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 چكيده

های اندکی وجود داشته و ماهیت این روابژط دقیقژاً   پژوهشآوری و نوجویی ادراک شایستگی، تاببا پذیر مسئولیتو  پیشرفتخصوص ارتباط میان در  :زمينه

ی آورهای شخصیتی نوجویی، ادراک شایستگی و تژاب ویژگیثر از أمت پذیریپیشرفت و مسئولیتمشخص نیست. به عبارتی دیگر، هنوز مشخص نیست که آیا 

 آوری و نوجژویی در دانشژجویان صژورت گرفژت.    پژذیری براسژاس ادراک شایسژتگی، تژاب    تحقیق حاضر بررسی نیاز به پیشرفت و مسژئولیت  :هدف .باشدمی

گاه نفر دانشجویان دختر و پسژر دانشژ   891جامعه آماری این پژوهش شامل  .های همبستگی استپژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش روش:

 های بدست آمده بژا اسژتفاده از  و داده ای تصادفی انتخاب شدند.گیری خوشهنفر بود که به روش نمونه 911آزاد اسالمی واحد گچساران و نمونه پژوهش شامل 

پرسشژنامه   (،0811هژرمنس ) نامه انگیزه پیشرفت ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر

( و پرسشژنامه سرشژت و مژنش    2119دیویدسژون )  - آوری کژانر (، مقیاس تاب0891(، مقیاس ادراک شایستگی هارتر )0891پذیری کالیفرنیا )سنجش مسئولیت

آوری و نوجویی با متغیر نیژاز بژه   گی و تابنتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد که؛ ادراک شایست: هايافته ( بود.0880کلونینگر )

داری دارنژد. ادراک  پذیری رابطه مستقیم و معنژی آوری با متغیر مسؤولیتچنین، ادراک شایستگی، نوجویی و تابداری دارند. همپیشرفت رابطه مستقیم و معنی

تواند میزان نیاز به پیشرفت آوری نمیبینی کند. تاب( پیش>p 110/1در سطح ) داریطور معنیتواند میزان نیاز به پیشرفت تحصیلی را بهشایستگی و نوجویی، می

توانژد میژزان   بینژی کنژد و نوجژویی مژی    پژذیری را پژیش  توانژد میژزان مسژئولیت   آوری نمژی بینی کند. ادراک شایستگی و تابداری پیشطور معنیتحصیلی را به 

 توان گفت ادراک شایستگی و نوجویی به عنوان جز ژی از ویژگژی  میگيری: نتيجه .بینی کند( پیش>p 110/1داری در سطح )طور معنیپذیری را بهمسئولیت

پژذیری، ادراک  پیشژرفت، مسژئولیت   كليـدها:  واژه ها، رفتارها و یا عملکرد افراد را در شرایط متفاوت دارنژد. بینی کنندگی عادتهای شخصیت قدرت پیش

 .آوری، نوجوییشایستگی، تاب
Background: There has been little research on the relationship between achievement and responsibility with perceptions of 

competence, resilience and innovation, and the nature of these relationships is unclear. In other words, it is not yet clear 

whether progress and responsibility are influenced by the personality traits of innovation, competence perception, and 

resilience. Aims: The present study investigated the need for progress and responsibility based on students' perceptions of 

competence, resilience and innovation. Method: The present study is applied and in terms of method is a correlational 

research. The statistical population of this study included 987 male and female students of Islamic Azad University, Gachsaran 

Branch and the sample consisted of 350 people who were selected by random cluster sampling. The obtained data were 

analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis. Research tools included the Hermans Progress Motivation 

Questionnaire (1977), the California Accountability Scale (1987), the Harter Competence Perception Scale (1985), the Conner-

Davidson Resilience Scale (2003), and the Cloninger (1994) Nature and Character Questionnaire. Results: The results of 

Pearson correlation coefficient and path analysis showed that; Perceptions of competence and resilience and innovation with 

the variable need to develop a direct and significant relationship. Also, perception of competence, innovation and resilience 

have a direct and significant relationship with the variable of responsibility. Perception of competence and innovation can 

significantly predict the need for academic achievement at the level (p< 0/001). Resilience can not significantly predict the 

need for academic achievement. Perception of competence and resilience can not predict the level of responsibility and 

innovation can predict the level of responsibility significantly at the level (p< 0/001). Conclusions: It can be said that the 

perception of competence and innovation as part of personality traits have the power to predict the habits, behaviors or 

performance of people in different situations. Key Words: Progress, responsibility, perception of competence, resilience, 

innovation. 
Corresponding Author: FarhadJomehri@yahoo.com 
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 دمهمق

 در مهم هایشاخص از یکی دانشجویان 0تحصیلی پیشرفت

 نظام، این هایکنش و هاکوشش تمام و است آموزشی نظام ارزیابی

دانش  است. آموزش امر این به پوشاندن عمل یجامه برای واقع در

 افکار، رفتار، تغییر منظور به ها،دوره تمام در دانشجویان، و آموزان

 صورت به سرانجام و گیردمی صورت آنان هایمهارت و هانگرش

 (. همه0998)شریفی،  شودمی سنجیده تحصیلی عملکرد و پیشرفت

یادگیری  زاییده امروز دنیای در انسان انگیزشگفت هایپیشرفت

 دست به یادگیری طریق از را خود هایتوانایی بیشتر است. انسان

 هایتوانایی و کندمی پیدا فکری رشد یادگیری طریق از می آورد،

 (.0981یابد )پاشاشریفی، شریفی و تنگستانی،می فعالیت اشذهنی

 مسا ل از یکی گذشته قرن یك حدود طی در تحصیلی پیشرفت

است )پریموزیج و فارنهام،  بوده علوم وابسته و روانشناسی در مهم

2119.) 

 دنیای در تحصیلی پیشرفت اهمیت شدن آشکار به توجه با

 دستیابی در آن بر مؤثر متغیرهای و عوامل بررسی و شناسایی امروز،

. است برخوردار زیادی اهمیت از موفق آموزشی نظام یك به

 متغیرهای و روانشناختی و شناختی عوامل بر تجربی هایپژوهش

اند یافته تمرکز کنند،می بینیپیش را تحصیلی پیشرفت که شخصیتی

 (.0981ه، زاددشتبان و محمدآبادی سالمی فر،)تمنایی

به مفهوم انگیزه غلبه بر موانع و مبارزه با آنچه  2انگیزه پیشرفت

باشد. و مبنای رسیدن به موفقیت که به دشوار بودن شهرت دارد می

(. 2111برنشتاین و مایر، است )و رسیدن به آرزوها در زندگی 

به جای این که از  افرادی که انگیزش پیشرفت در آنها زیاد است،

ها و ك و راهنمایی بخواهند، مسئولیت موفقیتدیگران کم

 (.2110شولتز و شولتز، ) رندیپذهای خود را میشکست

ها به خود ما و بودن انتخاب قبه معنای متعل 9پذیریمسؤلیت 

 ی فیروزبخت،برخورد صادقانه با آزادی است )شارف، ترجمه

اری (. تحقیقات بسی0981، به نقل از منصفی، احدی و حاتمی، 0990

 غفوریپذیری و پیشرفت تأکید دارند. بر رابطه بین مسئولیت

 انگیزه رابطه با بررسی (0991) ینور کمالی، ورنوسفادرانی،

پذیری مسئولیت و خواهیهیجان و روانشناختی سرسختی و پیشرفت

                                                           
1. Achievement 
2. Achievement Motivation 
3. Responsibility 

نفر از کارکنان بانك مسکن شهر اصفهان نشان دادند انگیزه  092

ه مثبت و معناداری دارد. مسئولیت پیشرفت با مسؤلیت پذیری رابط

از سوی فرد برای انجام مطلوب  0پذیری یك الزام و تعهد درونی

فلنر و آدان، است )اش گذاشته شده هایی است که بر عهدهفعالیت

های خود افرادی که نسبت به اشتباهات و شکست(. 0899

(. 2100آالم، دارند )نفس باالتری پذیر هستند، عزتمسئولیت

نوع استفاده  ،عالقه و تالش در زمینه انجام یك تکلیف ،اساتاحس

فراشناختی و خودنظم دهی تعیین  ،آنها را از راهبردهای شناختی

(. اما یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار 2100 ،اوشر پاجارزکند )می

تواند پذیری دانشجویان میبر روی انگیزش پیشرفت و مسئولیت

فردی باشد )اوشر و پاجارز،  1شایستگیها و ادراک شناخت توانایی

 باورهای بینهای همسو رابطه مثبت همچنین در پژوهش(. 2119

پذیری تحصیلی و مسئولیت پیشرفت با آموزاندانش شایستگی

 ساختاری الگوی (0984کاوسیان ) و آبادیحسن وجود دارد. بای،

 پیشرفت با درس کالس از ادراک و شایستگی روابط بین باورهای

پیشرفت را  باورهای و رفتارها ایبا تاکید بر نقش واسطه تحصیلی

آموز دختر و پسر دبیرستانی شهر کرج بررسی کردند. دانش 911در 

 با و غیرمستقیم به صورت کالس از فرد داد، ادراک نشان هایافته

 تحصیلی عملکرد می تواند پیشرفت رفتارهای و میانجیگری باورها

( در پژوهشی نشان داد که 2102) نلکهیاککند.  بینیپیش را

دانشجویانی که خودپنداره باالتری دارند نسبت به دانشجویان با 

پذیری در زمینه تحصیلی نیز تر، از نظر مسئولیتخودپنداره ضعیف

  کنند.نمرات باالتری کسب می

 نشان خود پژوهش در نیز( 2102) بریجیت و ریکاردا ورنا،

 در تحصیلی پیشرفت با آموزاندانش گیشایست باورهای که دادند

 .دارد مثبت رابطه ریاضی درس

 باورهای دادند نشان پژوهشی ( در2109نادلر ) و کوماراجو

 آنها تحصیلی عملکرد با آموزاندانش خودکارآمدی و شایستگی

 دارد. معنادار و مثبت ارتباط

( در بررسی رابطه خودباوری و 0989شیری و کاظمی )

های دانشگاه از پرستاران بیمارستان نفر 010در ی مسئولیت پذیر

مهم بودن، آن )پزشکی ایالم نشان دادند که خودباوری و ابعاد علوم 

پذیری رابطه معناداری شایستگی، قدرت و فضیلت( با مسئولیت

                                                           
4. Internal commitment 
5. Perception of competence 
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دارد. در بین ایعاد خودباوری، خرده مقیاس شایستگی و قدرت 

و  پژوهبه ی نشان دادند.پذیرارتباط نسبتا خوبی را با مسئولیت

 شناختی هایلیاقت ادراک ( تحقیقی با عنوان مقایسه0991) سلیمیان

تعداد  نفر 91در سه گروه )، پایین تحصیلی پیشرفت با اجتماعی و

آموزان کالس اول با پیشرفت تحصیلی پایین، دیرآموز کل( از دانش

 با آموزاندانش: داد نشان آمده دست به و عادی انجام دادند. نتایج

 آموزاندانش به نسبت معناداری طور به پایین تحصیلی پیشرفت

 برخوردار تریپایین اجتماعی پذیرش و خود لیاقت ادراک از عادی

 بودند.

بنابراین، شایستگی نیازی روانشناختی است که برای پیگیری و  

می های بهینه، انرژی و انگیزش الزم را در فرد فراهم تسلط بر چالش

 (.0989کند )میرزایی و همکاران، 

مسا ل روانشناختی دانشجویان از جمله عوامل مناقشه برانگیز بر 

 پرداخته آنها به ایپیشرفت تحصیلی است که در مطالعات گسترده

 متغیرهای ی ازکی (.2100مهالی و وانگ، )سیکسیزنت تاس شده

و ترکان، سلیك، ستین )تحصیلی  پیشرفت بر اثرگذار و روانشناختی

 یریپذمسئولیت ( و2101؛ سرور، اینامواله، خان و انور،2100

باشد. تاب می 0آوریتاب ( دانشجویان0981بندی، رستگار شه)

 آسیب یا استرس با رویارویی چگونگی ویژگی شخصیتی که آوری

، به نقل از عالقبند، پاشا شریفی، فرزاد و آقا 0980فر، )صمدی است

 هاآسیب با مقابله قوی هایجنبه بر آوریتاب هنظری(. 0989یوسفی، 

 می مشکالت و خطر با آمدن کنار برای فرد توانایی و شده ساخته

آوری از جمله متغیرهای تاب( 2101زاتورا، هال و مورای، باشد )

کیهانی، تقوایی، رجبی و نگر است )مورد توجه روانشناسان مثبت

 شرایط ناگوار با موفق سازگاری عنوانکه به  (،0980امیرپور، 

 (.2100شود )فورر، اسکینر و پیتزر، تعریف می

 مختلف هایحوزه در زیادی هایدوران تحصیلی با استرس

نواده همراه بوده؛ از آنجا که استرس خا و خوابگاه محیط تحصیلی،

یکی از عوامل مخل پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. اگر 

 استقامت از و هااسترس با قابلهم جهت الزم آوریدانشجویان از تاب

 و مشکالت با توانندمی خوبی به باشند برخوردار آنها برابر در

 هایدر همه حوزه بهتری عملکرد نتیجه در و بیایند کنار هااسترس

و  اعتمادی، سعادت)  داشت خواهند تحصیلی پیشرفت و زندگی

                                                           
1. Resilience 

(در 2104(. همانطور که آلوک، کوین و ویلسون )0980، نیلفروشان

پذیری در دانشجویان کوشا و های خود دریافتند مسئولیتپژوهش

آوری خوبی تالشگری وجود دارد که از انگیزه پیشرفت باال و تاب

 برخوردار هستند. 

 آوری و سبكرابطه تاببه بررسی  (0980همکاران )و  سعادت

پسر  دانشجویاننفر از  291های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی 

نتایج شگاه علوم پزشکی شهر اصفهان پرداختند. های دانخوابگاه

آوری با پیشرفت تحصیلی همبستگی مستقیم تاب نشان داد که متغیر

 دار بود.و معنی

که با هدف  (0980) یفیشر، شهینی ییالق و پژوهش محبی 

آوری و بینی، تاب )امید، خوش یبررسی رابطه سرمایه روانشناخت

دانشجویان نفر  121تحصیلی  دعملکر و پیشرفت خودکارآمدی( با

 سال اول کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز و مسجدسلیمان

های سرمایه روانشناختی با مولفه که داد نشان نتایج شد، انجام

های تبحرگرا، عملکردگرا و عملکرد تحصیلی مطلوب هدف

عملکرد گریز رابطه منفی  دار و با هدفدانشجویان رابطه مثبت معنی

 دار داشتند.عنیم

آوری و پیشرفت ارتباط بین تاب (0980) یخرم و جبار

آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهرستان تحصیلی در دانش

وری آنتایج پژوهش نشان داد که بین تابرا بررسی کردند.  شادگان

داری وجود دارد از و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنی

وری نقش آوان نتیجه گرفت که تابتهای این پژوهش مییافته

 .آموزان داردمثبت و مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش

بینی ( در پژوهشی با هدف پیش0981بندی )رستگار شه

آوری پذیری بر مبنای هوش معنوی و نقش میانجی تابمسئولیت 

بینی از نفر از دانشجویان تهران نشان داد که الگوی پیش 191در 

وردار است. به عبارت دیگر، نتایج تحقیق وی برازش خوبی برخ

 آوری و مسئولیتنشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تاب

 پذیری در دانشجویان وجود دارد.

پذیری افراد از عوامل مؤثر در بحث انگیزه پیشرفت و مسئولیت

زارع و است )های شخصیتی های افراد در ویژگیتوجه به تفاوت

 (.0991فر، رنجبر و بیان ؛0991محمدزاده، 

 پیشرفت ( تحقیقی با عنوان رابطه0999همکاران )و  رفعتی

انجام  شیراز پرستاری دانشجویان های شحصیتیویژگی با تحصیلی

 معدل بین خطی معکوس رابطه ها بدین ترتیب بود کهدادند. یافته
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 که داشت وجود نژندیروان و گراییبرون نمره با تحصیلی نیمسال

بود. نتایج بدین شرح است  دارمعنی ارتباط نژندیروان مورد در اتنه

 روانی وضعیت از متاثر افراد تحصیلی پیشرفت، هایافته به توجه با که

 .است آنها

 نیرابطه ب یبا هدف بررس (0991) پورکرانتوسط  یپژوهش

انجام  یلیتحص شرفتیو پ یتیشخص یژگیو و رییپذتیمسؤول

هوش زیدختران و پسران ت نیب پژوهش نشان داد، جهیاست. نت رفتهیپذ

 یو قضاوت یادراک و ییگراو برون ییگراهای درونتنها از نظر جنبه

 نیو ب یو قضاوت یادراک و یو احساس یو جنبه های شهودی و حس

و  رییپذتیولئهای مسیژگیو آموزان دختر و پسر از نظردانش

و شهودی  ییگرابرونو  ییگراهای درونو جنبه یلیتحص شرفتیپ

 .دارد تفاوت معنادار وجود یو تفکری و احساس یو حس

 ویژگی یا ها،گرایش صفات، پایدار نسبتاً الگوی شخصیت،

 تفاوت به و بخشدمی دوام افراد رفتار به ایاندازه تا که است هایی

 در رفتار تداوم و زمان طول در رفتار ثبات رفتار، در فردی های

 (.2119انجامد )فیست و فیست، می اگونگون موقعیت های

هایی که به بررسی و تعریف شخصیت پرداخته یکی از نظریه

 نظریه، این اساس باشد که براست نظریه زیستی کلونینجر می

 و دارند قرار پیوستار یك در امتداد بهنجار و نابهنجار شخصیت

 و هانشانه هب تواندمی آنها و تعامالت هانظام از یك هر در نامتعادلی

 مدل (.0980بینجامد )امیری، حسنی و عبدالهی،  نابهنجار رفتارهای

 و گیردمی بر در را نابهنجار و بهنجار کلونینجر شخصیت عمومی

زاده، بایرامی و عبدالهاست ) 0منش و زیرمقیاس سرشت دو شامل

0982.) 

 به مربوط هایانگاره در فردی بین هایتفاوت به منش ابعاد

خودراهبری،  از جمله هاارزش و اهداف پیرامون دارهپنخود

زیرمقیاس  چهار شامل پردازد و سرشتهمکاری و خودفراوری می

است )کنراد و  پشتکار و وابستگی پاداش پرهیزی،آسیب ،2نوجویی

 (.2111همکاران، 

های مداوم نوجویانه و یك تمایل ذاتی برای فعالیت نوجویی

های ت شدید در پاسخ به محرکاکتشافی است و شامل هیجانا

باشد. این بعد از شخصیت مربوط به فعالیت سیستم جدید می

به نقل از پورنقاش تهرانی، طالیی و باشد )دوپامینرژیك می

                                                           
1. Temperament & Character 
2. Innovativeness 

 انسان در زندگی همواره با مشکالتی مواجه می(. 0989فراهانی، 

است.  های مفید و مؤثرحلشود که برای حل آنها به دنبال یافتن راه

های دیگران بهره جسته و به همین ترتیب گاهی از تجارب و یافته

مرادی ) های نو در حل مسا ل استگاهی خود به فکر ایجاد شیوه

 (.0980، حیدریو  صادقی، قاسمی، جعفری، پردنجانی

تواند انگیزش رفتار نوجویی از دیگر عواملی است که می

 ،0880د )کالینجر، پیشرفت و تعهد به اهداف را تحت تأثیر قرار ده

 (.0989پورنقاش و همکاران، 

 بینیپیش نابراین مسئلة اصلی پژوهش بررسی عوامل مؤثر برب

 آوریتاب، ادراک شایستگیبا تأکید بر  و پیشرفت پذیریمسئولیت

اگر چه در ارتباط با . بر اساس آنچه که ذکر شد، است نوجو یو 

 است؛ اما متغیرهای اصلی پژوهش، مطالعاتی صورت گرفته

ای که متغیرهای این پژوهش را در یك مطالعه بر روی مطالعه

  ای یافت نشد.دانشجویان تحت پوشش قرار دهد پیشینه

 روش

های این پژوهش کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش

 انیجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجو. همبستگی است

احد گچساران است که نمونه نفر( دانشگاه آزاد اسالمی و 891)

ای گیری خوشهنفر از بین آنان به روش نمونه 911آماری شامل 

دلیل انتخاب این حجم از نمونه جهت  تصادفی انتخاب شدند.

جلوگیری از هرگونه خطا و سوگیری در حجم نمونه پایین بوده 

انتخاب نمونه به این صورت بود که ابتدا کل دانشجویان است. 

در  آزاد اسالمی واحد گچساران حصیل در دانشگاهمشغول به ت

های مختلف ابتدا مشخص شدند سپس از بین دانشجویان سه رشته

نفر از  021پایه، پرستاری و فنی مهندسی تعداد )دانشکده علوم

نفر دانشکده  001پایه و نفر دانشکده علوم 001دانشکده پرستاری، 

گان این بود که کنندشرایط ورود شرکت فنی( انتخاب شدند.

دانشجویان باید مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

گچساران باشند، رضایت کامل از شرکت در آزمون داشته باشند و 

نیز عدم  و شرایط خروج از آزموناالت پاسخ کامل دهند. ؤبه س

هرگونه  و ابتال به ها و مشارکت در تحقیقتمایل به تکمیل پرسشنامه

 .یی، بود، مشکل یا عدم پاسخگوخاص روانی و جسمی بیماری

کنندگان در مطالعه اطمینان داد که آنان پژوهشگر به تمامی شرکت

در مورد شرکت یا عدم شرکت در تحقیق کامالً مختار بوده و در 

هر زمانی که مایل به ادامه تحقیق نبوده، مجاز به درخواست خروج 
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ها و ابزارهای مامی پرسشنامهدر این پژوهش، ت باشنداز مطالعه می

خانوادگی و صرفاً بر اساس کد شناسا ی گیری بدون نام و ناماندازه

آوری شده محرمانه تلقی تکمیل گردیده، تمامی اطالعات جمع

صورت کلی و فقط جهت انجام پژوهش استفاده ه گردید و از آنها ب

نفر  914از بین تعداد نمونه مطرح شده شد. بنابر موارد ذکر شده 

پرسشنامه به دلیل مخدذوش  00ها را تحویل دادند. و تعداد پرسشنامه

های مورد نظر با بودن و عدم پاسخگویی کنار گذاشته شد. داده

 .استفاده از ابزار زیر انجام گرفت

 ابزار

 28: این پرسشنامه شامل 0پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

نظری و تجربی  است که هرمنس، آن را بر مبنای دانش سؤال

های مربوط در موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهش

تهیه کرده است. پرسشنامه نهایی، پس از اجرای آزمایش  0811سال 

ها با ها و محاسبه همبستگی یك یك سؤالو تجزیه و تحلیل سؤال

سؤال بود، انتخاب شد. پرسشنامه نهایی تنها  21کل آزمون که شامل 

های پرسشنامه به صورت ویژگی اولیه ساخته شد. سؤال 8س بر اسا

جمله ناتمام بیان شده و به دنبال هر جمله چند گزینه داده شده است. 

نفس، پشتکار و پرسشنامه دارای چهار عامل کلی یعنی اعتمادبه

ها بر باشد. به گزینهکوشی مینگری و سختانتخاب شغل، آینده

و اگر انگیزه  0تا  0زیاد به کم، نمره حسب شدت انگیزه پیشرفت از 

گیرد. بعضی از تعلق می 0تا  0پیشرفت کم به زیاد باشد، نمره 

سواالت به صورت مثبت و بعضی دیگر به صورت منفی ارا ه شده 

، 21، 29، 21، 04، 01، 00، 01، 8، 0، 0است. در سؤاالت شماره 

، 00، 9، 1، 4، 1، 9، 2به صورت مثبت و به سؤاالت شماره  28، 29

شود نمره منفی داده می ،24، 21، 20، 22، 20، 08، 09، 01، 09، 02

برای  0811باشد. هرمنس در سال می 004تا  28و دامنه تغییرات از 

محاسبه پایایی آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی از روش آزمون 

آلفای کرونباخ استفاده کرد. ضریب پایایی محاسبه شده برای 

بدست آمد. با استفاده از روش بازآزمایی  90/1میزان پرسشنامه به 

در مطالعه اصلی پرسشنامه بعد از گذشت سه هفته مجددا به 

بدست آمد  90/1کارآموزان داده شد. ضریب پایایی بدست آمده 

تحقیق حاضر  در (.0981)نداف، شریفی، حیدری و اسد زاده، 

 دید.درصد گزارش گر 99/1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 

                                                           
1. Questionnaire Measure of Achievement Motivation 

: برای سنجش 2پذیری کالیفرنیاپرسشنامه سنجش مسئولیت

پذیری پرسشنامه مقیاس سنجش مسئولیت پذیری از خردهمسئولیت

سؤال دارد. مقیاس  02( استفاده شده که 0891روانشناختی کالیفرنیا )

هایی از سؤالی به منظور سنجش ویژگی 02پذیری سنجش مسئولیت

عهد، سخت کوشی، جدیت، قابلیت شناسی، احساس تقبیل وظیفه

اعتماد، رفتار مبتنی بر نظم و مقررات و منطبق بر احساس مسئولیت 

ها به صورت موافقم و و آزمودنی. گیردمورد استفاده قرار می

سرمد، حجازی، و بازرگان، دهند )های آن پاسخ میالؤمخالفم به س

ی این ( روایی محتوایی و صور0980در پروژهش )آقایی،  (.0981

سرمد، حجازی و است )پرسشنامه مناسب ارزیابی شده 

(. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش 0981بازرگان،

دامنه  برآورد شد. 11/1( برای این پرسشنامه باالی 0980)آقایی، 

تا  19/1 انهیها از مآزمایی برای هر یك از مقیاس تغییر ضرایب باز

ر پژوهشی دیگر از طریق روش گزارش شده است، د 91/1میانه 

گاتمن اعتبار مقیاس را محاسبه نموده تصنیف، آلفای کرونباخ و 

 می 48/1و  18/1، 48/1 بیاست که مقادیر به دست آمده به ترت

 (.0981باشد )خاکبازان، 

( 0891مقیاس توسط هارتر ) نیا :9مقیاس ادراک شایستگی

در ابعاد چهار گیری ادراک کفایت را تدوین شده است و اندازه

 ، کفایت اجتماعی عبارت09تا  0های گانه کفایت رفتاری عبارت

و کفایت  00تا  9های ، کفایت تحصیلی عبارت20تا  00های 

سازد. در مقیاس ادراک پذیر میامکان 21تا  22جسمی عبارت های 

( هر نمره یا ماده به صورت یك مقیاس 0891شایستگی هارتر )

 0گذاری شده است. نمره نمره 0تا  0از  ای لیکرتچهار گزینه

دهنده ادراک لیاقت باال و اختصاص داده شده به هر پاسخ، نشان

دهنده ادراک لیاقت اختصاص داده شده به هر پاسخ، نشان 0نمره 

ادراک لیاقت  2ادراک لیاقت متوسط باال و نمره  9پایین است. نمره 

ن درست است و تقریبا متوسط پایین در دو مقوله تقریبا در مورد م

هارتر، است )در مورد من درست نیست، اختصاص داده شده 

مقدار ضریب آلفای  (0981(. در پژوهش بای و همکاران )0891

های کفایت رفتاری، تحصیلی، اجتماعی مقیاسکرونباخ برای خرده

و برای کل  40/1، 44/1، 49/1، 40/1و جسمی به ترتیب برابر با 

 .محاسبه شد 11/1آزمون برابر با 

                                                           
2. California Psychological inventory 
3. perceived competence scale 
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پرسشنامه را کانر و  نیا :0دیویدسون -آوری کانر مقیاس تاب

 حوزه تاب 0818-0880( با مرور منابع پژوهشی 2119دیویدسون )

ی الی است که سازهؤس 21آوری تهیه کردند. این مقیاس، یك ابزار 

 ای از صفر تا پنج را میهای پنج درجهآوری را در اندازهتاب

آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و ی تابقل نمرهسنجند، حدا

گذاری باشد. شیوه نمرهعامل می 1و دارای  011حد اکثر نمره وی 

آوری به این صورت است که مقیاس بین صفر )کامالً پرسشنامه تاب

شود. بنابراین، گذاری میو پنج )همیشه درست( نمره نادرست(

( و نمره هر 21×0=011) است 011حداکثر نمره در این پرسشنامه 

آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزش های بدست آمده از هر 

همبستگی هرگویه با ا بتدایی رواتعیین االت است. برای ؤیك از س

محاسبه  شد.ده ستفااتحلیل عامل از روش سپس و کل محاسبه ه نمر

این مقیاس اگر چه ن داد کل نشاه ضریب همبستگی هرگزینه با نمر

عاد مختلف تابآوری را میسنجد ولی دارای یك نمره کل اب

لفههای اصلی بیانگر وجود ؤمیباشد. نتایج تحلیل عاملی به روش م

امل و عو)به روش تحلیل  رواییمی باشد. یك عامل کلی در مقیاس 

ی آزمایی و آلفا )بهروش باز ایاییروایی همگرا و واگرا( و پ

مختلف  هایهدر گرو قیاس توسط سازندگان آزمونکرونباخ( م

 (2119و دیویدسون،  کانر) است)عادی و در خطر( احراز گردیده 

 ایران در استفاده برای را پرسشنامه نی( ا0990همکاران ) و محمدی

 نمره ایگزینه 1 بندیدرجه طیف سؤال هر برای. است داده انطباق

 به ندرت درست، برای 0 کاماًنادرست، برای صفر :شودمی گذاری

 شبه هم برای 0 و درست اغلب یبرا 9 درست، گاهی برای 2

روایی مقیاس را به روش  و 98/1پایایی مقیاس را  درست. ضریب

 40/1تا  04/1ها بین همبستگی هر گویه با نمره کل مقوله ضریب

 شده است. گزارش

گیری (: برای اندازه0880)2پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر

رسشنامه شخصیتی سرشت و منش نوجویی در دانشجویان از پ

کالینجر، پرزایبك، شد )( استفاده خواهد TCI( )0880کلونینجر )

( 0990پورناصح )(. که توسط کاویانی و 0880سوراکیچ و وتزل، 

ماده و متشکل از  021در ایران هنجاریابی شده است و جمعا دارای 

 -چهار خرده مقیاس سرشت )نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش 

همکاری، منش )سه خرده مقیاس  ( وگی و پشتکاروابست

                                                           
1. Connor-Davidson Resilience Scale 
2. Temperament and Character Inventory 

گذاری پرسشنامه باشد. روش نمرهخودراهبردی و خود فراروی( می

 سرشت و منش آسان است. به این ترتیب که هر یك از زیر مقیاس

گیرد و سؤال است که به هر کدام یك نمره تعلق می 1ها دارای 

های آن بعد به نمره هریك از ابعاد از مجموع نمرات زیر مقیاس

پایایی و روایی پرسشنامه در آمریکا مورد ارزیابی  .آیددست می

ی برا 41/1قرار گرفت که دامنه آلفای کرونباخ گزارش شده از 

برای مقیاس خودفراروی در نوسان بود. به  98/1مقیاس پشتکار تا 

های روانسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در عالوه ویژگی

تلفی از جمله هلند، کره، فرانسه و ایتالیا نیز مورد کشورهای مخ

بررسی قرار گرفته است. آلفای کرونباخ مقیاس مذکور در کشور 

مورد مقیاس خود  در 94/1برای مقیاس پشتکار تا  40/1هلند )از 

ی برا 91/1برای مقیاس پشتکار تا  41/1از )فراروی(؛ در کشور کره 

برای مقیاس پشتکار تا  40/1ز افرانسه ) در ؛(مقیاس خود راهبری

در مورد  80/1گریزی(؛ در ایتالیا )از برای مقیاس آسیب 94/1

برای مقیاس پاداش وابستگی( در نوسان بود  18/1مقیاس پشتکار تا 

های اصلی نشان داد که در و تحلیل عاملی پرسشنامه با روش مؤلفه

 41/1یا و در ایتال 40/1واریانس کل در هلند،  49/1عامل  1مجموع 

سنجی های رواندر ایران مشخصهکند. در آمریکا را تبین می

( صورت 0990پورناصح )پرسشنامه کلونینجر توسط کاویانی و 

دو ماه،  تا 0گرفت. پایای بازآزمایی این پرسشنامه پس از گذشت 

در مورد  81/1خواهی تا در مورد مقیاس پاداش 19/1در حدود 

ای از آمد. آلفای کرونباخ در دامنه مقیاس خود راهبردی به دست

برای مقیاس خود راهبری در  90/1برای مقیاس پشتکار تا  11/1

 .نوسان بود

 هايافته

 228، زن 018و  مرد 001کنندگان در پژوهش شامل شرکت

آوری و ادراک شایستگی و تاب باشد.نفر متأهل می 11نفر مجرد و 

 داری دارند. هممستقیم و معنی نوجویی با متغیر نیاز به پیشرفت رابطه

 ولیتئآوری با متغیر مسچنین، ادراک شایستگی، نوجویی و تاب

جهت سنجش  (.0جدول) داری دارندپذیری رابطه مستقیم و معنی

از آزمون شاپیرو ویلك استفاده شد. نتایج  ها،نرمال بودن داده

ها در متغیرهای آزمون شاپیرو ویلك نشان داد که توزیع داده

پذیری نرمال هستند. اما آوری و مسئولیتانگیزش پیشرفت، تاب

( >p 10/1داری آماری شاخص شاپیرو ویلك در سطح آلفای )معنی

بیانگر تخطی از نرمال بودن تك متغیری در متغیرهای ادراک 
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آوری و متغیر های تاب های آن، زیرمقیاسشایستگی و زیرمقیاس

ای ضریب مردیا )در سطر مقدار گزارش شده بر .نوجویی است

ای از نقض نرمال بودن چندمتغیره در آخر( و نسبت بحرانی آن نشانه

بنابراین برای انجام تحلیل  های گردآوری شده است.مجموعه داده

مرتبه تکرار  2111سازی با معادالت ساختاری از روش خودگردان

گیری استفاده گردید تا عدم برقراری مفروضه، باعث در نمونه

همه متغیرهای پژوهش با یکدیگر  .خدشه دار شدن نتایج نگردد

رابطه نسبتاً خطی دارند. مدل اولیه ادراک شایستگی برازش ضعیفی 

داشت که با برقراری رابطه بین خطای کفایت جسمی و اجتماعی، 

های برازندگی بهبود پیدا کردند و برازش مدل به حد شاخص

ل نوجویی نیز نشان داد که های برازش مد مطلوبی رسید. شاخص

این مدل از برازش ضعیفی برخوردار است که با حذف مسیرهای 

شده در حد مطلوبی قرار گرفت. دار، برازش مدل اصالحغیر معنی

پذیری در حد  چنین، برازش دو مدل نیاز به پیشرفت و مسئولیتهم

آوری نیز در حد  های برازندگی مدل تابضعیف بود. شاخص

ی بعد و برای بررسی فرضیه اصلی قرار داشت. در مرحلهمطلوبی 

سازی معادالت ساختاری استفاده شد و از پژوهش، از روش مدل

بینی مطرح شده در فرضیه، آزمون شدند. های پیشاین طریق، مدل

سازی معادالت کلی، روش مدل طورطور که قبالً گفته شد، بههمان

ساختاری تشکیل  و مدل گیریبخش مدل اندازه دو ساختاری از

مدل ساختاری به روابط بین متغیرهای مکنون اطالق  اند.شده

های برازش، با توجه به عدم جهت بهبود شاخص .(2جدولشود )می

آوری داری آماری ضریب رگرسیون متغیر مکنون متغیر تابمعنی

پذیری، بینی دو متغیر مکنون نیاز به پیشرفت و مسئولیتبرای پیش

چنین، مسیر متغیر ادراک غیر از مدل حذف گردید. هماین مت

پذیری نیز با توجه به عدم معناداری از مدل شایستگی به مسئولیت

 ترسیم شده،به شکل  و ساختاری پژوهش حذف شد و مدل نهایی

شود، در مالحظه می 9 طور که در جدولهمان (.0شکلتبدیل شد )

در حد مطلوب  GFIو  RMSEAهای برازش، شاخص  بین شاخص

 است که نشان 81/1نیز نزدیك به  CFIو  TLIباشند. همچنین می

توان گفت مدل طورکلی میدهنده برازش مناسب مدل است. به

(. ضرایب مسیر 9جدولقبولی برخوردار است )نهایی از برازش قابل

پژوهش آمده است. بر اساس نتایج این  0جدول استاندارد شده در 

تواند میزان نیاز به پیشرفت می و نوجویی، یستگیادراک شا تحقیق؛

تواند میآوری نکند. تاببینی داری پیشطور معنیبه تحصیلی را

کند. بینی داری پیشطور معنیبه میزان نیاز به پیشرفت تحصیلی را

را  پذیریتواند میزان مسئولیتنمی آوریادراک شایستگی و تاب

طور به را پذیریمسئولیت میزان تواندمی بینی کند و نوجوییپیش

 یکلفرضیات به صورت  جینتا (.1جدولبینی کند )داری پیشمعنی

 ( ذکر شده است.4جدول)
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 ادراک شایستگی

 نوجویی

مسؤولیت  

 پذیری

نیاز به  

 پیشرفت

 کفایت رفتاری

 کفایت اجتماعی

 کفایت تحصیلی

 کفایت جسمی

 1گویه 

 4گویه 

 1گویه 

 11گویه 

 16گویه 

 11گویه 

 1گویه 

 6گویه 

 1گویه 

 11گویه 

 11گویه 

 11گویه 

 گیریهای اندازههای برازش مدلبررسی شاخص .2جدول

 پذیریمدل مسئولیت مدل نیاز به پیشرفت مدل نوجویی آوریمدل تاب مدل ادراک شایستگی 

 شده اصالح اصلی شدهاصالح اصلی شدهاصالح اصلی شدهاصالح اصلی شدهاصالح لیاص شاخص

CMIN 11/19 01/1 20/08 - 40/14 88/1 11/0919 - 49/9244 - 

DF 2 0 1 - 010 2 911 - 908 - 

CMIN/DF 21/28 01/1 90/0 - 99/1 08/1 19/0 - 88/9 - 

P 110/1 121/1 110/1 - 110/1 401/1 110/1 - 110/1 - 

GFI 804/1 880/1 848/1 - 191/1 889/1 410/1 - 110/1 - 

AGFI 119/1 809/1 814/1 - 122/1 882/1 181/1 - 121/1 - 

IFI 800/1 889/1 842/1 - 994/1 0 091/1 - 944/1 - 

CFI 800/1 889/1 842/1 - 920/1 0 091/1 - 918/1 - 

RMSEA 910/1 021/1 002/1 - 021/1 110/1 000/1 - 188/1 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 . مدل نهایی پژوهش0شکل

 

 شدههای برازش مدل ساختاری اصالحشاخص .9جدول

 2X df P value GFI AGFA TLI CFI RMSEA 

 141/1 800/1 899/1 918/1 802/1 111/1 88 12/229 شدهمدل اصالح

 >11/1p> 81/1>= 81/1> 81/1> 81/1> 01/1 - - قبولمقادیر قابل

 

 

 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
57

46
2.

14
00

.2
0.

98
.1

1.
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
sy

ch
ol

og
ic

al
sc

ie
nc

e.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.98.11.0
http://psychologicalscience.ir/article-1-984-en.html


 فروغ طاهرسلطانی و همکاران                                                        تاب...                            شایستگی، ادراک براساس پذیریمسئولیت و پیشرفت بینیپیش

 

111 

 
 
 

 

 ستاندارد شدهضرایب رگرسیون ا. 0جدول

   
 ضریب استاندارد

 499/1 ادراک شایستگی <--- نیاز به پیشرفت

 814/1 نوجویی <--- پذیریمسئولیت

 211/1 نوجویی <--- نیاز به پیشرفت

 911/1 ادراک شایستگی <--- کفایت رفتاری

 411/1 ادراک شایستگی <--- کفایت اجتماعی

 810/1 ادراک شایستگی <--- کفایت تحصیلی

 414/1 ادراک شایستگی <--- کفایت جسمی

 224/1 نوجویی <--- نوجویی 2گویه 

 918/1 نوجویی <--- نوجویی 0گویه 

 218/1 نوجویی <--- نوجویی 1گویه 

 904/1 نوجویی <--- نوجویی 01گویه 

 492/1 نیاز به پیشرفت <--- 24گویه 

 118/1 نیاز به پیشرفت <--- 09گویه 

 119/1 یاز به پیشرفتن <--- 9گویه 

 118/1 نیاز به پیشرفت <--- 4گویه 

 921/1 پذیریمسئولیت <--- 8گویه 

 189/1 پذیریمسئولیت <--- 02گویه 

 922/1 پذیریمسئولیت <--- 21گویه 

 990/1 پذیریمسئولیت <--- 99گویه 
 

 

 خالصه ضرایب رگرسیون غیراستاندارد و استاندارد. 1جدول

 >P ضریب استاندارد خطای استاندارد نشده ضریب استاندارد نشده متغیر مستقل تهمتغیر وابس

 110/1 48/1 104/1 191/1 ادراک شایستگی نیاز به پیشرفت

 191/1 21/1 104/1 10/0 نوجویی نیاز به پیشرفت

 101/1 -11/1 121/1 -10/1 آوریتاب نیاز به پیشرفت

 209/1 -01/1 101/1 -102/1 آوریتاب پذیریمسئولیت

 190/1 121/1 114/1 112/1 ادراک شایستگی پذیریمسئولیت

 110/1 19/0 90/0 89/0 نوجویی پذیریمسئولیت
 

 

 خالصه نتایج تحلیل فرضیات پژوهش. 4جدول

 فرضیات تحقیق ردیف
ضریب 

 بتا
P value نتیجه 

 تأیید فرضیه 110/1 418/1 ند.کبینی می: ادراک شایستگی میزان نیاز به پیشرفت را پیش0فرضیه  0

 رد فرضیه 199/1 -101/1 کند.بینی میآوری میزان نیاز به پیشرفت را پیش: تاب2 یهفرض 2

 تأیید فرضیه 199/1 214/1 کند.بینی می: نوجویی میزان نیاز به پیشرفت را پیش9 یهفرض 9

 رد فرضیه 981/1 101/1 کند.بینی میپذیری را پیش: ادراک شایستگی میزان مسئولیت0فرضیه  0

 رد فرضیه 911/1 -181/1 کند.بینی میپذیری را پیشآوری میزان مسئولیت: تاب1فرضیه  1

 تأیید فرضیه 110/1 19/0 کند.بینی میپذیری را پیش: نوجویی میزان مسئولیت4فرضیه  4
 

 

 گيریبحث و نتيجه

 و مسئولیتبینی نیاز به پیشرفت تحقیق حاضر با هدف پیش

آوری و نوجویی در پذیری براساس ادراک شایستگی، تاب

توان با توجه به نتیجه بدست آمده می دانشجویان صورت گرفت.

 بینی میادراک شایستگی میزان نیاز به پیشرفت را پیشگفت که 

کند. نتایج حاصل از پژوهش با نتایج تحقیقات دیگری که رابطه بین 
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همکاران بای و باشد. د همسو یا مشایه میدو متغیر را سنجیده بودن

، (2102،ورنا و همکارانآموزان )دانش شایستگی یباورها ،(0984)

 با عملکرد آموزاندانش خودکارآمدی و باورهای شایستگی

 و شناختی هایلیاقت ( ادراک2109، نادلر و تحصیلی )کوماراجو

( در نتایج 0991و سلیمیان،  پژوه)بهتحصیلی  پیشرفت با اجتماعی

 اند.تحقیق خود به نتایج همسو پرداخته

 شدن آشکار به توجه توان گفت؛ بادر تبیین فرض باال می

 عوامل بررسی و شناسایی امروز، دنیای در تحصیلی پیشرفت اهمیت

 از موفق آموزشی نظام یك به دستیابی در آن بر مؤثر و متغیرهای

 عوامل بر تجربی هایپژوهش. است برخوردار زیادی اهمیت

 تحصیلی پیشرفت که شخصیتی متغیرهای و روانشناختی و شناختی

(. 0981فر و همکاران، تمناییاند )یافته تمرکز کنند،می بینیپیش را

 است شایستگی باورهای تحصیلی، پیشرفت بر مؤثر از عوامل یکی

 مختلف هایمؤلفه در یا منفی مثبت بازخورد کسب به عنوان که

 خاص نسبتاً ابعاد از یکی شایستگی ادراک است. هشد تعریف

 و کوماراجو جمله از (.0981بای و همکاران، است ) مفهوم خود

 و شایستگی باورهای دادند نشان پژوهشی ( در2109)نادلر 

 و مثبت ارتباط آنها تحصیلی عملکرد با آموزاندانش خودکارآمدی

 نشان خود ژوهشپ در ( نیز2102همکاران )ورنا و  .دارد معنادار

 در تحصیلی پیشرفت با آموزاندانش شایستگی باورهای که دادند

توان گفت که ادراک همچنین می .دارد مثبت رابطه ریاضی درس

دهد و الگوهای فکری را ها را افزایش میشایستگی دانش و مهارت

دهد و هنگامی که افراد احساس نمایند شایسته انجام جهت می

ز هستند خود باوری و خودکارآمدی آنها افزایش آمیاعمال موفقیت

ها و تجربه مندی آنها جهت تجربه کردن چالشیابد عالقهمی

 تواند به پیشرفت بیانجامد.یابد که این میها افزایش میمهارت

تواند آوری نمیدر فرضیه دیگر تحقیق مشخص گردید، تاب

یجه با نتایج کند. این نتبینی میمیزان نیاز به پیشرفت را پیش

باشد. اند مغایر میتحقیقاتی که به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته

و  سعادت (،2101همکاران )(، سرور و 2100همکاران )سلیك و 

 یخرم و جبارو  (0980و همکاران ) محبی(، 0980همکاران )

آوری را در پژوهش ت تحصیلی و تاب( ارتباط بین پیشرف0980)

  اند.های خود گزارش کرده

مسا ل روانشناختی توان گفت؛ در تبیین فرضیه مورد نظر می

بر پیشرفت تحصیلی است  ان از جمله عوامل مناقشه برانگیزدانشجوی

سیکسیزنت ) پرداخته شده است هاای به آنکه در مطالعات گسترده

 بر اثرگذار و روانشناختی متغیرهای یکی از (.2100مهالی و وانگ، 

؛ سرور و همکاران، 2100تحصیلی )سلیك و همکاران،  پیشرفت

 دوران تحصیلی با استرس باشد.میآوری تاب ( دانشجویان2101

های مختلف تحصیلی، محیط خوابگاه و حوزه های زیادی در

نجا که استرس یکی از عوامل مخل خانواده همراه بوده؛ از آ

آوری پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. اگر دانشجویان از تاب

ها و از استقامت در برابر آنها برخوردار الزم جهت مقابله با استرس

ها کنار بیایند و در توانند با مشکالت و استرس باشند به خوبی می

شرفت تحصیلی های زندگی و پینتیجه عملکرد بهتری در همه حوزه

همچنین با توجه به  .(0980و همکاران،  سعادت) خواهند داشت

کند این بینی مینوجویی میزان نیاز به پیشرفت را پیش نتایج تحقیق

شاکردلق و کشور )انجام گرفته در داخل  نتیجه با نتایج تحقیقات

و  (، )رفعتی0991(، )زارع و محمدزاده، 0989سلحشوربناب، 

 باشد.همسو می (0991، پورکران( و )0999همکاران، 

یك تمایل  توان گفت؛ نوجوییدر تبیین فرضیه موردنظر می

های مداوم نوجویانه و اکتشافی است و شامل ذاتی برای فعالیت

به نقل از باشد )های جدید مید در پاسخ به محرکهیجانات شدی

انسان در زندگی همواره با (. 0989تهرانی و همکاران، پورنقاش

های حلشود که برای حل آنها به دنبال یافتن راهمشکالتی مواجه می

های مفید و مؤثراست. به همین ترتیب گاهی از تجارب و یافته

های نو در حل ر ایجاد شیوهدیگران بهره جسته و گاهی خود به فک

 (.0980و همکاران،  مرادی پردنجانی) مسا ل است

تواند انگیزش پیشرفت و رفتار نوجویی از عواملی است که می

، پورنقاش و 0880کالینجر، دهد )تعهد به اهداف را تحت تأثیر قرار 

 سختافراد دارای ویژگی نوجویی دارای روحیه (. 0989همکاران، 

پذیر در برابر شرایط انطباق در عمل با وجود فشارها،کوشی، تداوم 

باشند. که این می بینی نشده، چالشگر در برابر سختی کارپیش

 گردد نیاز به پیشرفت در افراد را باعث گردد.شرایط باعث می

های تحقیق مشخص گردید. ادراک شایستگی در ادامه بررسی

کند این نتیجه با می بینیپذیری را پیشتواند میزان مسئولیتنمی

 نیز(، 0989(، )شیری و کاظمی، 2102نتایج تحقیقات )اکینلکه،

 مسئولیتتوان گفت؛ در تبیین فرض موردنظر می مغایر می باشد.

 . گرددمی هاپروژه و کارها ترصحیح و بهتر انجام باعث بودن پذیر
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 یکی دیگران اعتماد جلب و اعتمادترند قابل پذیرمسئولیت اشخاص

 قبول با همراه پذیریمسئولیت .است پیشرفت مهم هاى زمینه از

 امور کافی و الزم شرایط فرد که شرطی بهتر )بزرگهاى مسئولیت

 ها پیشرفت روند تسریع جهت مهم عاملی (باشد داشته را مربوط

 میزان بر شغلی یا حرفه هر در ویژگی این .است اجتماعی و یفردی

 عزت و بودن ارزشمند احساس .ایدافزمی شخص اجتماعی اعتبار

 جامعه در که اعتباری دلیل به اینان .است آن دیگر نتایج از نفس

 را پیشرفت و ترقی ترتیب این به و هستند تر برجسته کنند،مى کسب

 (.0989 کرمى، و کنند )سورىمی جامعه و خود نصیب

بینی کند. پذیری را پیشتواند میزان مسئولیتآوری نمیتاب

آلوک و کشور )نتیجه با نتایج تحقیقات داخلی و خارج از  این

باشد. ( ناهمسو می0981بندی، و رستگارشه 2104همکاران، 

کند که تحقیقات بینی میپذیری را پیشنوجویی میزان مسئولیت

( در این 0989همسو و مشابه محدودی )شاکردلق و سلحشور بناب، 

 نوجویی بهتوان گفت ظر میزمینه وجود دارد. در تبیین فرض مورد ن

در مقابل نظرهای نو از خود هیجان  و انجامدمیفعالیت اکتشافی 

شود. دهد؛ یکنواختی را دوست ندارد و از آن خسته می نشان می

تواند سریعاَ تصمیم میل به خالقیت دارد؛ با اطالعات اندک می

ان به خطر کردن عالقه نش دکنبگیرد؛ در ایجاد تغییر پافشاری می

ریزی شده را دوست دارد؛ تمرکز منضبط است و کار برنامه. دهدمی

جویی دهد؛ محافظه کار و مقید است؛ صرفهخوبی از خود نشان می

پسندد. آسیب پرهیزی، بازداری را می در وقت و پول و انرژی

 طور . بههای تنبیه یا نبودن پاداش استرفتاری در پاسخ به محرک

ادراک شایستگی، تاب  که داد نشان رحاض پژوهش نتایج کلی،

 پذیری را پیشآوری و نوجویی میزان نیاز به پیشرفت و مسئولیت

نیاز به  بینی کنندگیبا توجه به تعیین پیشکند. بنابراین بینی می

آوری، نوجویی و پذیری از طریق متغیرهای تابپیشرفت و مسئولیت

ی مناسب جهت های آموزش، الزم است که برنامهادراک شایستگی

آوری، نوجویی و ادراک شایستگی های تابآموزش مهارت

 مسئولیتدانشجویان تدارک دیده شود تا پیشرفت دانشجویان و 

 . انجام تحقیق با محدودیتاز این طریق تأمین گردد پذیری آنان

هایی روبرو بوده است. از جمله اینکه منابع مالی الزم جهت 

ها وجود آن با سایر دانشگاهگسترش بیشتر موضوع و مقایسه 

های الزم در زمینه نداشت. همچنین دانشجویان دانشگاه از آموزش

های مفید رسیدن به پیشرفت به پذیری یا راهافزایش سطح مسئولیت

اند. به های تخصصی محروم بودهشیوه سمینار، کارگاه یا همایش

یت کارگاهی با عنوان یا موضوع گردد؛همین دلیل پیشنهاد می

های ثیر ویژگیخودکارآمدی فردی( و تأ) یستگیشاادراک 

 های افراد برگزار گردد.شخصیتی بر درک توانایی

 منابع
 با سازمانی جو و سازمانی فرهنگ رابطه(. 0980)کوروش  آقایی،

 نامه. پایانشیراز ایحرفه و فنی آموزش مراکز کارکنان مسئولیت

 دانشکده وزشی،آم مدیریت ارشد کارشناسی مدرک دریافت

 آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه روانشناسی، و تربیتی علوم

 .مرودشت واحد اسالمی

قضاوت  (.0980) محمدحسین ،عبدالهی و جعفر ،حسنی؛ سهراب ،امیری

ساز اخالقی شخصی و غیرشخصی بر اساس ابعاد نظام فعال

-94(، 08، )19، مجله روانشناسی رفتاری و نظام بازداری رفتاری.

29. 

 مدل .(0980) جواد حمیدرضا و کاووسیان، آبادی،حسن نرگس؛ بای، 

 تحصیلی پیشرفت با کالس درک و شایستگی باورهای ساختاری

 روانشناسی مجله. پیشرفت باورهای و رفتارها نقش: آموزاندانش
 .41-99 (،00) ،0 ،کاربردی

ی مبتنی بر مدل مطالعه(. 0982) آیدا ،زاده جدیهللعبدا و منصور ،بیرامی

کنندگان به های سرشت و منش اقدامی عاملکلونینجر: مقایسه

-994(، 14، )00، مجله بهداشت روانی. خودکشی با افراد بهنجار

09. 

 بینی. پیش(0981) یلدا تنگستانی، نسترن و شریفی، حسن؛ شریفی، پاشا

 و خود تنظیمی ارآمدی،خودک براساس تحصیلی پیشرفت

 و علمی فصلنامه. رودهن آزاد دانشگاه دانشجویان خالقیت
 .019-019 (،0) ،0 ،آموزشی مدیریت پژوهش پژوهشی

 یژگیو و رییپذتیولئمس نیرابطه ب (.0991پورکران، حسن تقی )
آموزان ی و مقایسه آنها دانشلیتحص شرفتیو پ یتیشخص

نامه کارشناسی . پایانابلهای شهر بتیزهوش و عادی دبیرستان

ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 رودهن.

(. 0989آبادی، مریم و علیجانی، ساره )ید؛ نصری تاجسع تهرانی،پورنقاش

-های جمعیتمقایسه نقش ابعاد عاطفی شخصیت و ویژگی

بینی خشونت خانوادگی در مراجعین تحت شناختی در پیش

(، 14، )00، مجله علوم شناختی و رفتاریون و عادی. درمان متاد

114-101. 

 سمیه دشتبانزاده،و  فاطمه محمدآبادی، سالمی؛ محمدرضا فر،تمنایی
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 تحصیلی موفقیت با شادکامی و روانسالمت رابطه(. 0981)

-49(، 0، )01 ،اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات دانشجویان.

04. 

. پذیری و سبك زندگی اسالمیابطه مسئولیت(. ر0981خاکبازان، نوید )
 .019-049(، 00، )1، رویش روانشناسی

آوری و ارتباط بین تاب بررسی(. 0980خرم، رامین و جباری، پروین )
آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی پیشرفت تحصیلی در دانش

چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و  .شهرستان شادگان

 .0-1یشگران مهر اشراق، هما تهران،علوم اجتماعی، 

بر اساس هوش  یریپذیتمسئول ینیبیشپ (.0981) شبنمی، بندرستگارشه

 یشناسجامعهی. آوریانجی تاببا در نظر گرفتن نقش م یمعنو
 .18-80، 8 ،آموزش و پرورش

 پیشرفت (. رابطه0999یغمی، بهرام )ض رفعتی، فوزیه؛ شریف، فرخنده و

 دانشجویان نژندیروان و گراییدرون –ایی گربرون با تحصیلی

 ،9، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوینشیراز.  پرستاری

(0 ،)90-20. 

 های شخصیتی و(. رابطه بین ویژگی0991فر، باطمه )رنجبر، اشرف و بیان

یری معلمان با اهمالکاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی پذیتمسئول

تربیتی و ن در روانشناسی، علومهای نویپیشرفت .آموزاندانش
 .0-01(، 04، )2، آموزش و پرورش

(. نقش صفات شخصیتی 0991زارع، حسین و محمدزاده مالیی، رجبعلی )

آوردهای دستبینی انگیزه پیشرفت دانشجویان. در پیش
-099(، 0، )08 روانشناختی )علوم روانشناسی و علوم تربیتی(،

001. 

 رابطه تاب(. 0980و نیلفروشان، پریسا ) سعادت، سجاد؛ اعتمادی، عذرا

. های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویانسبك آوری و

 .04-11(، 0، )1، پژوهش در آموزش علوم پزشکی

-(. بررسی رابطه ابعاد مسئولیت0989اله )سوری، احمد و کرمی، ذبیح

مطالعات ی با عملکرد فرماندهان کوپ استان اردبیل. پذیر
 .429-401(، 0، )8، مدیریت نظامی

ترجمه  .درمانی و مشاورههای رواننظریه(. 2112. )شارف، ریچارد. اس

 .رسا :تهران(، چاپ اول، 0992، )فیروزبخت، مهرداد

زیستی  مدل بین رابطه(. 0980) بهنام بناب، سلحشور علی و دولق، شاکر

 سوءمصرف به مبتال بیماران در آوریتاب صیت کلونینجر وشخ

 .19-41(، 0، )1، مجله شفای خاتم مواد.

 پیشرفت بینیپیش برای ساختاری هایمدل تدوین(. 0981) نسترن شریفی،

 مقاطع در هیجانی هوش و خالقیت هوش، براساس تحصیلی

-28 (،4) ،2 سازمانی، صنعتی مجله روانشناسی .تحصیلی مختلف

01. 

های عاطفی و طالق عاطفی با رابطه مزاج(. 0980فر، حمیدرضا )صمدی
المللی روانشناسی، . دومین کنفرانس بینکیفیت زندگی زوجین

 .تربیتی و سبك زندگی، تهرانعلوم

 علیرضا ،آقایوسفیاهلل و ولی ،فرزاد ؛حسن ،پاشاشریفیال؛ لی ،عالقبند

-واد عاطفی، سبكق عاطفی بر اساس سالبینی طپیش (.0989)

 گری تابخواهی با میانجیای، کیفیت زندگی، هیجانهای مقابله

 .199-109(، 81، )02، مجلة علوم روانشناختی. آوری

 ابوالقاسم ی،نور ی ومهد کمالی، ؛محمدرضا ورنوسفدرانی، غفوری

هیجان  و روانشناختی سرسختی و پیشرفت انگیزه رابطه .(0991)

، 94 ،روانشناسی در پژوهش و دانش .پذیریخواهی و مسئولیت

(01،) 099-041. 

 استانداردسازی و اعتبارسنجی(. 0990) م ح و پورناصح، کاویانی،

 مجله. ایران جمعیت در شخصیت کالینجر و ماهیت پرسشنامه
 .98-89 (،2) ،49 ،تهران پزشکی علوم دانشگاه

 (.0989) برزو ،امیرپورو  ابوالفضل ،رجبی ؛، داودتقوایی؛ مهناز ،کیهانی

-آوری کانر ی و تحلیل عاملی تأییدی مقیاس تابهمسانی درون

جله ایرانی آموزش در م. دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری
 .941-911(، 01، )00 ،علوم پزشکی

وند، محمد حسین؛ شهینی ییالق، منیجه و پاشا شریفی، نورالدین محبی

 )امید، خوش شناختیرابطه سرمایه روان یبررس (.0989حسن )

 و های پیشرفتهدف آوری و خودکارآمدی( باتاب بینی،
فصلنامه پژوهش در اول.  دانشجویان سال تحصیلی عملکرد

 .0-08 (،09، )2،ریزی درسیبرنامه

(. 0990) ا ب و پورشهناز، ح؛ جوکار،.م ا؛ رافعی، م؛ جزایری، محمدی،

 معرض در که افرادی برای رویگردانی، بر مؤثر عوامل بررسی

 .90-94(، 0، )4 توانبخشی، مجله دارند. قرار مواد سوءمصرف

 ،صادقی ؛محمد ،قاسمی؛ پریوش ،جعفری ؛ااهللحجت ،مرادی پردنجانی

تبیین رابطه انگیزه پیشرفت، (. 0980) حسین ،حیدریو  ستار

فصلنامة علمی، پژوهشی  .پذیری با خالقیتمرکز کنترل و ریسك
 .044-092(، 0، )9، انسانی ابتکار و خالقیت در علوم

بررسی  (.0981حاتمی، حمیدرضا ) و حسن ،احدی؛ منصفی، سارا

اثربخشی گروه درمانی حمایتی با رویکرد واقعیت درمانی، بر 

 .پذیری زنان مطلقه قربانی خشونت خانگیمسئولیت امیدواری و

 .141-110(، 48، )01، مجلة علوم روانشناختی

 شکوه جمالی،بنی و الهه حجازی، علیرضا؛ کیامنش، شراره؛ میرزایی،

 با تحصیلی آوریتاب بر شایستگی ادراک تأثیر(. 2100) سادات

، 1 ،روانشناختی هایمدل و هاروش. خودمختار انگیزه واسطه
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(21،) 92-41. 

. (0981)نیما  اسدزاده، علیرضا و حیدری، طیبه؛ شریفی، سارا؛ نداف،

 با پیشرفت انگیزش و تحصیلی خودکارآمدی بین رابطه علی

آموزان دانش خود تأیید ایواسطه نقش و تحصیلی تعارض

 ،00،اجتماعی مجله روانشناسی .اهواز اول کالس هایدبیرستان

(01،) 98-18. 
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