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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه علّی بین درگیری تحصیلی ،منبع کنترل و تابآوری تحصیلی صورت
گرفت .شرکتکنندگان شامل  400نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی  1396-97بودند
که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،از
پرسشنامههای تابآوری تحصیلی ،منبع کنترل و درگیری تحصیلی استفاده شد .برای ارزیابی مدل
پیشنهادی از نرمافزار آموس و روش تحلیل مسیر استفاده شد .یافتهها نشان داد که ،با توجه به مقادیر
شاخصهای بدست آمده ،دادهها با مدل تحقیق برازش دارد؛ منبع کنترل بیرونی ،متغیرهای درگیری
تحصیلی ،مسأله محور و مثبتنگر بودن ،مهارتهای ارتباطی و جهتگیری آینده را به صورت مثبت
پیشبینی میکند؛ متغیر درگیری تحصیلی قادر است مسأله محور و مثبتنگر بودن ،مهارتهای ارتباطی
و جهتگیری آینده را به صورت مثبت و معنادار پیشبینی کند؛ منبع کنترل بیرونی از طریق درگیری
تحصیلی ،تمامی ابعاد تابآوری تحصیلی را به صورت معناداری پیشبینی کند .بنابراین و با توجه به
نتایج بدست آمده بدیهی است که افزایش گرایش به منبع کنترل بیرونی و به تبع آن افزایش میزان
درگیری تحصیلی باعث ارتقای سطح مسأله محور و مثبتنگر بودن ،مهارتهای ارتباطی و جهتگیری
آینده در دانشجوان میشود.
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Abstract
The present study was aimed to explain the causal relationship between academic
conflict, external locus of control and academic resilience. Participants included
400 students from Lorestan University in the academic year of 2017-18, selected
by simple random sampling method. In order to measure the variables of the
research academic resilience, external locus of control and academic conflict
questionnaires were used. To evaluate the proposed model, AMOS software and
path analysis method were used. The findings showed that, according to the values
of the indices, the data are fitted with the research model; the external locus of
control, academic conflict, problem-oriented and positivist, skill of communication
and future orientation Variable are positively predictive; academic conflict variable
can positively affect the problem-orientation, communication skills and future
orientation; Significant predictive value; external locus of control through
academic conflict significantly predicts all aspects of academic resilience.
Therefore, according to the results, it is obvious that increasing the tendency
towards the external locus of control and consequently increasing the level of
academic conflict will increase the problem-oriented and positivist level,
communication skills and future orientation in the students.
Keywords: academic resilience, external locus of control, academic
conflict
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مقدمه
دوران تحصیل ،دورهای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می-
افتد(پرینس – امبوری و سافلوسکی ،)2013 ،1به طوری که انطباق و سازگاری با این تغییرات همواره
مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است .از مهمترین دورههای تحصیلی ،دوره کارشناسی است
که دانشجویان در این دوره با چالشهایی از جمله ،نمرات ضعیف ،سطوح استرس باال ،تهدید اعتماد به
نفس ،بدبینی تحصیلی ،کاهش شرکت در فعالیتهای کالسی ،کاهش انگیزش و تعامل با همشاگردیها
و اساتید روبهرو هستند.
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی دانشجویان در زمینه تحصیل ،تابآوری 2است(روجاس و فرناندا،3
 ،)2015که به عنوان توانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیتآمیز به رغم استرس زیاد و
شرایط ناگوار(لوتار ،سیچیتی ،و بیکر )2000 ،4تعریف شده است .تابآوری از جمله سازههایی است که
توجه محققان را در حوزههای مختلف روانشناسی(تحولی ،تربیتی ،روانشناسی) به خود اختصاص داده
است (هانوالد .)2011 ،5از مهمترین دالیلی که باعث شده محققان در سالهای اخیر به موضوع تابآوری
توجه ویژهای داشته باشند ،ابهامات به وجود آمده در نتایج پژوهشها و ماهیت چند بعدی این سازه است
(لوتانز ،یوسف و آوولیو .)2007 ،6ماهیت چند بُعدی بودن سازه تابآوری از شواهدی ناشی میشود که در
آن افراد در معرض خطر ،به رغم نشان دادن سازگاری در بعضی حوزهها (مثالً پیشرفت تحصیلی)،
پیامدهای ناسازگارانه را در دیگر زمینهها نشان میدهند(رنیخ.)2010 ،7
یکی از ابعاد تابآوری که بنارد )1991(8آن را تعریف و توضیح داده ،تابآوری تحصیلی 9است ،که به
صورت فرآیند مقابله با استرس و چالشهای پیشرو در مدرسه و بهرهگیری از مهارتهایی که به دانش-
آموز برای غلبه بر این شرایط کمک میکنند ،تعریف شده است(ریچاردسون .)1990،10همچنین،
تاب آوری تحصیلی به صورت خودارزشیابی مثبت از موقعیت دانشگاهی ،احساس کنترل بر عملکرد
تحصیلی و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی(گاتمن و شین ،)2013 ،11یک توانایی سیستمی پویا
که بواسطه آن یادگیرنده میتواند به خوبی از عهده انجام تکالیف یادگیری برآید و توانایی تحصیلی خود
را باال ببرد ،تعریف شده است(نیل .)2017 ،12مبنای نظری سازه تابآوری تحصیلی مربوط به بنارد
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
10. Richardson
11. Gutmann & Shean
12. Neal
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( )1991است ،که در مطالعات خود تالش برای کسب موفقیت ،استفاده از شیوههای مفید و ارتباط مثبت
با دیگران برای غلبه بر موانع موفقیت را به عنوان سه عامل تشکیلدهنده آن معرفی کرده است .در دو
دهه اخیر پژوهشگران ،در عین پرداختن به جنبههای متفاوتی از تابآوری ،به زمینههای ارتباطی
متغیرهای دیگر با آن توجه جدی نشان داده و همین امر سبب شده است تا الگوهای متعددی برای
بررسی عوامل مؤثر و همبستههای تابآوری تحصیلی مطرح گردد .یکی از همبستههای تابآوری
تحصیلی که رابطه تنگاتنگی هم با آن دارد ،درگیری تحصیلی است(کورهونن.)2008 ،1
درگیری تحصیلی یک ساختار نوظهور است که برای اولین بار توسط هوی ،تارتر و وولفولک)2013 (2
شناسایی و مطرح شد .تعاریف و مدلهای مختلفـی از درگیری تحصیلی ارائه شده است .در الگوی فین
( )1989درگیری تحصیلی متـشکل از دو مؤلفـه عاطفی و رفتاری است (رفتاری مانند پایـداری در
تکـالیف درسـی و عـاطفی ماننـد ارزش دهـی بـه تکالیف درسی و یادگیری) .با این حال ،مروری بر
تحقیقات جدیدتر نشان مـی دهـد کـه درگیـری تحصیلی سازهای چند بعدی است که متشکل از مؤلفه
های مختلف شناختی ،عاطفی و رفتاری است (رشلی و کریستنسون .)2006 ،در این راستا ،لینن برینک و
پینتریچ( )2003یک چهارچوب کلی برای درگیری تحصیلی متشکل از سه بعد درگیری شناختی(استفاده
از راهبردهای یادگیری و فراشناخت) ،انگیزشی(عالقه ،ارزش و عاطفه) و رفتاری(تالش ،پایداری و کمک
طلبی) بیان کرده اند .در مطالعهای که توسط فالون( )2010با عنوان فاکتورهایی که در مدرسه باعث
ارتقای سطح تابآوری تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی میشوند ،انجام شد ،برای تابآوری تحصیلی
مدلی مطرح شد که در آن خوشبینی تحصیلی به صورت علی و غیرمستقیم از طریق درگیری تحصیلی
بر تابآوری تحصیلی دانشآموزان تاثیر میگذارد.در مطالعهای که توسط سپاه منصور ،براتی و بهزادی
( )1395با عنوان مدل تابآوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم – شاگرد انجام شد
این نتیجه بدست آمده است که تأثیر کل شایستگی تحصیلی بر تابآوری تحصیلی و رابطه معلم -
شاگرد در سطح  0/01و تأثیر کل رابطه معلم -شاگرد بر تاب آوری تحصیلی در سطح  0/01معنادار شد.
از نتایج دیگر مطالعه آنها این بوده است که شایستگی تحصیلی با تابآوری تحصیلی ضمن در نظر
گرفتن نقش تعامل شاگرد – معلم یک ارتباط مثبت و غیر مستقیم دارند.
پژوهشهای مختلفی به بررسی رابطه بین تابآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی پرداختهاند .یافتههای
برخی مطالعات نشان داده است که بین تابآوری تحصیلی و خوشبینی ،رابطهی مثبت و معناداری وجود
دارد(کورهونن2007 ،؛ تریزا 2017 ،3و یازرلو ،رشیدنژاد ،سعادتمند و کالنتری .)1394 ،حسینی ،حبیب
مظاهری و رحیمی نسب( )1395نیز در مطالعه خود با عنوان ارتباط بین تفکر منطقی ،خوشبینی و
تابآوری با بهزیستی روانشناختی به این نتیجه رسیدند که درگیری یک پیشبینی کننده معنادار برای
1. Korhonen
2. Hoei, Tartre & Volfolk,
3. Theresa
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تابآوری است .برخی دیگر از مطالعات نیز نشان دادهاند که تابآوری تحصیلی به وسیله متغیرهایی
همانند امید ،انگیزش و مثبتنگری قابل پیشبینی است(نیل.)2017،
یکی دیگر از پیشبینی کنندههای مهم برای تابآوری تحصیلی منبع کنترل است(خسروشاهی ،باباپور
خیرالدین و پور شریفی  .)1394 ،مفهوم منبع کنترل ،در چارچوب نظریه راتر ،1995(1نقل از سیف،
 )1395در قالب دو بُعد بیرونی و بیرونی ارائه شده است .گروهی که موفقیتها وشکستهای خود را به
درون(کوشش یا توانایی شخصی) نسبت میدهند ،افراد دارای منبع کنترل درونی و گروهی که موفقیتها
و شکستهای خود را به بیرون(بخت واقبال یا دشواری موقعیتها) نسبت میدهند ،افراد دارای منبع
کنترل بیرونی نام گرفتهاند(راتر1995 ،؛ نقل از سیف .)1395 ،به بیان دیگر اشخاص دارای منبع کنترل
درونی باور دارند که کارآمدی ،تدبیر ،سختکوشی ،احتیاط و مسؤلیتپذیری به پیامدهای مثبت خواهد
انجامید و برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند ،رویدادهای مثبت یا منفی را پیامد رفتار خود
نمی دانند بلکه آن را به شانس ،اتفاق و رویدادهای محیطی مهار نشده نسبت میدهند.
به نظر الزاروس( )1968افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند ،در مقایسه با افراد دارای منبع
کنترل بیرونی ،احساس درماندگی و ناتوانی ،اضطراب و استرس بیشتری دارند ،از موقعیتها کنارهگیری
میکنند و از شادکامی و امیدواری پایینتری برخوردارند .همسو با نظر الزاروس( )1968یافتههای برخی
مطالعات نیز نشان میدهد که بین تابآوری و منبع کنترل رابطـه معنادار و مستقیمی وجود دارد به این
صورت که افراد دارای منبع کنترل بیرونی از میزان تابآوری باالتر و افراد دارای منبع کنترل بیرونی از
میزان تابآوری پایینتری برخوردار هستند(باالخانی ،ترخان و صفاری نیا .)1390،به طور کلی باید گفت
که افراد تابآور ،خود را مسئول شرایط خویش میدانند و برای هر مشکل ،شکست و مسئله ،منابع
بیرونی را سرزنش نکرده و سهم خود را در امور زندگی ،همراه با مسئولیت ،پذیرفتهاند (مالجورد ،موکسن،
ایپسن ،هجملد و اریکسن.)2016،2
از طرفی برخی پژوهشگران بر این باور هستند که افراد دارای منبع کنترل بیرونی عزت نفس پایینتر،
پشتکار و تالش کمتر ،افسردگی بیشتر ،و شادکامی کمتری دارند(چِنگ و فورنهایم ،)2007،3در حالی که
افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،احتمال بروز رفتارهای سالم و مثبت در آنها بیشتر است(استپتو و واردل،4
 .)2001پژوهشهای مختلفی نیز به بررسی رابطه بین منبع کنترل و تابآوری تحصیلی پرداختهاند که
نتایج تقریبا یکسان و همسویی از این مطالعات مبنی بر وجود رابطه مثبت بین منبع کنترل و تابآوری
تحصیلی ،بدست آمده است(فراهانی1374 ،؛ خسروشاهی ،باباپور خیرالدین و پور شریفی1394 ،؛
گاربویسکی 2010 ،5و هدسل .)2010 ،1یکی دیگر از پیشبینی کنندههای مهم برای تابآوری تحصیلی،
1. Rutter
2. Moljord, Moksnes, Epsnes, Hjemeld &Eriksen
3. Cheng & Furnham
4. Steptoe & Wardle
5. Garbowski
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درگیری تحصیلی است(شریف موسوی ،)1394 ،که توسط لینن برینک و پنتریچ( )2003ارائه شده است.
درگیری تحصیلی سازهای است که اولین بار جهت تبیین افت تحصیلی مطرح و به عنوان مبنایی برای
انجام اصالحات الزم در حوزه تعلیم و تربیت مد نظر قرار گرفت(فردریکس ،بلومنفیلد و پاریس.)2004 ،2
در الگوی فین )1989(3درگیری تحصیلی متشکل از دو مؤلفه عاطفی و رفتاری است .با این حال ،مروری
بر تحقیقات جدیدتر نشان میدهد که درگیری تحصیلی سازهای چند بُعدی و متشکل از مؤلفههای
شناختی ،عاطفی و رفتاری است(رشلی و کریستنسون .)2006 ،4در این راستا ،لینن برینک و پینتریچ
( )2003یک چهارچوب کلی برای درگیری تحصیلی متشکل از سه بعد درگیری شناختی(استفاده از
راهبردهای یادگیری و فراشناخت) ،انگیزشی(عالقه ،ارزش و عاطفه) و رفتاری(تالش ،پایداری و کمک
طلبی) بیان کرده اند .برخی از مطالعات که بررسی رابطه متغیرهای مختلف با تابآوری به صورت
مستقیم و غیر مستقیم پرداختهاند نشان دادهاند که بین متغیرهای زیادی از جمله درگیری تحصیلی با
تابآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(سپاه منصور ،براتی و بهزادی1395 ،؛ کولی و مارتین،5
2017؛ التار2003 ،6؛ التار و کیچتی 2000 ،7و گونزالز و پادیال .)1997 ،8همچنین شریف موسوی
( )1394در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه تاب آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشآموزان
نشان داد که تابآوری تحصیلی ،همبستگی مثبت و معناداری با درگیری تحصیلی دارد.
به طور کلی باید گفت که تابآوری تحصیلی افراد را قادر میسازد تا یک شبکه اجتماعی حمایتی از
خانواده و دوستان داشته باشند که در مواقع پرتنش مورد حمایت آنها قرار گیرند(پارسون و توماس،9
 .)2017تابآوری فرد را قادر میسازد با سختیها ،مشکالت و چالشهای تحصیلی سازگار شود .هرچند
برخی از ویژگیهای مرتبط با تابآوری به صورت زیستی و ژنتیکی تعیین میشوند ،اما متغیرهای
پیشبینی کننده آن را میتوان شناخت و بر اساس آنها میتوان تابآوری تحصیلی را یاد داد و تقویت
کرد(آلورد2005 ،10؛ به نقل از کرد میزرا نیکوزاده .)1388 ،از ضرورتهای پرداختن به این مطالعه آن
است که بسیاری از پژوهشگران دریافتهاند اغلب مردم به ویژه قشر تحصیل کرده تابآوری تحصیلی
پایینی دارند ،به طوری که قبل از هر اتفاقی که ممکن است عزت نفس آنها را تهدید کند ،به جای
قبول مسئولیت ،به دنبال توجیه شکست هستند(ترینا .)2002 ،چون کودکان ،شناختی از دیدگاه دیگران
ندارند اصوالً این تمایالت از دوره سنی مربوط به دبیرستان و دانشگاه آغاز میشود .در این سطح رشد،

1. Hadsell
2. Fredericks, Blumenfeld & Paris
3. Finn
4. Reschly & Christenson
5. Collie & Martin
6. Luthar
7. Luthar & Cicchetti
8. Gonzalez & Padilla
9. Parsons & Thoms
10. Alourd
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افراد متوجة دیدگاه دیگران نسبت به تواناییهایشان میشوند .تالش پایین و عملکرد باال ،به ادراك
توانایی باال و تالش باال و عملکرد پایین ،به ادراك فقدان توانایی میانجامد .در واقع ،تابآوری تحصیلی
یک تالش خودآگاهانه برای غلبه بر موانع تحصیلی در محیط آموزشی است که بر عملکرد تحصیلی
تاثیری مثبت دارد .وقتی دانشجو احساس میکند همه چشمها متوجه اوست ،این حضور خیالی یا واقعی
دیگران است که وقوع تابآوری تحصیلی را افزایش یا کاهش میدهد .بنابراین مؤثرتر و مفیدتر است که
ارزیابی تمایالت مربوط به تابآوری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه صورت پذیرد(مارتین و مارش،1
 .)2006از آن جائی که تابآوری تحصیلی پایین به عنوان شکلی از رفتارهای اجتنابی به طور واضح به
کاهش و تخریب عملکرد تحصیلی منجر میشود و به طور کلی تأثیری پایدار بر میزان درگیری،
جابجایی مسئولیت ناشی از شکستهای تحصیلی به منابع بیرونی و میزان درگیری دانشجویان در زمینه
تحصیل و آموزش میگذارد و مانع رشد مثبت و باثبات در بزرگسالی میشود ،نیاز به بررسی و توجه
بیشتری دارد .لذا شناسایی متغیرهای پیشبینی کننده و همچنین دستیابی به رویکردهای جدید در زمینه
ارتقای سطح تاب آوری تحصیلی بسیار ضروری است ،زیرا این سازه ،یکی از مهمترین سازههایی است که
افراد در زمینه تحصیل و یادگیری چه در مدارس و چه در دانشگاهها با آن روبهرو هستند(آنتونی.)2018 ،2
بر این اساس فرضیههای پژوهش بدین صورت مطرح میشود:
 .1مدل تدوین شده پیشنهادی در پژوهش حاضر با دادهها برازش دارد.
 .2متغیر منبع کنترل بیرونی به صورت علّی و مستقیم بر ابعاد تابآوری تحصیلی اثر میگذارد.
 .3متغیر درگیری تحصیلی به صورت علّی و مستقیم بر ابعاد تابآوری تحصیلی اثر میگذارد.
 .4متغیر منبع کنترل بیرونی به طور علّی و غیرمستقیم از طریق درگیری تحصیلی بر تابآوری
تحصیلی اثر میگذارد.

شکل  .1مدل اولیه پژوهش
Primary research model

1. Martin & Marsh
2. Antonie
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روش
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که میتوان در قالب یک مدل تحلیل مسیر،
روابط پیش بنی کننده میان متغیرها را مورد بررسی قرار داد .متغیرهای این مطالعه عبارتند از :منبع کنترل
به عنوان متغیر برونزا ،درگیری تحصیلی به عنوان متغیر میانجی و مؤلفههای تابآوری تحصیلی به
عنوان متغیرهای درونزا .جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان در
سال تحصیلی  1396-97تشکیل میدادند که تعداد آنها بر اساس آماری که از معاونت آموزشی دانشگاه
مربوطه گرفته شد برابر با  6985دانشجو بودند .بر اساس حجم جامعه ،تعداد  400نفر ( 250نفر زن و
 150نفر مرد) به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .به این صورت
که؛ در مرحله اول ،با مراجعه به معاونت آموزشی لیستی از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه
لرستان در سال تحصیلی  1396-97به صورت اینترنتی در اختیار محققان قرار گرفت .در مرحله دوم ،به
هر یک از افراد جامعه یک کُد یا شماره اختصاص داده شد(در این مطالعه برای هر دانشجو شماره
دانشجویی اش به عنوان کد در نظر گرفته شد) .در مرحله سوم ،بر اساس لیستی که به صورت اینترنتی در
پیشروی محققان بود بدون اینکه نسبت به رشته تحصیلی آنها اگاهی داشته باشند شروع به کلیک
کردن روی شماره دانشجویی افراد به صورت تصادفی میکردند .این کار تا آنجایی صورت گرفته که
همه  400نفر نمونه انتخاب شدند .در مرحله چهارم و پس از مشخص شدن اعضای نمونه ،دانشجویانی
که کد دانشجویی آنها به صورت تصادفی انتخاب شده بود مشخصاتشان به طور کامل یادداشت میشد.
در مرحله پنجم و پس از مشخص شدن رشته تحصیلی ،دانشکده و شماره تماس هر عضو از نمونه ،با
وی تماس گرفته و پس از هماهنگی الزم پرسشنامههای پژوهش(منبع کنترل ،تابآوری تحصیلی و
درگیری تحصیلی) در اختیارش قرار میگرفت .پس از پر کردن پرسشنامهها در زمان مشخص ،آنها از
شرکت کننده دریافت میشدند .این کار برای همه افرادی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام
شد .و نهایتا پس از جمعآوری دادهها و محاسبه نمرات کسب شده برای هر شرکتکننده ،تجزیه و
تحلیلهای آماری الزم بر روی آنها انجام و نتایج گزارش شدند.
ابزار پژوهش
 پرسشنامه تابآوری تحصیلی :پرسشنامه تابآوری تحصیلی توسط ساموئلز در سال  2004ساختهشد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید شد .سپس با گسترش مطالب ،در سال  2009به چاپ رسید.
نسخه نهایی این پرسشنامه شامل  41سؤال است که از شرکتکننندگان خواسته میشود تا میزان تاب-
آوری تحصیلی خود را بر روی یک مقیاس  5درجهای لیکرت از کامال مخالفم( )1تا کامال موافقم()5
درجهبندی کنند .سواالت  39 ،30 ،25 ،20 ،18 ،14 ،7و  40در پرسشنامه معکوس نمرهگذاری میشوند.
این مقیاس دارای سه مؤلفه میباشد .این مؤلفهها عبارتند از مهارتهای ارتباطی(سواالت ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
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 35 ،30 ،21 ،19 ،15 ،11 ،9 ،7و  ،)40جهتگیری آینده(سواالت ،27 ،22 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10 ،8 ،2
 38 ،33 ،31 ،24و  )41و مسألهمحور و مثبتنگر(،37 ،36 ،34 ،32 ،29 ،28 ،26 ،25 ،23 ،20 ،17 ،14
 .)39روایـی بیرونـی و روایـی سازه این مقیاس را مارتین( )2003تأیید کرده است .همچنین ضرایب
پایـایی به روش آلفـای کرونبـاخ توسط مارتین( )2003اختصاصاً در هر بار حذف آیتمها از  0 /85تا /88
 0گزارش شـده اسـت .پایـایی ایـن مقیاس را هاشمی شیخ شبان( )1390با استفاده از روش آلفای
کرونباخ( )α=0/81تأیید کرده است .در مطالعه حاضر نیز پایایی پرسشنامه تابآوری تحصیلی با استفاده
از روش آلفای کرونباخ  0/83و روایی محتوایی و صوری نیز با استفاده از نظر متخصصان حوزه
روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد .همچنین برای تک تک ابعاد مهارتهای ارتباطی(،)α=0/79
جهتگیری آینده( )α=0/82و مسأله محور و مثبتنگر بودن( )α=0/80پایایی مطلوب بدست آمد.
 پرسشنامه درگیری تحصیلی :این مقیاس توسط شافلی ،لیتر ،ماسالچ و جکسون در سال 1996ساخته شد که میزان درگیری دانشجویان را در فعالیتهای تحصیلی میسنجد .این مقیاس دارای 30
ماده بود که سه زیر مقیاس را شامل میشود :قدرت ( 6سؤال ،وقتی که در حال مطالعه هستم ،از نظر
ذهنی احساس قدرت میکنم) ،فداکاری ( 5سؤال ،دریافتهام که تحصیلم پر از معنی و هدف است) و
جذب ( 6سؤال ،در هنگام مطالعه ،زمان برایم خیلی سریع میگذرد) .در مطالعه اسچوفیلی و همکاران
( )1996برای مؤلفه قدرت ضریب اعتبار  ،0/80برای مؤلفه فداکاری  0/91و برای مؤلفه جذب 0/75
بدست آمد(پولسون .)1994 ،سؤالها با یک مقیاس لیکرت هفت درجهای (از صفر تا شش) درجه بندی
شدند .همچنین ،همبستگی بین درگیری تحصیلی با فرسودگی منفی بود و شاخصهای برازش ،روایی
مناسبی را برای این مقیاس نشان دادند(پولسون .)1994 ،در این پژوهش ،ضریب اعتبار درگیری تحصیلی
با روش آلفا  0/91بود.
 پرسشنامه منبع کنترل :این آزمـون را راتـر در سـال ( )1966سـاخت .ایـن پرسشنامه  29ماده داردکه هر مادة آن از یـک جفـت عبـارت (الـف و ب) تشـکیل شـده اسـت کـه آزمودنی باید براساس
اعتقـاد خـود ،یکـی را انتخـاب کنـد و عالمـت بزنـد 23 .مـاده از مـواد ایـن پرسشنامه به روشنی
انتظارات افراد دربارة منبع کنترل را می سـنجند و در  6مـادة دیگـر آن ،هـدف آزمون با لباس مبدل
مطرح می گردد .سؤالهای  1 ،8 ،14 ،19 ،24 ،28سؤاالتی هستند کـه ذهـنِ آزمودنی را از مدار اصلی و
هدف آزمون دور میکنند .این مادههای خنثی ساختار و بعد اندازهگیری شده را برای آزمودنی مبهم
میسازند .در  23مادهای که برای نمرهگذاری تعیین شدهاند به گزینههای الف نمره یک داده میشود و به
گزینههای ب ،نمرة صفر .باالترین و پایین ترین نمره به ترتیب  23و  0می باشد .سواالت ،9 ،7 ،4 ،1
 22 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،10و  23مربوط به منبع کنترل بیرونی و سواالت ،16 ،12 ،11 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2
 20 ،17و  21مربوط به منبع کنترل بیرونی میباشند .ضریب پایایی این مقیاس که با روش دو نیمه
کـردن و کودر ـ ریچاردسون محاسبه شده به  0/70نزدیک است .همچنین ،ضریب پایایی این مقیاس بـا
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روش بازآزمایی در فاصله یک ماه ،در همان سطح بوده است(ولی نوری و سیف .)1374 ،آناستازی()1382
حد متوسط ضریب اعتبار این مقیاس را حدود  0/70اعالم کرده است .در مطالعه حاضر نیز پایایی
پرسشنامه منبع کنترل با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/79و روایی محتوایی و صوری نیز با استفاده
از نظر متخصصان حوزه روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد .همچنین برای تک تک ابعاد منبع کنترل
بیرونی( )α=0/77و منبع کنترل بیرونی( )α=0/80پایایی مطلوب بدست آمد.
روش تجزیه تحلیل
به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی اطالعات
توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرات مشخص شد .سپس
به منظور آزمودن فرضیههای پژوهش و بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرهای موجود در مدل مورد نظر
و میزان قدرت پیشبینی متغیرهای برونزاد(منبع کنترل) و متغیر واسطهای(متغیر درگیری تحصیلی) در
پیشبینی متغیر درونزاد(تاب آوری تحصیلی) از روش تحلیل مسیر استفاده شد .برای انجام تحلیلهای
آماری از نرمافزارهای  SPSS-22و  AMOS-22استفاده شد.
یافتهها
در جدول  1یافتههای توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش ارائه شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
حداقل نمره

حداکثر نمره

Minimum
score

Maximum
score
12

متغیرها

مؤلفهها

میانگین

انحراف معیار

variable

component

average

SD

نمره کل

8

2

0

23.59

36.8

14

70

54.62

89.9

14

70

منبع کنترل بیرونی
External locus of
control

Total source

مهارتهای ارتباطی
Communication skills

تابآوری تحصیلی

جهتگیری آینده

academic
resilience

Future orientation

مسألهمحور و مثبتنگر
Problem-centered and
positive

درگیری تحصیلی

نمره کل

academic conflict

Total source

24.50

02.6

13

65

110.15

15.68

0

180
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ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
به عنوان پیشنیاز انجام تحلیل مسیر و همچنین به منظور ارائه تصویر روشنتری از ارتباط میان
متغیرهای پژوهش ،همبستگی آنها محاسبه شد .ماتریس همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در
جدول  2آورده شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
Table 2.
Correlation matrix of research variables

ردیف

مؤلفه

Row

component

1

2
3
4

5

منبع کنترل بیرونی
External locus of
control

درگیری تحصیلی

منبع کنترل
بیرونی

درگیری
تحصیلی

مهارتهای
ارتباطی

جهتگیری
آینده

External
locus of
control

Academic
conflict

Communication
skills

Future
orientation

*0.19

1

*0.21

*0.39

1

*0.40

*0.67

1

*0.52

*0.61

Communication skills

جهتگیری آینده

*0.22

Future orientation

مسألهمحور و مثبتنگر
Problem-centered and
positive

Problemcentered
and
positive

1

Academic conflict

مهارتهای ارتباطی

مسأله-
محور و
مثبتنگر

*0.18

*0.25

1

* ضرایب معنیدار هستند.
با توجه به جدول  ،2متغیر منبع کنترل بیرونی با متغیرهای درگیری تحصیلی(،)r=0/19 ،P<0/001
مهارتهای ارتباطی( ،)r=0/21 ،P<0/001جهتگیری آینده( ،)r=0/22 ،P<0/001مسألهمحور و مثبت-
نگر( )r=0/18 ،P<0/001دارای رابطه مثبت و معنیدار است .عالوه بر این متغیر درگیری تحصیلی با
متغیرهای مهارتهای ارتباطی( ،)r=0/39 ،P<0/001جهتگیری آینده( ،)r=0/40 ،P<0/001مسألهمحور
و مثبتنگر( )r=0/25 ،P<0/001دارای رابطه مثبت و معنیدار است .همچنین مهارتهای ارتباطی با
متغیرهای جهتگیری آینده( ،)r=0/67 ،P<0/001مسألهمحور و مثبتنگر( )r=0/52 ،P<0/001و متغیر
جهتگیری نسبت به آینده با متغیر مسألهمحور و مثبتنگر( )r=0/52 ،P<0/001دارای رابطه مثبت و
معنیدار هستند.
یافتههای مربوط به مدل پیشنهادی و فرضیههای پژوهش :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش منبع
کنترل بیرونی در پیشبینی تابآوری تحصیلی با توجه به نقش واسطهگری درگیری تحصیلی بود .قبل از
ارزیابی مدل ،پیشفرضهای رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت .به همین منظور ،برای بررسی نرمال
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بودن توزیع ماندهها از نمودار  p-pاستفاده شد که با توجه به قرار گرفتن تمام نقاط روی نیمساز ربع اول،
مشخص شد که دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
مدل نهایی و اصالح شده پژوهش :پس از کسب اطمینان از رعایت پیشفرضهای الزم ،برای ارزیابی
مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر در محیط نرمافزار  AMOS-22استفاده شد و به منظور افزایش
برازش مدل ،مسیرهایی که ضریب آنها به لحاظ آماری غیرمعنیدار بود حذف شد .در شکل  2نمودار
مسیر و ضرایب حاصل از مذل اصالح شده آورده شده است.

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل روابط منبع کنترل بیرونی و مؤلفههای تابآوری تحصیلی با واسطهگری درگیری تحصیلی
Figure 2.
The standard coefficients of the external control source relationship model and the components of educational
vibration with the mediating of the educational conflict

با توجه به مدل ،به ترتیب ضرایب مسیر استاندارد بین منبع کنترل بیرونی و درگیری تحصیلی
( ،)β=0/35 ،P<0/009منبع کنترل بیرونی و مهارتهای ارتباطی( ،)β=0/27 ،P<0/008منبع کنترل
بیرونی و مسألهمحور و مثبتنگر( )β=0/21 ،P<0/009معنیدار میباشند و ضرایب استاندارد بین
درگیری تحصیلی و مهارتهای ارتباطی( ،)β=0/62 ،P<0/006درگیری تحصیلی و جهتگیری
آینده( ،)β=0/48 ،P<0/009بین درگیری تحصیلی و مسألهمحور و مثبتنگر()β=0/59 ،P<0/007
معنیدار است.
فرضیههای مربوط به روابط غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش
برای تعیین معنیداری اثرات غیر مستقیم از روش نمونهگیریهای مکرر " خودراهانداز" (شراوت و بولگر،
 )2002با فاصله اطمینان  95درصدی توزیع نمونهگیری اثرات استفاده شد .با توجه به جدول  ،4نتایج
آزمون معنیداری اثرات غیر مستقیم نشان داد که سهم واسطهگری متغیر درگیری تحصیلی در راستای
رابطه بین منبع کنترل بیرونی با مهارتهای ارتباطی( ،)p=0/004جهتگیری آینده( ،)p=0/007و مسأله-
محور و مثبتنگر( )p=0/006معنیدار است؛ به این صورت که متغیر درگیری تحصیلی در رابطه بین
منبع کنترل بیرونی با تمام مؤلفههای تابآوری تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند .همچنین بررسی
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اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر مؤلفههای تابآوری تحصیلی نشان میدهد که متغیر منبع
کنترل بیرونی بر مؤلفههای مهارتهای ارتباطی و مسألهمحور و مثبتنگر ،اثر غیر مستقیم مثبت دارد.
شاخصهای برازندگی مدل و بررسی فرضیههای پژوهش :با ورود دادهها به برنامه  ،AMOS-22برازش
مدل با استفاده از شاخصهای برازندگی ،شامل شاخص هنجار شده مجذور کای(نسبت مجذور کای بر
درجات آزادی) ،شاخص نیکویی برازش( ،)GFIشاخص نیکویی برازش تعدیل یافته( ،)AGFIشاخص
برازندگی تطبیقی( ،)CFIشاخص برازندگی افزایشی( )IFIو جذر میانگین مجذورات خطای
تقریب( )RMSEAمورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج مندرج در جدول  3همه شاخصها بیانگر
برازش مطلوب مدل میباشند.
جدول .3شاخصهای برازندگی مدل اولیه و مدل نهایی اصالح شده
Table 3.
Primary Model Enhancement Indices and Modified Final Model

شاخص

دامنه مورد قبول

مقدار شاخص مدل اولیه

مقدار شاخص مدل اصالح شده

CMIN/DF

Domain accepted
<3X2/DF

Initial model index value

Modified index value

13.08

0.50

CFI

CFI>0/9

0.85

0.99

AGFI

AGFI>0/9

0.79

0.99

RMSEA

RMSEA>0/9

0.14

0.01

IFI

IFI>0/9

0.80

0.99

CFI

CFI>0/9

0.80

0.99

index

بررسی فرضیههای مستقیم و غیر مستقیم مدل پژوهشی
در ادامه با در نظر گرفتن ضرایب مسیرهای بدست آمده در مدل که در جدول  4قابل مشاهده است ،به
بررسی فرضیههای مستقیم و غیر مستقیم مدل پژوهشی پرداخته شده است .با توجه به نتایج بدست
آمده ،متغیر منبع کنترل بیرونی میتواند مؤلفههای مهارتهای ارتباطی ،جهتگیری نسبت به آینده و
مسأله محور – مثبت نگر بودن را هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم پیشبینی کند.
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جدول  .4ضرایب استاندارد اثرات مستقیم ،اثرات غیر مستقیم و اثرات کل مدل نهایی
Table 4.
Standard coefficients of direct effects, indirect effects and total effects of the final model

متغیر وابسته
dependent variable

اثر

متغیر مستقل

effect

independent variable

مهارتهای ارتباطی

جهتگیری آینده

مسألهمحور و مثبتنگر

Communication
skills

Future
orientation

Problem-centered
and positive

درگیری
تحصیلی

0.35

0.27

-----

0.21

----

0.62

0.48

0.59

Academic
conflict

منبع کنترل بیرونی
مستقیم
direct

External locus of
control

درگیری تحصیلی
Academic conflict

غیر
مستقیم
indirect

منبع کنترل بیرونی از
طریق درگیری تحصیلی
External control
source through
educational conflict

منبع کنترل بیرونی
External locus of
control

کل

درگیری تحصیلی

total

Academic conflict

ضریب تعیین
coefficient of
determination

----

0.36

0.09

0.25

0.35

0.36

0.09

0.25

----

0.62

0.48

0.59

0.13

0.60

0.30

0.50

نتایج مندرج در جدول  4حاکی از این است که )1 ،ضریب مسیر استاندارد بین منبع کنترل بیرونی و
درگیری تحصیلی برابر 0/35است که در سطح  0/008معنیدار است؛ در نتیجه ،منبع کنترل بیرونی در
افزایش درگیری مؤثر بوده است؛  )2ضریب مسیر استاندارد بین منبع کنترل بیرونی و مهارتهای
ارتباطی برابر با  0/27است که در سطح  0/006معنیدار است؛ بنابراین منبع کنترل بیرونی موجب
افزایش مهارتهای ارتباطی شده است؛  )3ضریب مسیر استاندارد بین منبع کنترل بیرونی و مسألهمحور
و مثبتنگر برابر با  0/21است که در سطح  0/007معنیدار است؛ بنابراین منبع کنترل بیرونی موجب
افزایش میزان مسألهمحور و مثبتنگر شده است.
فرضیههای مربوط به روابط غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش
برای تعیین معنیداری اثرات غیر مستقیم از روش نمونهگیریهای مکرر " خودراهانداز" (شراوت و بولگر،
 )2002با فاصله اطمینان  95درصدی توزیع نمونهگیری اثرات استفاده شد .با توجه به جدول  ،4نتایج
آزمون معنیداری اثرات غیر مستقیم نشان داد که سهم واسطهگری متغیر درگیری تحصیلی در راستای
رابطه بین منبع کنترل بیرونی با مهارتهای ارتباطی( ،)p=0/004جهتگیری آینده( ،)p=0/007و مسأله-
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محور و مثبتنگر( )p=0/006معنیدار است؛ به این صورت که متغیر درگیری تحصیلی در رابطه بین
منبع کنترل بیرونی با تمام مؤلفههای تابآوری تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند .همچنین بررسی
اثرات غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر مؤلفههای تابآوری تحصیلی نشان میدهد که متغیر منبع
کنترل بیرونی بر مؤلفههای مهارتهای ارتباطی و مسألهمحور و مثبتنگر ،اثر غیر مستقیم مثبت دارد.
بررسی اثرات کل متغیرهای مستقل و واسطه ای بر متغیرهای وابسته
محاسبه میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته ،حاکی از آن است که  13درصد از تغییرات درگیری
تحصیلی 60 ،درصد از تغییرات مهارتهای ارتباطی 30 ،درصد از تغییرات جهتگیری آینده ،و  50درصد
از تغییرات مسألهمحور و مثبتنگر توسط مدل تبیین میشود.
بحث
این پژوهش با هدف بررسی تبیین رابطه علّی بین درگیری تحصیلی ،منبع کنترل بیرونی و تابآوری
تحصیلی صورت گرفت .دادههای به دست آمده با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و بر اساس فرضیههای مطرح شده یافتههای ارزشمندی از این مطالعه حاصل شد.
اولین یافته مطالعه حاضر این بود که که بین درگیری تحصیلی با تابآوری تحصیلی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .این یافته با نتایج مطالعات کورهونن( ،)2008تریزا( ،)2010حسینی ،حبیب
مظاهری و رحیمی نسب( ،)1395یازرلو ،رشیدنژاد ،سعادتمند و کالنتری( )1394و نیل( )2017همسو
است .یکی از تبیینها منطقی برای اولین یافته این مطالعه این است که باید گفت خوشبینی تحصیلی
در برگیرنده شناختهای مثبت است(کارور و شییر ،زگراشتوم ،)2010 ،که نوع رفتارهای فرد از قبیل
تالش ،غلبه بر موانع تحصیلی و امیدواری به کسب موفقیتهای بیشتر در آینده را تعیین میکند(شیرر و
کارور .)2001 ،بنابراین میتوان گفت چنانچه شخص جهتگیری خوشبینانهای به آینده داشته باشد،
موقعیتهای دشوار را با دیدی مثبت ارزیابی میکند و بر این باور است که توانایی گذر از مشکالت را دارد
که همین باور و درگیری باعث میشود فرد تواناییهای خود را دست کم نگیرد و در آینده به
موفقیتهای تحصیلی بیشتری دست یابد.
در تبیین دیگری برای این یافته میتوان گفت که افراد خوشبین تجربههای منفی را با نسبت دادن علت
آنها به عوامل بیرونی ،گذرا و خاص تبیین میکنند و تواناییهای خود را در گذر از این تجربهها دست
کم نمیگیرند(سلیگمن .)1998 ،بنابراین افرادی که مشکالت پیش آمده را چه از بعد تحصیلی و چه از
سایر ابعاد به عوامل بیرونی نسبت میدهند و بر این عقیده هستند که تواناییهای باالیی برای عبور از
مشکالت و رسیدن به عملکرد خوب دارند ،به موفقیتهای زیادی دست پیدا کرده و همین عاملی می-
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شود تا صبر و تحمل برای غلبه بر موانع و مشکالت تحصیلی و نهایتا تابآوری تحصیلی خود را ارتقا
دهند.
در تبیین منطقی دیگر برای این یافته نیز میتوان گفت که درگیری نگرانیها ،شک و تردید افراد را در
یک موقعیت مشکل تسلی میدهد و آنها را دلگرم میکند که تالش خود را در جهت رسیدن به اهداف
ادامه دهند(بای لیس و چیپرفیلد .)2012 ،بنابراین افرادی که درگیری تحصیلی باالیی دارند ،به تحصیل و
موفقیت تحصیلی عمدتا دیدی مثبت و امیدوارنه دارند و همین عاملی میشود برای اینکه به هنگام اولین
شکست تحصیلی انگیزه و امید خود را از دست ندهند و به صورت تدریجی میزان تابآوری تحصیلی در
آنها افزایش یابد .همچنین میتوان گفت افرادی که سطح درگیری تحصیلی آنها باال است در یک
موقعیت استرسزا دچار ترس و تشویش و دلهره و نهایتا کنارهگیری از موقعیت تحصیلی ،نمیشوند و لذا
همین مقاومت در برابر مشکالت تحصیلی و همچنین دوری کردن از تشویش و دلهره ،عاملی برای
ارتقای میزان تابآوری تحصیلی میشود.
یکی از یافته مطالعه حاضر این بود که که بین منبع کنترل با تابآوری تحصیلی رابطه مثبت و معنی-
داری وجود دارد .این یافته با نتایج مطالعات خسروشاهی ،باباپور خیرالدین و پور شریفی( ،)1394باالخانی،
ترخان و صفاری نیا( ،)1390الزاروس( ،)1968چِنگ و فورنهایم( ،)2007استپتو و واردل(،)2001
هدسل( )2010و مالجورد و همکاران( )2016همسو است.
در تبیینی منطقی برای این یافته باید گفت که برخی دانشجویان موفقیتها وشکستهای خود را به
درون(کوشش یا توانایی شخصی) و برخی دیگر موفقیتها وشکستهای خود را به بیرون(بخت واقبال یا
دشواری موقعیتها) نسبت میدهند(راتر1995 ،؛ نقل از سیف .)1395 ،گروهی که دارای منبع کنترل
درونی هستند ،باور دارند که کارآمدی ،تدبیر ،سختکوشی ،احتیاط و مسؤلیتپذیری به پیامدهای مثبت
خواهد انجامید و برعکس افرادی که منبع کنترل بیرونی دارند ،رویدادهای مثبت یا منفی را پیامد رفتار
خود نمی دانند بلکه آن را به شانس ،اتفاق و رویدادهای محیطی مهار نشده نسبت میدهند .بنابراین باید
گفت که منبع کنترل بیرونی باعث میشود که افراد موفقیتهای خود را به تالش و توانایی و شکست-
های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهند و لذا همین اسناد عاملی میشود برای اینکه اعتماد به نفسشان
ارتقا پیدا کند و همین اعتماد به نفس باال باعث تالش برای رسیدن به موفقیتها و غلبه بر شکستهای
تحصیلی میشود که به صورت تدریجی هم میزان تابآوری تحصیلی در فرد افزایش پیدا کند.
در تببین منطقی دیگری برای این یافته باید گفت ،افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند ،در
مقایسه با افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،احساس درماندگی و ناتوانی ،اضطراب و استرس بیشتری دارند،
از موقعیتها کنارهگیری میکنند و از شادکامی و امیدواری پایینتری برخوردارند(الزاروس.)1968 ،
بنابراین افرادی که بیشتر متکی به عوامل بیرونی هستند و کمتر به خود و تواناییهایشان اهمیت می-
دهند و به عبارتی خود را دست کم میگیرند ،در موقعیتهایی که دچار شکست تحصیلی میشوند به
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راحتی از موقعیت کنارهگیری میکنند .لذا همین فرار و کنارهگیری از موقعیتهای اضطرابآور باعث می-
شود که فرد هیچگونه تالشی برای بهبود عملکرد خود و نهایتا افزایش میزان صبر و تحمل خود جهت
مقاومت و پایداری برای غلبه بر مشکل از خود نشان ندهد.
در تبیین منطقی دیگری برای این یافته میتوان گفت که افراد دارای منبع کنترل بیرونی ،خود را مسئول
شرایط خویش میدانند و برای هر مشکل ،شکست و مسئله ،منابع بیرونی را سرزنش نکرده و سهم خود
را در امور زندگی ،همراه با مسئولیت ،پذیرفتهاند(مالجورد ،موکسن ،ایپسن ،هجملد و اریکسن )2016،و
همین قبول مسئولیت عاملی می شود تا به تدریج صبر فرد برای غلبه بر مشکل و نهایتا میزان تابآوری
تحصیلی او ،افزایش یابد.
از دیگر تبیینها منطقی برای این یافته این است که افراد دارای منبع کنترل بیرونی عزت نفس پایینتر،
پشتکار و تالش کمتر ،افسردگی بیشتر ،و شادکامی کمتری دارند(چِنگ و فورنهایم .)2007 ،بنابراین
وجود رابطه بین منبع کنترل و تابآوری تحصیلی را میتوان اینگونه تبیین کرد که افراد منبع کنترل خود
را به صورت یک صفت اکتسابی ناشی از شیوه فرزندپروری والدین به ارث میبرند و بر همین اساس هم
موفقیتها و شکستهای تحصیلی خود را اسناد دهی میکنند .پس باید گفت اسناد بیرونی باعث افزایش
تابآوری تحصیلی و اسناد بیرونی باعث کاهش تابآوری تحصیلی میشود.
یکی دیگر از تبیینهای منطقی برای وجود رابطه بین منبع کنترل و تابآوری تحصیلی را این است که
باالتر بودن افراد در منبع کنترل بیرونی ،با افزایش احتمال بروز رفتارهای سالم در آنها ارتباط مثبت دارد.
افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند ،خود را دارای کنترل بیشتری بر زندگی میدانند و در جهت
دادن به زندگی خود ،احساس مسئولیت بیشتری میکنند(اَشبی ،کوتمن ،و دارپر .)2002 ،بنابراین باید
گفت که مثبتنگری و مسئولیتپذیری دو ویژگی مهم و اساسی هستند که چنانچه میزان آنها در فرد
باالتر باشد ،به همان اندازه میزان انگیزه و امید برای عبور از موانع و شکستهای تحصیلی ارتقا مییابد
که نتیجه آن افزایش آستانه تحمل جهت غلبه بر سختیها و نهایتا ارتقای میزان تابآوری در بُعد
آموزشی و تحصیلی است.
از دیگر یافتههای مطالعه حاضر این بود که که بین درگیری تحصیلی با تابآوری تحصیلی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .نتایج حاصل از این یافته با مطالعات شریف موسوی( ،)1394فالون( )2010و سپاه
منصور ،براتی و بهزادی( )1395همسو است.
در تببین منطقی برای این یافته میتوان گفت که درگیری تحصیلی دارای دو بُعد عاطفی و رفتاری
است(فین )1989 ،که درگیری عاطفی و رفتاری دانشجویان در زمینه انجام تکالیف کالسی منجر به
افزایش میزان تالش(مربوط به بعد رفتاری درگیری تحصیلی است) و انگیزه(مربوط به بعد عاطفی
درگیری تحصیلی است) که دو بعد مهم و الزم برای افزایش تابآوری تحصیلی هستند ،میشوند.
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بنابراین باید گفت که دلیل رابطه بین دو متغیر درگیری تحصیلی و تابآوری تحصیلی وجود دو مؤلفه
مشترك تالش و انگیزه میباشد ،که در بین هر دو متغیر مشترك است.
در تبیین منطقی دیگر برای این یافته میتوان گفت که درگیری تحصیلی متشکل از سه بعد درگیری
شناختی(استفاده از راهبردهای یادگیری و فراشناخت) ،انگیزشی(عالقه ،ارزش و عاطفه) و رفتاری(تالش،
پایداری و کمک طلبی) است(لینن برینک و پینتریچ .)2003 ،بنابراین درگیری دانشجویان با تاثیر بر
انگیزش آنها میتواند منجر به درگیری تحصیلی بیشتر آنها ،یعنی حضور بیشتر در کالس و آمادگی
بیشتر جهت انجام تکالیف تحصیلی ،تالش ،پشتکار ،تمرکز و توجه بیشتر ،عالقه بیشتر به یادگیری و
فرایندهای یادگیری ،استفاده بیشتر از راهبردهای عمیق یادگیری ،احساس مسئولیت بیشتر برای آموزش
خود ،جستجوی بیشتر چالشهای تحصیلی ،تالش و استقامت بیشتر جهت درك این چالشها و ایدههای
پیچیده ،واکنشهای مثبت نسبت به معلم ،همکالسیها و مدرسه و در نهایتا افزایش میزان تابآوری
تحصیلی میشود(فالون.)2010 ،
یکی دیگر از تبیینهای منطقی برای این یافته این است که درگیری شناختی ،رفتاری و انگیزشی
دانشجو در انجام تکالیف و بهبود عملکرد تحصیلی باعث میشود که دانشجو همزمان هم تفکر خود را در
زمینه انجام یک تکلیف به کار بگیرد ،هم با تالش و پشتکار زیاد سعی در انجام بهتر یک تکلیف داشته
باشد و هم اینکه با عالقه و انگیزه باال به انجام درست و کامل تکلیف اهتمام ورزد(لینن برینک و
پینتریچ ..)2003 ،از طرفی افراد برای داشتن تابآوری تحصیلی باال هم باید تفکری مثبت داشته باشند،
هم تالش بیشتری برای غلبه بر موانع تحصیلی کنند و هم اینکه با امید و انگیزه به موفقیتهای آینده
بنگرند .پس به طور کلی باید رابطه بین درگیری تحصیلی و تابآوری تحصیلی را در اشتراك این دو
متغیر ،در سه مؤلفه تالش ،تفکر مثبت و امید دانست.
یکی از تبیین های منطقی دیگر برای سومین یافته مطالعه این است که دانشجویانی که درگیری
تحصیلی باالیی دارند و به طرق شناختی ،رفتاری و انگیزشی برای انجام تکالیف کالسی و درسی تالش
میکنند میزان تحمل آنها برای قبول شکست و یا به تعویق افتادن موفقیت تا زمان مناسب در آنها نیز
افزایش مییابد(شریف موسوی .)1394 ،بنابراین درگیری رفتاری ،انگیزشی و شناختی باعث ارتقای میزان
تالش و پشتکار می شود و همین تالش و پشتکار افزایش یافته به عاملی جهت ارتقای میزان تابآوری
تحصیلی در دانشجویان تبدیل میشود.
عالوه بر یافته های باال ،یکی دیگر از یافته مطالعه حاضر این بود که که منبع کنترل از طریق درگیری
تحصیلی قادر به پیشبینی تابآوری تحصیلی میباشد.
در تببین منطقی برای این یافته میتوان گفت که درگیری تحصیلی بر دو بعد منبع کنترل(درونی و
بیرونی) افراد تاثیر بسزایی میگذارد ،به این صورت که درگیری تحصیلی دانشجویان در زمینه انجام
تکالیف کالسی منجر به افزایش میزان تالش(مربوط به بعد منبع کنترل درونی است) و انگیزه(مربوط به
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منبع کنترل درونی است) که دو بعد مهم و الزم برای افزایش تابآوری تحصیلی هستند ،میشوند.
بنابراین باید گفت که دلیل واسطهگری درگیری تحصیلی در ارتباط بین منبع کنترل درونی و تابآوری
تحصیلی وجود دو مؤلفه مشترك تالش و انگیزه میباشد ،که در بین هر دو متغیر مشترك است.
در تبیین منطقی دیگر برای این یافته میتوان گفت که درگیری تحصیلی متشکل از سه بعد شناختی،
انگیزشی و رفتاری است .بنابراین خوشبینی دانشجویان با تاثیر بر انگیزش آنها میتواند منجر به
درگیری تحصیلی بیشتر آنها ،یعنی حضور بیشتر در کالس و آمادگی بیشتر جهت انجام تکالیف تحصیلی،
تالش ،پشتکار ،تمرکز و توجه بیشتر ،عالقه بیشتر به یادگیری و فرایندهای یادگیری ،استفاده بیشتر از
راهبردهای عمیق یادگیری ،احساس مسئولیت بیشتر برای آموزش خود ،جستجوی بیشتر چالشهای
تحصیلی ،تالش و استقامت بیشتر جهت درك این چالشها و ایدههای پیچیده ،واکنشهای مثبت نسبت
به معلم ،همکالسی ها و مدرسه و در نهایت گرایش بیشتر به سمت منبع کنترل درونی شده که نتیجه آن
افزایش میزان تابآوری تحصیلی دانشجویان است.
یکی دیگر از تبیینهای منطقی برای این یافته این است درگیری تحصیلی دانشجو در انجام تکالیف و
بهبود عملکرد تحصیلی باعث میشود که دانشجو همزمان هم تفکر خود را در زمینه انجام یک تکلیف به
کار بگیرد ،هم با تالش و پشتکار زیاد سعی در انجام بهتر یک تکلیف داشته باشد و هم اینکه با عالقه و
انگیزه باال به انجام درست و کامل تکلیف اهتمام ورزد .از طرفی افراد برای داشتن تابآوری تحصیلی
باال هم باید تفکری مثبت داشته باشند ،هم تالش بیشتری برای غلبه بر موانع تحصیلی کنند و هم اینکه
دارای منبع کنترل درونی باشند .پس به طور کلی باید رابطه منبع کنترل درونی و تابآوری تحصیلی را
در اشتراك این دو متغیر ،در میزان درگیری تحصیلی دانست.
یکی از تبیینهای منطقی دیگر برای سومین یافته مطالعه این است که دانشجویانی که درگیری
تحصیلی باالتری دارند به تبع آن دارای اعتماد به نفس باال بوده و به راحتی بر تواناییهای خود برای
کسب موفقیتهای بیشتر و غلبه بر شکستهای تحصیلی تالش میکنند ،و لذا همین عاملی میشود تا
درگیری تحصیلی از طریق منبع کنترل بر میزان صبر و آستانه تحمل و همچنین میزان تابآوری دانش-
آموزان تاثیر بسزایی بگذارد .بنابراین خوشبینی تحصیلی باعث ارتقای میزان تالش و پشتکار می شود و
همین تالش و پشتکار افزایش یافته به عاملی جهت ارتقای میزان تابآوری تحصیلی در دانشجویان
تبدیل میشود.
مهمترین محدودیت مطالعه حاضر این بوده است که نمونه مورد بررسی و شرکتکنندگان حاضر در
مطالعه تنها از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه لرستان انتخاب شدهاند و لذا تعمیم نتایج به سایر
جوامع و مقاطع باید با احتیاط صورت گیرد .با توجه به این که پیشبینی تابآوری تحصیلی براساس
درگیری تحصیلی ،منبع کنترل و درگیری تحصیلی متأثر از جنسیت شرکتکنندگان هم میباشد ،پیشنهاد
می شود که در تحقیقات آینده به بررسی موضوع مربوطه با اعمال نقش جنسیت پرداخته شود .با توجه به
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اینکه تابآوری تحصیلی یک سازه پویا و تغییرپذیر است ،پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده به تاثیر
سایر متغیرهای آزمایشی بر تغییر سطح تابآوری تحصیلی به صورت شبه تجربی پرداخته شود .همچنین
بر اساس یافتههای این مطالعه پیشنهاد میشود که به دانشجویانی که میزان تابآوری تحصیلی در آنها
پایین است کمک شود تا سطح درگیری تحصیلی و جهتگیری منبع کنترل بیرونی در آنها افزایش یابد،
زیرا نتایج این مطالعه نشان داد که متغیرهای مذکور برای تابآوری تحصیلی پیشبینی کنندههای
معناداری هستند.
بنابراین و به طور کلی مطالعه حاضر به این نتیجه رسید که متغیرهای درگیری تحصیلی(انگیزشی،
رفتاری و شناختی) و منبع کنترل با تابآوری تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارند و برای تابآوری
تحصیلی پیشیینی کنندههای معناداری هستند .همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که متغیرهای
پیشبین در این مطالعه تقریبا پنجاه درصد از پراکندگی و واریانس مربوط به متغیر تابآوری تحصیلی را
تبیین میکنند که میزان نسبتاً باالیی میباشد.
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