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 کیدهچ
نقش پایستگی تحصیلی، مکان  پژوهش ازاین هدف هدف:

آوری تحصیلی بینی تابدر پیش یلیتحصو هیجانات کنترل 

 بود. 4376 - 71سال تحصیلی  دانشجویان دانشگاه لرستان در

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود.  روش:

کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال  جامعه این پژوهش را

 144 نمونه مورد مطالعهادند. دتشکیل می 4376-71تحصیلی 

با روش  دانشجویان مقطع کارشناسی بودندکه ازنفر 

ها داده گردآوری برای. شدند ساده انتخاب تصادفی گیرینمونه

هیجانات مکان کنترل،  ،پایستگی تحصیلیهای ازپرسشنامه

های روش با های استفادهشد. دادهلیتحصآوری و تابتحصیلی 

 وتحلیل شد.تجزیه یاستنباطآمار توصیفی و 

بین پایستگی تحصیلی، مکان  ها نشان داد کهیافتهها:یافته

هیجانات مربوط به یادگیری کنترل درونی و هیجانات تحصیلی 

آوری تحصیلی، رابطه با تاب و هیجانات مربوط به کالس درس

آوری ین مکان کنترل بیرونی با تابدار و بمثبت و معنی

داری، وجود مثبت و غیر معنیتحصیلی یک رابطه 

طورکلی نتایج حاکی از اهمیت نقش متغیرهای به.دارد

پایستگی تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در 

 . آوری تحصیلی بودبینی تابپیش

 

 

 

تحصیلی، پایستگی تحصیلی، هیجانات  آوریتابها: کلید واژه

 تحصیلی، مکان کنترل

Abstract  

 

Aim: The aim of this study was to investigate 

academic Buoyancy, locus of and Academic 

Excitement in predicting academic resilience in 

Lorestan University students in the academic 

year of 2017-18.  

Method: The research method was descriptive 

and correlational. The population of this study 

was all students of Lorestan University in the 

academic year of 2017-18. The sample consisted 

of 400 students from undergraduate students 

selected by simple random sampling method.To 

collect data, academic Buoyancy questionnaire, 

locus of Control, academic excitement and 

academic Resilience were used. The data were 

analyzed by descriptive and inferential statistics. 

Finding: The findings showed that there was a 

positive significant relationship between 

academic Buoyancy, internal locus of control, 

and academic Excitement with academic 

resilience, and between the external locus of 

control and the academic resilience of one there 

is a positive and non-meaningful relationship. In 

general, the results indicated the importance of 

the variables of academic Buoyancy, locus of 

control, and academic Excitement in predicting 

academic resilience. Therefore, if the amount of 

predictor variables can be increased, the level of 

academic resilience change can be significantly 

increased. 
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 مسئلهمقدمه و بیان 

افتد یای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق متحصیل، دوره دوران

(Prince-Embury and Saklofske, 2016) این تغییرات همواره انطباق و سازگاری با  کهطوریبه

های تحصیلی، دوره کارشناسی دوره ترینمهماز  پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است. موردتوجه

تهدید ، باال نمرات ضعیف، سطوح استرس ،ازجملههایی است که دانشجویان در این دوره با چالش

با  کاهش انگیزش و تعامل های کالسی،، کاهش شرکت در فعالیتبدبینی تحصیلی، نفسبه اعتماد

 رو هستند.و اساتید روبه هاشاگردیهم

 Rojas and)است4آوریروی دانشجویان در زمینه تحصیل، تابهای پیشچالش ترینمهمیکی از 

Fernanda, 2015)  رغمبهآمیز اولیه و سازگاری موفقیت توانایی بازگشت به حالت عنوانبهکه 

آوری تعریف شده است.تاب (Lothar, Sychty and Becker, 2000) ناگواراسترسزیاد و شرایط 

-روان تحولی، تربیتی،شناسی )های مختلف روانهایی است که توجهمحققان را درحوزهسازه ازجمله

دالیلی که باعث شده محققان  رینتمهماز . (Hanewald, 2011)استبه خود اختصاص داده  ی(شناس

ای داشته باشند، ابهامات به وجود آمده در نتایج آوری توجه ویژههای اخیر به موضوع تابدر سال

 ,Luthans, Youssef and Avolio )تاساین سازه  چندبعدیها و ماهیت پژوهش

افراد در معرض  شود که در آنآوری از شواهدی ناشی میتاب هبودن ساز چندبعدیماهیت.(2007

 راپیامدهای ناسازگارانه (، مثالً پیشرفتتحصیلیها )نشان دادن سازگاری در بعضی حوزه رغمبهخطر،

 (.Resnick, 2010)دهندها نشان میدر دیگر زمینه

استکه  2آوری تحصیلیآن را تعریف و توضیح داده، تاب )Benard, 1991(آوری که یکی از ابعاد تاب

هایی که به گیری از مهارترو در مدرسه و بهرههای پیشابله با استرس و چالشفرآیند مق صورتبه

همچنین، .(Richardson, 1990)استکنند، تعریف شدهآموز برای غلبه بر این شرایط کمک میدانش

خودارزشیابی مثبت از موقعیت دانشگاهی، احساس کنترل بر عملکرد  صورتبهآوری تحصیلی تاب

یک توانایی  (،Gutmann and Shean, 2013)یشناختهای ها و تواناییبه مهارت تحصیلی و اعتماد

از عهده انجام تکالیف یادگیری برآید و  خوبیبهتواند آن یادگیرنده می واسطهبهسیستمی پویا که 

آوری مبنای نظری سازه تاب.(Neal, 2017)است توانایی تحصیلی خود را باال ببرد، تعریف شده 

، استفاده از استکه در مطالعات خود تالش برای کسب موفقیتBenard, 1991) )بوط به تحصیلی مر

-سه عامل تشکیل عنوانبههای مفید و ارتباط مثبت با دیگران برای غلبه بر موانع موفقیت را شیوه

های متفاوتی از اخیر پژوهشگران، در عین پرداختن به جنبه دهنده آن معرفی کرده است.در دو دهه

و همین امر سبب  های ارتباطی متغیرهای دیگر با آن توجه جدی نشان دادهآوری، به زمینهتاب

آوری تحصیلی مطرح های تابو همبسته مؤثرشده است تا الگوهای متعددی برای بررسی عوامل 

                                                           
1. resiliency 

2. academic resiliency 
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آن دارد، پایستگی تحصیلی  با هم رابطه تنگاتنگی هکآوری تحصیلی هایتابهمبستهاز  یکی گردد.

 (.Martin and Marsh, 2008)است

ها، فشارها و ها، سختیاســت که چالش ایگونهبههای تحصیلی موقعیت مدارس و دیگر حوزه

-های تجربی نیز این واقعیت را تأیید میها از واقعیات زندگی روزمره تحصیلی است و دادهاسترس

دهد و پیشرفت را کاهش می نارضایتی و عدم اشــتیاق تحصیلی،.(Martin and Marsh, 2009)کنند

 جویاناگرچه تعداد زیــادی از دانش .(Martin, 2009)کندتوانایی فرد را از نظــر تحصیلی محدود می

و موانع تحصیلی،  مشکالتعملکرد ضعیفی در مدارس دارند، تعدادی نیز وجود دارند که با غلبه بر 

 ,Martin and Marsh)دارندـی مطلوبی دهند و لذا عملکرد تحصیلـهای خــود را افزایش میفرصت

در  مهم یفهکنند که یک مؤلبیان میMartin and Marsh, 2008) )پژوهشگرانی مانند  (.2008

تحصیلی پایسته شوند، بدین ترتیب  هایدر مقابله با چالش جویانشــود دانشسازگاری، باعث می

-در بافت روانشناســی مثبتآوری تحصیلی ای که به تابســازه عنوانبهمفهوم پایستگی تحصیلی 

، مشکالتدر غلبه بر  یادگیرندهگرا اشــاره دارد پیشنهاد دادند. پایستگی تحصیلی عبارت از توانایی 

در واقع  .دهدرخ می معمول طوربه او تحصیلی یرههایی است که در زندگی روزمموانع و چالش

گراست که به مثبت ــیروانشناس بارشــد همســو حصیلــیت پایســتگی ەســاز گیری مثبتجهت

شناســی روانی، به میزانی که تمرکز بر خطر آسیب جایبهابعاد مثبت زندگی فرد توجه دارد و 

-پایسته، علی دانشجویانکند. تمرکز می ،ســر نهدرا پشت مشکالتها و قادر اســت چالش دانشجو

دهد، در مدرســه قرار می را در مسیر عملکرد ضعیف هاآنزا که رغم وجود شرایط و وقایع استرس

کنند. البته باید دانست از انگیزه، پیشــرفت و عملکرد تحصیلی را حفظ می الییســطح با

آوری تحصیلی در مواجهه با اضطراب و آوری تحصیلی تفــاوت دارد. تابپایســتگی تحصیلی با تاب

تیاق تحصیلی و نمرات های مزمن مطرح است اما پایستگی تحصیلی با کاهش انگیزه و اششکست

 (.Martin and Marsh, 2010)اســتضعیف مرتبط 

-یافتهاند. آوری تحصیلی و پایستگی تحصیلی پرداختههای مختلفی به بررسی رابطه بین تابپژوهش

مثبت و معناداری  ةآوری تحصیلی و پایستگی، رابطهای برخی مطالعات نشان داده است که بین تاب

سینی، ح(. Yazerlo and et al, 2015 همکارانو  ;Korhonen, 2007; Theresa, 2017)داردوجود 

نیز در  (Hosseini, Habibmazaheri and Rahiminasab, 2016)بنسحبیب مظاهری و رحیمی 

به این  شناختیروان بابهزیستی وتابآوری پایستگی تفکرمنطقی، بین مطالعه خود با عنوان ارتباط

برخی دیگر از  آوری است.بینی کننده معنادار برای تابک پیشنتیجه رسیدند که پایستگی ی

-متغیرهایی همانند امید، انگیزش و مثبت وسیلهبهآوری تحصیلی اند که تابمطالعات نیز نشان داده

 (.Neal, 2017)استبینی نگری قابل پیش

 ,Khosroshahi)تاسآوری تحصیلی مکان کنترل ی تاببرا های مهمبینی کنندهپیشاز کیدیگر ی

Babapourkheirpldin and Poursharifi, 2015.) مفهوم منبع کنترل، در چارچوب نظریه(Rutter, 
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و ها گروهی که موفقیت .ارائه شده استدر قالب دو بُعد درونی و بیرونی (Seif, 2016نقل از (1995

افراد دارای منبع  دهند،نسبت می (کوشش یا توانایی شخصی)درون خود را به  یهاشکست

یا دشواری  و اقبالبخت بیرون )خود را به هایو شکستها که موفقیت یکنترلدرونی وگروه

اشخاص دارای  دیگربیانبه.انددهند، افراد دارای منبع کنترل بیرونی نام گرفتهها( نسبت میموقعیت

پذیری به کوشی، احتیاط و مسؤلیتکارآمدی، تدبیر، سخت منبع کنترل درونی باور دارند که

پیامدهای مثبت خواهد انجامید و برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، رویدادهای مثبت یا 

دانند بلکه آن را به شانس، اتفاق و رویدادهای محیطی مهار نشده منفی را پیامد رفتار خود نمی

 .(Seif, 2016نقل از  ،(Rutter, 1995 دهندنسبت می

افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، در مقایسه با افراد دارایمنبع  (Lazarus, 1968)نظر  به

-ها کناره، از موقعیت، اضطراب و استرس بیشتری دارندو ناتوانی کنترل درونی، احساس درماندگی

-افتهیLazarus, 1968همسو با نظر  .تریبرخوردارندپایین و امیدواری و از شادکامی کنندگیری می

ی مستقیم و آوری و منبع کنترلرابطـه معناداربین تابدهد که برخی مطالعات نیز نشان می های

آوری باالتر و افراد دارای وجود دارد به این صورت که افراد دارای منبع کنترل درونی از میزان تاب

باالخانی، ترخان و صفاری )هستندی برخوردار ترآوری پایینمنبع کنترل بیرونی از میزان تاب

آور، خود را افراد تابباید گفت که  طورکلیبه(.(Balakhani, Tarhan and Safarinia, 2011نیا،

نکرده زنش ردانند و برای هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بیرونی را سمسئول شرایط خویش می

 ,Moljord, Moksnes, Epsnes )اند، پذیرفتهسهم خود را در امور زندگی، همراه با مسئولیت و

Hjemeld and Eriksen, 2016) 

 تر،پایین نفسعزتکه افراددارای منبع کنترل بیرونی از طرفی برخی پژوهشگران بر این باور هستند

 (،Cheng and Furnham, 2007)دارندافسردگی بیشترو شادکامی کمتری  پشتکار و تالش کمتر،

است بیشتر هاآندر  و مثبت منبع کنترل درونی، احتمال بروز رفتارهای سالم ارایافراد د کهدرحالی

(Steptoe and Wardle, 2001.) های مختلفی نیز به بررسی رابطه بین مکان کنترل و تابپژوهش-

یکسان و همسویی از این مطالعات مبنی بر وجود رابطه  تقریباًاند که نتایج آوری تحصیلی پرداخته

 ,Khosroshahi؛ Farahani, 1995)است آمده  به دستآوری تحصیلی، ن مکان کنترل و تابمثبت بی

Babapourkheirpldin and Poursharifi, 2015 ؛Garbowski, 2010 وHadsell, 2010.) 
 ,Pekran)است ، هیجانات تحصیلی آوری تحصیلیتاب برای های مهمکنندهبینیپیشاز کیدیگر ی

توجه به بحث ارتباط بین هیجان و شناخت و در نظر گرفتن این نکته که کالس مکان .(2002

تجارب هیجانی چندگانه شامل هیجانات مربوط به موفقیت یا شکست تحصیلی، پذیرش یا عدم 

ی کالس شده ن تربیتی به عناصر هیجانمحققا خاص توجه است،سبب…دوستان و  وسیلهبهپذیرش 

که در چند سال اخیر بر تعداد دانشمندانی که بر بافت آموزشی با نگاه هیجانی  ایگونهبهاست. 

هیجاناتی را که در بافت آموزشی  .(Pekran and Garseia, 2012)کنند، افزوده شده استتحقیق می
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با بازنگری و  دهد را به سه وادی کلی هیجانات مرتبط با خود و تکلیف، هیجانات مرتبطرخ می

درک روابط چندگانه و متقابل بین  اگرچهنمایید. باید گفت که هیجانات اجتماعی تقسیم می

فرایندهای انگیزشی، هیجانی و شناختی یک موضوع نوظهور در تحقیقات روانشناسی تربیتی 

افت های نظری برای تعیین این روابط و تمرکز بر هیجانات بر باما برخی تالش؛ شودمحسوب می

در  (Linnenbrink and Pintrich, 2003)گزارشکه بر طبق  ایگونهبهآموزشی صورت گرفته است. 

سسه تحقیقات تربیتی آمریکا با موضوع ویژه تمرکز بر تحقیق هیجانی و ؤکنفرانسی که در م

یکپارچگی نظری هیجان، انگیزش و شناخت، برگزار شده بود، پنج دیدگاه نظری مختلف مطرح 

های نظری مهمی که به تحقیق در زمینه هیجانات در بافت تربیتی و در این بخش مدلگردید. 

آموزش یک فرایند  کهاینبا بیان  Trina, 2002).)گیرد، مورد بررسی قرار میاندشدهآموزشی متمرکز 

های آموزان، معلمان و والدین است، بر ضرورت بررسی هیجانات در بافتگرانبار هیجانی برای دانش

-قرار می موردتوجهزیر را  هایمؤلفهتبیین هیجانات در آموزش  منظوربهکنند و می تأکیدآموزشی 

کنند لذا هیجانات شخصی عمل می صورتبهاند و اجتماعی ساختار یافته صورتبههیجانات :دهند

یطی شود و تجارب هیجانی خاص شامل تبادالت فردی محدر نظر گرفته می« ایرابطه» صورتبه

آموزان برحسب ماهیت تبادالت در هستند به همین دلیل در هیجان کالسی معلمان و دانش

 .موقعیت خاص ممکن است هیجانات متفاوتی تجربه نمایند

 غیرمستقیممستقیم و  صورتبهآوری برخی از مطالعات که بررسی رابطه متغیرهای مختلف با تاب

آوری رابطه هیجانات تحصیلی با تاب ازجملهای زیادی اند که بین متغیرهاند نشان دادهپرداخته

 Collie and؛ Sepahmansoor, Barati and  ،Behzadi, 2015)دارد مثبت و معناداری وجود 

Martin, 2017؛Luthar, 2003  ؛Luthar and Cicchetti, 2000 Gonzalez & Padilla, 

تحصیلی  آوریتاببررسی رابطه عنوان با  خود پژوهشدر (harifmousavi, 2014S)همچنین .(1997

آوری تحصیلی، همبستگی مثبت و معناداری با تابنشان داد که آموزان تحصیلی دانش هیجاناتو 

 درگیری تحصیلی دارد.

یتی از سازد تا یک شبکه اجتماعی حماآوری تحصیلی افراد را قادر میباید گفت که تاب طورکلیبه

 Parsons and)رندیگقرار  هاآنتیموردحماخانواده و دوستان داشته باشند که در مواقع پرتنش 

Thoms, 2017.) های تحصیلی سازگار ها، مشکالت و چالشسازد با سختیآوری فرد را قادر میتاب

شوند، اما یزیستی و ژنتیکی تعیین م صورتبهآوری های مرتبط با تابشود. هرچند برخی از ویژگی

آوری تحصیلی را توان تابمی هاآنتوان شناخت و بر اساس بینی کننده آن را میمتغیرهای پیش

های ضرورتاز Kordmirzanikoozadeh, 2009) از به نقل Alourd, 2005)کردیاد داد و تقویت 

قشر  ویژهبه اغلب مردم ندابسیاری از پژوهشگران دریافتهپرداختن به این مطالعه آن است که 

قبل از هر اتفاقی که ممکن است  کهطوریبه،آوری تحصیلی پایینی دارندتابکردهتحصیل

 .(Tarina, 2002)هستندبه دنبال توجیه شکست مسئولیت،  قبولجایبهرا تهدید کند،  هانفسآنعزت
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ره سنی مربوط به دوشناختی از دیدگاه دیگران ندارند اصوالً این تمایالت از  ،چون کودکان

-دیدگاه دیگران نسبت به توانایی متوجهافراد  ،شود. در این سطح رشدآغاز می دبیرستان و دانشگاه

به  ،به ادراک توانایی باال و تالش باال و عملکرد پایین ،د. تالش پایین و عملکرد باالنشوهایشان می

یک تالش خودآگاهانه برای غلبه بر  آوری تحصیلیتابانجامد. در واقع، ادراک فقدان توانایی می

 مثبت دارد. وقتیدانشجو تأثیریموانع تحصیلی در محیط آموزشی است که بر عملکرد تحصیلی 

-تابها متوجه اوست، این حضور خیالی یا واقعیدیگران است که وقوع کند همه چشماحساس می

تر است که ارزیابی تمایالت دهد. بنابراین مؤثرتر و مفیدمییا کاهش را افزایش  آوری تحصیلی

از  (.Martin and Marsh, 2010)پذیرددانشگاه صورت  ندر دانشجویاآوری تحصیلی مربوط به تاب

واضح به کاهش و  طوربه شکلی از رفتارهای اجتنابی عنوانبهآوری تحصیلیپایین تابکه  یآنجائ

میزان پایستگی، جابجایی  پایدار بر یتأثیر طورکلیبهشود و تخریب عملکرد تحصیلی منجر می

های تحصیلی به منابع بیرونی و میزان درگیری دانشجویان در زمینه مسئولیت ناشی از شکست

شود، نیاز به بررسی و توجه در بزرگسالی میمثبت و باثبات و مانع رشد  گذاردتحصیل و آموزش می

ابی به رویکردهای جدید در بینی کننده و همچنین دستیلذا شناسایی متغیرهای پیش.بیشتری دارد

-سازه ترینمهمآوری تحصیلی بسیار ضروری است، زیرا این سازه، یکی از زمینه ارتقای سطح تاب

رو ها با آن روبههایی است که افراد در زمینه تحصیل و یادگیری چه در مدارس و چه در دانشگاه

های بیان شده هدف از این و ضرورتبنابراین وباتوجه به پیشینه مطالعاتی ؛ (Antonie, 2018)هستند

آوری بینی تاب، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیشپایستگی تحصیلیمطالعهبررسی نقش 

 عبارتند از:های پژوهش براین اساس، فرضیه تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان است.

ربوط به یادگیری و م) یلیتحصدرونی، بیرونی( و هیجانات کنترل )بین پایستگی تحصیلی، مکان  -1

 آوری تحصیلی رابطه وجود دارد.کالس درس( با تاب

مربوط به یادگیری و ) یلیتحصدرونی، بیرونی( و هیجانات کنترل )پایستگی تحصیلی، مکان  -2

 کنند.بینی میآوری تحصیلی را پیشکالس درس( تاب

 

 شناسی پژوهشروش

ه این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع . جامعاز نوع همبستگی است و پژوهش حاضر توصیفیطرح 

بـر اسـاس    هـا آندادند که تعداد تشکیل می4376-71کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 

براساس حجم  .دانشجو بودند 6795آماری که از معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه گرفته شد برابر با 

گیـری  نمونه با استفاده از روش نمونـه  عنوانهبنفر مرد(  454نفر زن و  254)نفر  144جامعه، تعداد 

. به این صورت که؛ در مرحله اول، با مراجعه به معاونت آموزشی لیسـتی  تصادفی ساده انتخاب شدند

اینترنتی  صورتبه 4376-71از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 

اختصـاص  به هر یک از افراد جامعه یک کُد یا شـماره  م، در اختیار محققان قرار گرفت. در مرحله دو
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کد در نظر گرفتـه شـد(. در    عنوانبهاش در این مطالعه برای هر دانشجو شماره دانشجوییشد )داده 

روی محققان بود بدون اینکه نسـبت بـه   اینترنتی در پیش صورتبهمرحله سوم، براساس لیستی که 

 صورتبهند شروع به کلیک کردن روی شماره دانشجویی افراد داشته باش یآگاههاآنرشته تحصیلی 

نفر نمونه انتخاب شدند. در مرحلـه   144صورت گرفته که همه  ییآنجاکردند. این کار تا تصادفی می

تصـادفی   صـورت هابهآنچهارم و پس از مشخص شدن اعضای نمونه، دانشجویانی که کد دانشجویی 

شـد. در مرحلـه پـنجم و پـس از مشـخص      کامل یادداشت می طوربهانتخاب شده بود مشخصاتشان 

شدن رشته تحصیلی، دانشکده و شماره تماس هـر عضـو از نمونـه، بـا وی تمـاس گرفتـه و پـس از        

تحصـیلی و   پایسـتگی آوری تحصـیلی،  مکـان کنتـرل، تـاب   پـژوهش ) های هماهنگی الزم پرسشنامه

 هاآنها در زمان مشخص، کردن پرسشنامه گرفت. پس از پرهیجانات تحصیلی( در اختیارش قرار می

تصادفی انتخاب شده بودنـد   صورتبهشدند. این کار برای همه افرادی که دریافت می کنندهشرکتاز 

کننـده،  بـرای هـر شـرکت    شـده کسـب ها و محاسبه نمرات آوری دادهپس از جمع نهایتاً؛ وانجام شد

 ام و نتایج گزارش شدند.انج هاآنهای آماری الزم بر روی وتحلیلتجزیه

 

 ابزار پژوهش

ساخته شد  (Samoelz, 2004)آوری تحصیلی توسطنامه تابپرسشآوری تحصیلی: نامه تابپرسش -

به چاپ رسید.  2447و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید شد. سپس با گسترش مطالب، درسال 

شود تا میزان ندگان خواسته میکننسؤال است که از شرکت14نامه شامل نسخه نهایی این پرسش

موافقم کامالً( تا 4مخالفم )کامالًای لیکرت از درجه 5آوری تحصیلی خود را بر روی یک مقیاس تاب

-نامه معکوس نمرهدر پرسش 14و  37، 34، 25، 24، 49، 41، 1 سؤاالتبندی کنند. ( درجه5)

 یارتباطهای عبارتند از مهارت هامؤلفه. این است مؤلفهشوند. این مقیاس دارای سه گذاری می

، 9، 2 سؤاالت) ندهیآگیری (، جهت14و  35، 34، 24، 47، 45، 44، 7، 1، 6، 5، 1، 3، 4 سؤاالت)

، 24، 41، 41نگر )محور و مثبت( و مساله14و  39، 33، 34، 21، 21، 22، 49، 46، 43، 42، 44

مارتین رونـی و روایـیسازه این مقیاس را روایـی بی(. 37، 31، 36، 31، 32، 27، 29، 26، 25، 23

(Martin, 2003) نیمارتتوسط  آلفـای کرونبـاخ به روش تأیید کرده است. همچنین ضرایب پایـایی 

گزارش شـده اسـت. پایـایی  4/ 99تا  4/ 95ها از اختصاصاً در هر بار حذف آیتم( 2443)

کرونباخ با استفاده از روش آلفای (Hashemisheikhshaban, 2011)شبانشیخ  را هاشمیایـنمقیاس 

(94/4=α )آوری تحصیلی با استفاده از . در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه تابتأیید کرده است

و روایی محتوایی و صوری نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه  93/4روش آلفای کرونباخ 

(، α=17/4) یارتباطهای ابعاد مهارت تکتکروانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد. همچنین برای 

 دستبه( پایایی مطلوب α=94/4بودن )نگر محور و مثبت مسئله( و α=92/4) ندهیآگیری جهت

 آمد.
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ماده دارد که  27سـاخت. ایـنپرسشنامه  Ruther, 1966))این آزمـون را نامه مکان کنترل: پرسش -

شـدهاسـت کـهآزمودنی باید براساس  هر مادة آن از یـک جفـت عبـارت )الـف و ب( تشـکیل

 روشنیبهمـاده از مـواد ایـنپرسشنامه  23. اعتقـاد خـود، یکـی را انتخـاب کنـد و عالمـت بزنـد

مـادة دیگـر آن، هـدفآزمون با لباس مبدل  6و در  سنجندمیانتظارات افراد دربارة منبع کنترل را 

سؤاالتی هستند کـه ذهـنِآزمودنی را از مدار  4 ،9، 41، 47، 21، 29 هایسؤال. گرددمیمطرح 

شده را برای آزمودنی گیریاندازهخنثی ساختار و بعد هایماده. این کنندمیاصلی و هدف آزمون دور 

الف نمره یک داده  هایگزینهبـه اندشدهگذاریتعییننمرهکـه بـرای  ایماده 23. در سازندمیمبهم 

، 4 سؤاالت. است 4و  23ترتیب نمره به ترینپایینباالترین و رة صفر. ب، نم هایگزینهو به  شودمی

، 6، 5، 3، 2 سؤاالتمربوط به مکان کنترل درونی و  23و  22، 47، 49، 45، 41، 43، 44، 7، 1، 1

. ضریب پایایی این مقیاس باشندمربوط به مکان کنترل بیرونی می 24و  24، 41، 46، 42، 44، 9

نزدیک است. همچنین،  14/4هکـردن وکودر ـ ریچاردسون محاسبهشده به که با روش دو نیم

 Valinoori)است ضریب پایایی این مقیاس بـا روشبازآزمایی در فاصله یک ماه، در همان سطح بوده

and Seif,1995 .)(Anastazi, 2003) اعالم  14/4حد متوسط ضریب اعتبار این مقیاس را حدود

. در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه مکان کنترل با استفاده از روش آلفای کرونباخ ده استکر

و روایی محتوایی و صوری نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب  17/4

 یرونیب( و مکان کنترل α=11/4) یدرونابعاد مکان کنترل  تکتکگزارش شد. همچنین برای 

(94/4=α پایایی مطلوب )آمد. دستبه 

 سؤال 55دارای  AEQ) پکران )های تحصیلی نامه هیجانپرسشی: های تحصیلنامه هیجانپرسش-

لذت از کالس درس، امیدواری در مختلف )های تحصیلی از ابعاد بوده و هدف آن ارزیابی هیجان

نسبت به کالس، ناامیدی کالس، غرور در کالس، خشم در کالس، اضطراب مربوط به کالس، شرم 

مربوط به کالس، خستگی نسبت به کالس، لذت از یادگیری، امید به یادگیری، غرور مربوط به 

یادگیری، خشم نسبت به یادگیری، اضطراب نسبت به یادگیری، شرم مربوط به یادگیری، ناامیدی 

-هنامهازطیفپنجگزیندرطراحیپرسش .استنسبت به یادگیری، خستگی از یادگیری( 

 (Kadivarژوهش در پ.رودشمارمیگیریبههایاندازهترینمقیاسایلیکرتاستفادهشدهاست کهیکیازرایج

and et al, 2009) عاملی  لیو تحلنامه، از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روایی پرسش

دهد نشان می( Pekran, 2002)همسو با نتایج پژوهش  هاآنتأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش 

های آن قبولی دارد و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقیاسنامه، همسانی درونی قابلپرسش

در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه هیجانات تحصیلی با استفاده از روش آلفای  .است مطلوب

روانشناسی تربیتی  و روایی محتوایی و صوری نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه 16/4کرونباخ 

( و α=15/4) یریادگیمطلوب گزارش شد. همچنین برای ابعاد هیجانات تحصیلی مربوط به 

 آمد. دستبه( پایایی مطلوب α=17/4درس )هیجانات تحصیلی مربوط به کالس 
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 (Martin and Marsh, 2008)مارش اینپرسشنامهتوسط مارتین و  نامه پایستگی تحصیلی:پرسش -

 مخالف کامالً تا موافق کامالً از لیکرت یادرجهپنج درطیف که است سؤال6دارایساخته شد و 

 2تا حدی مخالفم نمره 3نمره  نظربی، 1تا حدی موافقم نمره 5موافقم نمره  کامالً. است شده حمطر

. هر است 6و حداقل نمره  34. حداکثر نمره دهندمیرا به خود اختصاص  4مخالفم نمره  کامالًو 

باشد میزان پایستگی تحصیلی بیشتر است. پایایی پرسشنامه در تحقیقات مارتین چقدر نمره بیشتر 

در مطالعه حاضر نیز پایایی  برآورد شده است. 97/4و مارش از طریق ضریب آلفای کرونباخ

و روایی محتوایی و صوری نیز  93/4پرسشنامه پایستگی تحصیلی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

 متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد. با استفاده از نظر

 

 وتحلیلتجزیهروش 

های آمار توصیفی مانند، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی مانند، در پژوهش حاضر از روش

آوری تحصیلی، پایستگی برای ترسیم همبستگی ساده بین متغیرهای تابساده )ضریب همبستگی 

 یآورتاببینی برای پیشچندگانه )و رگرسیون  ی و مکان کنترل(تحصیلی، هیجانات تحصیل

(، همزمان طوربهپایستگی تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی تحصیلی از روی متغیرهای 

 استفاده شده است.

 

 ی پژوهشهایافته

در جدول  اطالعات مربوط به انحراف استاندارد، میانگین، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهای پژوهش

 گزارش شده است. 4

 
 میانگین، انحراف معیار، واریانس و حجم نمونه متغیرهای پژوهش (:1)جدول 

 حجم نمونه  واریانس  انحراف استاندارد  میانگین  هامتغیرها/شاخص

 144  61/7  44/3  41/21  پایستگی

مکان 

 کنترل

 144  14/1  41/2  24/9  درونی

 144  33/5  34/2  44/7  بیرونی

هیجانات 

 تحصیلی

مربوط به 

 یادگیری
 22/69  41/1  56/17  144 

مربوط به کالس 

 درس
 41/14  95/1  62/64  144 

متغیر ) یلیتحصآوری تاب

 مالک(
 52/451  64/43  23/459  144 
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های مقیاسکننده در مطالعه حاضر از بین خردهاست که دانشجویان شرکت کنندهبیان 4جدول 

درونی و بیرونی( در متغیر مکان کنترل بیرونی باالترین نمره و در متغیر مکان کنترل کنترل )ان مک

های هیجانات تحصیلی در مقیاساند. همچنین در بین خردهتری را کسب کردهبیرونی نمره پایین

بوط متغیر هیجانات تحصیلی مر متغیر هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس باالترین نمره و در

نمرات مربوط به میزان  4دهند. عالوه بر این در جدول ترین نمره را نشان میادگیری پایینبه ی

 آوری تحصیلی دانشجویان گزارش شده است.پایستگی تحصیلی و تاب

 
 های پژوهشمتغیرماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین  (:2)جدول 

 6 5 1 3 2 4 متغیرها

      - آوری تحصیلیتاب .4

     - 16/4** تحصیلی یستگیپا .2

    - 22/4* 23/4** کنترل درونی مکان .3

   - -43/4 41/4* 21/4** کنترل بیرونی مکان .1

  - 43/4 11/4* 12/4* 37/4** تحصیلی یادگیری جاناتیه .5

 - 49/4 49/4* 42/4 /47 47/4** تحصیلی کالس درس جاناتیه .6
*45/4>p**44/4>p 

 

آوری تحصیلی رابطه مثبت دهد بین پایستگی تحصیلی و تابنشان می 2نتایج جدول  که طورهمان

وجود دارد؛ یعنی با افزایش پایستگی تحصیلی دانشجویان میزان p<44/4داری در سطح و معنی

 دهد که بین خردهکند. نتایج همچنین نشان مینیز افزایش پیدا می هاآنآوری تحصیلی در تاب

ن کنترل درونی، مکان کنترل بیرونی، هیجانات تحصیلی یادگیری و هیجانات های مکامقیاس

داری در سطح آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنیتحصیلی مربوط به کالس درس با تاب

44/4>p وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان مکان کنترل درونی، مکان کنترل بیرونی، هیجانات

-آوری تحصیلی نیز افزایش میتحصیلی یادگیری و هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس، تاب

 یابد.

در مرحله بعد برای بررسی نقش پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی، مکان کنترل بیرونی، 

آوری بینی تابیلی یادگیری و هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس در پیشهیجانات تحص

گزارش  3تحصیلی از روش تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد که نتایج در قالب جدول 

های آن مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون شده است. برای استفاده از مدل رگرسیون مفروضه

بین با دو شاخص تحمل خطی بودن متغیرهای پیشبررسی استقالل خطاها، هم دوربین واتسن برای

( بررسی شد. برای متغیرهای پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی، مکان VIFخطا )و عامل تورم 

کنترل بیرونی، هیجانات تحصیلی یادگیری و هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس مقادیر 
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های هم خطی نیز استقالل خطاها بود. شاخص کنندهبیان( 94/4واتسن )عددی آزمون دوربین 

بین هم خطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل حاکی از آن بود که بین متغیرهای پیش

 است. اتکاقابلرگرسیون 

 
 آوری تحصیلیبین و تابرگرسیون چندگانه همزمان بین متغیرهای پیش (:3)جدول 

 B  SE  Beta  t  P  R  2R  بینمتغیر پیش

پایستگی 

 تحصیلی

 
295/4 

 
447/4 

 
559/4 

 
17/1 

 
444/4 

 

654/4 

 

123/4 

مکان کنترل 

 درونی

 
221/4 

 
462/4 

 
541/4 

 
43/1 

 
444/4 

  

مکان کنترل 

 بیرونی

 
237/4 

 
457/4 

 
547/4 

 
14/1 

 
444/4 

  

هیجانات 

تحصیلی 

 یادگیری

 

279/4 

 

463/4 

 

347/4 

 

44/5 

 

444/4 

  

جانات هی

 کالستحصیلی 

 درس

 

211/4 

 

419/4 

 

149/4 

 

47/5 

 

444/4 

  

بررسی اینکه پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی، مکان کنترل بیرونی، هیجانات  منظوربه

آوری بینی کننده میزان تابتحصیلی یادگیری و هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس پیش

بینی در میزان تعیین سهم هر یک از این متغیرهای پیش منظوربهتحصیلی دانشجویان هستند و 

 3های آن در جدول آوری تحصیلی از تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد که یافتهتاب

که به این معناست،  است 123/4برابر با 2Rمقدار ضریب  3گزارش شده است. براساس جدول شماره 

کان کنترل بیرونی، هیجانات تحصیلی یادگیری و پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی، م

-آوری تحصیلی را تبیین میدرصد از واریانس تاب 3/12هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس 

آوری بینی تاببین سهم معناداری در پیشهر پنج متغیر پیش 3کنند. همچنین بر اساس جدول 

 یدرون(، مکان کنترل =444/4p= ،559/4β) یلیتحصکه پایستگی  ایگونهبهتحصیلی دارند، 

(444/4p= ،541/4β= مکان کنترل ،)یرونیب (444/4p= ،547/4β= هیجانات تحصیلی ،)یریادگی 

(444/4p= ،347/4β= و هیجانات تحصیلی مربوط به کالس )( 444/4درسp= ،149/4β= )

 اند.بینی کردهآوری تحصیلی را پیشمثبت، تاب صورتبه
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 گیریو نتیجه بحث

بینی ، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیشپایستگی تحصیلینقشپژوهش با هدف بررسی  این

دست آمده با استفاده از های بهانجام شد. داده آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستانتاب

 های ارزشمندی ازیافته شدهمطرحسؤاالتقرار گرفت و براساس  وتحلیلتجزیههای آماری مورد روش

 این مطالعه حاصل شد.

آوری تحصیلی رابطه مثبت و بین پایستگی تحصیلی با تاب کهاولین یافته مطالعه حاضر این بود 

 ,Korhonen, 2007 ،Terina, 202 ،Hosseini)داری وجود دارد.این یافته با نتایج مطالعاتمعنی

Habibmazaheri and Rahiminasab, 2016 ،Yazerloo and et al, 2015 وNeal, 2017)  همسو

پایستگی ها منطقی برای اولین یافته این مطالعه این است که باید گفت یکی از تبییناست. 

 نوع که(Carver, Scheier and Segerstrom2010)است مثبت هایشناخت رندهیدربرگتحصیلی 

های بیشتر در انع تحصیلی و امیدواری به کسب موفقیتفرد از قبیل تالش، غلبه بر مو رفتارهای

 توان گفت چنانچه شخصبنابراین می.(Scheier and Corver, 1985)دکنمی تعیین را آینده

 کندمی ارزیابی بادیدی مثبت را دشوار هایموقعیت آینده داشته باشد، به ایخوشبینانه گیریجهت

شود فرد ه همین باور و پایستگی باعث میگذر از مشکالت را دارد کبر این باور است که توانایی و

 های تحصیلی بیشتری دست یابد.نگیرد و در آینده به موفقیت کمدستهای خود را توانایی

-توان گفت که افرادبا صبر و پایستگی زیادتجربهدر تبیین دیگری برای این یافته می

های خود را در گذر از د و تواناییکننبهعواملبیرونی،گذراوخاصتبیینمیهاآنهایمنفیرابانسبتدادنعلت

را چه از  آمدهشیپافرادی که مشکالت بنابراین ؛(Seligman, 1998)رندیگها دست کم نمیاین تجربه

دهند و بر این عقیده هستند که بعد تحصیلی و چه از سایر ابعاد به عوامل بیرونی نسبت می

های زیادی عملکرد خوب دارند، به موفقیتهای باالیی برای عبور از مشکالت و رسیدن به توانایی

شود تا صبر و تحمل برای غلبه بر موانع و مشکالت تحصیلی و دست پیدا کرده و همین عاملی می

 آوری تحصیلی خود را ارتقا دهند.تاب نهایتاً

-آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنیبین مکان کنترل با تاب کهدومین یافته مطالعه حاضر این بود 

 ,Balakhani)،(Khosroshahi and et al, 2015)مطالعات ی وجود دارد. این یافته با نتایج دار

Tarhan and Safarinia, 2011) ،Lazarose, 1968 ؛Cheng and Furnham, 2007) ، وHedsel, 

 همسو است. (2010

خود را  هایو شکستها موفقیت اید گفت که برخی دانشجویاندر تبیینی منطقی برای این یافته ب

و بخت بیرون )خود را به هایو شکستها موفقیت (و برخی دیگرکوشش یا توانایی شخصیدرون )به 

گروهی که دارای .(Seif, 2016، نقل از Rutter, 1995 )ددهنها( نسبت مییا دشواری موقعیت اقبال

پذیری کوشی، احتیاط و مسؤلیتباور دارند که کارآمدی، تدبیر، سختمنبع کنترل درونی هستند، 

به پیامدهای مثبت خواهد انجامید و برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند، رویدادهای مثبت 
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دانند بلکه آن را به شانس، اتفاق و رویدادهای محیطی مهار نشده یا منفی را پیامد رفتار خود نمی

های خود شود که افراد موفقیتبنابراین باید گفت که مکان کنترل درونی باعث می؛ دهندنسبت می

های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهند و لذا همین اسناد عاملی را به تالش و توانایی و شکست

باال باعث تالش برای  نفساعتمادبهشان ارتقا پیدا کند و همین نفساعتمادبهشود برای اینکه می

-تدریجی هم میزان تاب صورتبهشود که های تحصیلی میها و غلبه بر شکستبه موفقیت رسیدن

 آوری تحصیلی در فرد افزایش پیدا کند.

افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند، در در تببین منطقی دیگری برای این یافته باید گفت، 

، اضطراب و استرس بیشتری و ناتوانی یمقایسه با افراد دارایمنبع کنترل درونی، احساس درماندگ

بنابراین  ؛برخوردارند تریپایین و امیدواری و از شادکامی کنندگیری میها کناره، از موقعیتدارند

دهند و هایشان اهمیت میافرادی که بیشتر متکی به عوامل بیرونی هستند و کمتر به خود و توانایی

 یراحتبهشوند هایی که دچار شکست تحصیلی میقعیتگیرند، در موبه عبارتی خود را دست کم می

-آور باعث میهای اضطرابگیری از موقعیتکنند. لذا همین فرار و کنارهگیری میاز موقعیت کناره

افزایش میزان صبر و تحمل خود  نهایتاًتالشی برای بهبود عملکرد خود و  گونهچیهشود که فرد 

 مشکل از خود نشان ندهد. جهت مقاومت و پایداری برای غلبه بر

خود را دارای منبع کنترل درونی، افراد توان گفت که در تبیین منطقی دیگری برای این یافته می

نکرده زنش ردانند و برای هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بیرونی را سمسئول شرایط خویش می

شود مین قبول مسئولیت عاملی میو هاندسهم خود را در امور زندگی، همراه با مسئولیت، پذیرفته و

 آوری تحصیلی او، افزایش یابد.میزان تاب نهایتاًصبر فرد برای غلبه بر مشکل و  جیتدربهتا 

-پایین نفسعزتافراددارای منبع کنترل بیرونیها منطقی برای این یافته این است که از دیگر تبیین

بنابراین وجود رابطه بین مکان . دارندمتری افسردگی بیشترو شادکامی ک پشتکار و تالش کمتر، تر،

 صورتبهتبیین کرد که افراد منبع کنترل خود را  گونهنیاتوان آوری تحصیلی را میکنترل و تاب

-برند و بر همین اساس هم موفقیتیک صفت اکتسابی ناشی از شیوه فرزندپروری والدین به ارث می

کنند. پس باید گفت اسناد درونی باعث افزایش های تحصیلی خود را اسناد دهی میها و شکست

 شود.آوری تحصیلی میآوری تحصیلی و اسناد بیرونی باعث کاهش تابتاب

آوری تحصیلی را این است های منطقی برای وجود رابطه بین مکان کنترل و تابیکی دیگر از تبیین

ارتباط  هاآنوز رفتارهای سالمدر باالتر بودن افراد در منبع کنترل درونی، با افزایشاحتمال برکه 

مثبت دارد. افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند، خودرا دارای کنترل بیشتری بر زندگی 

 Gonzalez and)کنند دانند و در جهتدادن به زندگی خود، احساس مسئولیتبیشتری میمی

Padilla, 2014)دو ویژگی مهم و اساسی  پذیرینگری و مسئولیتبنابراین باید گفت که مثبت؛

در فرد باالتر باشد، به همان اندازه میزان انگیزه و امید برای عبور از  هاآنهستند که چنانچه میزان 
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-یابد که نتیجه آن افزایش آستانه تحمل جهت غلبه بر سختیهای تحصیلی ارتقا میموانع و شکست

 تحصیلی است.آوری در بُعد آموزشی و ارتقای میزان تاب نهایتاًها و 

آوری تحصیلی رابطه مثبت و بین هیجانات تحصیلی با تاب کهسومین یافته مطالعه حاضر این بود 

و (Sharimousavi, 2015)مطالعات داری وجود دارد.نتایج حاصل از این یافته با معنی

(Sepahmansoor, Barati and Behzadi, 2016) و است.همس 

توان گفت که هیجانات تحصیلی مربوط به کالس درس و در تببین منطقی برای این یافته می

که هیجانات یادگیری و کالس درس دانشجویان منجر به افزایش  (Pekran, 2002) هستندیادگیری 

؛ ندشوآوری تحصیلی هستند، میمیزان تالش و انگیزه که دو بعد مهم و الزم برای افزایش تاب

آوری تحصیلی وجود دو بنابراین باید گفت که دلیل رابطه بین دو متغیر هیجانات تحصیلی و تاب

 که در بین هر دو متغیر مشترک است.استمشترک تالش و انگیزه  مؤلفه

توان گفت که هیجانات تحصیلی متشکل از دو بعد در تبیین منطقی دیگر برای این یافته می

بنابراین داشتن ؛(Pekran, 2002)اسرس و هیجانات مربوط به یادگیری هیجانات مربوط به کالس د

، هاآنتواند منجر به درگیری تحصیلی بیشتر می هاآنبر انگیزش  تأثیرهیجانات تحصیلی باال با 

یعنی حضور بیشتر در کالس و آمادگی بیشتر جهت انجام تکالیف تحصیلی، تالش، پشتکار، تمرکز و 

یشتر به یادگیری و فرایندهای یادگیری، استفاده بیشتر از راهبردهای عمیق توجه بیشتر، عالقه ب

های تحصیلی، تالش یادگیری، احساس مسئولیت بیشتر برای آموزش خود، جستجوی بیشتر چالش

های مثبت نسبت به معلم، های پیچیده، واکنشها و ایدهو استقامت بیشتر جهت درک این چالش

 .شودآوری تحصیلی میافزایش میزان تاب نهایتاً ها و مدرسه و درهمکالسی

کنندگان حاضر در محدودیت مطالعه حاضر این بوده است که نمونه مورد بررسی و شرکت ترینمهم

اند و لذا تعمیم نتایج مطالعه تنها از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان انتخاب شده

آوری تحصیلی بینی تابپیش کهایناط صورت گیرد. با توجه به به سایر جوامع و مقاطع باید با احتی

کنندگان هم از جنسیت شرکت متأثربراساس پایستگی تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی 

شود که در تحقیقات آینده به بررسی موضوع مربوطه با اعمال نقش جنسیت ، پیشنهاد میاست

-وری تحصیلی یک سازه پویا و تغییرپذیر است، پیشنهاد میآکه تابپرداخته شود. با توجه به این

آوری تحصیلی سایر متغیرهای آزمایشی بر تغییر سطح تاب تأثیرشود که در مطالعات آینده به 

شود که به های این مطالعه پیشنهاد میشبه تجربی پرداخته شود. همچنین بر اساس یافته صورتبه

پایین است کمک شود تا سطح پایستگی،  هاآنیلی در آوری تحصدانشجویانی که میزان تاب

افزایش یابد، زیرا نتایج این مطالعه  هاآنگیری منبع کنترل درونی در هیجانات تحصیلی و جهت

 های معناداری هستند.کنندهبینیآوری تحصیلی پیشنشان داد که متغیرهای مذکور برای تاب

نتیجه رسید که متغیرهای پایستگی تحصیلی، هیجانات  مطالعه حاضر به این طورکلیبهبنابراین و 

-هیجانات مربوط به کالس درس و هیجانات مربوط به یادگیری( و مکان کنترل با تاب) یلیتحص
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های کننده ینیبشیپآوری تحصیلی آوری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارند و برای تاب

بین در این مطالعه ن داد که متغیرهای پیشمعناداری هستند. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشا

-آوری تحصیلی را تبیین میچهل و دو درصد از پراکندگی و واریانس مربوط به متغیر تاب تقریباً

 .استباالیی  نسبتاًکنند که میزان 
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