار 
 ديدگاه براساس. گذاردير ميتأث يستيبر بهز يليشرفت تحصيپ که ( نشان داد4061کامرا )

روانشناختي، از منابع مهم در ايجاد باورهاي خودکارآمدي بهزيستي  (4068درو، بالکس )
 اثرمند روانشناختي باعث احساس. بهزيستيشودمي محسوب و موفقيت در زمينه تحصيلي

 جامـتنبلي در ان بودن در تعامل با مسائل تحصيلي، انگيزه بيشتر براي يادگيري و کاهش
  

1- Rania, Siri, Bagnasco, Aleo & Sasso 2- Singh & Kamra 



 
 
 

 

 



 شود.يـهاي مرتبط با تحصيل مويژه فعاليتهاي مختلف بهدادن فعاليت

آورد که فرد يوجود مرا به يطيشرا يروانشناخت يستي( باور داشت که بهز6353ف )ير
 يروانشناختيستيتفاوت در بهز يين چراييشرفت گام بردارد. در تبيت و پير موفقيدر مس

 يد اشاره نمود که افرادين، متوسط، باال باييپا يليشرفت تحصيپ يان داراين دانشجويب
د که در يآيـوجود مهـن احساس در آنها بيد، اـدارن ييباال يروانشناختيستيکه بهز

ش ين امر باعث فزايروند. ايش ميخوب پ يلياز جمله تحص يمختلف زندگ يهاطهيح
اش يليط تحصيخود و شرامثبت نسبت به يابين ارزيفرد با مشکالت و همچن يسازگار

جاد يش و ايخو يوجود يهاتيشتر به قابلينان بيند منجر به اطميفرآن يشود که ايم
ن عزت نفس و خود يخواهد شد. ا يليخود در انجام امور تحص يهايياعتماد به توانا

 شود. يم يلينه تحصيشرفت در زميپ يبرا يشتر عامليب يباور

تفاوت  يآگاهن سه گروه در ذهنيدهد که بيپژوهش حاضر نشان م يهاافتهي
شرفت يپ يان دارايدانشجو يآگاهذهنن نمرات يانگيکه م يطورمعنادار وجود دارد. به

ن نمرات يانگين و مييمتوسط و پا يليشرفت تحصيپ يان دارايباال از دانشجو يليتحص
ن ييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايمتوسط از دانشجو يليشرفت تحصيپ يان دارايدانشجو

ج با ين نتايامعنادار بودند.  يها از نظر آمارها در گروهنيانگين تفاوت ميشتر بود که ايب
 4پترسون نز،يهاتچ من،يچي(، با4069) 6دجني، پي(، کا4068وس )يپژوهش لو، هوانگ، ر

( در 4005پترسون ) نز،يهاتچ من،يچي( همسو است. با4061) ي( و بِنِت، دُرج4005)
باعث کاهش  يآگاهافتند که ذهنيجه دست ين نتيکه به انجام رساندند به ا يپژوهش

ن باعث ارتقاء و باال رفتن عملکرد و يو همچن ياجتماع يهااضطراب، بهبود مهارت
است که  از آن  ي( حاک4069دجن )ي، پيطالعات کاـج ميشود. نتايـم يليصـشرفت تحيپ

آگاهي، آگاهي و خودکارآمدي تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ذهنبين ذهن
اهانه به آنچه در حال يادگيري است دهد که با ذهني باز و آگفرد را در مسيري قرار مي

 ،يابد دقت کند و از اين طريق به يادگيري عميق و تفکري واضح در مسائل تحصيلي دست

  

1- Keye & Pidgeon 2- Beaucheim, Hutchins & Patterson 



 
 
 

 



)بنت،  هاي روشن و عملکرد بهتر تحصيلي گام برداردو در مسير پيشرفت، تدوين هدف
مختلف  ه رويدادهايـآگاهي کنترل فرد نسبت ببا افزايش ميزان ذهن(. 4061دُرجي، 

)ترس  کنديرا تجربه م يشود و ترس کمتريشتر ميب يلينه تحصياز جمله در زم يزندگ
ن ياز اشود(، يف ميت در تکالينۀ موفقير شدن افراد در زمياز شکست منجر به عدم درگ

 نيترکند و مناسب يابيش را ارزشيخو يمتنوع زندگ يهاتيتواند موقعيتر مقيرو دق
ش يق افزاياز طر يآگاه(، ذهن4009) انيبراون و ر هينظر هيرد. بر پايم را بگيتصم
که ذهن انسان منحرف  ييهاشود زمانيو متمرکز نمودن توجه باعث م يت آگاهيظرف

، که بر دهد بازگردانديکه انجام م يخود را به هدف و کار يشود، آگاهيا سرگردان مي
 يشود فرد عملکرد مناسبي، باعث ميش آگاهين افزاي( ا4066دگاه هاول و برو )ياساس د
مختلف از  يهانهيرد و کمتر دچار شکست و افت در زميش بگيپ يليطۀ تحصيرا در ح
 يباعث انتخاب راهبردها يآگاهن منظور ذهنيهمشود. به يليشرفت تحصيجمله پ

ف يز تکاليآمتيل موفقيمزاحم در تکم ييهاينگران ف و کاهشيتکال يريگيمناسب، پ
 شود. يان ميباال در دانشجو يليشرفت تحصين امر منجر به پيشود که ايم

 شرفتيپ يان داراين نمرات دانشجويانگياز به شناخت نشان داد که ميها در باب نافتهي
ن ير بود که اشتين بييپا يليشرفت تحصيپ يان دارايباال و متوسط از دانشجو يليتحص

(، 4006گولگز ) يهاج با پژوهشين نتايمعنادر بودند. ا يها از نظر آمارنيانگيتفاوت م
، باربو، کاستا، کولدا، يسي( و پاپو4068) (، لونگ و همکاران6331، گولگز )يسادوسک
، باربو، يسي( و پاپو4068) ج پژوهش لونگ و همکاراني( همسو است. نتا4066کولدا )

رابطه  يليشرفت تحصياز به شناخت و پين ني( نشان داد که ب4066دا، کولدا )کاستا، کول
از به شناخت باالست، عملکرد مطلوب يکه در آنها ن يوجود دارد و افراد يمثبت و معنادار

 فعال يشناخت يهاتيشرکت در فعال يبرا يشتريل بيدر دانشگاه دارند و تما يباالتر
 آنها عطش و يچالش شناخت به ازين با استعداد و موفق، انيدانشجو برجسته اتيدارند. ادب

 نسبتاٌ صفت و يکل مفهوم کي عنوان به شناخت به ازين .است دانش ت ويموفق يبرا
در  ي( که منجر به سرسخت4062کل، يپر واگل، ر،ياست )ما يدرون زهيانگ از داريپا

ش يبه خود باعث افزااز به شناخت به نويشود. ارتقاء نيشرفت و دانش ميدن به پيرس



 
 
 

 

 



باال را به ارمغان  يليشرفت تحصين امر پيشود که ايل ميبه تحص يدواريزش و اميانگ
 يوپو، پتيکاس ۀي(. بر اساس نظر4062، باربو، کاستا، کولدا، کولدا، يسيآورد )پاپويم

 ليشتر و تحليب مطالعه منظوربه به رفتار يبخش روياز به شناخت منجر به ني( ن6354)
دارند بر ارزش  يياز به شناخت بااليکه ن يشود. افراديم يريادگي يندهايق فرآيعم

دن به اهداف يرس يوسته در تالش برايد دارند و پيتأک يريادگيف و يتکال يدرون
 يليشرفت تحصيان از پين دسته از دانشجوين منظور ايهمن شده هستند. بهييتع يليتحص
از به يکه ن ي(، افراد6331و گولگز ) يدگاه سادوسکيۀ ديبرخوردار هستند. بر پا ييباال

ن يهمچن و يليتحص يندهاير شدن در فرآيدرگ يبرا ياديل زيدارند، تما ييشناخت باال
شود که فرد به ياز به شناخت باال باعث ميدر آنها وجود دارد. ن فيدن تکاليکش چالش به

خود را به کار  و تمام تالشبداند  يعالقمند شده و آن را مهم و کاربرد يف درسيتکال
از به يداشته باشد. ن يشترينان بيش اطميو به نظرات خو ابديف تسلط يرد تا بر تکاليبگ

 يت را در طيشود که موفقيم ييها و باورهاها، نگرششناخت باعث گسترش مهارت
الست از به شناخت بايکه در آنها ن يافرادن رو ي. از اآورنديبه ارمغان م يليند تحصيفرآ

 يهاتيشرکت در فعال يبرا يشتريل بيدر دانشگاه دارند و تما يعملکرد مطلوب باالتر
 يسيپاپو)شود يمطلوب در آنها م يليشرفت تحصين امر باعث پيفعال دارند که ا يشناخت

 .(4066، و همکاران

ن مورد يتوان به ايهمراه بوده است از جملۀ آنها م ييهاتيپژوهش حاضر با محدود
م ينا همدان صورت گرفته است تعميس ياره نمود که چون پژوهش در دانشگاه بوعلاش
در  يلين مالک معدل تحصيرد. همچنياط صورت گيد با احتير جوامع بايج آن به ساينتا

 يهاتين، متوسط و باال از محدوييپا يليشرفت تحصيعنوان پان بهيدانشجو يبندطبقه
د به آن توجه کرد. با توجه به يج باينتا يريپذميمباشد که در تعين پژوهش ميگر ايد

ن پژوهش يشود که ايشنهاد ميپژوهش حاضر، پ يهاافتهياشاره شده و  يهاتيمحدود
ت يو وضع يتيقوم-يفرهنگ يهايژگيگر و با در نظر گرفتن نقش ويد يهادر دانشگاه

ابد. با يدست  يرتج مطمئنيرد تا نتايانجام پذ يليتحصشرفت يزان پيبر م ياقتصاد
از به ي، نيروانشناخت يستين موضوع که بهزيقات فوق و با در نظر گرفتن اياستناد به تحق



 
 
 

 



ابند، يت را دارند که با آموزش ارتقاء ين قابلي، ايروانشناخت هيو سرما يآگاهشناخت، ذهن
ن ياها با آموزش مستمر اندرکاران دانشگاهگذاران و دستاستيشود که سيشنهاد ميپ

 بردارند.  يگام مؤثر يليتحص شرفتيپ يرها، در جهت ارتقايمتغ

داشتند کمال تشکر  ين پژوهش همکاريکه در ا يانيتمام دانشجو يت، از همکاريدر نها
 م.يدار يو قدردان

 64/04/6931 مقاله: تاريخ دريافت نسخه اوليه
 40/01/6931 نهايي مقاله:  تاريخ دريافت نسخه
 61/05/6931 تاريخ پذيرش مقاله:



 
 
 

 

 



آموزان در دانش يت از زندگيبا رضا ي، استرس و خودکارآمديآور(. ارتباط تاب6930، عباس )يابوالقاسم
 .696-616(، 9)8، ن، ييباال و پا يليشرفت تحصيپ يدارا

سۀ ي(. مقا6930د و عادل زاهد بابالن )، محميماني، حسن؛ نرييجمالو يي، عباس؛ رضايابوالقاسم
 يآموزان داراو دانش يريادگي يناتوان يآموزان داراآن در دانش يهاو مؤلفه ياجتماع يستگيشا

 .1-49(، 6)6، ۀن، متوسط و باال، ييپا يليشرفت تحصيپ
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