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 رانيا آباد،، دانشگاه لرستان، لرستان، خرميات و علوم انساني، دانشکده ادبيشناس، گروه روانيتيترب يشناسروان يدکترا يدانشجو ـ1
 رانيآباد، ا، دانشگاه لرستان، خرميات و علوم انساني، دانشکده ادبيشناس، گروه روانيتيترب يشناسار روانيدانش ـ2

 رانيآباد، ا، دانشگاه لرستان، خرميات و علوم انساني، دانشکده ادبيشناسار مشاوره خانواده، گروه روانياستاد ـ3
رانيآباد، ا، دانشگاه  لرستان، خرميات و علوم انساني، دانشکده ادبيشناسگروه روان، يعموم يشناسار روانياستاد ـ4

 11/12/1331 تأييد نهايي: 11/10/1330  وصول مقاله:

 -بيروني( و درگيري تحصيلي)شناختي –تحصيلي، مکان کنترل)دروني  بيني نقش خوش پژوهش اين از هدف
 133۱ – 30 يليدانشجويان دانشگاه لرستان در سال تحص آوري تحصيليتاببيني  انگيزشي( در پيش -رفتاري

ان دانشگاه يه دانشجوين پژوهش را کليبود. جامعه ا يو از نوع همبستگ يفيحاضر توص بود. روش پژوهش
نفر زن و  211نفر) 411. نمونه مورد مطالعه (N=۱311)دادند يل ميتشک 133۱-30 يليلرستان در سال تحص

)حجم  شدند ساده انتخاب تصادفي يريگ با روش نمونه که بودند يدانشجويان مقطع کارشناس از مرد( نفر 111
 يليتحص ينيبخوش يها پرسشنامه ها از داده گردآوري نمونه با توجه به جدول مورگان برآورد شد(. براي

 يآور( و تاب1333) پنتريچ و ديگروث يليتحص يري(، درگ13۱۱) (، مکان کنترل راتـر1311) رر و کاروريش
ها  افتهيل شد. يگانه همزمان( تحلدون چنيرگرستحليل   روش با ها شد. داده ( استفاده2114)ساموئلز، يليتحص

بيني تحصيلي، مکان کنترل دروني و درگيري تحصيلي شناختي، رفتاري و انگيزشي نشان داد که بين خوش
بين به  چنين نشان داد که متغيرهاي پيشها همدار وجود دارد. يافتهو معنيآوري تحصيلي، رابطه مثبت با تاب

طور کلي نتايج حاکي از اهميت کنند. به آوري تحصيلي را تبيين ميدرصد از واريانس تاب 2/1۱طور کلي 
 آوري تحصيلي بود.بيني تاب تحصيلي، مکان کنترل و درگيري تحصيلي در پيش بيني نقش متغيرهاي خوش

 تحصيلي؛ درگيري تحصيلي؛ مکان کنترل بيني آوري تحصيلي؛ خوشتاب 

                                                           
 Email:ghadampour.e@lu.ac.ir                                                                                      سنده مسئول(ي)نو *



 
  

 
 

 

452

 

اي از زندگي است که در آن تغييرات شناختي و اجتماعي سريعي اتفاق دوران تحصيل، دوره
ن يکه انطباق و سازگاري با ا يطور(، به2113، 1امبوري و سافلوسکي –)پرينس  افتدمي
 يهان دورهيترمورد توجه پژوهشگران تعليم و تربيت بوده است. از مهمرات همواره ييتغ

از جمله، نمرات  ييهان دوره با چالشيان در اياست که دانشجو ي، دوره کارشناسيليتحص
ضعيف، سطوح استرس باال، تهديد اعتماد به نفس، بدبيني تحصيلي، کاهش شرکت در 

 رو هستند.د روبهيها و اساتيشاگردهم ، کاهش انگيزش و تعامل بايکالس يهاتيفعال

 است 2يآورل، تابينه تحصيان در زميدانشجو يروشيپ يهان چالشيتراز مهم يکي
 آميزعنوان توانايي بازگشت به حالت اوليه و سازگاري موفقيت(، که به2111، 3)روجاس و فرناندا

ف شده است. يعرـ( ت2111، 4)لوتار، سيچيتي، و بيکر رغم استرس زياد و شرايط ناگواربه
 شناسيهاي مختلف روانهايي است که توجه محققان را در حوزهاز جمله سازه يآورتاب

ن يتراز مهم .(2111، 1)هانوالد ( به خود اختصاص داده استيشناس)تحولي، تربيتي، روان
داشته  ياژهيتوجه و يآورر به موضوع تابياخ يهاکه باعث شده محققان در سال يليدال

ن سازه است)لوتانز، يا يت چند بعديها و ماهج پژوهشيباشند، ابهامات به وجود آمده در نتا
شود آوري از شواهدي ناشي ميبُعدي بودن سازه تاب(.  ماهيت چند 2110، ۱ويوسف و آوولي

)مثالً  هاکه در آن افراد در معرض خطر، به رغم نشان دادن سازگاري در بعضي حوزه
 (.2111، 0)رنيخ دهندها نشان ميتحصيلي(، پيامدهاي ناسازگارانه را در ديگر زمينهپيشرفت 

 3آوري تحصيلي( آن را تعريف و توضيح داده، تاب1331) 1آوري که بنارديکي از ابعاد تاب
گيري از رو در مدرسه و بهرههاي پيشاست، که به صورت فرآيند مقابله با استرس و چالش

                                                           
1- Prince-Embury & Saklofske  

2- resiliency  

3- Rojas  
4- Lothar, Sychty & Becker  

5- Hanewald 

6- Luthans, Youssef & Avolio 
7- Resnick 

8- Benard  

9- academic resiliency   
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 است کنند، تعريف شدهآموز براي غلبه بر اين شرايط کمک ميبه دانشهايي که مهارت
 (. 1،1331)ريچاردسون

، يت دانشگاهيمثبت از موقع يابيبه صورت خودارزش يليتحص يآور ن، تابيچنهم
)گاتمن و  يشناخت يها ييها و توانا و اعتماد به مهارت يلياحساس کنترل بر عملکرد تحص

از  يخوبتواند به يرنده ميادگيواسطه آن ها که بيپو يستميس ييک تواناي(، 2113، 2نيش
 ف شده استيخود را باال ببرد، تعر يليتحص ييد و توانايبرآ يريادگيف يعهده انجام تکال

 (. 2110، 3لي)ن

( است، که در مطالعات خود 1331) مربوط به بنارد يليتحص يآور سازه تاب ينظر يمبنا
غلبه بر  يگران برايد و ارتباط مثبت با ديمف يها وهياستفاده از ش،  تيکسب موفق يتالش برا

ر ياخ کرده است.  در دو دهه يدهنده آن معرفليت را به عنوان سه عامل تشکيموانع موفق
 يارتباط يهانهي، به زميآوراز تاب يمتفاوت يهان پرداختن به جنبهيپژوهشگران، در ع

 ين امر سبب شده است تا الگوهايو هم نشان داده يگر با آن توجه جديد يرهايمتغ
از  يکي مطرح گردد. يليتحص يآورتاب يهاعوامل موثر و همبسته يبررس يبرا يمتعدد

 يليتحص ينيبهم با آن دارد، خوش يکه رابطه تنگاتنگ يليتحص يآورتاب يهاهمبسته
 (.  2111، 4)کورهونن است

، تارتر و ين بار توسط هوياول ياست که براک ساختار نوظهور ي يليتحص ينيب خوش
هاي ترين سازه بيني تحصيلي از برجسته و مطرح شد. خوش يي( شناسا2113) 1وولفولک

 نوع (، که2111، ۱ر، زگراشتوميي)کارور و ش مثبت است هاي شناخت از و متشکل يتيشخص

 يهاتيبه کسب موفق يدواريو ام يليل تالش، غلبه بر موانع تحصيفرد از قب رفتارهاي
 را منفي هايتجربه بين خوش (. افراد2111، 0کند)شيرر و کارورتعيين مي را ندهيشتر در آيب

                                                           
1- Richardson  
2- Gutmann & Shean  

2- Neal 

3- Korhonen 
5- Hoei, Tartre  & Volfolk, 

6- Carver, Scheier & Segerstrom 

7- Scheier & Corver 
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خود  يها ييکنند و توانامي تبيين خاص و گذرا بيروني، به عوامل هاآن علت دادن نسبت با
 تواند يم ينيب (. خوش1331، 1گمنيرند)سليگ يها دست کم نم ن تجربهيرا در گذر از ا

 کند دلگرم را ها آن و دهد تسلي مشکل يک موقعيت در را افراد ترديد و شک ها،نگراني
 (. به2112، 2لديپرفيس و چيل يدهند)با ادامه اهداف به رسيدن جهت در را تالش خود که

مستلزم  که دارد، و شناختي اشاره عاطفي آمادگي پيش يک به بينيخوش ديگر، بيان
و  ي)استراسل، مک ک شخص است ياز سو زندگي يپيامدها بينيپيش و ارزيابي يچگونگ

بيني آوري تحصيلي و خوشهاي مختلفي به بررسي رابطه بين تاب(.  پژوهش2111، 3پلنت
آوري تحصيلي و هاي برخي مطالعات نشان داده است که بين تابيافتهاند. تحصيلي پرداخته

ازرلو، يو  2110  ،4؛ تريزا2110)کورهونن،  اردبيني، رابطه مثبت و معناداري وجود دخوش
ز ي( ن1331) نسب يميو رح يب مظاهري، حبينيس(. ح1334، يدنژاد، سعادتمند و کالنتريرش

 يستيبا بهز يآور و تاب ينيب ، خوشين تفکر منطقيدر مطالعه خود با عنوان ارتباط ب
 يآورتاب يکننده معنادار برا ينيبشيک پي ينيبدند که خوشيجه رسين نتيبه ا يروانشناخت

آوري تحصيلي به وسيله متغيرهايي اند که تاببرخي ديگر از مطالعات نيز نشان داده است.

                                 (.2110بيني است)نيل،نگري قابل پيشهمانند اميد، انگيزش و مثبت

 مکان کنترل است يليتحص يآورتاب يمهم برا يهاکنندهينيبشيگر از پيد يکي
مفهوم منبع کنترل، در چارچوب نظريه (. 1334، يفيشرن و پوريرالدي، باباپور خي)خسروشاه

ارائه شده است. گروهي  يرونيو ب ي( در قالب دو بُعد درون1331ف، ي، نقل از س1331)1راتر
 دهند،نسبت مي )کوشش يا توانايي شخصي( هاي خود را به درونها وشکستکه موفقيت

)بخت  هاي خود را به بيرونها وشکستکه موفقيت يافراد داراي منبع کنترل دروني و گروه
 انددهند، افراد داراي منبع کنترل بيروني نام گرفتهها( نسبت مياقبال يا دشواري موقعيت و

به بيان ديگر اشخاص داراي منبع کنترل دروني باور  (.1331ف، ي؛ نقل از س1331)راتر، 
پذيري به پيامدهاي مثبت خواهد کوشي، احتياط و مسؤليتکارآمدي، تدبير، سخت دارند که

                                                           
1- Seligman 

2- Bailis & Chipperfield 
3- Strassle, Mckee & Plant 

4- Theresa 

5- Rutter 
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انجاميد و برعکس افرادي که منبع کنترل بيروني دارند، رويدادهاي مثبت يا منفي را پيامد 
مهار نشده نسبت  يطيمح يدادهايدانند بلکه آن را به شانس، اتفاق و روميـرفتار خود ن

سه با يهستند، در مقا يروني( افرادي که داراي منبع کنترل ب13۱1) وسنظر الزاربه دهند.يم
 شتري دارند،ي، اضطراب و استرس بيو ناتوان ي، احساس درماندگيافراد داراي منبع کنترل درون

تري برخوردارند. همسو با نييپا يدواريو ام يکنند و از شادکاميم يريگها کنارهتياز موقع
آوري و منبع دهد که بين تابيز نشان ميمطالعات ن يهاي برخافتهي( 13۱1) نظر الزاروس

 يدرونمنبع کنترل  ين صورت که افراد دارايوجود دارد به ا يکنترل رابطه معنادار و مستقيم
 يترنييپا يآورزان تابياز م يرونيمنبع کنترل ب يباالتر و افراد دارا يآورزان تابياز م

 آور،د گفت که افراد تابيبا يطور کل(. به1331ا،ينيترخان و صفار، ي)باالخان برخوردار هستند
روني را يدانند و براي هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بش مييط خويخود را مسئول شرا

 )مالجورد، موکسن، اندرفتهيت، پذيسرزنش نکرده و سهم خود را در امور زندگي، همراه با مسئول
 ن باور هستند که افراديپژوهشگران بر ا يبرخ ي(. از طرف211۱ ،1کسني، هجملد و اراسپينز

 شتر، ويب يتر، پشتکار و تالش کمتر، افسردگنيينفس پاعزت يرونيداراي منبع کنترل ب
منبع کنترل  يکه افراد دارا ي(، در حال2110 ،2ميو فورنها )چِنگ کمتري دارند يشادکام

(. 2111، 3و واردل )استپتو شتر استيدر آنها ب، احتمال بروز رفتارهاي سالم و مثبت يدرون
اند پرداخته يليتحص يآورن مکان کنترل و تابيرابطه ب يز به بررسين يمختلف يهاپژوهش

ن مکان يبر وجود رابطه مثبت ب ين مطالعات مبنياز ا ييکسان و همسوي باًيج تقريکه نتا
 نيرالدي، باباپورخي؛ خسروشاه1304، ي)فراهان دست آمده استه، بيليتحص يآورکنترل و تاب

 يهاکنندهينيبشيگر از پيد يکي .(2111، 1و هدسل 2111، 4يسکي؛ گاربو1334، يفيو پورشر
(، که توسط 1334، يف موسوي)شر است يليتحص يري، درگيليتحص يآورمهم براي تاب

اولين بار  اي است که( ارائه شده است. درگيري تحصيلي سازه2113) چينک و پنترينن بريل
براي انجام اصالحات الزم در حوزه  ييعنوان مبناجهت تبيين افت تحصيلي مطرح و به

                                                           
1- Moljord, Moksnes, Epsnes, Hjemeld &Eriksen 

2- Cheng & Furnham 
3- Steptoe & Wardle 
4- Garbowski 

5- Hadsell 
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 2در الگوي فين (.2114، 1)فردريکس، بلومنفيلد و پاريس تعليم و تربيت مد نظر قرار گرفت
( درگيري تحصيلي متشکل از دو مؤلفه عاطفي و رفتاري است. با اين حال، مروري 1313)

اي چند بُعدي و متشکل از دهد که درگيري تحصيلي سازهجديدتر نشان مي بر تحقيقات
در اين راستا،  (. 211۱، 3)رشلي و کريستنسون هاي شناختي، عاطفي و رفتاري استمؤلفه

متشکل از سه  يليتحص يريدرگ ييک چهارچوب کلي برا (2113) لينن برينک و پينتريچ
)عالقه، ارزش و يزشيو فراشناخت(، انگ يريادگي ي)استفاده از راهبردهايشناخت يريبعد درگ

برخي از مطالعات که بررسي  .اندان کردهي( بيو کمک طلب يداري)تالش، پايعاطفه( و رفتار
اند اند نشان دادهصورت مستقيم و غيرمستقيم پرداختهآوري بهرابطه متغيرهاي مختلف با تاب

آوري رابطه مثبت و معناداري با تاب که بين متغيرهاي زيادي از جمله درگيري تحصيلي
؛ 2113، 1؛ التار2110، 4؛ کولي و مارتين1331)سپاه منصور، براتي و بهزادي،  وجود دارد

( در  1334) يف موسوين شريچنهم (.1330، 0و گونزالز و پاديال 2111، ۱التار و کيچتي
آموزان دانش يليتحص يريو درگ يليتحص يآوررابطه تاب يپژوهش خود با عنوان بررس

 دارد. يليتحص يريبا درگ يمثبت و معنادار ي، همبستگيليتحص يآورنشان داد که تاب

سازد تا يک شبکه اجتماعي آوري تحصيلي افراد را قادر ميتابطور کلي بايد گفت که به
ها قرار حمايتي از خانواده و دوستان داشته باشند که در مواقع پرتنش مورد حمايت آن

ها، مشکالت و  سازد با سختيآوري فرد را قادر مي(. تاب2110، 1)پارسون و توماسگيرند
آوري به صورت هاي مرتبط با تابهاي تحصيلي سازگار شود. هرچند برخي از ويژگيچالش

توان شناخت و بر کننده آن را ميبينيشوند، اما متغيرهاي پيشزيستي و ژنتيکي تعيين مي
؛ به نقل از 2111، 3)آلورد آوري تحصيلي را ياد داد و تقويت کردابتوان تها مياساس آن

ن مطالعه آن است که بسياري از يپرداختن به ا يهااز ضرورت(. 1311کرد ميزرا نيکوزاده، 

                                                           
1- Fredericks, Blumenfeld &  Paris 

2- Finn 

3- Reschly &  Christenson 
4- Collie & Martin 

5- Luthar 

6- Luthar & Cicchetti 
7- Gonzalez & Padilla 

8- Parsons & Thoms 

9- Alourd  
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 ينييپا يليتحص يآورل کرده تابيژه قشر تحصياند اغلب مردم به وپژوهشگران دريافته
ها را تهديد کند، به جاي نفس آنکه قبل از هر اتفاقي که ممکن است عزت يطوردارند، به

(. چون کودکان، شناختي از 2112ه شکست هستند)ترينا، يقبول مسئوليت، به دنبال توج
رستان و دانشگاه آغاز يمربوط به دب يديدگاه ديگران ندارند اصوالً اين تمايالت از دوره سن

شوند. هايشان مياد متوجة ديدگاه ديگران نسبت به تواناييشود. در اين سطح رشد، افرمي
تالش پايين و عملکرد باال، به ادراك توانايي باال و تالش باال و عملکرد پايين، به ادراك 

غلبه بر  يک تالش خودآگاهانه براي يليتحص يآورانجامد. در واقع، تابفقدان توانايي مي
 يمثبت دارد. وقت يريتاث يليبر عملکرد تحص است که يط آموزشيدر مح يليموانع تحص

ها متوجه اوست، اين حضور خيالي يا واقعي ديگران است کند همه چشمدانشجو احساس مي
دهد. بنابراين مؤثرتر و مفيدتر است که ا کاهش مييرا افزايش  يليتحص يآورکه وقوع تاب

ن ي)مارت انشگاه صورت پذيرددر دانشجويان د يليتحص يآورارزيابي تمايالت مربوط به تاب
ن به عنوان شکلي از رفتارهاي ييپا يليتحص يآوراز آن جائي که تاب (.211۱، 1و مارش
طور کلي شود و بهبه طور واضح به کاهش و تخريب عملکرد تحصيلي منجر مي اجتنابي

به  يليتحص يهااز شکست يت ناشيمسئول يي، جابجاينيبزان خوشيپايدار بر م يتأثير
گذارد و مانع رشد يل و آموزش مينه تحصيان در زميدانشجو يريزان درگيو م يرونيمنابع ب

لذا شناسايي شود، نياز به بررسي و توجه بيشتري دارد. مثبت و باثبات در بزرگسالي مي
کننده و همچنين دستيابي به رويکردهاي جديد در زمينه ارتقاي سطح بينيمتغيرهاي پيش

هايي است که ترين سازهتحصيلي بسيار ضروري است، زيرا اين سازه، يکي از مهمآوري تاب
رو ها با آن روبهافراد در زمينه تحصيل و يادگيري چه در مدارس و چه در دانشگاه

ان شده يب يهاو ضرورت ينه مطالعاتيشيبا توجه به پ ن وي(. بنابرا2111، 2هستند)آنتوني
در  يليتحص يري، مکان کنترل و درگيليتحص ينيب خوش نقش ين مطالعه بررسيهدف از ا

هاي  ان دانشگاه لرستان است. براين اساس، فرضيهيدانشجو يليتحص يآورتاب ينيب شيپ
 يري( و درگيروني، بي، مکان کنترل)درونيليتحص ينيب ن خوشيب -1پژوهش عبارتند از: 

 ينيب خوش -2رابطه وجود دارد.  يليتحص يآور( با تابيزشي، انگي، رفتاري)شناخت يليتحص

                                                           
1- Martin & Marsh 
2- Antonie 
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(، يزشي، انگي، رفتاري)شناختيليتحص يري( و درگيروني، بي)درون ، مکان کنترليليتحص
 کنند.يم ينيبشيرا پ يليتحص يآورتاب

 

ان مقطع يه دانشجوين پژوهش را کلي. جامعه ابودهمبستگي توصيفي و از نوع  طرح پژوهش
ها بر  دادند که تعداد آن يل ميتشک 133۱-30 يليدانشگاه لرستان در سال تحص يکارشناس

 .دانشجو بودند ۱311دانشگاه مربوطه گرفته شد برابر با  يکه از معاونت آموزش ياساس آمار
نفر مرد( به عنوان نمونه با  111نفر زن و  211نفر ) 411بر اساس حجم جامعه، تعداد 

ن صورت که؛ در مرحله اول، ي. به اساده انتخاب شدند يتصادف يريگ استفاده از روش نمونه
دانشگاه لرستان در  يان مقطع کارشناسيه دانشجوياز کل يستيل يبا مراجعه به معاونت آموزش

ار محققان قرار گرفت. در مرحله دوم، به يدر اخت ينترنتيصورت ابه 133۱-30 يليسال تحص
هر دانشجو  ين مطالعه براي)در ا ه اختصاص داده شدهر يک از افراد جامعه يک کُد يا شمار

که  يستياش به عنوان کد در نظر گرفته شد(. در مرحله سوم، بر اساس لييشماره دانشجو
ها آن يلينکه نسبت به رشته تحصيمحققان بود بدون ا يروشيدر پ ينترنتيبه صورت ا

 يافراد به صورت تصادف ييشماره دانشجو يک کردن رويداشته باشند شروع به کل ياگاه
نفر نمونه انتخاب شدند. در مرحله  411صورت گرفته که همه  ييجان کار تا آنيکردند. ايم

ها به آن ييکه کد دانشجو يانينمونه، دانشجو يچهارم و پس از مشخص شدن اعضا
شد. در مرحله يادداشت ميطور کامل انتخاب شده بود مشخصاتشان به يصورت تصادف

، دانشکده و شماره تماس هر عضو از نمونه، يليپس از مشخص شدن رشته تحصپنجم و 
 يآور)مکان کنترل، تاب پژوهش يهاالزم پرسشنامه يتماس گرفته و پس از هماهنگ يبا و

گرفت. پس از پر  يارش قرار مي( در اختيليتحص ينيبو خوش يليتحص يري، درگيليتحص
 ين کار برايشدند. ا يافت مياز شرکت کننده در هاها در زمان مشخص، آنکردن پرسشنامه

 يآورپس از جمع نهايتاًانتخاب شده بودند انجام شد. و  يکه به صورت تصادف يهمه افراد
الزم  يآمار يهاليه و تحليکننده، تجزهر شرکت يها و محاسبه نمرات کسب شده براداده

 ج گزارش شدند.يها انجام و نتاآن يبر رو
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 2114توسط ساموئلز در سال  يليتحص يآورنامه تابپرسش 
د شد. سپس با گسترش مطالب، در  سال ييساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأ

 کننندگانسؤال است که از شرکت 41نامه شامل ن پرسشيا ييد. نسخه نهايچاپ رسبه 2113
کرت يل يادرجه 1اس يک مقي يخود را بر رو يليتحص يآورزان تابيشود تا ميخواسته م
، 31، 21، 21، 11، 14، 0کنند. سواالت  يبند( درجه1موافقم) ( تا کامال1ًمخالفم) از کامالً

باشد. يلفه مؤسه م ياس داراين مقيشوند. ايم يگذارنامه معکوس نمرهدر پرسش 41و  33
، 21، 13، 11، 11، 3، 0، ۱، 1، 4، 3، 1)سواالت  يارتباط يهاها عبارتند از مهارتن مولفهيا

، 31، 24، 20، 22، 11، 1۱، 13، 12، 11، 1، 2)سواالت  ندهيآ يريگ(، جهت41و  31، 31
، 3۱، 34، 32، 23، 21، 2۱، 21، 23، 21، 10، 14) نگرمحور و مثبت( و مساله41و  31، 33
( تأييد کرده است. 2113مقياس را مارتين) (. روايـي بيرونـي و روايـي سازه اين33، 30

( اختصاصاً در هر بار 2113ن)يهمچنين ضرايب پايايي به روش آلفاي کرونبـاخ توسط مارت
 خ شبانيگزارش شده است. پايايي اين مقياس را هاشمي ش 1/ 11تا  1/ 11ها از حذف آيتم

ز ياست. در مطالعه حاضر ن ( تأييد کردهα=11/1) کرونباخ ي( با استفاده از روش آلفا1331)
 ييو روا 13/1کرونباخ  يبا استفاده از روش آلفا يليتحص يآورپرسشنامه تاب ييايپا

مطلوب گزارش  يتيترب يز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسين يو صور ييمحتوا
 ندهيآ يريگ(، جهتα=03/1) يارتباط يهاتک تک ابعاد مهارت ين برايچنشد. هم

(12/1=αو مساله محور و مثبت )نگر بودن (11/1=αپا )دست آمد.همطلوب ب يياي 

 ياند و دارا ه کردهي( ته1311) رر و کارورين آزمون را شيا 
( تا 1کامالًمخالفم) از يااس پنج درجهيک مقيبا استفاده از  يه است. آزمودنيگو 11

( 2111)1، راسل، ژنگ، راچ و فورگسيوا ماکيکند. ک يخود را اعالم م( توافق 1کامالًموافقم)
دست به يليتحص ينيب اس خوشيمق يرا برا ۱1/1کرونباخ  يب آلفايدر مطالعه خود ضر

را گزارش  11/1 يب آلفاياس ضرين مقيا يراز بي( ن2110) 2ياند. اُکانر و کاسدآورده

                                                           
1- Kivimaki, Rousele, Zheng, Roch & Forgesh 

2- O′connor   & Cassidy 
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کل آزمون بر  ييايشد و پا يابين آزمون در اصفهان اعتباريه ايران نسخه اولياند. در ا کرده
ن يبا استفاده از روش وابسته به مالك محاسبه شده که ب ييو روا 04/1کرونباخ ياساس آلفا

 گزارش شده است03/1ب يضر يابي و با خود تسلط -۱1/1 بي، ضريبا افسردگ ينيب خوش
آزمون با فاصله ده  يب آلفايگر ضريد يا (. در مطالعه1311، يو خدا بخش يضي)کجباف، عر

 ييايز پايدر مطالعه حاضر ن .(1311،يگزارش شده است)گودرز 01/1 ييروز به روش بازآزما
و  ييمحتوا ييو روا 03/1کرونباخ  يبا استفاده از روش آلفا يليتحص ينيباس خوشيمق

 مطلوب گزارش شد. يتيترب يز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسين يصور

ماده  23ن پرسشنامه ي( ساخت. ا13۱۱ون را راتر در سال )ن آزميا 
د يبا يل شده اسـت که آزمودنيف و ب( تشکارت )الک جفت عبيدارد که هر مادة آن از 

ن پرسشنامه به يماده از مواد ا 23اب کند و عالمت بزند. را انتخ يکيبراساس اعتقاد خود، 
گر آن، هدف آزمون با يمادة د ۱سنجند و در  يانتظارات افراد دربارة منبع کنترل را م يروشن

هستند که ذهنِ  يسؤاالت 1، 1، 14، 13، 24، 21هاي گردد. سؤاليلباس مبدل مطرح م
 ساختار و بعد يهاي خنثن مادهيکنند. ايون دور مو هدف آزم يرا از مدار اصل يآزمودن
ن يياي که براي نمره گذاري تعماده 23سازند. در يمبهم م يري شده را براي آزمودنيگاندازه
ن و يهاي ب، نمرة صفر. باالترنهيشود و به گزيک داده ميهاي الف نمره نهياند به گزشده

، 13، 11، 11، 14، 13، 11، 3، 0، 4، 1باشد. سواالت يم 1و  23ب ين نمره به ترتيترنييپا
و  21، 10، 1۱، 12، 11، 1، ۱، 1، 3، 2و سواالت  يمربوط به مکان کنترل درون 23و  22
مه ياس که با روش دو نين مقيا ييايب پايباشند. ضريم يرونيمربوط به مکان کنترل ب 21

 ييايب پاين، ضريچناست. هم کينزد 01/1چاردسون محاسبه شده به يکردن و کودر ـ ر
 نوري و ي)ول ک ماه، در همان سطح بوده استيدر فاصله  يياس با روش بازآزماين مقيا

اعالم  01/1اس را حدود ين مقيب اعتبار اي( حد متوسط ضر1312) (. آناستازي1304ف، يس
 يپرسشنامه مکان کنترل با استفاده از روش آلفا ييايز پايکرده است. در مطالعه حاضر ن

 يز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسين يو صور ييمحتوا ييو روا 03/1کرونباخ 
( و α=00/1) يتک ابعاد مکان کنترل درونتک ين برايچنمطلوب گزارش شد. هم يتيترب

دست آمد.همطلوب ب يياي( پاα=11/1) يرونيمکان کنترل ب
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 يليتحص يريدرگ يريگاندازه يبرا 
ه است و از يگو 12 ياس داراين مقيچ استفاده شد. اينتريپ يليتحص يرياس درگياز مق

خرده  3ده است و شامل ياستخراج گرد يريادگي يبرا يزشيانگ يپرسشنامه راهبردها
ه، يگو 13شامل  يشناخت يرياست؛ که درگ يو رفتار يزشي، انگيشناخت يرياس درگيمق

ها بر اساس هيه است. گويگو 0شامل  يرفتار يريه و درگيگو 1۱شامل  يزشيانگ يريدرگ
کنندگان م شده است. تهيهي)کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( تنظ کرتيل يادرجه 1ف يط
 يري، درگيزشيانگ يريدرگ يهااسيمقخرده يکرونباخ را برا يب آلفاياس مقدار ضريمق

چ و ي)پنتر اندگزارش کرده 01/1، و 01/1، 31/1بيبه ترت يرفتار يريو درگ يشناخت
، يشناخت يريابعاد درگ يکرونباخ برا يب آلفاي(. در پژوهش حاضر ضر1333گروث، يد

 به دست آمد.  01/1و  11/1، 03/1ب برابر با يترتبه يو رفتار يزشيانگ

 411 12/2۱ 11/1 13/31 بيني خوش             

 مکان کنترل
 411 01/4 10/2 21/1 دروني

 411 33/1 31/2 11/3 بيروني

 درگيري تحصيلي

 411 21/02 11/1 13/01 شناختي

 411 40/31 ۱1/1 13/23 رفتاري

 411 33/12 21/0 3۱/۱1 انگيزشي

 411 23/111 ۱1/13 12/114 )متغير مالك( آوري تحصيليتاب

کننده در مطالعه حاضر از بين خرده کننده است که دانشجويان شرکتبيان (1)جدول 
)دروني و بيروني( در متغير مکان کنترل بيروني باالترين نمره و در  هاي مکان کنترلمقياس

 هاياند. همچنين در بين خرده مقياستري را کسب کردهمتغير مکان کنترل بيروني نمره پايين
درگيري تحصيلي در متغير درگيري تحصيلي شناختي باالترين نمره و در متغير درگيري 

 دهند.نشان مي ترين نمره راتحصيلي رفتاري پايين
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       - آوري تحصيلي .تاب1
      - 31/1** بيني تحصيلي.خوش2
     - 20/1* 23/1** .مکان کنترل دروني3
    - -13/1 31/1* 20/1** .مکان کنترل بيروني4

   - 11/1 21/1* 23/1* 31/1** شناختي.درگيري تحصيلي 1
  - 12/1 11/1* 11/1 /21* 32/1** .درگيري تحصيلي رفتاري۱
 - 30/1** 21/1** 13/1 33/1** 41/1** 20/1** . درگيري تحصيلي انگيزشي0

*p** p

 تحصيليآوري بيني تحصيلي و تابدهد بين خوشنشان مي (2)همانطور که نتايج جدول 
بيني تحصيلي وجود دارد؛ يعني با افزايش خوش p<11/1داري در سطح رابطه مثبت و معني

کند. نتايج همچنين نشان ها نيز افزايش پيدا ميآوري تحصيلي در آندانشجويان ميزان تاب
درگيري هاي مکان کنترل دروني، مکان کنترل بيروني، مقياسدهد که بين خردهمي

تحصيلي  آوريي، درگيري تحصيلي رفتاري و درگيري تحصيلي انگيزشي با تابتحصيلي شناخت
وجود دارد؛ يعني با افزايش ميزان مکان کنترل  p<11/1داري در سطح رابطه مثبت و معني

دروني، مکان کنترل بيروني، درگيري تحصيلي شناختي، درگيري تحصيلي رفتاري و 
 يابد. نيز افزايش مي آوري تحصيليدرگيري تحصيلي انگيزشي، تاب

بيني تحصيلي، مکان کنترل دروني، مکان کنترل  در مرحله بعد براي بررسي نقش خوش
بيروني، درگيري تحصيلي شناختي، درگيري تحصيلي رفتاري و درگيري تحصيلي انگيزشي 

آوري تحصيلي از روش تحليل رگرسيون چندگانه همزمان استفاده شد که بيني تاب در پيش
هاي آن  گزارش شده است. براي استفاده از مدل رگرسيون مفروضه (3)ر قالب جدول نتايج د

خطي  مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج آزمون دوربين واتسن براي بررسي استقالل خطاها، هم
( بررسي شد. براي VIF) بين با دو شاخص تحمل و عامل تورم خطا بودن متغيرهاي پيش

مکان کنترل دروني، مکان کنترل بيروني، درگيري تحصيلي بيني تحصيلي،  متغيرهاي خوش
شناختي، درگيري تحصيلي رفتاري و درگيري تحصيلي انگيزشي مقادير عددي آزمون 
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هاي هم خطي نيز حاکي از  کننده استقالل خطاها بود. شاخص( بيان10/1) دوربين واتسن
نتايج حاصل از مدل رگرسيون بين هم خطي وجود نداشته و  آن بود که بين متغيرهاي پيش

 قابل اتکا است.

B SEBeta tPRR
2

 111/1 31/1 ۱01/1 113/1 231/1 بيني تحصيليخوش

01/1 1۱2/1 

 111/1 13/4 114/1 1۱2/1 220/1 مکان کنترل دروني

 111/1 01/4 113/1 113/1 233/1 کنترل بيروني مکان

 111/1 11/۱ 410/1 131/1 243/1 درگيري تحصيلي شناختي

 111/1 01/۱ 413/1 11۱/1 23۱/1 درگيري تحصيلي رفتاري

   111/1 33/۱ 111/1 104/1 241/1 درگيري تحصيلي انگيزشي

Rمقدار ضريب  (3)بر اساس جدول 
باشد که به اين معناست، مي 1۱2/1برابر با   2

بيني تحصيلي، مکان کنترل دروني، مکان کنترل بيروني، درگيري تحصيلي شناختي، خوش
آوري درصد از واريانس تاب 2/1۱درگيري تحصيلي رفتاري و درگيري تحصيلي انگيزشي 

بين سهم هر پنج متغير پيش( 3)چنين بر اساس جدول کنند. همتحصيلي را تبيين مي
 بيني تحصيلياي که خوشآوري تحصيلي دارند، به گونهبيني تابي در پيشمعنادار

(111/1p= ،۱01/1β=مکان کنترل دروني ،) (111/1p= ،114/1β=مکان کنترل بيروني ،) 
(111/1p= ،113/1β=درگيري تحصيلي شناختي ،) (111/1p= ،410/1β= درگيري ،)

، =111/1p) تحصيلي انگيزشي( و درگيري =111/1p= ،413/1βتحصيلي رفتاري)
111/1β=اند.بيني کردهآوري تحصيلي را پيشصورت مثبت، تاب( به 

در  يليتحص يري، مکان کنترل و درگيليتحص ينيب اين پژوهش با هدف بررسي نقش خوش
 ان دانشگاه لرستان انجام شد. يدانشجو يليتحص يآورتاب ينيب شيپ
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آوري تحصيلي بيني تحصيلي با تابکه که بين خوش اولين يافته مطالعه حاضر اين بود
 (، تريزا2111) ين يافته با نتايج مطالعات کورهونناداري وجود دارد. رابطه مثبت و معني

دنژاد، سعادتمند و يازرلو، رشي(، 1331) نسب يميو رح يب مظاهري، حبيني(، حس2111)
ن يافته اين ياول يبرا يها منطقنيياز تب يکي( همسو است. 2110) ( و نيل1334) يکالنتر

 مثبت است هاي شناخت بيني تحصيلي در برگيرنده خوشد گفت ين است که بايمطالعه ا
ل تالش، غلبه بر موانع يفرد از قب رفتارهاي نوع (، که2111ر، زگراشتوم، يي)کارور و ش

و کارور،  )شيرر کندتعيين مي را ندهيشتر در آيب يهاتيبه کسب موفق يدواريو ام يليتحص
آينده داشته  به اي خوشبينانه گيري جهت توان گفت چنانچه شخص (. بنابراين مي2111
 بر اين باور است که توانايي و کند مي ارزيابي ديدي مثبت با را دشوار هايموقعيت باشد،

هاي خود را  شود فرد توانايي بيني باعث مي گذر از مشکالت را دارد که همين باور و خوش
 هاي تحصيلي بيشتري دست يابد.  نگيرد و در آينده به موفقيت دست کم

 با را منفي هايتجربه بين خوش توان گفت که افراديافته مين يا يبرا يگرين دييدر تب

خود را  يها ييکنند و توانامي تبيين خاص و گذرا بيروني، به عوامل هاآن علت دادن نسبت
افرادي که مشکالت بنابراين (. 1331گمن، ي)سل رنديگ يها دست کم نم ن تجربهيدر گذر از ا

دهند و بر پيش آمده را چه از بعد تحصيلي و چه از ساير ابعاد به عوامل بيروني نسبت مي
هاي بااليي براي عبور از مشکالت و رسيدن به عملکرد خوب  اين عقيده هستند که توانايي

شود تا صبر و تحمل براي عاملي ميهاي زيادي دست پيدا کرده و همين  دارند، به موفقيت
ن ييآوري تحصيلي خود را ارتقا دهند. در تبتاب نهايتاًغلبه بر موانع و مشکالت تحصيلي و 

 افراد ترديد و شک ها،نگراني ينيب توان گفت که خوشيز ميافته نين يا يگر برايد يمنطق
 در را تالش خود که کنديم دلگرم را ها آن و دهديم تسلي مشکل يک موقعيت در را

(. بنابراين افرادي که 2112لد، يپرفيس و چيل ي)با دهند ادامه اهداف به رسيدن جهت
ديدي مثبت و  بيني تحصيلي بااليي دارند، به تحصيل و موفقيت تحصيلي عمدتاًخوش

شود براي اينکه به هنگام اولين شکست تحصيلي انگيزه و اميدوارنه دارند و همين عاملي مي
ها افزايش آوري تحصيلي در آنصورت تدريجي ميزان تابخود را از دست ندهند و به اميد

ها باال است در يک بيني تحصيلي آنتوان گفت افرادي که سطح خوشيابد. همچنين مي
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گيري از موقعيت تحصيلي، کناره نهايتاًزا دچار ترس و تشويش و دلهره و موقعيت استرس
مت در برابر مشکالت تحصيلي و همچنين دوري کردن از شوند و لذا همين مقاونمي

 شود. آوري تحصيلي ميتشويش و دلهره، عاملي براي ارتقاي ميزان تاب

آوري تحصيلي رابطه دومين يافته مطالعه حاضر اين بود که که بين مکان کنترل با تاب
ن و يرالديباباپور خ، يداري وجود دارد. اين يافته با نتايج مطالعات خسروشاهمثبت و معني

 مي(، چِنگ و فورنها13۱1) (، الزاروس1331) ايني، ترخان و صفاري(، باالخان1334) يفيپورشر
ن يا يبرا يمنطق ينييدر تبهمسو است.  (2111) (، هدسل2111) و واردل (، استپتو2110)
يا  )کوشش هاي خود را به درونشکست ها وان موفقيتيدانشجو يد گفت که برخيافته باي

)بخت واقبال يا  هاي خود را به بيرونشکست ها وگر موفقيتيد يو برخ توانايي شخصي(
 يکه دارا يگروه (.1331ف، ي؛ نقل از س1331)راتر،  دهندها( نسبت ميدشواري موقعيت

-کوشي، احتياط و مسؤليتمنبع کنترل دروني هستند، باور دارند که کارآمدي، تدبير، سخت

ي مثبت خواهد انجاميد و برعکس افرادي که منبع کنترل بيروني دارند، پذيري به پيامدها
دانند بلکه آن را به شانس، اتفاق و رويدادهاي مثبت يا منفي را پيامد رفتار خود نمي

بنابراين بايد گفت که مکان کنترل دروني دهند. يمهار نشده نسبت م يطيمح يدادهايرو
هاي خود را به د را به تالش و توانايي و شکستهاي خوشود که افراد موفقيتباعث مي

شود براي اينکه اعتماد به نفسشان عوامل بيروني نسبت دهند و لذا همين اسناد عاملي مي
ها و غلبه بر ارتقا پيدا کند و همين اعتماد به نفس باال باعث تالش براي رسيدن به موفقيت

آوري تحصيلي در فرد زان تابشود که به صورت تدريجي هم ميهاي تحصيلي ميشکست
 افزايش پيدا کند. 

 يرونيافرادي که داراي منبع کنترل بدر تببين منطقي ديگري براي اين يافته بايد گفت، 
، اضطراب يو ناتوان ي، احساس درماندگيسه با افراد داراي منبع کنترل درونيهستند، در مقا

 ترينييپا يدواريو ام يکنند و از شادکاميم يريگها کنارهتيشتري دارند، از موقعيو استرس ب
هستند و  يرونيبه عوامل ب يشتر متکيکه ب ين افرادي(. بنابرا13۱1)الزاروس،  برخوردارند

رند، در يگيخود را دست کم م يعبارتدهند و بهيت ميشان اهميهاييکمتر به خود و توانا
کنند. يم يريگت کنارهياز موقع يشوند به راحتيم يليکه دچار شکست تحص ييهاتيموقع



 
  

 
 

 

422

گونه چيشود که فرد هيآور باعث ماضطراب يهاتياز موقع يريگن فرار و کنارهيلذا هم
زان صبر و تحمل خود جهت مقاومت و يش ميافزا نهايتاًبهبود عملکرد خود و  يبرا يتالش

افته ين يا يبرا يگريد ين منطقييغلبه بر مشکل از خود نشان ندهد.در تب يبرا يداريپا
دانند و ش مييط خوي، خود را مسئول شرايمنبع کنترل درون يتوان گفت که افراد دارايم

روني را سرزنش نکرده و سهم خود را در امور يبراي هر مشکل، شکست و مسئله، منابع ب
ت ين قبول مسئولي( و هم211۱ ،و همکاران )مالجورد اندرفتهيت، پذيزندگي، همراه با مسئول

 يليتحص يآورزان تابيم نهايتاًغلبه بر مشکل و  يج صبر فرد برايشود تا به تدريم يعامل
 ابد.يش ياو، افزا

 يرونيداراي منبع کنترل ب ن است که افراديافته اين يا يبرا يها منطقنييگر تبياز د
 چِنگ) کمتري دارند يشتر، و شادکاميب يتر، پشتکار و تالش کمتر، افسردگنيينفس پاعزت

توان يرا م يليتحص يآورن مکان کنترل و تابين وجود رابطه بي(. بنابرا2110م، يو فورنها
وه ياز ش يناش يک صفت اکتسابين کرد که افراد منبع کنترل خود را به صورت يينگونه تبيا

 يهاها و شکستتين اساس هم موفقيبرند و بر همين به ارث ميوالد يفرزندپرور
 يآورش تابيباعث افزا يد گفت اسناد درونيکنند. پس بايم يدهسنادخود را ا يليتحص
 يهانييگر از تبيد يکيشود.يم يليتحص يآورباعث کاهش تاب يرونيو اسناد ب يليتحص
ن است که باالتر بودن يرا ا يليتحص يآورن مکان کنترل و تابيوجود رابطه ب يبرا يمنطق

احتمال بروز رفتارهاي سالم در آنها ارتباط مثبت دارد.  شي، با افزايافراد در منبع کنترل درون
دانند يم يشتري بر زندگيهستند، خود را داراي کنترل ب يافرادي که داراي منبع کنترل درون

، کوتمن، و دارپر، ي)اَشب کننديشتري ميت بيخود، احساس مسئول يو در جهت دادن به زندگ
 يمهم و اساس يژگيدو و يريپذتيو مسئول ينگرد گفت که مثبتين باي(. بنابرا2112

 يد برايزه و اميزان انگيها در فرد باالتر باشد، به همان اندازه مزان آنيهستند که چنانچه م
ش آستانه تحمل جهت يجه آن افزايابد که نتييارتقا م يليتحص يهاعبور از موانع و شکست

 است. يليو تحص ير بُعد آموزشد يآورزان تابيم يارتقا نهايتاًها و يغلبه بر سخت

آوري تحصيلي سومين يافته مطالعه حاضر اين بود که که بين درگيري تحصيلي با تاب
 داري وجود دارد. نتايج حاصل از اين يافته با مطالعات شريف موسويرابطه مثبت و معني
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ن يدر تبب ( همسو است.1331) ( و سپاه منصور، براتي و بهزادي2111) (، فالون1334)
 يو رفتار يدو بُعد عاطف يدارا يليتحص يريتوان گفت که درگيافته مين يا يبرا يمنطق
ف ينه انجام تکاليان در زميدانشجو يو رفتار يعاطف يري( که درگ1313، 1ني)ف است
است( و  يليتحص يريدرگ ي)مربوط به بعد رفتار زان تالشيش ميمنجر به افزا يکالس

ش يافزا ياست( که دو بعد مهم و الزم برا يليتحص يريدرگ يزه)مربوط به بعد عاطفيانگ
 يرير درگين دو متغيل رابطه بيد گفت که دلين بايشوند. بنابرايهستند، م يليتحص يآورتاب

ن يباشد، که در بيزه ميوجود دو مولفه مشترك تالش و انگ يليتحص يآورو تاب يليتحص
 ر مشترك است.يهر دو متغ

متشکل از سه  يليتحص يريدرگتوان گفت که يافته مين يا يگر برايد ين منطقييدر تب
)عالقه، ارزش  يزشيو فراشناخت(، انگ يريادگي ي)استفاده از راهبردها يشناخت يريبعد درگ

 (.2113)لينن برينک و پينتريچ،  ( استيو کمک طلب يداري)تالش، پا يو عاطفه( و رفتار
 يتحصيل يتواند منجر به درگيريها مبر انگيزش آنان با تاثير يدانشجو ين درگيريبنابرا

، يبيشتر جهت انجام تکاليف تحصيل يحضور بيشتر در کالس و آمادگ يبيشتر آنها، يعن
، ييادگير يو فرايندها يتالش، پشتکار، تمرکز و توجه بيشتر، عالقه بيشتر به يادگير

آموزش خود،  يبيشتر برا، احساس مسئوليت يعميق يادگير ياستفاده بيشتر از راهبردها
ها و ، تالش و استقامت بيشتر جهت درك اين چالشيتحصيل يهابيشتر چالش يجستجو

 نهايتاًها و مدرسه و در يمثبت نسبت به معلم، همکالس يهاپيچيده، واکنش يهاايده
هاي منطقي (. يکي ديگر از تبيين2111)فالون،  شوديم يليتحص يآورزان تابيش ميافزا

اين يافته اين است که درگيري شناختي، رفتاري و انگيزشي دانشجو در انجام تکاليف  براي
شود که دانشجو همزمان هم تفکر خود را در زمينه انجام و بهبود عملکرد تحصيلي باعث مي

يک تکليف به کار بگيرد، هم با تالش و پشتکار زياد سعي در انجام بهتر يک تکليف داشته 
)لينن  ا عالقه و انگيزه باال به انجام درست و کامل تکليف اهتمام ورزدباشد و هم اينکه ب

آوري تحصيلي باال هم بايد . از طرفي افراد براي داشتن تاب(.2113برينک و پينتريچ، 
تفکري مثبت داشته باشند، هم تالش بيشتري براي غلبه بر موانع تحصيلي کنند و هم 
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طور کلي بايد رابطه بين درگيري ي آينده بنگرند. پس بههااينکه با اميد و انگيزه به موفقيت
آوري تحصيلي را در اشتراك اين دو متغير، در سه مولفه تالش، تفکر مثبت تحصيلي و تاب
ن است که يافته مطالعه اين يسوم يگر برايد يمنطق يهانيياز تب يکيو اميد دانست. 

 يبرا يزشيو انگ ي، رفتاريدارند و به طرق شناخت ييباال يليتحص يريکه درگ يانيدانشجو
ا به يقبول شکست و  يها برازان تحمل آنيکنند ميتالش م يو درس يف کالسيانجام تکال

(. 1334، يف موسوي)شر ابدييش ميز افزايها نت تا زمان مناسب در آنيق افتادن موفقيتعو
شود  يزان تالش و پشتکار ميم يقاباعث ارت يو شناخت يزشي، انگيرفتار يرين درگيبنابرا
در  يليتحص يآورزان تابيم يجهت ارتقا يافته به عامليش ين تالش و پشتکار افزايو هم

 شود.يل ميان تبديدانشجو

 کنندگانترين محدوديت مطالعه حاضر اين بوده است که نمونه مورد بررسي و شرکتمهم
اند و حاضر در مطالعه تنها از بين دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه لرستان انتخاب شده

يرد. با توجه به اين که ـع و مقاطع بايد با احتياط صورت گـلذا تعميم نتايج به ساير جوام
بيني تحصيلي، مکان کنترل و درگيري آوري تحصيلي براساس خوشبيني تابپيش

شود که در تحقيقات ، پيشنهاد ميباشدکنندگان هم مييت شرکتثر از جنسأمتتحصيلي 
که آينده به بررسي موضوع مربوطه با اعمال نقش جنسيت پرداخته شود. با توجه به اين

شود که در مطالعات آينده به آوري تحصيلي يک سازه پويا و تغييرپذير است، پيشنهاد ميتاب
تجربي صورت شبهآوري تحصيلي بهسطح تابتاثير ساير متغيرهاي آزمايشي بر تغيير 

شود که به دانشجوياني هاي اين مطالعه پيشنهاد ميچنين بر اساس يافتهپرداخته شود. هم
بيني، درگيري ها پايين است کمک شود تا سطح خوشآوري تحصيلي در آنکه ميزان تاب

ا نتايج اين مطالعه نشان ها افزايش يابد، زيرگيري منبع کنترل دروني در آنتحصيلي و جهت
 هاي معناداري هستند.بيني کنندهآوري تحصيلي پيشداد که متغيرهاي مذکور براي تاب

بيني طور کلي مطالعه حاضر به اين نتيجه رسيد که متغيرهاي خوشبنابراين و به
آوري )انگيزشي، رفتاري و شناختي( و مکان کنترل با تاب تحصيلي، درگيري تحصيلي

هاي کنندهيينيآوري تحصيلي پيشرابطه مثبت و معناداري دارند و براي تابتحصيلي 
بين در اين معناداري هستند. همچنين نتيجه مطالعه حاضر نشان داد که متغيرهاي پيش
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آوري تحصيلي را مطالعه تقريبا پنجاه درصد از پراکندگي و واريانس مربوط به متغير تاب
 باشد.بااليي مي کنند که ميزان نسبتاًتبيين مي

بدينوسيله از تمامي کساني که ما را در انجام اين تحقيق ياري کردند، تقدير و  
 نماييم.تشکر مي
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 . تهران دانشگاه: تهران(. يبراهن يمحمدنق ه)ترجم (. 1312) آناستازي، آن

ن يوالد يفرزندپرور يهاوهيشن يرابطه ب يبررس(. 1331) ديا، مجينيصفار ترخان، مرتض و با، ي، زيباالخان
 .. فرزندان ي، منبع کنترل و پرخاشگريآوربا تاب

و منبع  يآور(. رابطه تاب1334) دي، حميفيل و پورشرين، جليرالديباباپور خ، جعفر؛ يخسروشاه يبهادر
 .  114-120(، 2)11، ان. يدانشجو يکنترل با شادکام

، ين تفکر منطقي(. ارتباط ب1331) بينسب، مص يمي، نسترن و رحيب مظاهريالسادات؛ حبنبي، زينيحس

.  شهر کرمانشاه يهامارستانيدر پرستاران ب يروانشناخت يستيبا بهز يآور و تاب ينيب خوش

 ،4(11 ،)1۱-43.                                

 يستگيبر اساس شا يليتحص يآور (. مدل تاب1331، ساره)ي، زهرا و بهزاديسپاه منصور، مژگان ؛ برات
  .21-44(، 0)3، شاگرد. -و رابطه معلم يليتحص

 )ويرايش ششم(، تهران: انتشارات دوران.(. 1331اکبر )سيف، علي

 شهر قم، يهادر هنرستان يليتحص يريو درگ يليتحص يآور(. تاب1334) ، فاطمهيف موسويشر

.  

 3)3،  ا چند بعدي؟يک بعدي است ي(. منبع کنترل 1304) ي، محمدتقيفراهان
 .20-31(، 4و 

اس يمق ييو روا يياي، پايابي(. هنجار1311) ي، مهديدرضا و خدابخشي، حميضيکجباف، محمدباقر؛ عر
در شهر اصفهان در سال  يو افسردگ يابيتسلط-، خودينيبن خوشيرابطه ب يو بررس ينيبخوش
 .11-۱1(، 2و  1)2. . 1314-11 يليتحص

تدوين برنامه  معنوي در افراد وابسته به مواد و -رواني -(. الگويابي زيستي1311اهلل )کردميرزا نيکوزاده، عزت
نگر. شناسي شناختي و روانشناسي مثبتآوري مبتني بر روايتمداخله براي ارتقاء تاب

 . دانشگاه عالمه طباطبايي تهران. تهران. 

در  جسماني سالمت و روان سالمت ني،يب خوش مذهبي، هاينگرش نيب علي (. رابطه1311) ي، عليگودرز
 .13 – 34(، 2و  1)3،  .اهواز چمران ان دانشگاهيدانشجونيب

http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://elmnet.ir/article/10490043-22522/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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آوري سازي تحصيلي و تابهاي مهم خودناتوانکنندهبيني(. ارتباط بين پيش1331) شبان، عليهاشمي شيخ
آموزان سال اول دبيرستان شهر اهواز، ثير اين عوامل بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانشأتحصيلي و ت

(. 1334) ، مهرداديجه و کالنتريدنژاد، مهسا؛ سعادتمند، خدي؛ رشيازرلو، محمدتقي
ن کنفرانس يدوم ،
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