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 مقدمه 

اي از زندگي است كه در آن دوران تحصيل، دوره
[. به 1افتد]تغييرات شناختي و اجتماعي سريعي اتفاق مي

طوري كه انطباق و سازگاري با اين تغييرات همواره مورد 
 توجه پژوهشگران تعليم و تربيت بوده است. از مهمترين

هاي تحصيلي، دوره كارشناسي است كه دانشجويان دوره
هايي از جمله، نمرات ضعيف، سطوح در اين دوره با چالش

استرس باال، تهديد اعتماد به نفس، بدبيني تحصيلي، 
هاي كالسي، كاهش انگيزش و كاهش شركت در فعاليت

رو هستند، و به ها و اساتيد روبهشاگرديتعامل با هم
وزش عالي هر كشور يكي از عوامل مهم در همين خاطر آم

تحقق سياست هاي توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
 [.1آيد]آن كشور به شمار مي

آموزان در مواجهه با شرايط نامطلوب در موفقيت دانش
يكي از  [.2آوري مرتبط است]طول تحصيل به پديده تاب

روي دانشجويان در زمينه هاي پيشمهمترين چالش
[، كه به عنوان توانايي بازگشت 3است] 1آورييل، تابتحص

آميز به رغم استرس به حالت اوليه و سازگاري موفقيت
آوري از [تعريف شده است. تاب4زياد و شرايط ناگوار]

هاي هايي است كه توجه محققان را در حوزهجمله سازه
شناسي( به خود شناسي)تحولي، تربيتي، روانمختلف روان
[. از مهمترين داليلي كه باعث شده 5ده است]اختصاص دا

-آوري توجه ويژههاي اخير به موضوع تابمحققان در سال

-اي داشته باشند، ابهامات به وجود آمده در نتايج پژوهش

-[. ماهيت چند 6ها و ماهيت چند بعدي اين سازه است]

شود كه آوري از شواهدي ناشي ميبُعدي بودن سازه تاب
معرض خطر، به رغم نشان دادن سازگاري  در آن افراد در

ها)مثالً پيشرفت تحصيلي(، پيامدهاي در بعضي حوزه
 [.7دهند]ها نشان ميناسازگارانه را در ديگر زمينه

آن را تعريف و  [8بنارد]آوري كه يكي از ابعاد تاب
است، كه به صورت  2آوري تحصيليتوضيح داده، تاب

رو در مدرسه و اي پيشهفرآيند مقابله با استرس و چالش
آموز براي غلبه بر هايي كه به دانشگيري از مهارتبهره

  [.9] است كنند، تعريف شدهاين شرايط كمک مي
آوري تحصيلي به صورت خودارزشيابي همچنين، تاب

مثبت از موقعيت دانشگاهي، احساس كنترل بر عملكرد 
هاي ها و تواناييتحصيلي و اعتماد به مهارت

، يک توانايي سيستمي پويا كه بواسطه آن [10]شناختي
تواند به خوبي از عهده انجام تكاليف يادگيرنده مي

                                                           
1 resiliency  
2 academic resiliency   

يادگيري برآيد و توانايي تحصيلي خود را باال ببرد، تعريف 
 [.11]شده است

آوري تحصيلي مربوط به مبناي نظري سازه تاب
است، كه در مطالعات خود تالش براي كسب [ 8]بنارد

هاي مفيد و ارتباط مثبت با تفاده از شيوه، اسموفقيت
ديگران براي غلبه بر موانع موفقيت را به عنوان سه عامل 

اخير  دهنده آن معرفي كرده است.  در دو دههتشكيل
هاي متفاوتي از پژوهشگران، در عين پرداختن به جنبه

هاي ارتباطي متغيرهاي ديگر با آن آوري، به زمينهتاب
و همين امر سبب شده است تا  ادهتوجه جدي نشان د

هاي الگوهاي متعددي براي بررسي عوامل موثر و همبسته
-هاي تابيكي از همبسته آوري تحصيلي مطرح گردد.تاب

-آوري تحصيلي كه رابطه تنگاتنگي هم با آن دارد، خوش

  [.12]بيني تحصيلي است
بيني تحصيلي يک ساختار نوظهور است كه خوش

 [13]توسط هوي، تارتر و وولفولکبراي اولين بار 
بيني تحصيلي از شناسايي و مطرح شد. خوش

 از و متشكل هاي شخصيتيترين سازهبرجسته

فرد از  رفتارهاي نوع ، كه[14]مثبت است هايشناخت
قبيل تالش، غلبه بر موانع تحصيلي و اميدواري به كسب 

 افراد [.15]كندتعيين مي را هاي بيشتر در آيندهموفقيت

به  هاآن علت دادن نسبت با را منفي هايتجربه بينخوش
هاي كنند و تواناييمي تبيين خاص و گذرا بيروني، عوامل

 [.16]گيرندها دست كم نميخود را در گذر از اين تجربه
يک  در را افراد ترديد و شک ها،نگراني تواندبيني ميخوش

تالش  كه كند دلگرم را هاآن و دهد تسلي مشكل موقعيت
به  [.17]دهند ادامه اهداف به رسيدن جهت در را خود
و  عاطفي آمادگيپيش يک به بينيخوش ديگر، بيان

پيش و ارزيابي مستلزم چگونگي كه دارد، شناختي اشاره
 [.18]از سوي شخص است زندگي پيامدهاي بيني

آوري هاي مختلفي به بررسي رابطه بين تابپژوهش
هاي يافتهاند. تحصيلي پرداختهبيني تحصيلي و خوش

آوري برخي مطالعات نشان داده است كه بين تاب
ي مثبت و معناداري وجود بيني، رابطهتحصيلي و خوش

سيني، حبيب مظاهري و رحيمي ح [.20، 19، 11]دارد
نيز در مطالعه خود با عنوان ارتباط بين تفكر  [21]نسب

انشناختي به آوري با بهزيستي روتاب منطقي، خوشبيني و
بيني كننده بيني يک پيشاين نتيجه رسيدند كه خوش

 آوري است.معنادار براي تاب
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آوري اند كه تاببرخي ديگر از مطالعات نيز نشان داده
تحصيلي به وسيله متغيرهايي همانند اميد، انگيزش و 

 [.10]بيني استنگري قابل پيشمثبت

 پژوهشهای فرضیه
-آوري تحصيلي را پيشمكان كنترل دروني، ابعاد تاب .1

 كند.بيني مي

بيني بيني تحصيلي را پيشمكان كنترل دروني، خوش .2
 كند.مي

آوري تحصيلي را بيني تحصيلي، ابعاد تابخوش .3
 كند.بيني ميپيش

مكان كنترل دروني به صورت غيرمستقيم و از طريق  .4
بيني آوري تحصيلي را پيشبيني تحصيلي، تابخوش

 كند.مي

 
 . مدل اولیه پژوهش1شکل 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي از نوع همبستگي 

توان در قالب يک مدل تحليل مسير، روابط است كه مي
بني كننده ميان متغيرها را مورد بررسي قرار داد. پيش

از: مكان كنترل دروني به  متغيرهاي اين مطالعه عبارتند
بيني تحصيلي به عنوان متغير زا، خوشعنوان متغير برون
آوري تحصيلي به عنوان هاي تابميانجي و مولفه

 زا. متغيرهاي درون
جامعه پژوهش را كليه : جامعه آماری و نمونه پژوهش

دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه لرستان در سال 
ها بر دادند كه تعداد آنتشكيل مي 1396-97تحصيلي 

اساس آماري كه از معاونت آموزشي دانشگاه مربوطه 
دانشجو بودند. بر اساس حجم  6985گرفته شد برابر با 

نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش  400جامعه، تعداد 
 گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نمونه

-آوري تحصيلي: پرسشنامه تابپرسش :ابزار پژوهش

در سال  [36]آوري تحصيلي توسط ساموئلزنامه تاب
ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأييد  2004

به چاپ  2009شد. سپس با گسترش مطالب، در  سال 
سؤال است  41نامه شامل رسيد. نسخه نهايي اين پرسش

آوري شود تا ميزان تابكننندگان خواسته ميكه از شركت
اي ليكرت از درجه 5وي يک مقياس تحصيلي خود را بر ر

بندي كنند. ( درجه5( تا كامال موافقم)1كامال مخالفم)
-در پرسش 40و  39، 30، 25، 20، 18، 14، 7سواالت 

شوند. اين مقياس داراي سه گذاري مينامه معكوس نمره
هاي ها عبارتند از مهارتباشد. اين مولفهمولفه مي

، 21، 19، 15، 11، 9، 7 ،6، 5، 4، 3، 1ارتباطي)سواالت 
، 12، 10، 8، 2گيري آينده)سواالت (، جهت40و  35، 30
-( و مساله41و  38، 33، 31، 24، 27، 22، 18، 16، 13

، 29، 28، 26، 25، 23، 20، 17، 14نگر)محور و مثبت
(. روايـي بيرونـي و روايـي سازه اين 39، 37، 36، 34، 32

است. همچنين  ( تأييد كرده2003مقياس را مارتين)
ضرايب پايـايي به روش آلفـاي كرونبـاخ توسط 

تا  0/ 85ها از اختصاصاً در هر بار حذف آيتم[ 37]مارتين
گزارش شـده اسـت. پايـايي ايـن مقياس را  0/ 88

با استفاده از روش آلفاي  [38]هاشمي شيخ شبان
( تأييد كرده است. در مطالعه حاضر نيز α=81/0كرونباخ)
آوري تحصيلي با استفاده از روش رسشنامه تابپايايي پ

گزارش شد. همچنين براي تک تک   83/0آلفاي كرونباخ 
گيري (، جهتα=79/0هاي ارتباطي)ابعاد مهارت

( α=80/0نگر بودن)( و مساله محور و مثبتα=82/0آينده)

یمنان رن رل یروب  

های ارتباطیمهارت   

گیری آیندهجهت   

گرنمحور و مثبتمساله   

 

یلیبینی تحصخوش   
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 پايايي مطلوب بدست آمد.

اين آزمون را شيرر  بيني تحصيلي :خوش پرسشنامه -
گويه است.  10اند و داراي تهيه كرده [15]ارورو ك

ي اآزمودني با استفاده از يک مقياس پنج درجه
( توافق خود را اعالم 5( تا كامالًموافقم)1ازكامالًمخالفم )

در مطالعه خود ضريب آلفاي [ 39]كند. برخي محققانمي
بيني تحصيلي به را براي مقياس خوش 65/0كرونباخ 

نيز براي اين مقياس  [40]كانر و كاسدياند. اُدست آورده
 [15]اند. شيرر و كاروررا گزارش كرده 80/0ضريب آلفاي 

بيني روايي صوري، سازه و محتوايي پرسشنامه خوش
اند. در ايران نسخه اوليه تحصيلي را مطلوب گزارش كرده

اين آزمون در اصفهان اعتباريابي شد و پايايي كل آزمون 
و روايي با استفاده از روش  74/0باخبر اساس آلفاي كرون

بيني با وابسته به مالک محاسبه شده كه بين خوش
يابي ضريب و با خود تسلط -65/0افسردگي، ضريب

اي ديگر ضريب در مطالعه [.41]گزارش شده است73/0
 70/0آلفاي آزمون با فاصله ده روز به روش بازآزمايي 

پايايي در مطالعه حاضر نيز  [.42]گزارش شده است
بيني تحصيلي با استفاده از روش آلفاي مقياس خوش

 گزارش شد. 79/0كرونباخ 
[ 43]نامه مكان كنترل: اين آزمـون را راتـر پرسش -

ماده دارد كه هر مادة آن از  29سـاخت. ايـن پرسشنامه 
يـک جفـت عبـارت )الـف و ب( تشـكيل شـده اسـت 

، يكـي را انتخـاب كـه آزمودني بايد براساس اعتقـاد خـود
مـاده از مـواد ايـن پرسشنامه  23كنـد و عالمـت بزنـد. 

به روشني انتظارات افراد دربارة منبع كنترل را مي 
مـادة ديگـر آن، هـدف آزمون با لباس  6سـنجند و در 

 1، 8، 14، 19، 24، 28مبدل مطرح مي گردد. سؤالهاي 
ار اصلي و سؤاالتي هستند كـه ذهـنِ آزمودني را از مد

هدف آزمون دور مي كنند. اين ماده هاي خنثي ساختار و 
اندازه گيـري شده را براي آزمودني مبهم مي سازند.  بعد
مـاده اي كـه بـراي نمـره گـذاري تعيين شـده  23در 

انـد بـه گزينه هاي الف نمره يک داده مي شود و به گزينه 
ره به ترتيب هاي ب، نمرة صفر. باالترين و پايين ترين نم

، 15، 14، 13، 10، 9، 7، 4، 1مي باشد. سواالت  0و  23
مربوط به مكان كنترل دروني و  23و  22، 19، 18

 21و  20، 17، 16، 12، 11، 8، 6، 5، 3، 2سواالت 
باشند. ضريب پايايي اين مربوط به مكان كنترل بيروني مي

مقياس كه با روش دو نيمه كـردن و كودر ـ ريچاردسون 
روايي [ 43]نزديک است. راتر 70/0حاسبه شده به م

صوري و محتوايي پرسشنامه مكان كنترل را مطلوب 
است. همچنين، ضريب پايايي اين مقياس بـا  گزارش كرده

روش بازآزمايي در فاصله يک ماه، در همان سطح بوده 
حد متوسط ضريب اعتبار اين  [44]آناستازي [.3]است

م كرده است. در مطالعه حاضر اعال 70/0مقياس را حدود 
نيز پايايي پرسشنامه مكان كنترل با استفاده از روش 

گزارش شد. همچنين براي تک تک  79/0آلفاي كرونباخ 
( و مكان كنترل α=77/0ابعاد مكان كنترل دروني)

 ( پايايي مطلوب بدست آمد.α=80/0بيروني)

در مرحله اول، با مراجعه به  شیوه ابجام پژوهش:

آموزشي ليستي از كليه دانشجويان مقطع  معاونت
 1396-97كارشناسي دانشگاه لرستان در سال تحصيلي 

به صورت اينترنتي در اختيار محققان قرار گرفت. در 
مرحله دوم، به هر يک از افراد جامعه يک كُد يا شماره 
اختصاص داده شد)در اين مطالعه براي هر دانشجو شماره 

در نظر گرفته شد(. در مرحله اش به عنوان كد دانشجويي
روي سوم، بر اساس ليستي كه به صورت اينترنتي در پيش

ها محققان بود بدون اينكه نسبت به رشته تحصيلي آن
اگاهي داشته باشند شروع به كليک كردن روي شماره 

كردند. اين كار تا دانشجويي افراد به صورت تصادفي مي
نمونه انتخاب نفر  400جايي صورت گرفته كه همه آن

شدند. در مرحله چهارم و پس از مشخص شدن اعضاي 
ها به صورت نمونه، دانشجوياني كه كد دانشجويي آن

تصادفي انتخاب شده بود مشخصاتشان به طور كامل 
شد. در مرحله پنجم و پس از مشخص شدن يادداشت مي

رشته تحصيلي، دانشكده و شماره تماس هر عضو از نمونه، 
هاي گرفته و پس از هماهنگي الزم پرسشنامهبا وي تماس 

بيني و خوش آوري تحصيليپژوهش)مكان كنترل، تاب
گرفت. پس از پر كردن تحصيلي( در اختيارش قرار مي

ها از شركت كننده ها در زمان مشخص، آنپرسشنامه
افرادي كه به صورت  شدند. اين كار براي همهدريافت مي

ام شد. و نهايتا پس از تصادفي انتخاب شده بودند انج
ها و محاسبه نمرات كسب شده براي هر آوري دادهجمع

-هاي آماري الزم بر روي آنكننده، تجزيه و تحليلشركت

 ها انجام و نتايج گزارش شدند.

به منظور تجزيه و تحليل  :هاشیوه تحلیل داده

هاي آمار آماري در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از شاخص
العات توصيفي متغيرهاي پژوهش شامل توصيفي اط

ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر نمرات مشخص 
هاي پژوهش و بررسي شد. سپس به منظور آزمودن فرضيه

چگونگي ارتباط بين متغيرهاي موجود در مدل مورد نظر 
زاد)مكان كنترل بيني متغيرهاي برونو ميزان قدرت پيش

بيني بيني( در پيشغير خوشاي)متدروني( و متغير واسطه



 

 

 

33 

 (..........                                      مهدی یواف وبد و هتنارانیلیتحص ینیبخوش یگرابا واا ه یبر ااام منان رن رل یروب یلیتحص یآورتاب ینیبشیپ یارائه مدل علّ

آوري تحصيلي( از روش تحليل مسير زاد)تابمتغير درون
افزارهاي هاي آماري از نرماستفاده شد. براي انجام تحليل

 اس.پي.اس.اس و آموس استفاده شد.

 هایافته
هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف هتياف 1در جدول 

 ست.استاندارد متغيرهاي پژوهش ارائه شده ا

 

 های توصیفی متغیرهای پژوهش. یافته1جدول 

 حداكثر نمره حداقل نمره انحراف معيار ميانگين هامولفه متغيرها

 12 0 2 9 نمره كل مكان كنترل دروني

 آوري تحصيليتاب

 70 14 36/8 23/59 هاي ارتباطيمهارت

 70 14 89/9 54/62 گيري آيندهجهت

-محور و مثبتمساله

 نگر
24/50 02/6 13 65 

 50 10 68/7 78/42 نمره كل بيني تحصيليخوش

. 

 ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
نیاز انجام تحلیل مسیر و همچنین به به عنوان پیش

تری از ارتباط میان متغیرهای منظور ارائه تصویر روشن

ها محاسبه شد. ماتریس همبستگی همبستگی آنپژوهش، 
 آورده شده است. 2بین متغیرهای مورد مطالعه در جدول 

 

 . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش2جدول 

 گيري آيندهجهت هاي ارتباطيمهارت بيني تحصيليخوش مكان كنترل دروني مولفه رديف
-محور و مثبتمساله

 نگر

     1 كنترل درونيمكان  1

    1 35/0* بيني تحصيليخوش 2

   1 43/0* 38/0* هاي ارتباطيمهارت 3

  1 67/0* 33/0* 39/0* گيري آيندهجهت 4

5 
-محور و مثبتمساله

 نگر
*42/0 *27/0 *52/0 *61/0 1 

 دار هستندضرایب معنی *

دروني با ، متغير مكان كنترل 2با توجه به جدول 
(، =001/0P< ،35/0rبيني تحصيلي)متغيرهاي خوش

گيري (، جهت=001/0P< ،38/0rهاي ارتباطي)مهارت
-محور و مثبت(، مساله=001/0P< ،39/0rآينده)

دار ( داراي رابطه مثبت و معني=001/0P< ،42/0rنگر)
بيني تحصيلي با متغيرهاي است. عالوه بر اين متغير خوش

گيري (، جهت=001/0P< ،43/0rي)هاي ارتباطمهارت
-محور و مثبت(، مساله=001/0P< ،33/0rآينده)

دار ( داراي رابطه مثبت و معني=001/0P< ،27/0rنگر)
-هاي ارتباطي با متغيرهاي جهتاست. همچنين مهارت

-محور و مثبت(، مساله=001/0P< ،67/0rگيري آينده)

به گيري نسبت ( و متغير جهت=001/0P< ،52/0rنگر)
، >001/0Pنگر)محور و مثبتآينده با متغير مساله

52/0r=دار هستند.( داراي رابطه مثبت و معني 
 

های های مربوط به مدل پیشنهادی و فرضیهیافته
 پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش مكان كنترل دروني 
-آوري تحصيلي با توجه به نقش واسطهبيني تابدر پيش

-بود. قبل از ارزيابي مدل، پيشبيني تحصيلي گري خوش

هاي رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت. به همين فرض
ها از نمودار منظور، براي بررسي نرمال بودن توزيع مانده

p-p  استفاده شد كه با توجه به قرار گرفتن تمام نقاط
ها از توزيع روي نيمساز ربع اول، مشخص شد كه داده

 كنند.نرمال تبعيت مي
 ي و اصالح شده پژوهشمدل نهاي

هاي الزم، فرضپس از كسب اطمينان از رعايت پيش
براي ارزيابي مدل پيشنهادي از روش تحليل مسير در 

افزار آموس استفاده شد و به منظور افزايش محيط نرم
ها به لحاظ آماري برازش مدل، مسيرهايي كه ضريب آن
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 ضرايب حاصل از مذل اصالح شده آورده شده است.نمودار مسير و  2دار بود حذف شد. در شكل غيرمعني

 بینی تحصیلیگری خوشآوری تحصیلی با واسطههای تاب. ضرایب استاندارد مدل روابط مکان کنترل درونی و مولفه2شکل 

با توجه به مدل، به ترتيب ضرايب مسير استاندارد بين 
، >009/0Pبيني تحصيلي)مكان كنترل دروني و خوش

34/0β=هاي (، مكان كنترل دروني و مهارت
(، مكان كنترل دروني و =008/0P< ،23/0βارتباطي)

دار ( معني=009/0P< ،19/0βنگر)محور و مثبتمساله
بيني تحصيلي و باشند و ضرايب استاندارد بين خوشمي

بيني (، خوش=006/0P< ،71/0βهاي ارتباطي)مهارت
(، بين =009/0P< ،54/0βگيري آينده)تحصيلي و جهت

، >007/0Pنگر)محور و مثبتبيني تحصيلي و مسالهخوش
69/0β=دار است.( معني 

هاي مربوط به روابط غير مستقيم بين فرضيه
داري اثرات غير براي تعيين معني: متغيرهاي پژوهش

 "اندازخودراه "هاي مكرر گيريمستقيم از روش نمونه
درصدي  95مينان ( با فاصله اط2002)شراوت و بولگر، 

، 4گيري اثرات استفاده شد. با توجه به جدول توزيع نمونه
داري اثرات غير مستقيم نشان داد كه نتايج آزمون معني

بيني تحصيلي در راستاي گري متغير خوشسهم واسطه
هاي رابطه بين مكان كنترل دروني با مهارت

(، و =007/0pگيري آينده)(، جهت=004/0pارتباطي)
دار است؛ به اين ( معني=006/0pنگر)محور و مثبتمساله

بيني تحصيلي در رابطه بين مكان صورت كه متغير خوش
آوري تحصيلي نقش هاي تابكنترل دروني با تمام مولفه

كند. همچنين بررسي اثرات غير مستقيم اي ايفا ميواسطه
آوري تحصيلي نشان هاي تابمتغيرهاي مستقل بر مولفه

هاي متغير مكان كنترل دروني بر مولفهدهد كه مي
نگر، اثر غير محور و مثبتهاي ارتباطي و مسالهمهارت

 مستقيم مثبت دارد.

 های برازندگی مدل اولیه و مدل نهایی اصالح شده. شاخص3جدول

 مدل اصالح شدهمقدار شاخص  مقدار شاخص مدل اوليه دامنه مورد قبول شاخص

CMIN/DF X2/DF<3 21/12 50/0 

CFI 9/0CFI> 84/0 96/0 

AGFI 9/0AGFI> 78/0 99/0 

RMSEA 9/0RMSEA> 13/0 01/0 

IFI 9/0IFI> 82/0 99/0 

CFI 9/0CFI> 82/0 99/0 

 

 

یمنان رن رل یروب  

های ارتباطیمهارت   

گیری آیندهجهت   

گرنمحور و مثبتمساله   

 

یلیبینی تحصخوش   

0/23** 

**34/0 

**69/0 

**54/0 

**71/0 

50/0=2R 

**19/0 

11/0=
2

R 

47/0=
2

R 

29/0=
2

R 
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 . ضرایب استاندارد اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم و اثرات کل مدل نهایی4جدول 

 متغير وابسته  

 گيري نسبت به آيندهجهت هاي ارتباطيمهارت بيني تحصيليخوش متغير مستقل اثر
-مثبت –مساله محور 

 نگر

 مستقيم
 19/0* 54/0 23/0* 34/0* مكان كنترل دروني

 69/0 54/0 71/0 ---- بيني تحصيليخوش

 21/0 16/0 25/0 ---- بيني تحصيليمكان كنترل دروني از طريق خوش غير مستقيم

 كل

 21/0 16/0 25/0 34/0 مكان كنترل دروني

 69/0 54/0 71/0 ---- بيني تحصيليخوش

 47/0 29/0 50/0 11/0 ضريب تعيين

 هاي پژوهش هاي برازندگي مدل و بررسي فرضيهشاخص
برازش مدل با ، 22ها به برنامه آموسبا ورود داده
هاي برازندگي، شامل شاخص هنجار شده استفاده از شاخص

مجذور كاي)نسبت مجذور كاي بر درجات آزادي(، شاخص 
، 2، شاخص نيكويي برازش تعديل يافته1نيكويي برازش

و  4، شاخص برازندگي افزايشي3شاخص برازندگي تطبيقي
مورد بررسي قرار  5جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب

ها همه شاخص 3ت كه بر اساس نتايج مندرج در جدول گرف
 باشند.بيانگر برازش مطلوب مدل مي

هاي مستقيم و غير مستقيم مدل بررسي فرضيه
در ادامه با در نظر گرفتن ضرايب مسيرهاي بدست : پژوهشي

قابل مشاهده است، به بررسي  4آمده در مدل كه در جدول 
پژوهشي پرداخته  هاي مستقيم و غير مستقيم مدلفرضيه

شده است. با توجه به نتايج بدست آمده، متغير مكان كنترل 
گيري هاي ارتباطي، جهتهاي مهارتتواند مولفهدروني مي

نگر بودن را هم به مثبت –نسبت به آينده و مساله محور 
 بيني كند.صورت مستقيم و هم به صورت غير مستقيم پيش

 ين است كه،حاكي از ا 4نتايج مندرج در جدول 
( ضريب مسير استاندارد بين مكان كنترل دروني و 1 

 009/0است كه در سطح  34/0بيني تحصيلي برابر خوش
دار است؛ در نتيجه، مكان كنترل دروني در افزايش معني
 بيني موثر بوده است؛ خوش
( ضريب مسير استاندارد بين مكان كنترل دروني و 2

 006/0است كه در سطح  23/0هاي ارتباطي برابر با مهارت
دار است؛ بنابراين مكان كنترل دروني موجب افزايش معني

 هاي ارتباطي شده است؛مهارت
( ضريب مسير استاندارد بين مكان كنترل دروني و 3 
است كه در سطح  54/0گيري نسبت به آينده برابر جهت
دار است؛ در نتيجه، مكان كنترل دروني در معني 004/0

 گيري نسبت به آينده موثر بوده استتافزايش جه

                                                           
1 GFI 
2 AGFI 
3 CFI 
4 IFI 
5 RMSEA 

( ضريب مسير استاندارد بين مكان كنترل دروني و 4 
است كه در سطح  19/0نگر برابر با محور و مثبتمساله
دار است؛ بنابراين مكان كنترل دروني موجب معني 007/0

 نگر شده است.محور و مثبتافزايش ميزان مساله
مستقيم بين متغيرهاي  هاي مربوط به روابط غيرفرضيه 

داري اثرات غير مستقيم از روش براي تعيين معني: پژوهش
 95با فاصله اطمينان  "اندازخودراه "هاي مكرر گيرينمونه

گيري اثرات استفاده شد. با توجه به درصدي توزيع نمونه
داري اثرات غير مستقيم نشان ، نتايج آزمون معني4جدول 

بيني تحصيلي در غير خوشگري متداد كه سهم واسطه
هاي راستاي رابطه بين مكان كنترل دروني با مهارت

، 16/0گيري آينده)(، جهت=004/0p، 25/0ارتباطي)
007/0p=محور و مثبت(، و مساله(006/0، 21/0نگرp= )
بيني تحصيلي دار است؛ به اين صورت كه متغير خوشمعني

-هاي تابمولفهدر رابطه بين مكان كنترل دروني با تمام 

كند. همچنين بررسي اي ايفا ميآوري تحصيلي نقش واسطه
آوري هاي تاباثرات غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر مولفه

دهد كه متغير مكان كنترل دروني بر تحصيلي نشان مي
نگر، اثر محور و مثبتهاي ارتباطي و مسالههاي مهارتمولفه

 غير مستقيم مثبت دارد.
ت كل متغيرهاي مستقل و واسطه اي بر بررسي اثرا

محاسبه ميزان تاثير متغيرهاي مستقل : متغيرهاي وابسته
درصد از تغييرات  11بر وابسته، حاكي از آن است كه 

هاي درصد از تغييرات مهارت 50بيني تحصيلي، خوش
 47گيري آينده، و درصد از تغييرات جهت 29ارتباطي، 

نگر توسط مدل تبيين مثبت محور ودرصد از تغييرات مساله
 شود.مي

 گیرینتیجه وبحث 

اين پژوهش با هدف بررسي تبيين رابطه علّي بين 
آوري بيني تحصيلي، مكان كنترل دروني و تابخوش

هاي به دست آمده با استفاده از تحصيلي صورت گرفت. داده
هاي آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و بر اساس روش

هاي ارزشمندي از اين مطالعه طرح شده يافتههاي مفرضيه
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 حاصل شد. 
بيني اولين يافته مطالعه حاضر اين بود كه كه بين خوش

داري آوري تحصيلي رابطه مثبت و معنيتحصيلي با تاب
[ 11، 10]وجود دارد. اين يافته با نتايج برخي مطالعات

ها منطقي براي اولين يافته اين يكي از تبيينهمسو است.. 
بيني تحصيلي در خوشطالعه اين است كه بايد گفت م

 رفتارهاي نوع ، كه[14]مثبت است هايشناخت برگيرنده

فرد از قبيل تالش، غلبه بر موانع تحصيلي و اميدواري به 
. [15]كندتعيين مي را هاي بيشتر در آيندهكسب موفقيت
 گيريجهت توان گفت چنانچه شخصبنابراين مي

 با را دشوار هايموقعيت ينده داشته باشد،آ به ايخوشبينانه

 بر اين باور است كه توانايي و كندمي ارزيابي ديدي مثبت

بيني باعث گذر از مشكالت را دارد كه همين باور و خوش
هاي خود را دست كم نگيرد و در آينده شود فرد تواناييمي

 هاي تحصيلي بيشتري دست يابد. به موفقيت
 توان گفت كه افرادبراي اين يافته ميدر تبيين ديگري 

به  هاآن علت دادن نسبت با را منفي هايتجربه بينخوش
هاي كنند و تواناييمي تبيين خاص و گذرا بيروني، عوامل

 [.16]گيرندها دست كم نميخود را در گذر از اين تجربه
افرادي كه مشكالت پيش آمده را چه از بعد بنابراين 

-ساير ابعاد به عوامل بيروني نسبت ميتحصيلي و چه از 

هاي بااليي براي دهند و بر اين عقيده هستند كه توانايي
عبور از مشكالت و رسيدن به عملكرد خوب دارند، به 

شود هاي زيادي دست پيدا كرده و همين عاملي ميموفقيت
تا صبر و تحمل براي غلبه بر موانع و مشكالت تحصيلي و 

 يلي خود را ارتقا دهند. آوري تحصنهايتا تاب
توان گفت در تبيين منطقي ديگر براي اين يافته نيز مي

يک  در را افراد ترديد و شک ها،بيني نگرانيكه خوش
 كه كندمي دلگرم را هاآن و دهدمي تسلي مشكل موقعيت

 [.17]دهند ادامه اهداف به رسيدن جهت در را تالش خود
بنابراين افرادي كه خوشبيني تحصيلي بااليي دارند، به 
تحصيل و موفقيت تحصيلي عمدتا ديدي مثبت و اميدوارنه 

شود براي اينكه به هنگام اولين دارند و همين عاملي مي
شكست تحصيلي انگيزه و اميد خود را از دست ندهند و به 

ها افزايش آوري تحصيلي در آنصورت تدريجي ميزان تاب
بيني توان گفت افرادي كه سطح خوشابد. همچنين ميي

زا دچار ها باال است در يک موقعيت استرستحصيلي آن
گيري از موقعيت ترس و تشويش و دلهره و نهايتا كناره

شوند و لذا همين مقاومت در برابر مشكالت تحصيلي، نمي
تحصيلي و همچنين دوري كردن از تشويش و دلهره، عاملي 

 شود. آوري تحصيلي مياي ميزان تاببراي ارتق
دومين يافته مطالعه حاضر اين بود كه كه بين مكان 

داري وجود آوري تحصيلي رابطه مثبت و معنيكنترل با تاب
[ 31، 22]دارد. اين يافته با نتايج برخي مطالعات از جمله

 همسو است. 
در تبييني منطقي براي اين يافته بايد گفت كه برخي 

هاي خود را به درون)كوشش ها وشكستموفقيت دانشجويان
هاي ها وشكستو برخي ديگر موفقيت يا توانايي شخصي(

ها( نسبت خود را به بيرون)بخت واقبال يا دشواري موقعيت
گروهي كه داراي منبع كنترل دروني هستند،  [.23]دهندمي

كوشي، احتياط و باور دارند كه كارآمدي، تدبير، سخت
به پيامدهاي مثبت خواهد انجاميد و  پذيريمسؤليت

برعكس افرادي كه منبع كنترل بيروني دارند، رويدادهاي 
دانند بلكه آن را به مثبت يا منفي را پيامد رفتار خود نمي

-شانس، اتفاق و رويدادهاي محيطي مهار نشده نسبت مي

-بنابراين بايد گفت كه مكان كنترل دروني باعث ميدهند. 

هاي خود را به تالش و توانايي و فقيتشود كه افراد مو
هاي خود را به عوامل بيروني نسبت دهند و لذا شكست

شود براي اينكه اعتماد به نفسشان همين اسناد عاملي مي
ارتقا پيدا كند و همين اعتماد به نفس باال باعث تالش براي 

-هاي تحصيلي ميها و غلبه بر شكسترسيدن به موفقيت

آوري تحصيلي در دريجي هم ميزان تابشود كه به صورت ت
 فرد افزايش پيدا كند. 

در تببين منطقي ديگري براي اين يافته بايد گفت، 
افرادي كه داراي منبع كنترل بيروني هستند، در مقايسه با 
افراد داراي منبع كنترل دروني، احساس درماندگي و 

ها ناتواني، اضطراب و استرس بيشتري دارند، از موقعيت
تري كنند و از شادكامي و اميدواري پايينگيري ميارهكن

بنابراين افرادي كه بيشتر متكي به عوامل  [.24]برخوردارند
-هايشان اهميت ميبيروني هستند و كمتر به خود و توانايي

-گيرند، در موقعيتدهند و به عبارتي خود را دست كم مي

شوند به راحتي از هايي كه دچار شكست تحصيلي مي
گيري از كنند. لذا همين فرار و كنارهگيري ميوقعيت كنارهم

شود كه فرد هيچگونه آور باعث ميهاي اضطرابموقعيت
تالشي براي بهبود عملكرد خود و نهايتا افزايش ميزان صبر 
و تحمل خود جهت مقاومت و پايداري براي غلبه بر مشكل 

 از خود نشان ندهد.
توان گفت يافته مي در تبيين منطقي ديگري براي اين

كه افراد داراي منبع كنترل دروني، خود را مسئول شرايط 
دانند و براي هر مشكل، شكست و مسئله، منابع خويش مي

بيروني را سرزنش نكرده و سهم خود را در امور زندگي، 
و همين قبول مسئوليت [ 26]اندهمراه با مسئوليت، پذيرفته

د براي غلبه بر مشكل و شود تا به تدريج صبر فرعاملي مي
 آوري تحصيلي او، افزايش يابد.نهايتا ميزان تاب
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ها منطقي براي اين يافته اين است كه از ديگر تبيين
تر، پشتكار داراي منبع كنترل بيروني عزت نفس پايين افراد

و تالش كمتر، افسردگي بيشتر، و شادكامي كمتري 
-بنابراين وجود رابطه بين مكان كنترل و تاب [.27]دارند

توان اينگونه تبيين كرد كه افراد منبع آوري تحصيلي را مي
كنترل خود را به صورت يک صفت اكتسابي ناشي از شيوه 

برند و بر همين اساس هم فرزندپروري والدين به ارث مي
-هاي تحصيلي خود را اسناد دهي ميها و شكستموفقيت

آوري يد گفت اسناد دروني باعث افزايش تابكنند. پس با
آوري تحصيلي تحصيلي و اسناد بيروني باعث كاهش تاب

 شود.مي
هاي منطقي براي وجود رابطه بين يكي ديگر از تبيين

آوري تحصيلي را اين است كه باالتر مكان كنترل و تاب
بودن افراد در منبع كنترل دروني، با افزايش احتمال بروز 

سالم در آنها ارتباط مثبت دارد. افرادي كه داراي  رفتارهاي
منبع كنترل دروني هستند، خود را داراي كنترل بيشتري 

دانند و در جهت دادن به زندگي خود، احساس بر زندگي مي
بنابراين بايد گفت كه [. 27]كنندمسئوليت بيشتري مي

پذيري دو ويژگي مهم و اساسي نگري و مسئوليتمثبت
ها در فرد باالتر باشد، به همان نانچه ميزان آنهستند كه چ

هاي اندازه ميزان انگيزه و اميد براي عبور از موانع و شكست
يابد كه نتيجه آن افزايش آستانه تحمل تحصيلي ارتقا مي

آوري در ها و نهايتا ارتقاي ميزان تابجهت غلبه بر سختي
 بُعد آموزشي و تحصيلي است.

 
حاضر اين بود كه كه مكان كنترل سومين يافته مطالعه 

-بيني تاببيني تحصيلي قادر به پيشدروني از طريق خوش

باشد. نتايج حاصل از اين يافته با برخي آوري تحصيلي مي
 همسو است.[ 46، 45]مطالعات

توان گفت كه در تببين منطقي براي اين يافته مي
بيني تحصيلي بر دو بعد مكان كنترل)دروني و خوش
، به اين صورت كه [46]گذارد( افراد تاثير بسزايي ميبيروني
بيني تحصيلي دانشجويان در زمينه انجام تكاليف خوش

كالسي منجر به افزايش ميزان تالش)مربوط به بعد مكان 
كنترل دروني است( و انگيزه)مربوط به مكان كنترل دروني 

آوري است( كه دو بعد مهم و الزم براي افزايش تاب
شوند. بنابراين بايد گفت كه دليل تند، ميتحصيلي هس

بيني تحصيلي در ارتباط بين مكان كنترل گري خوشواسطه
آوري تحصيلي وجود دو مولفه مشترک تالش و دروني و تاب

 باشد، كه در بين هر دو متغير مشترک است.انگيزه مي
توان گفت كه در تبيين منطقي ديگر براي اين يافته مي

متشكل از سه بعد شناختي، انگيزشي و  بيني تحصيليخوش

بيني دانشجويان با تاثير بر بنابراين خوش [.46]رفتاري است
تواند منجر به درگيري تحصيلي بيشتر ها ميانگيزش آن

آنها، يعني حضور بيشتر در كالس و آمادگي بيشتر جهت 
انجام تكاليف تحصيلي، تالش، پشتكار، تمركز و توجه 

به يادگيري و فرايندهاي يادگيري،  بيشتر، عالقه بيشتر
استفاده بيشتر از راهبردهاي عميق يادگيري، احساس 
مسئوليت بيشتر براي آموزش خود، جستجوي بيشتر 

هاي تحصيلي، تالش و استقامت بيشتر جهت درک چالش
هاي مثبت نسبت هاي پيچيده، واكنشها و ايدهاين چالش

يت گرايش بيشتر به ها و مدرسه و در نهابه معلم، همكالسي
سمت مكان كنترل دروني شده كه نتيجه آن افزايش ميزان 

 [.47]آوري تحصيلي دانشجويان استتاب
هاي منطقي براي اين يافته اين است يكي ديگر از تبيين

بيني تحصيلي دانشجو در انجام تكاليف و بهبود خوش
شود كه دانشجو همزمان هم عملكرد تحصيلي باعث مي

را در زمينه انجام يک تكليف به كار بگيرد، هم با تفكر خود 
تالش و پشتكار زياد سعي در انجام بهتر يک تكليف داشته 
باشد و هم اينكه با عالقه و انگيزه باال به انجام درست و 

. از طرفي افراد براي داشتن [47]كامل تكليف اهتمام ورزد
ند، آوري تحصيلي باال هم بايد تفكري مثبت داشته باشتاب

هم تالش بيشتري براي غلبه بر موانع تحصيلي كنند و هم 
اينكه داراي مكان كنترل دروني باشند. پس به طور كلي 

آوري تحصيلي را در بايد رابطه مكان كنترل دروني و تاب
بيني تحصيلي اشتراک اين دو متغير، در ميزان خوش

 دانست. 
هاي منطقي ديگر براي سومين يافته يكي از تبيين

بيني تحصيلي مطالعه اين است كه دانشجوياني كه خوش
باالتري دارند به تبع آن داراي اعتماد به نفس باال بوده و به 

هاي بيشتر و هاي خود براي كسب موفقيتراحتي بر توانايي
كنند، و لذا همين هاي تحصيلي تالش ميغلبه بر شكست

ترل بيني تحصيلي از طريق مكان كنشود تا خوشعاملي مي
-دروني بر ميزان صبر و آستانه تحمل و همچنين ميزان تاب

بيني آموزان تاثير بسزايي بگذارد. بنابراين خوشآوري دانش
تحصيلي باعث ارتقاي ميزان تالش و پشتكار مي شود و 
همين تالش و پشتكار افزايش يافته به عاملي جهت ارتقاي 

 شود.آوري تحصيلي در دانشجويان تبديل ميميزان تاب

مهمترين محدوديت مطالعه حاضر اين بوده است كه 
كنندگان حاضر در مطالعه تنها نمونه مورد بررسي و شركت

از بين دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه لرستان انتخاب 
اند و لذا تعميم نتايج به ساير جوامع و مقاطع بايد با شده

يم و احتياط صورت گيرد. با توجه به اين كه اثرات مستق
بيني تحصيلي، غير مستقيم متغيرهاي حاضر در مدل)خوش
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-آوري تحصيلي( متاثر از جنسيت شركتمكان كنترل و تاب 

شود كه در تحقيقات باشد، پيشنهاد ميكنندگان هم مي
آينده به بررسي موضوع مربوطه با اعمال نقش جنسيت 

آوري تحصيلي يک سازه كه تابپرداخته شود. با توجه به اين
شود كه در مطالعات ويا و تغييرپذير است، پيشنهاد ميپ

-آينده به تاثير ساير متغيرهاي آزمايشي بر تغيير سطح تاب

آوري تحصيلي به صورت شبه تجربي پرداخته شود. 
شود هاي اين مطالعه پيشنهاد ميهمچنين بر اساس يافته

ها آوري تحصيلي در آنكه به دانشجوياني كه ميزان تاب
گيري بيني، و جهتست كمک شود تا سطح خوشپايين ا

ها افزايش يابد، زيرا نتايج اين منبع كنترل دروني در آن
آوري مطالعه نشان داد كه متغيرهاي مذكور براي تاب

 هاي معناداري هستند.بيني كنندهتحصيلي پيش
بنابراين و به طور كلي مطالعه حاضر به اين نتيجه رسيد 

روني به صورت مستقيم و همچنين كه متغير مكان كنترل د
بيني تحصيلي اثري مستقيم و غير با واسطه گري خوش

هاي آن آوري تحصيلي و زير مولفهدار بر تابمستقيم معني
بيني تحصيلي گذارد. همچنين نتايج نشان داد كه خوشمي

آوري تحصيلي رابطه مثبت و معناداري و مكان كنترل با تاب
هاي ييني كنندهتحصيلي پيش آوريدارند و براي تاب

 معناداري هستند. 
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