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Abstract 

Introduction: Academic resilience is one of the most important factors affecting educational out comes. The 

purpose of this study was to develop a model of educational resilience of medical students. 

Methods: The research method was descriptive and was a structural equation model. The sample consisted of 

433 undergraduate students selected by simple random sampling method and selected from among students of 

Lorestan University. The religious orientation, academic satisfaction, academic engagement and academic 

resilience were completed by the participants. Data were analyzed by structural equation analysis with 

AMOS22 software. 

Results: The results showed that the initial model has a favorable fit. In this study, all direct and indirect paths 

were significant except for direct religious orientation on educational conflict. 

Conclusions: Therefore, in developing educational programs to study the status of academic resilience, it is 

better to examine the religious orientation, academic engagement and academic optimism. 
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دارد. پژوهش حاضر  ییبسزا ریتأث یآموزش جیاست که بر نتا یمهم اریاز جمله عوامل بس یآموزش یآورتاب :مقدمه

 انجام گرفت. یعلوم پزشک انیدانشجو یآموزش یآورمدل تاب نیبا هدف تدو

 یدانشجو 433بود. نمونه مطالعه را  یو از نوع مدل معادالت ساختار یفیمطالعه توص نیدر ا قیروش تحق :کار روش

 یزشکدانشگاه علوم پ انیدانشجو نیو از ب یاساده مرحله یتصادف یریگکه با روش نمونه دادندیم لیتشک یکارشناس

 یآموزش یآورو تاب یموزشآ یریدرگ ،یموزشآ ینیبخوش ،یمذهب یریگجهت یهالرستان انتخاب شدند. پرسشنامه

 هیمورد تجز AMOS22با نرم افزار  یمعادالت ساختار لیتحل لهیوسها به. دادهدیگرد لیکنندگان تکمتوسط شرکت

 قرار گرفت. لیو تحل

 و میمستق یرهایمطالعه همه مس نیبرخوردار است. در ا یاز برازش مطلوب هینشان داد که مدل اول جینتا :هایافته

 معنادار بودند. ،یآموزش یریبر درگ یمذهب یریگجهت میمستق ریبجز مس میرمستقیغ

 یریگبهتر است که جهت یآموزش یآورتاب تیوضع یجهت بررس یآموزش یهابرنامه نیدر تدو ن،یبنابرا: گیرینتیجه

 .رندیقرار بگ یمورد اهداف بررس یآموزش ینیبو خوش یآموزش یریدرگ ،یمذهب

 واژگان کلیدی:

 مدل

 یآموزش یآورابت

 یمذهب یریگجهت

 یآموزش ینیبخوش

 یآموزش یریدرگ

 علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ پزشکی بقیه اهلل )عج(

مقدمه

هـای زنـدگی، مربـوط بـه دوره دانشجویی بخش قابل توجهی از چالش

های تحصیلی از این موارد است. دوران تحصـیل، اسـت کـه چالش

ای از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی هدور

های ا و چالشه، از این رو انطباق و سازگاری با فرصت[1] افتداتفاق می

گران تعلیم و تربیت بوده است. یکی از تحصیلی مـورد توجـه پژوهش

ترین موضوعاتی که دانشجویان در زمینه تحصیل خود با آن اساسی

آوری به عنوان تاب. [2]باشد ( میresiliencyآوری )درگیر هستد تاب

رس آمیز به رغم استتوانایی بازگشت به حالت اولیه و سازگاری موفقیت

های اخیـر هایی است کـه در سـالزیاد و شرایط ناگوار، از جمله سازه

شناسی از جمله های مختلف روانتوجـه محققان را در حوزه

، و ادهشناســی خــانوشناسی تربیتی، روانشناسی تحولی، روانروان

آوری تاب .[3]غیــره بــه خــود اختصــاص داده اســت 

شناختی به فرآیند پویای انطباق و سازگاری مثبت با تجارب تلخ و روان

. اگرچه باورهای اولیه در خصوص [4]شود ناگوار در زندگی گفته می

آور را غیر آوری، آن را صفتی ذاتی در نظر گرفته و افراد تابتاب

پنداشـتند؛ امـا هـای منحصـر بـه فـرد مـیپذیر و با ویژگیآسیب

آوری یک های اخیر نشان داده که تابنتـایج تحقیقات در سال

ود شدسـتیابی است و زمانی حاصل میتوانمندی ذاتی نبوده و قابـل 

که عوامل حفاظتی مناسب به رغم وجود عوامل خطرزا در زندگی افراد 

ها در . بنـابراین، تمرکز اصلی پژوهش[5]آور حضور داشته باشند تاب

آوری آوری، شناسایی اسنادها و شرایط مؤثر در رشد تابحوزه تاب

ارتقـاءدهنـده یـا است. چنین متغیرهایی به عنوان عوامل حفاظتی یـا 

اند. این عوامل سازی شدهآوری مفهومکننـده تابترغیـب و تسـهیل

عوامل فردی،  :بنـدی کـردتوان در سه سـطح طبقـهحفاظتی را می

آوری موضوع ماهیت سازه تاب. [6]عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی 

آوری به آن توجه شده های مربوط به تابدیگری است که در پژوهش

بعـدی در ها این سازه به عنوان یک سازه تـکاست. در اغلب پژوهش

های اخیر، با توجه به ابهامات پدید نظـر گرفتـه شده است. ولی در سال

زان و محققـان نگـاه پرداهـا، نظریـهآمده در توجیه نتـایج پـژوهش

. ماهیـت چندبعدی [1]انـد آوری را دنبـال کـردهچنـدبعـدی بـه تـاب

شود که در آن افـراد در آوری از شواهدی ناشی میبودن سازه تاب

رض خطـر، به رغم نشـان دادن کارکردهـای مهـارتی و سـازگاری معـ

هـا، مـثالً پیشـرفت تحصیلی، پیامدهای ناسازگارانه در بعضـی از حـوزه

است  ممکن گرچه دهنـد.هـا نشـان مـیجدی را در دیگر زمینه

 یک اندازه به ما همه کهاین احتمال ولی باشد، فراگیر تقریباً آوریتاب

 پذیریانعطاف توان درونی، نظر از هاانسان .[8]است  اندک باشیم آورتاب

آوری . یکی از ابعاد تاب[1]متفاوت هستند  مشکالت بردر برا تحمل و

آوری آموزشی آن را تعریف و توضیح داده است، تاب Benardکه بنارد 
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(academic resiliencyاست. تاب )این صورت  آوری آموزشی را به

رو های پیشابله با استرس و چالش: فرآیند مق[11]است  تعریف شده

هایی که به دانشجو برای غلبه بر این گیری از مهارتدر دانشگاه و بهره

در دو دهه اخیر پژوهشگران، در عین پرداختن کنند. شرایط کمک می

های ارتباطی متغیرهای آوری، به زمینههای متفاوتی از تاببه جنبه

اند و لذا این امر سبب توجه جدی نشان داده آوری آموزشیدیگر با تاب

شده تا الگوهای متعددی برای بررسی عوامل تأثیرگذار و گستره 

 های تاب آوری آموزشی مطرح گردد.همبسته
آموزشی دانشجویان کـه  یآورمهم تاب یهاکننده ینیبشییکی از پ

 بیمذه یهایریگرابطـه تنگـاتنگی بـا آن دارد توجه به میزان جهت

مذهبی درونی  یریگجهت دهدینشان م هاافتهی. [11]ها است آن

مثبت و معناداری برای کنترل درونی و سازگاری و  کنندهینیبشیپ

. برخی محققان در مطالعه خود به این باشدیم [12]آموزشی  یآورتاب

 یرآومذهبی و تاب یریگنتایج رسیدند که رابطه معناداری بین جهت

اری معناد کنندهینیبشیمذهبی پ یریگکه جهت یاوجود دارد به گونه

. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که رابطه باشدیم یآوربرای تاب

 یریگبا جهت یآورسطح تحصیالت و تابمثبت و معناداری، بین سن، 

 دکننیبرخی دیگر از پژوهشگران نیز بیان م. [13]مذهبی وجود دارد 

و  یآورکه مذهبی بودن و اعتقاد به خداوند باعث افزایش سطح تاب

ققان مح یهاافتهی. [16-14] شودیبردباری فرد در مقابله با مشکالت م

و منبع کنترل فرزندان رابطـه معنادار  یآورنشان داد که بین تاب

مستقیمی وجود دارد به این صورت که فرزندانی که منبع کنترل درونی 

و فرزندانی که منبع کنترل بیرونی  یآوردارند از میزان باالتری از تاب

 هاافتهی. [21-11]برخوردار هستند  یآوردارند از میزان کمتری از تاب

 نیز، رابطه ینیبو خوش یآورتحقیقی نشان داده است که بین تاب

آموزشی یک ساختار  ینیبخوش .[21]مثبت معناداری وجود دارد 

نوظهور و متشکل از کارآمدی جمعی و اعتماد به والدین و دانشجویان 

که برای اولین بار توسط هوی، تارتر و وولفولک شناسایی شد  باشدیم

 نیترآموزشی از برجسته ینیبگفت خوش توانی. در واقع م[22]

 نوع مثبت است که یهاشناخت از و متشکل شخصیتی یاسازه

فرد از قبیل تالش، غلبه بر موانع آموزشی و امیدواری به  رفتارهای

 .کندیتعیین م را بیشتر در آینده یهاتیکسب موفق

 وزشی، درگیری آموزشیآم یآورتاب یهاکنندهینیبشییکی دیگر از پ

. این مفهوم بر مبنای نظریه لینن برینک و پنتریچ ارائه شده [23]است 

اسـت کـه بـرای اولـین بـار جهـت  یااست. درگیری تحصیلی سازه

درک و تبیـین افـت و شکـست تحصیلی مطرح گردید و به عنوان پایه 

 ددر حـوزه تعلـیم و تربیت م انـهیگرااصـالح یهاو اساسی برای تالشـ

. برخی محققان یک چهارچوب کلی برای درگیری [24]نظر قرار گرفت 

آموزشی متشکل از سه بعد درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری بیان 

آموزشی به  ینیبنشان داده شد که خوش یادر مطالعه. [25]اند کرده

 یآورصورت علی و غیرمستقیم از طریق درگیری آموزشی بر تاب

 .گذاردیم ریآموزشی دانشجویان تأث

ی آوراند که نبود یا پایین بودن میزان تاببرخی مطالعات نشان داده

آموزشی در بین یادگیرندگان باعث بروز مشکالت زیادی همانند 

شکست آموزشی، انزوای آموزشی، بدبینی و ناامیدی نسبت به محیط 

شود. یادگیری، کارکرد آموزشی پایین و مهمتر از همه ترک تحصیل می

آوری های دیگر برای پرداختن به موضوع تاببنابراین از دالیل و ضروت

آموزشی این است که مشکالت )مانند؛ ناامیدی آموزشی، شکست و 

 آوری آموزشی در بینحیط یادگیری( ناشی از نبود تابگیری از مکناره

های انسانی و سازی و از دست رفتن سرمایهیادگیرندگان باعث هزینه

شود به طوری که، تبعات سنگین نیروی تحصیل کرده در آینده می

اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و آموزشی را برای جامعه به همراه خواهد 

ه تر بین تبعات پرداختن هر چه دقیقداشت. پس برای جلوگیری از ا

 باشد.آوری آموزشی الزم و ضروری میموضوع تاب

آموزشی این  یآوردیگر برای پرداختن به موضوع تاب یهااز ضروت

تا یک شبکه اجتماعی  سازدیآموزشی افراد را قادر م یآوراست که، تاب

نش مورد حمایتی از خانواده و دوستان داشته باشند که در مواقع پرت

ها قرار گیرند همچنین این افراد توانایی باالیی در مقابله با حمایت آن

فرد را قادر  یآور. همچنین تاب[26]زا دارند چالش یهاتیموقع

آموزشی سازگار شود.  یها، مشکالت و چالشهایبا سخت سازدیم

به صورت زیستی و  یآورمرتبط با تاب یهایژگیهرچند برخی از و

ا آموزشی ر یآورمربوط به تاب یها، اما مهارتشوندییین مژنتیکی تع

فعلی و دستیابی به  یهالذا بهبود روش یاد داد و تقویت نمود. توانیم

آموزشی بسیار  یآوررویکردهای جدید در زمینه ارتقای سطح تاب

است که افراد  ییهاضروری است، زیرا این سازه، یکی از مهمترین سازه

ها با آن و یادگیری چه در مدارس و چه در دانشگاه در زمینه تحصیل

 .[26]رو هستند روبه

ها در دستیابی به اهداف خود امروزه عدم توفیق نهادها از جمله دانشگاه

آوری آموزشی در تا حدودی به فقدان و یا پایین بودن سطح تاب

آوری آموزشی، افزایش شود. الزمه ایجاد تابدانشجویان مربوط می

ا ههای مختلف آنسبت به وضعیت فعلی خود شخص و جنبهآگاهی ن

در محیط دانشگاه است. به عبارت دیگر به منظور رسیدن به هدف 

آوری آموزشی را مورد بایستی ابتدا وضعیت کنونی تابمطلوب می

بررسی قرار داد و در صدد کاهش فاصله بین شرایط موجود و وضعیت 

ای انجام مطالعه حاضر این است های دیگر براز ضرورت مطلوب برآمد.

ه ها و باالخص دانشگاه مورد مطالعکه نتایج این تحقیق مسؤلین دانشگاه

سازد تا با افزایش آگاهی نسبت به )علوم پزشکی لرستان( را قادر می

آوری، بتوانند با ها از حیث ابعاد گوناگون تابوضعیت موجود دانشگاه

آوری آموزشی در ان تابآگاهی الزم جهت بهبود و ارتقای میز

از دیگر دالیل اهمیت  دانشجویان تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند.

بینی آموزشی، درگیری پژوهش حاضر در آن است که میزان خوش

گیری مذهبی دانشجویان دانشگاه علوم آموزشی و وضعیت جهت

تواند ضمن سازد. انجام این تحقیق میپزشکی لرستان را روشن می

آوری آموزشی رابطه آن را با سایر اهی نسبت به میزان تابافزایش آگ

متغیرهای مورد مطالعه، شناسایی کند. کاربست نتایج این تحقیق عالوه 

آوری آموزشی دانشجویان از طریق بر آنکه موجب افزایش میزان تاب

بینی آموزشی، درگیری آموزشی و سایر متغیرهای افزایش میزان خوش

زمینه را نیز برای اثربخشی و کارآیی دانشگاه به  شود؛مورد پژوهش می

های آموزشی، پایستگی در یادگیری و منظور افزایش میزان هیجان

خودارزشمندی دانشجویان از طریق برنامه ریزی درست و منسجم 

فراهم کرده و بر این اساس، مورد استفاده برنامه ریزان و مسئولین 

جام های انلیل محدود بودن بررسیبه د گیرید.آموزشی دانشگاه قرار می

آوری آموزشی شده در این زمینه و همچنین برای درک بهتر سازه تاب

شناختی، پژوهش حاضر ضروری به و چگونگی ارتقای این سازه روان
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جایی که تاکنون پژوهشی که در آن به ترکیب رسد. از آننظر می

شد، صورت نگرفته آوری آموزشی پرداخته باهای رایج در زمینه تابمدل

است، نتایج این مطالعه اطالعات ارزشمندی را در اختیار محققان و 

 هایاندیشمندان قرار داده و پشتوانه پژوهشی درخور توجهی برای مدل

آوری آموزشی فراهم شناختی در زمینه چگونگی ارتقای سطح تابروان

ن خ به ایبنابراین در این تحقیق، پژوهشگر به دنبال پاس خواهد آورد.

 آوریاست که آیا مدل ساختاری فرض شده در مورد متغیر تاب سؤاالت

بینی و گیری مذهبی، خوشجهتهای آموزشی، با توجه به سازه

 مورد تأیید است؟درگیری آموزشی 

 روش کار

طرح پژوهش حاضر، به لحاظ هدف کاربردی و به : طرح پژوهش

( توصیفی -قطعیاز جمله مطالعات همبستگی )ملحاظ روش تحقیق 

 باشد.یابی معادالت ساختاری میموسوم به مدل

جامعه آماری شامل کلیه : گیریجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود که در سال آموزشی 

مشغول به تحصیل بودند. جامعه مورد نظر )یا هدف(  18-1311

اشد بو پسر مقطع کارشناسی میدر این مطالعه دانشجویان دختر 

این جامعه انتخاب شد. برای مطالعاتی که نمونه مورد پژوهش نیز از 

کنند قاعده سرانگشتی زیر که از روش معادالت ساختاری استفاده می

ل حجم نمونه : حداق[21]را برای انتخاب نمونه پیشنهاد کرده است 

تر مناسب 1به  11، نسبت 5برای هر پارامتر محاسبه شده برابر با 

شود. پارامترهای محاسبه مطلوب قلمداد می 1به  21و نسبت 

ها و شده از مجموع تعداد مسیرها، واریانس برونزا، کوواریانس

 41آید. از آنجا که در پژوهش حاضر واریانس خطا بدست می

استفاده  1به  11ده شده وجود دارد تقریباً از نسبت پارامتر مشاه

 ای سادهگیری تصادفی مرحلهنفر به روش نمونه 461شد و تعداد 

 انتخاب گردید.

 هاگردآوری داده ابزارهای

 شناختیبرگ جمعیتنمونه

برگ محقق ساخته شامل سئواالتی بود که موارد زیر را مورد این نمونه

نس، سطح تحصیالت، وضعیت تأهل، رشته داد: سن، جسنجش قرار می

 .آموزشی

 گیری مذهبیپرسشنامه جهت

توسط بهرامی معرفی  1381گیری مذهبی در سال پرسشنامه جهت

گیری مذهبی را گویه دارد و میزان جهت 65شده است. این پرسشنامه 

دهد. این پرسشنامه شامل چهار در فرد مورد بررسی و ارزیابی قرار می

ها ابعاد متفاوتی را است که هر کدام از خرده مقیاسمقیاس خرده

مقیاس گویه(، خرده 28گرایی )مقیاس مذهبسنجد. خردهمی

گویه( و  1) یمذهب یسازارزنده اسیمق، خرده[11] یافتگیسازمان

. این پرسشنامه بر اساس باشدیگویه( م 8) ییجوکام اسیمقخرده

لیکرت تهیه شده و پاسخگو نظر خود را درباره هر  یادرجه 5مقیاس 

، کامالً 2، مخالفم= 3، متوسط= 4، موافقم= 5پرسش از )کامالً موافقم= 

اند که این یج مطالعات نشان داده. نتاسازدی( مشخص م1مخالفم= 

در . [28, 21]پرسشنامه از روایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است 

مذهبی بیرونی و  یریگمطالعه حاضر نیز آلفای کرونباخ برای جهت

 بدست آمد. 84/1و  88/1درونی به ترتیب 

 بینی آموزشیپرسشنامه خوش

آیتم است که  11اند و دارای این پرسشنامه را شیرر و کارور تهیه کرده

آیتم مربوط به جمالت منفی  3گیرد. آیتم آن مورد استفاده قرار می 6

آزمودنی با استفاده از یک آیتم مربوط به جمالت مثبت است.  3و 

از )کامالً مخالفم تا کامالً موافقم( توافق خود را  یادرجهمقیاس پنج

مقیاس  یبرا 65/1. برخی مطالعات ضریب آلفای کندیاعالم م

برخی . [21]اند برای مقیاس بدبینی به دست آورده 12/1بینی و خوش

 هایرا برای کل آزمودن 81/1دیگر نیز برای این مقیاس ضریب آلفای 

 مقیاس برای . در مطالعه حاضر نیز آلفای کرونباخ[31]اند گزارش کرده

 بدست آمد. 16/1بینی آموزشی خوش

 آوری آموزشیپرسشنامه تاب

آوری آموزشی توسط ساموئلز ساخته شد. نسخه نهایی پرسشنامه تاب

کننندگان خواسته سؤال است که از شرکت 41نامه شامل این پرسش

 5آوری آموزشی خود را بر روی یک مقیاس شود تا میزان تابمی

بندی ( درجه5( تا کامالً موافقم )1مالً مخالفم )ای لیکرت از کادرجه

 شوند.گذاری میمعکوس نمره ،نامهدار در پرسشکنند. سؤاالت ستاره

 یاهها عبارتند از مهارت. این مولفهباشداین مقیاس دارای سه مؤلفه می

نگر. در برخی مطالعات محور و مثبتآینده و مساله یریگارتباطی، جهت

پژوهش  . در[31]ی و سازه این مقیاس تأیید شده است روایـی بیرونـ

و برای  83/1حاضر نیز آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

 82/1گیری آینده ، جهت11/1های ارتباطی مهارت هایمقیاسخرده

 بدست آمد. 85/1نگر ور و مثبتمحو مساله

 پرسشنامه درگیری آموزشی

ساخته شد که میزان  این مقیاس توسط اسچافلی، بیکر و ساالنووا

سنجد. این مقیاس های آموزشی میدرگیری دانشجویان را در فعالیت

گویه(،  11ماده بود که سه زیرمقیاس درگیری شناختی ) 31دارای 

گویه( را شامل  11رگیری رفتاری )گویه( و د 11درگیری انگیزشی )

ای )از صفر تا شش( ها با یک مقیاس لیکرت هفت درجهشود. سؤالمی

بندی شدند. در برخی مطالعات روایـی بیرونـی و سازه این مقیاس درجه

حاضر، ضریب پایایی برای کل  ژوهش. در پ[32]شده است تأیید 

های مقیاسو برای هر یک از خرده 81/1مقیاس درگیری آموزشی 

و درگیری شناختی  11/1، درگیری رفتاری 85/1درگیری انگیزشی 

 بدست آمد. 15/1

برای اجرای پژوهش ابتدا مجوزهای الزم اخذ : روند اجرای پژوهش

ها به صورت تصادفی در بین دانشجویان گردید و سپس پرسشنامه

سازی ها به منظور مدلتوزیع گردید. بعد از انتخاب آزمودنی

گیری های جهتآوری آموزشی، ابتدا به اجرای پرسشنامهتاب

آوری بینی آموزشی، درگیری آموزشی و تابمذهبی، خوش

پرداخته شد. البته برای جلوگیری از اثر ترتیب اجرای ابزار، موزشی آ

روش تجزیه و تحلیل  های متفاوتی اجرا شدند.پرسشنامه در ترکیب

های آماری های پژوهش از روشها: برای تجزیه تحلیل دادهداده

توصیفی )میانگین و انحراف معیار( همبستگی پیرسون و تحلیل 

 ده گردید.معادالت ساختاری استفا
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 هایافته

دهد دامنه همبستگی میان متغیرها نشان می 2جدول همانطوری که 

)بین  11/1بینی آموزشی( تا )بین منبع کنترل بیرونی و خوش 16/1از 

باشد. در این میان فقط، جویی و منبع کنترل درونی( متغیر میکام

 گرایی معنادارضریب همبستگی بین منبع کنترل بیرونی و مذهب

 های متداولبهنجاری چندمتغیری: یکی از مالک(. P>15/1باشد )نمی

چولگی  هایآماره محاسبه بودن مفروضه بهنجار بررسی در

(skewnessو ) ( کشیدگیkurtosis )ضریب باشد. قدرمطلقمی 

 بودن مالک نرمال 11 از کمتر کشیدگی ضریب و 3 از کمتر چولگی

رمال بودن متغیرها را نشان نتایج آزمون ن 3جدول  .است متغیرها

 دهد.می

دهد تنها متغیر درگیری شناختی نشان می 3جدول طوری که همان

=کشیدگی( از مفروضه نرمال بودن تخطی 16/11=چولگی، 84/3)

تواند مشکل جدی ایجاد کند ولی سایر ناچیزی کرده است که نمی

چندگانه: خطی عدم هم اند.را رعایت کرده نرمال بودن متغیرها مفرضه

ها واریانس ( آنr>81/1اگر دو متغیر همبستگی باالیی داشته باشند )

ی خطکنند. این وضعیت را همیکسانی از متغیر مالک را تبیین می

خطی چندگانه از بررسی ماتریس نامند. جهت بررسی همچندگانه می

 :VIF( و تورم واریانس )toleranceهمبستگی و دو عامل تحمل )

Variance Inflation Factorشود. آماره تحمل نسبتی ( استفاده می

های  شود و ارزشوسیله سایر متغیرها تبیین نمیاز واریانس است که به

خطی چندگانه است. مشکل دیگر دهنده همنشان 11/1تحمل کمتر از 

خطی چندگانه آن است که همبستگی باالی میان متغیرهای هم

دهد، این پدیده آنها را افزایش می بین، خطای استاندارد ضرایبپیش

نشان دهنده  11ها بزرگتر شود و ارزشعامل تورم واریانس شناخته می

ضرایب  3جدول باشد. بررسی ماتریس همبستگی خطی چندگانه میهم

خطی چندگانه دهد، بنابراین مفروضه عدم همرا نشان نمی 81/1باالی 

حمل و عامل تورم عامل ت 4جدول رعایت گردیده است. همچنین 

 .دهدواریانس را نشان می
 

 های توصیفی در متغیرهای پژوهششاخص: 2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

   گیری مذهبیجهت

 25/1 55/82 گراییمذهب

 11/8 32/63 یافتگیسازمان

 36/4 81/21 سازیارزنده

 11/3 31/24 جوییکام

 16/21 15/211 گیری مذهبی )نمره کلی(متغیر جهت

   بینی آموزشیخوش

 16/6 45/21 بینی آموزشی )نمره کلی(متغیر خوش

   درگیری آموزشی

 63/1 32/41 شناختی

 11/8 41/42 رفتاری

 31/1 84/31 انگیزشی

 64/11 11/122 متغیر درگیری آموزشی )نمره کلی(

   آوری آموزشیتاب

 21/8 31/42 نگرمحورو مثبتمساله

 14/1 48/31 ری نسبت به آیندهگیجهت

 31/6 15/28 های ارتباطیمهارت

 11/11 51/111 آوری آموزشی )نمره کلی(متغیرتاب

 قابل مشاهده هستند. 1های توصیفی در جدول یافته

 

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش1جدول 

 22 21 3 1 7 7 5 4 9 1 2 متغیرها

 51/1** 41/1** 21/1** 42/1** 41/1** 41/1** 52/1** 51/1** 41/1** /11** - گراییمذهب -2

 62/1 11/1 13/1 24/1 21/1 21/1 41/1 44/1 51/1 -  یافتگیسازمان -1

 31/1 21/1 21/1 24/1 21/1 11/1 25/1 21/1 -   سازیارزنده -9

 62/1 21/1 22/1 44/1 44/1 44/1 11/1 -    جوییکام -4

 12/1 24/1 15/1 25/1 28/1 44/1 -     منبع کنترل درونی -5

 12/1 41/1 25/1 44/1 16/1 -      منبع کنترل بیرونی -6

بینی خوش -7

 آموزشی
      - 54/1 41/1 41/1 48/1 

 41/1 55/1 51/1 -        درگیری شناختی -1

 45/1 11/1 -         درگیری رفتاری -3

 44/1 -          درگیری انگیزشی -21

 -           آوری آموزشیتاب -22

 *15/1 > P ** ،11/1 > P 
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 های توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای پژوهششاخص: 9جدول 

 کشیدگی چولگی متغیرها

 خطای معیار شاخص خطای معیار شاخص 

 26/1 88/2 13/1 88/1 گراییمذهب -2

 26/1 11/2 13/1 11/1 یافتگیسازمان -1

 26/1 11/1 13/1 81/2 سازیارزنده -9

 26/1 56/1 13/1 11/1 جوییکام -4

 26/1 51/1 13/1 11/1 بینی آموزشیخوش -4

 26/1 16/11 13/1 84/3 درگیری شناختی -5

 26/1 61/1 13/1 52/1 درگیری رفتاری -6

 26/1 81/1 13/1 41/1 درگیری انگیزشی -7

 26/1 88/1 13/1 11/1 زشیآوری آموتاب -1

 

 بین برونزاد و میانجیعامل تحمل و عامل تورم واریانس برای متغیرهای پیش: 4جدول 

 خطی چندگانهشاخص هم متغیرها

 عامل تورم واریانس عامل تحمل 

 32/2 43/1 گراییمذهب -2

 86/1 14/1 یافتگیسازمان -1

 13/1 61/1 سازیارزنده -9

 23/2 43/1 جوییکام -4

 31/2 41/1 بینی آموزشیخوش -5

 66/1 11/1 درگیری شناختی -6

 63/1 11/1 درگیری رفتاری -7

 26/2 41/1 درگیری انگیزشی -1

 64/1 12/1 آوری آموزشیتاب -3

 

 
 پیشنهادی مدل تحلیل نتایج :2تصویر 

کدام از های تحمل هیچارزشدهد نشان می 4جدول طوری که همان

های تورم واریانس نیست و همچنین ارزش 11/1کمتر از  متغیرها

ی خطباالتر نیست، بنابراین مفروضه عدم هم 11کدام از متغیرها از هیچ

 معادالت یابیمدل روش خطی بودن: درچندگانه رعایت گردیده است. 

 وجود خطی بین روابطپیش متغیرهای بین که شودمی فرض ساختاری،

 وجود ندارد، مفروضه این آزمون برای ایساده نمره هیچ که جاآن دارد. از

این مطالعه، با  در .شد استفاده پراکندگی نمودارهای ترسیم روش از

کرد.  تأیید را بودن خطی مفروضه نمودارهای پراکندگی، روش از استفاده

 به حاضر، پژوهش درهای استنباطی مربوط به برازندگی مدل: یافته

گیری متغیرهای جهت غیرمستقیم و قیممست روابط بررسی منظور

بینی آموزشی، درگیری آموزشی و مذهبی، منبع کنترل، خوش

آوری آموزشی یک مدل فرضی براساس پیشینه پژوهشی تدوین تاب

م آن های غیرمستقیهای مستقیم و فرضیهگردید و فرضیه کلی، فرضیه

 بررسی شدند.
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 پیشنهادی مدل برآورد

اول، پارامترهای  گام شد. در انجام گام دو در پیشنهادی مدل برآورد

 اند. درشده برآورد پژوهش پیشنهادی مسیرها( مدل استاندارد )ضرایب

 که و آزمون فرضیه کلی پیشنهادی مدل برازندگی به بررسی دوم، گام

 مدل تحلیل نتایج .است شده اشاره است، برازش هایشاخص شامل

 قابل مشاهد است. 1تصویر در  پیشنهادی

دهد ضرایب استاندارد هفت مسیر منبع نشان می 5جدول طور که همان

(، منبع کنترل به P ،34/1=β<111/1آوری آموزشی )کنترل به تاب

بینی (، منبع کنترل به خوشP ،61/1=β<111/1درگیری آموزشی )

آوری گیری مذهبی به تاب(، جهتP ،55/1=β<111/1آموزشی )

بینی گیری مذهبی به خوشهت(، جP ،38/1=β<111/1آموزشی )

آوری آموزشی (، درگیری آموزشی به تابP ،45/1=β<111/1آموزشی )

(115/1>P ،45/1=βو خوش )آوری آموزشی بینی آموزشی به تاب

(118/1>P ،32/1=βمعنادار می )مانده به باشند ولی یک مسیر باقی

های شاخص 6و  5، 4جدول . (P>15/1لحاظ آماری معنادار نیست )

دهد مدل از نشان می 6جدول همانطوری که دهد. زش را نشان میبرا

 ها برازش دارد.برازش مطلوبی برخوردار بوده با داده
 

 پیشنهادی مدل در متغیرها مستقیم روابط گیریاندازه پارامترهای: 5جدول 

 داریسطح معنی (CRنسبت بحرانی ) (βبتای استاندارد ) (Bبتای غیراستاندارد ) خطای استاندارد مسیرها

 111/1 12/1 38/1 53/1 85/1 آوری آموزشیگیری مذهبی به تابجهت

 32/1 41/1 11/1 18/1 11/1 گیری مذهبی به درگیری آموزشیجهت

 111/1 81/2 45/1 64/1 14/1 بینی آموزشیگیری مذهبی به خوشجهت

 115/1 11/3 45/1 11/1 41/1 آوری آموزشیدرگیری آموزشی به تاب

 118/1 11/4 32/1 51/1 65/1 آوری آموزشیبینی آموزشی به تابخوش

 

 مدل برازش هایشاخص: 6جدول 

 نتیجه دامنه مورد قبول مقادیر هاشاخص

  >11/412 15/1 (2Xخی ) مجذور

 نامطلوب  111/1 (P.valueسطح معناداری )

 مطلوب <12/2 5 (DF2X/مجذور خی بر درجه آزادی )

 مطلوب >88/1 11/1 (GFIازش )نیکویی بر شاخص

 مطلوب <161/1 1/1 (RMSEAخطای تقریب ) مجذورات میانگین ریشه

 مطلوب >CFI 11/1 11/1)ای )مقایسه برازش شاخص

 مطلوب >11/1 11/1 (TLIلویس )-شاخص توکر

 مطلوب >81/ 11/1 (NFIبانت )-برازندگی هنجار شده بنتلر

 مطلوب >11/1 51/1 (PNFIشاخص برازش هنجاری شده ایجاز )

بحث

 میمستقریفرضیه اول: منبع کنترل با واسطه درگیری آموزشی اثر علّی غ

 [18-15] یهاافتهینتیجه با  نیآموزشی دارد. ا یآورو معناداری بر تاب

توان به علل . در تبیین این هماهنگی و همخوانی میباشدین مهمخوا

در مطالعات گذشته و پژوهش حاضر نمونه  کهنیزیر اشاره کرد: نخست ا

مورد استفاده از افراد تحصیل کرده )دانشجو( بوده است. همچنین در 

مطالعات گذشته و پژوهش حاضر هر دو جنس برای نمونه مورد مطالعه 

ت. بعالوه، در مطالعات همخوان، همانند مطالعه فوق از استفاده شده اس

متغیر درگیری آموزشی به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده. در 

نهایت، اینکه در تمامی مطالعات ذکر شده از نمره کلی درگیری آموزشی 

 و منبع کنترل استفاده شده است.

علّی  آموزشی اثر ینیبفرضیه دوم: منبع کنترل با واسطه خوش

 یافته با نتایج نیآموزشی دارد. ا یآورو معناداری بر تاب میرمستقیغ

این مطالعات منبع  در تمامی باشدیهمخوان م [21, 21, 18]مطالعات 

غیر  آموزشی، تاثیری ینیبپذیری بر میزان خوش ریکنترل از طریق تأث

. در تبیین این هماهنگی گذاردیآموزشی م یآورمستقیم بر میزان تاب

توان به علل زیر اشاره کرد: نخست اینکه در مطالعات و هموخوانی می

صیل کرده گذشته و پژوهش حاضر نمونه مورد استفاده از افراد تح

آموز و دانشجو( بوده است. همچنین در مطالعات گذشته و )دانش

پژوهش حاضر هر دو جنس برای نمونه مورد مطالعه استفاده شده است. 

 ینیببعالوه، در مطالعات همخوان، همانند مطالعه فوق از متغیر خوش

آموزشی به عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده. در نهایت، اینکه در 

آموزشی و منبع  ینیبامی مطالعات ذکر شده از نمره کلی خوشتم

 کنترل استفاده شده است.

مذهبی با واسطه درگیری آموزشی اثر علّی  یریگفرضیه سوم: جهت

آموزشی دارد. این نتیجه با  یآورو معناداری بر تاب میرمستقیغ

. در تبیین این هماهنگی و باشدیهموخوان م [23, 22] یهاافتهی

در مطالعات  کهنیتوان به علل زیر اشاره کرد: نخست اهمخوانی می

صیل کرده گذشته و پژوهش حاضر از نمونه مورد استفاده از افراد تح

)دانشجو( بوده است. همچنین در مطالعات گذشته و پژوهش حاضر هر 

دو جنس برای نمونه مورد مطالعه استفاده شده است. بعالوه، در 

مطالعات همخوان، همانند مطالعه فوق از متغیر درگیری آموزشی به 

عنوان متغیر میانجی استفاده گردیده. در نهایت، اینکه در تمامی 

 مذهبی یریگر شده از نمره کلی درگیری آموزشی و جهتمطالعات ذک

استفاده شده است از دالیل دیگر برای تبیین این یافته و در همسویی 

گفت که دانشجویانی که باورهای  توانیبا نتایج مطالعات ذکر شده م

ها قوی است همواره از میزان فعالیت بیشتری در زمینه مذهبی در آن

د و لذا همین میزان فعالیت و درگیری بیشتر آموزشی برخوردار هستن

. به عبارتی شودیها مدر آن یآوربه تدریج باعث افزایش میزان تاب
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ای مذهبی باعث ارتق یریگاینگونه تبیین را ارئه کرد که جهت توانیم

میزان درگیری آموزشی دانشجویان شده و همین درگیری آموزشی 

 وانتیو لذا م شودیآموزشی م یورآارتقا یافته باعث ارتقای سطح تاب

 یاورمذهبی اثری غیرمستقیم بر میزان تاب یریگگفت که جهت

 .گذاردیآموزشی دانشجویان م

آموزشی اثر  ینیبمذهبی با واسطه خوش یریگفرضیه چهارم: جهت

آموزشی دارد. این نتیجه با  یآورو معناداری بر تاب میرمستقیعلّی غ

 .باشدیهمخوان م [25-23] یهاافتهی

 گیرینتیجه

ر توان نخست داز دالیل تبیین این یافته و همخوانی این مطالعه را می

نی بینمونه مورد مطالعه یکسان کرد و دوم اینکه در هر دو مطالعه خوش

از دالیل  به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است.آموزشی 

توان دیگر برای تبیین این یافته و در همسویی با نتایج مطالعه فوق می

ها قوی است همواره از گفت که دانشجویانی که باورهای مذهبی در آن

بینی بیشتری برای انجام فعالیت آموزشی میزان امیدواری و خوش

لذا همین میزان امید به انجام فعالیت به تدریج باعث برخوردار هستند و 

توان اینگونه شود. به عبارتی میها میآوری در آنافزایش میزان تاب

گیری مذهبی باعث ارتقای میزان امید و تبیین را ارئه کرد که جهت

بینی آموزشی ارتقا بینی آموزشی دانشجویان شده و همین خوشخوش

در همچنین شود. آوری آموزشی میتاب یافته باعث ارتقای سطح

تبیین هماهنگی و هموخوانی نتایج مطالعه حاضر با مطالعه فوق 

توان به علل زیر اشاره کرد: نخست اینکه در مطالعه فوق و می

پژوهش حاضر نمونه مورد استفاده از افراد تحصیل کرده 

نند آموز و دانشجو( بوده است. بعالوه، در مطالعه فوق، هما)دانش

بینی آموزشی به عنوان متغیر مطالعه حاضر از متغیر خوش

 میانجی استفاده گردیده است.

 سپاسگزاری

از کلیه عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند، تقدریم 

 و تشکر داریم.
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