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 پیشگفتار
ها  را به خود اختصاص داده است. پژوهش شایان یآوري توجه در یک دهه اخیر موضوع تاب    

شناختی منفی به شناسایی راهکارهاي مثبت و  یندهاي روانآرویکرد خود را از سنجش و تبیین فر
آمیز با شرایط یی سازگاري موفقیتعنوان یک فرایند، توانابه آوريتاباند.  سازگارانه تغییر داده

 ,Atadikht( سازگاري مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است تهدیدکننده و به بیان دیگر،

Norouzi, & Ghafari, 2013 ؛Khabaz, & et al, 2011 .(آوري وجود  شرط کلیدي براي تاب
Ramos, Coronado, Perez, Espinoza ,کننده است ( محافظتهاي  عاملخطر و  هاي زمان عامل هم

& Cortes, 2009 آموزان را در معرض خطر  که دانشهایی  عامل). این مطلب اهمیت دارد که بدانیم
ها شود، در رشد  اي که ممکن است باعث پرورش آن کننده محافظتهاي  عاملبه اندازه  ،دهد قرار می

  ).Anghel, 2015گذارد ( ها تأثیر می آوري آن و حمایت از تاب
شناختی و  مهم در زندگی روان ینوجوانی یک دوره بحرانی از رشد است که در طی آن تغییرات    

) و بارها به عنوان یک عامل Tanhaye rashvanlou, & et al, 2012دهد ( اجتماعی افراد رخ می
زا مانند  تنشهاي  عامل). برخی از Cunningham & Swanson, 2010خطر واضح تعبیر شده است (

شخصی  هاي ویژگیخطر از هاي  عاملت بلوغ و گذار تحصیلی وابسته به سن هستند، اما سایر تغییرا
توجهی از  شایان شمارگیرند.  افراد، زمینه زندگی، اقتصاد، خانواده و منابع اجتماعی افراد نشأت می

تا  که رو هستند هخانوادگی روب ناهنجاري و خشونت آموزان با چندین عامل خطر از جمله فقر، دانش
 ). Anghel, 2015کنند ( می آوري را تبیین حد زیادي تاب

تري را نشان  مثبت یشان نتایج هاي روانی در فعالیت ،آوري باالیی دارند آموزانی که تاب دانش    
 ویژه اي آوري را در حیطه آموزانی که تاب دانش ،دنده نشان می ها پژوهش). Masten, 2011اند ( داده

آوري  پذیر باشند. اگرچه تاب اي دیگر آسیب دهند حتی ممکن است در حیطه از خود بروز می
، خانواده و منابع هاي پیشین ه، تجرب هاي شخصیتی مفهومی کلی است که تعامل بین افراد، ویژگی

هاي شخصیتی اشاره دارد که  به نوعی از ویژگی به گونه معمول،اما  ،شود شان را شامل می اجتماعی
 هاي عامل). برخی Ungar & Liebenberg, 2001سازگاري مثبت هستند ( قادر به ایجاد

هاي حل مسئله و  گیري مثبت به آینده، مهارت بینی و جهت کننده فردي عبارتند از: خوش محافظت
 ).Meichenbaum, 2005هوش باال، شایستگی اجتماعی، عزت نفس و منبع کنترل بیرونی (

آوري تحصیلی  شود. تاب شناختی شناخته می آوري روان اي از تاب عملکرد تحصیلی به مثابه نشانه    
هاي تحصیلی تعریف  تعامل تأثیرگذار با شکست، استرس و فشار در موقعیت به عنوان توانایی

آوري تحصیلی به عنوان شاخصی از سازگاري با مدرسه و  ). تابMartin, & Marsh, 2003شود ( می
). Khlaf, 2014آید ( رکت در کالس و انگیزه مطالعه بشمار میاي قوي براي مشا کننده بینی پیش
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دهند:  هاي غیرشناختی کلیدي را از خود بروز می آوري تحصیلی مهارت آموزان داراي تاب دانش 
شان و اعتماد بر  شان، حس کنترل بر عملکرد مدرسه خودارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی

  ).on, 2013Gutman, & Schoشان ( هاي شناختی مهارت
که ثبات است توجه  شایانهاي  پویا در مورد توانایی تحمل و غلبه بر چالش یآوري سیستم تاب    

آموزان به همان اندازه که  آوري در دانش ). مطالعه تابMasten, 2011کنند ( و پیشرفت را تهدید می
هد، مستلزم شناسایی د ها را در معرض تهدید قرار می هایی است که آن مستلزم شناسایی موقعیت

آموزان براي  کند تا بر تأثیرات منفی چیره شوند. توانایی دانش شان می منابعی است که کمک
این واقعیت  ها سازگاري با محیط مدرسه و پیشرفت تحصیلی، آن هنگام که نتایج امتحان

هاي آموزشی که  ژهها و و پرو برنامه با وجودکند، بسیار قابل بررسی است.  کنده را اثبات می نگران
کمبود عالقه  نیزآموزان هنوز  آموزان در معرض تهدید در نظر گرفته شده است، دانش براي دانش

پایین و عملکردهاي ضعیف، تجربه مشکالت مالی و یا خانوادگی  هاي هقابل مالحظه به مدرسه، نمر
آوري در  ابهاي ت ها شناسایی مشخصه دهند. هدف بسیاري از پژوهش را از خود نشان می

 هاي همبتنی بر پیشگیري و مداخل هاي آموزان در معرض خطر باال و پایین و ترویج اقدام دانش
هاي  برنامه گردآوريکند.  آموزان را تقویت می آوري در دانش است که منابع رشد تاب  شخصی

ویژگی آموزان همانند  شخصی دانش هاي ویژگیبایست تمام  اي می آموزشی پیشگیرانه و مداخله
  ). Ghimbulu, 2012ها را در نظر بگیرد ( خانواده یا جامعه آن

،  ها) در مواجهه با شکست آموزان (اغلب باانگیزه له اساسی این است که چرا برخی دانشئمس    
آموزان  عملکرد ضعیف، تنش و فشارهاي ناشی از مطالعه ناتوان هستند در صورتی که سایر دانش

چرا برخی کنند یا حرکت رو به جلو دارند؟  دهند، بازیابی می اء میعملکرد خودشان را ارتق
اما برخی دیگر به سادگی پاسخگوي عملکرد  ،بازند آموزان در هنگام افت درسی خود را می دانش

اما برخی  ،شوند فشار ناشی از مدرسه تسلیم می زیرآموزان  ضعیف خود هستند؟ چرا برخی دانش
آوري تحصیلی  در مفهوم تاب ها پرسشاند؟ پاسخ این  پیش پذیرفته هایی را از دیگر چنین چالش

  ). Jayasuriya, & et al, 2016نهفته است (
آوري  ترین منفعت را از تاب آموزان بیش هنگام انجام تکالیف مرتبط با شایستگی تحصیلی، دانش    

دلیل اضطراب ذاتی که ی همچون ریاضیات به های ها در هنگام یادگیري درس آن برند.  تحصیلی می
 ,Johnston-Wilder( دهند آوري را از خود نشان می ترین رشد تاب کنند، بیش تولید می ها این درس

& Lee, 2010(زیرا کارشان به  اسبات را دقیق و سریع انجام دهندها معموالً انتظار دارند که مح . آن
ابی از شکست تلقی خواهد شد. فرد شان و در صورت عملکرد نامناسب بازت عنوان بازتابی از هوش

اما اغلب نه از سوي خود او بلکه از سوي همساالن  ،کند بر خودش تحمیل می بارهاها را  این قضاوت
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تواند متغیري باشد که  آوري می ). تابFoshee, 2013شود ( و حتی معلمان و والدین احساس می
مقابله کرد  ،شود صیلی ضعیف میخطري که منجر به عملکرد تحهاي  عاملکند تا با  کمک می

)Cassen, Feinstein, & Graham, 2008آن،  بودن بحرانی و نوجوانی دوره اهمیت به توجه ) و با
 Rahmani, Sayyedبسزا برخوردار است ( یآموزان نوجوان از اهمیت شایستگی تحصیلی دانش

fatemi, Baradarane rezaei, & Sedaghat, 1996; Tahmasian, 1997.(  
اما  دارند،شناختی تمرکز  آوري عمومی یا روان هاي بسیاري بر تاب که پژوهش با وجود این    

آوري تحصیلی به نوعی فرایند  اند. تاب آوري تحصیلی توجه کرده له تابئهاي اندکی به مس پژوهش
است  ها یا شرایط تهدیدآمیز آمیز در برابر چالش داشتن ظرفیت براي، یا نتیجه سازگاري موفقیت

)Taherinasab, 2012آوري را  آوري مرتبط با مدرسه، اغلب تاب شده در مورد تاب ). مطالعات انجام
اند و به  آموز بررسی کرده آموزان دانش به عنوان یک عامل سالمت روان و بهزیستی در دانش

اختی و شن آوري روان ل شدن بین تابیتفاوت قااند.  هاي آموزشی و تحصیلی آن توجه نکرده جنبه
آموزان به لحاظ تحصیلی  اهمیت است زیرا برخی دانش دارايآموزان  آوري تحصیلی در دانش تاب

اما عزت نفس اندك و شایستگی اجتماعی ضعیفی دارند، در مقابل برخی ممکن است  ،موفق هستند
میان در  ،چنین هماما عملکرد تحصیلی ضعیفی داشته باشند.  ،به لحاظ عاطفی بسیار مقاوم باشند

مایه پژوهش قرار  خوریم که این موضوع را دست شماري بر می هاي داخلی به تعداد انگشت پژوهش
پژوهش بررسی نشده این آوري تحصیلی با متغیرهاي  ها رابطه تاب داده باشند و باز هم در میان آن

  است.
واده، روابط در باالي خان هايکه انتظار ند) نشان داد2009( 1گیزیر و آیدین نتایج پژوهش     

آوري  اي هستند که تاب بیرونی برجسته هاي مدرسه و روابط همساالن عامل هايمدرسه، انتظار
هاي تحصیلی، درك  ادراك مثبت از خود درباره مهارت ،چنین کنند. هم بینی می تحصیلی را پیش

تحصیلی هستند.  آوري کننده تاب بینی درونی پیش هاي دالنه و منبع کنترل درونی از جمله عامل هم
هاي تأثیرگذار دانشجویان همچون شایستگی تحصیلی و  ها و مهارت ) نقش ویژگی2013فوشی (

آوري تحصیلی بر عملکرد تحصیلی را در یک محیط یادگیري تطبیقی و مبتنی بر تسلط بررسی  تاب
ا یکدیگر ارتباط آوري تحصیلی دانشجویان ب هاي تأثیرگذار و تاب که ویژگی ندها نشان داد کرد. یافته

) در یک 2007( 2مثبت و معنادار دارند. هاگز و اوك يمعنادار داشته و بر عملکرد تحصیلی تأثیر
والدین را بر پیشرفت مهارت خواندن -شاگرد و رابطه معلم - مدل ساختاري تأثیر رابطه معلم

ین نتیجه هاي شایستگی تحصیلی بررسی کردند و به ا آموزان به عنوان یکی از شاخص دانش

                                                             
1- Gizir & Aydin 
2- Hughes & Kwok 
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آموزان  اي دانش هاي زمینه رسیدند که کیفیت رابطه معلم با شاگرد و با والدین او، رابطه بین ویژگی
 1کند. راوز گري می هاي تحصیلی با میزان مشارکت در کالس را میانجی آوري و مهارت از جمله تاب

یی داراي و بدون آموزان راهنما ) با توجه به تأثیرات محیط آموزشی بر انگیزش دانش2003(
آوري  آموزان داراي تاب آوري تحصیلی مطالعه خود را انجام داد و به این نتیجه رسید که دانش تاب

  تري دارند. شان باورهاي مثبت هاي تحصیلی ها و شایستگی نسبت به مهارت
ی آوري پسران دبیرستان بررسی تاب بررسی شده است. گوناگون یآوري تحصیلی در مطالعات تاب    

 فکري، هاي مهارت افزایش براي آموزان دانش )، بررسی نیازهايCordero, 2015( شهر نیویورك
)، تأثیر Kuldas, Hashim, & Ismail, 2015آوري تحصیلی ( بروز تاب و خطرهاي  عاملبا  مقابله

 ,Moon(آوري تحصیلی، خودکارآمدي و افسردگی بر زندگی خوابگاهی دانشجویان پرستاري  تاب

Kwon, & Chung, 2015(آموزان  آوري تحصیلی در دانش هاي ناشی از نژاد متفاوت و تاب ، چالش
آوري در مورد نوجوانانی که  )، تأثیرات والدین داراي حساسیت بر تابGraves, 20114پوست ( سیاه

)، رابطه باورهاي مذهبی Wolke, Jaekel, Hall, Baumann, 2013رس هستند ( از نظر رشدي پیش
آوري  ، رابطه الگوهاي ارتباطی خانواده و تاب)Javanmard, 2013آموزان ( آوري در دانش و تاب

آوري تحصیلی روزمره در  )، بررسی تابJowkar, Kohoulat, & Zakeri, 2011تحصیلی (
 ) از جمله مطالعات انجام گرفته در این زمینه بوده است.Martin, & Marsh, 2008آموزان ( دانش

آوري تحصیلی در رابطه با شایستگی  با هدف تدوین و بررسی مدلی درباره تاب این پژوهش    
شاگرد انجام گرفته است. در راستاي نیل به این هدف  - گري رابطه معلم تحصیلی و با میانجی

شناسایی شده و  ،آوري تحصیلی دارند مدلی طراحی شد تا متغیرهایی که ارتباط قوي با تاب
هاي  بررسی شود. براي تدوین این مدل پژوهش ،شوند منجر به آن میترین مسیرهایی که  مهم

هاي خارجی که این موضوع را  مربوط به دو دهه اخیر مطالعه شد و با تکیه بر پیشینه پژوهش
قابل مشاهده  1تر مورد بررسی قرار داده بودند، مدل مفهومی زیر بدست آمد که در شکل  بیش
  است.

                                                             
1- Rouse 
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  .شاگرد- گري رابطه معلم آوري تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و میانجی مدل پیشنهادي تاب - 1شکل

  پژوهش روش
آموزان دختر و پسر  این پژوهش از نوع همبستگی (غیر آزمایشی) بود. جامعه آماري شامل دانش    
که در مقاطع تحصیلی ششم، هفتم و هشتم مشغول به  ندشهر تهران بود 6ساله منطقه  13تا  11

اي  گیري تصادفی خوشه دختر) با نمونه 150پسر و  150ها ( نفر از آن 300ه و تعداد تحصیل بود
نفر نیاز است  15تا  10یابی به ازاي هر متغیر آشکار  مدل انتخاب شدند. از آنجا که در پژوهش

)Hooman, 2009 نفر نیاز  150به  کم دستمتغیر آشکار موجود در این پژوهش  10)، با توجه به
با همکاري  6نمونه از کفایت برخوردار است. در آغاز، فهرست تمامی مدارس منطقه این م بود و حج

مدرسه دخترانه)  2مدرسه پسرانه و  2مدرسه ( 4اداره آموزش و پرورش مربوطه فراهم شد و سپس 
پژوهش به مدارس مراجعه شد  يتصادفی انتخاب شدند. براي اجرا گونهکالس به  3و از هر مدرسه 

ها  پژوهشگران بین آن به وسیلهها  نامه پژوهش پرسش هاي هدفآموزان با  ز آشنایی دانشو پس ا
  توزیع شد و براي پاسخگویی محدودیت زمانی تعیین نشد. 

  
  پژوهش ابزار

) طراحی شد 2003( 1مارتین و مارش به وسیلهنامه  این پرسشآوري تحصیلی:  نامه تاب پرسش - 1
) 7) تا کامالً موافقم (1تایی از کامالً مخالفم (7طیف لیکرت  راهاست و از  پرسش 6که داراي 

آوري  اي از میزان تاب یابی به سنجه نامه دست شود. هدف از طراحی این پرسش گذاري می نمره

                                                             
1- Martin & Marsh 
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و همبستگی آن  89/0نامه به وسیله آلفاي کرونباخ  آموزان بود. پایایی این پرسش تحصیلی در دانش
گیري، مدیریت مطالعه و اجتناب از شکست در سطح  اوري، تصمیمبا متغیرهاي اضطراب، خودب

 یاد شدهنامه  ). روایی و پایایی پرسشMartin, & Marsh, 2003معنادار بدست آمده است ( 01/0
بدست آمد. در تحلیل  723/0آلفاي کرونباخ  مقداردر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که 

=درجه آزادي، 7=سطح معناداري 30/0( مناسب بدست آمد دو آماره خی مقدارعاملی مرتبه دوم 
تمامی و  هاي برازش از مطلوبیت برخوردار بودند سایر شاخص ،چنین و هم .مجذور خی دو) =34/8

  داراي بار عاملی معناداري با کل آزمون بودند. ها پرسش
گیري ادراك  اندازه نسخه نهایی این ابزار به هدف): STRS( 1معلم- آموز نامه رابطه دانش پرسش - 2

طراحی شد. این  2پیانتا به وسیله 1999آموز مشخص، در سال  اش با یک دانش معلم از رابطه
ماده) و  11( 4ماده)، وابستگی 12( 3آزمون تعارض و سه خرده پرسش 28نامه داراي  پرسش
دهد.  ظر میآموزان ن اش با هر یک از دانش ماده) است که در آن معلم درباره رابطه 5( 5نزدیکی

)، واقعاً 1هاي مشخصاً مصداق ندارد ( ایی شامل گزینهت 5گذاري آن به صورت طیف لیکرت  نمره
) 5) و مشخصاً مصداق دارد (4اوقات مصداق دارد ( )، گاهی3)، مطمئن نیستم (2مصداق ندارد (

 15امل ). در این پژوهش از فرم کوتاه این آزمون استفاده شده است که شPianta, 2001است (
ماده) بود. پایایی ابزار به روش آلفاي  8ماده) و نزدیکی ( 7آزمون تعارض ( و دو خرده پرسش

ابستگی و نزدیکی به ترتیب وهاي تعارض،  آزمون و براي خرده 89/0کل  هاي هکرونباخ براي نمر
همگرا  پایایی بازآزمایی پس ازدو هفته و روایی ،چنین گزارش شده است. هم 64/0و  86/0، 92/0

 & ,Piantaنامه تأیید شده است ( کل فرم کوتاه پرسش هاي هها و نمر آزمون در مورد خرده

Stuhlman, 2004در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.  یاد شدهنامه  ). روایی و پایایی پرسش
 بدست 761/0آزمون تعارض  و براي خرده 73/0آزمون وابستگی  آلفاي کرونباخ براي خرده مقدار

ها بود و در تحلیل  نتایج حاکی از برازش مدل دوعاملی با داده نخستآمد. در تحلیل عاملی مرتبه 
درجه = 88= سطح معنی داري، 0 /25دو مناسب بدست آمد ( آماره خی مقدارعاملی مرتبه دوم 

هاي برازش از مطلوبیت برخوردار بودند و  سایر شاخص ،چنین و همخی دو)  =48/96،   آزادي
  آزمون خود بودند. داراي بار عاملی معناداري با خرده ها پرسشمی تما

                                                             
1- Student-Teacher Relationship Scale 
2- Pianta 
3- Conflict 
4- Closeness 
5- Dependency 
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 مقداراین آزمون بمنظور سنجش ): ACES( 1نامه ارزشیابی شایستگی تحصیلی پرسش - 3
یاد ساخته شد. آزمون  2پرنا و الیوت دي به وسیله 2000آموزان در سال  شایستگی تحصیلی دانش

) 5) تا کامالً موافقم (1تایی از کامالً مخالفم (5ت دارد که به صورت طیف لیکر پرسش 66 شده
هاي تحصیلی و توانمندسازهاي تحصیلی است.  شود و داراي دو مقیاس مهارت گذاري می نمره

هاي  هاي خواندن و نوشتن، مهارت مقیاس مهارت خرده 3شامل  3هاي تحصیلی مقیاس مهارت
مقیاس انگیزش،  خرده 4شامل  6ي تحصیلیو مقیاس توانمندسازها 5و تفکر انتقادي 4علمی/ریاضی

) پایایی این 2006پرنا ( است. در پژوهش دي 7هاي بین فردي و تعامل هاي مطالعه، مهارت مهارت
 88/0و به روش بازآزمایی بین  99/0تا  94/0ها بین  مقیاس ابزار به روش آلفاي کرونباخ براي خرده

بررسی شد که همبستگی  کارشناسان به وسیلهزار چنین روایی محتوایی اب بدست آمد و هم 97/0تا 
نامه  بود. روایی و پایایی پرسش 65/0تا  31/0ها بین  مقیاس ها در مورد خرده بندي ارزیاب بین درجه
هاي  آزمون آلفاي کرونباخ براي خرده مقداردر این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.  یاد شده

هاي بین فردي و  ضی/علمی، تفکر انتقادي، مهارتهاي ریا هاي خواندن/نوشتن، مهارت مهارت
، 631/0، 712/0، 679/0، 738/0هاي مطالعه به ترتیب  هاي تعامل، انگیزش و مهارت آزمون خرده
نتایج حاکی از برازش مدل  نخستبدست آمد. در تحلیل عاملی مرتبه  721/0و  649/0، 615/0
دست آمد دو مناسب ب مقدار آماره خیه دوم ها بود و در تحلیل عاملی مرتب عاملی با داده هفت

سایر  ،چنین و هم) = مجذور خی دو48/96،  درجه آزادي= 88=سطح معنی داري،  25/0(
داراي بار عاملی معناداري با  ها پرسشهاي برازش از مطلوبیت برخوردار بودند و تمامی  شاخص

  آزمون خود بودند.  خرده
  

  ها یافته
ها از میانگین به عنوان شاخص گرایش مرکزي و انحراف استاندارد به عنوان  براي توصیف داده    

هاي کجی و کشیدگی بمنظور بررسی وضعیت  شاخص ،چنین شاخص پراکندگی استفاده شد. هم
اي به قصد تعیین  نمونه اسمیرنف تک-آموزان و نتایج آزمون کولموگروف دانش هاي هتوزیع نمر
  قابل مشاهده است. 1با توزیع نرمال بررسی شد. نتایج توصیفی در جدول  ه هازیع نمرمشابهت تو

                                                             
1- Academic Competence Evaluation Scale 
2- DiPerna, & Elliott 
3- Academic Skills 
4- Mathematical/Science Skills 
5- Critical Thinking  
6- Academic Enablers 
7- Engagement 
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  .هاي توصیفی و نرمالتی متغیرهاي آشکار پژوهش شاخص - 1جدول 

  متغیرها
تعداد 
انحراف   میانگین  پرسش

  کشیدگی  کجی  استاندارد
آماره 
  آزمون

 K-S 

سطح 
  معناداري

مهارت 
  خواندن/نوشتن

10  35/32  75/4  18/0-  61/0  25/0  09/0  

مهارت 
  ریاضی/علمی

10  05/36  78/4  29/0  07/0  27/0  12/0  

  08/0  24/0  -10/0  54/0  61/3  19/34  10  تفکر انتقادي
هاي بین  مهارت

  فردي
8  31/27  81/2  18/0  16/0  29/0  17/0  

  20/0  31/0  -40/0  03/0  44/3  26/26  8  تعامل
  12/0  27/0  42/0  -49/0  42/3  80/32  10  انگیزش

  11/0  26/0  10/0  05/0  52/3  91/31  10  مهارت مطالعه
  14/0  28/0  -21/0  -50/0  94/4  70/31  8  وابستگی
  11/0  26/0  -54/0  06/0  84/5  28/19  7  تعارض

  14/0  28/0  -18/0  -35/0  20/4  80/22  6  آوري تحصیلی تاب
یاضی/علمی و هاي ر مهارتانحراف استاندارد مربوط به  مقدارترین  بیش 1جدول  بر اساس    
 هاي هپراکندگی در بین نمر مقدارترین  بیش ،آن مربوط به تعارض است. بنابراین مقدارترین  کم

آموزان از به لحاظ این  دهد دانش می شود که نشان  هاي ریاضی/علمی مشاهده می مهارت مهارت
 مقدارترین  کم تعارض هاي هپراکندگی نمر ،چنین تري دارند و هم هاي فردي بیش ها، تفاوت مهارت

  آموزان در رابطه با این متغیر است. تر دانش هاي فردي کم دهنده تفاوت را دارد و نشان
قرار دارد که بیانگر  2و  -2هاي کجی و کشیدگی مربوط به همه متغیرهاي آشکار بین  شاخص    

اره آزمون آم ،چنین متغیرها از توزیع نرمال است. هم هاي هعدم انحراف بیش از حد توزیع نمر
توان  اي در مورد تمامی متغیرهاي آشکار معنادار نشده است. می نمونه اسمیرنف تک - کولموگروف

مناسب  یمتغیرهاي آشکار پژوهش نسبت به توزیع نرمال مشابهت هاي هنتیجه گرفت که توزیع نمر
متغیرهاي  برقرار است. ماتریس همبستگی مرتبه صفر ها هدارد و مفروضه نرمال بودن توزیع نمر

  گزارش شده است. 2آشکار در جدول 
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  .ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهاي آشکار - 2جدول 
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها  

1  
مهارت 

خواندن/نوش
  تن

00/1                  

مهارت   2
  ریاضی/علمی

**539/0  00/1                

              00/1  431/0**  426/0**  تفکر انتقادي  3

هاي  مهارت  4
  رديبین ف

**307/0  **233/0  **311/0  00/1            

          00/1  376/0**  339/0**  330/0**  419/0**  تعامل  5
        00/1  047/0  204/0**  014/0  046/0  212/0**  انگیزش  6

مهارت   7
  مطالعه

**559/0  **512/0  **357/0  *166/0  **443/0  **198/0  00/1      

    00/1  061/0  075/0  101/0  080/0  010/0  124/0*  117/0*  وابستگی  8
  00/1  - 473/0**  039/0  053/0  -010/0  -034/0  -031/0  -075/0  -050/0  تعارض  9

آوري  تاب  10
  تحصیلی

**660/0  *122/0  *118/0  **161/0  *156/0  *104/0  **108/0  **564/0  **471/0 -  

 05/0معنادار در سطح * ، 01/0معنادار در سطح ** 
آوري تحصیلی به عنوان متغیر وابسته در  تغیرها با تابجدول باال همبستگی همه م بر اساس    

هاي  هاي شایستگی تحصیلی (مهارت معنادار است. همبستگی مؤلفه01/0و  05/0سطح 
مطالعه،  هاي مهارتبین فردي،  هاي مهارتریاضی/علمی، تفکر انتقادي،  هاي مهارتخواند/نوشتن، 

د (وابستگی و تعارض) به عنوان متغیرهاي شاگر - هاي رابطه معلم تعامل و انگیزش) با مؤلفه
بین به میزان حداقل خود است و که این مطلب بیانگر برقراري مفروضه حداقل  مستقل یا پیش

 3هاي برازش مدل و میزان آنها در جدول  بین است. شاخص خطی بین متغیرهاي پیش بودن هم
  گزارش شده است.

  هاي برازش میزان شاخص - 3جدول 

  df P 

 دوم توان
 خطاي
  تقریب

برازش 
  نرم

 برازش
  اي مقایسه

 برازش
  افزایشی

 برازش
  نسبی

نیکویی 
 برازش

 برازش
 یافته تعدیل

26/64  32  001/0  058/0  99/0  99/0  98/0  98/0  98/0  97/0  
 

معنادار بدست  01/0دو در سطح  آماره خی مقدارشود که  مشاهده می 3-4با توجه به جدول     
هاي  معموالً در نمونه ،ا که این شاخص تحت تأثیر حجم نمونه قرار داردج اما از آن ،آمده است



 35                                 95 پاییز/ پنجشناختی / سال هفتم/ شماره بیست و  هاي روان ها و مدل روش

 مقدار). 2014، 1پوشی کرد (کیت توان از آن چشم آید که می نفر معنادار بدست می 250تر از  بزرگ
، شاخص 3شاخص برازش نرم مقدار، و 05/0تر از  کم 2میانگین توان دوم خطاي تقریبآماره ریشه 

هستند.  1و  9/0همگی بین  6و شاخص برازش نسبی 5شاخص برازش افزایشی ،4ايبرازش مقایسه
مقادیر نزدیک به یک هستند.  8و برازش تعدیل یافته 7هاي نیکویی برازش شاخص ،چنین هم

 5آمده از مدل ساختاري در جدول  و مقادیر بدست 4گیري در جدول  آمده از مدل اندازه بدست
بدست  10آکائیک هاي داهثابت و مالك  9آکائیک هاي دادهنکته دیگر اینکه مالك  اند. گزارش شده

آکائیک  هاي داده ثابت مالك و آکائیک هاي داده هاي مالك آماره مقدارتر از  کم آمده در مدل
  است. 12و مدل استقالل 11مربوط به مدل اشباع شده

 .گیري مقادیر مربوط به مدل اندازه - 4جدول 
  مجذور همبستگی چندگانه  tآماره   ضریب مسیر استانداردشده  متغیرها

  58/0  84/28**  77/0  خواندن/نوشتن هاي مهارت
  47/0  04/27**  69/0  ریاضی/علمی هاي مهارت

  34/0  79/21**  58/0  تفکر انتقادي
  16/0  33/12**  40/0  هاي بین فردي مهارت
  32/0  78/19**  57/0  تعامل

  30/0  72/65**  17/0  انگیزش
  51/0  83/24**  72/0  مطالعه هاي مهارت

  55/0  70/16**  74/0  وابستگی
  40/0  -64/15**  -64/0  تعارض

  00/1  02/31**  00/1  آوري تحصیلی تاب
  05/0معنادار در سطح * ، 01/0معنادار در سطح ** 

                                                             
1- Keith 
2- Root Mean Square Error of Approximation 
3- Norm Fit Index 
4- Comparative Fit Index 
5- Incremental Fit Index 
6- Relative Fit Index 
7- Goodness of Fit Index 
8- Adjusted Goodness of Fit Index 
9- Akaike Information Criterion 
10- Consistent Akaike Information Criterion 
11- Saturated Model 
12- Independence Model 
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متغیر مسیري که از متغیرهاي مکنون به  هاي یبمربوط به ضر tآماره  4جدول  بر اساس    
شده  استاندارد مقدار ،اند و بنابراین معنادار بدست آمده 01/0در سطح  ،آشکارشان رسیده بودند

معنادار با  اي گونهمسیر از قوت کافی برخوردار بوده و هر یک از متغیرهاي آشکار به  هاي ضریب
 هاي مهارترد شده در مو متغیر مکنون مربوطه ارتباط دارند. در این میان ضریب مسیر استاندارد

 ،چنین است. هم مقدارترین  و در مورد انگیزش داراي کم مقدارترین  نوشتن داراي بیش خواندن/
و در  مقدارترین  خواندن/نوشتن داراي بیش هاي مهارتمجذور همبستگی چندگانه نیز در مورد 

ن/نوشتن خواند هاي مهارت ،است. بنابراین مقدارترین  هاي بین فردي داراي کم مورد مهارت
دهد.  ه مییگیري را در مورد شایستگی تحصیلی ارا ترین اندازه قوي ،ترین ارتباط و در نتیجه قوي

شده و مجذور همبستگی  ضریب مسیر استاندارد مقدارشاگرد، مؤلفه وابستگی،  -  درباره رابطه معلم
شاگرد دارد.  - معلم گیري رابطه تر در اندازه بیش یتري از مؤلفه تعارض دارد و سهم چندگانه بزرگ

در تبیین مدل  تر بیش یخواندن/نوشتن و وابستگی از اهمیت هاي مهارتدر مجموع، مقادیر 
  برخوردارند. 

  
  .(مقادیر مربوط به مدل ساختاري) تأثیرات مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهاي مکنون - 5جدول 

تأثیر   متغیر درونی  متغیر بیرونی
  مستقیم

تأثیر غیر 
  ممستقی

تأثیر 
  کل

واریانس 
  شده تبیین

شایستگی 
  تحصیلی

آوري  تاب
  تحصیلی

**12/0  *03/0  **15/0  18/0  

شایستگی 
  تحصیلی

- رابطه معلم
  شاگرد

**19/0  -  **19/0  22/0  

- رابطه معلم
  شاگرد

آوري  تاب
  تحصیلی

**19/0  -  **19/0  21/0  
  05/0معنادار در سطح * ، 01/0معنادار در سطح ** 

و  01/0آوري تحصیلی در سطح  شایستگی تحصیلی بر تابتأثیر مستقیم  5به جدول با توجه     
معنادار بدست آمد. تأثیر مستقیم  05/0آوري تحصیلی در سطح  تأثیر غیر مستقیم آن بر تاب

شاگرد بر  - تأثیر مستقیم رابطه معلم ،چنین شاگرد و هم -  شایستگی تحصیلی بر رابطه معلم
معنادار بدست آمد. در مجموع تأثیر کل شایستگی تحصیلی و  01/0طح آوري تحصیلی در س تاب

و تأثیر کل شایستگی تحصیلی بر رابطه  01/0آوري تحصیلی در سطح  شاگرد بر تاب - رابطه معلم
آوري  درصد از واریانس تاب 18معنادار شد. شایستگی تحصیلی  01/0شاگرد نیز در سطح  - معلم
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 -  رابطه معلم ،چنین شاگرد را تبیین کرد و هم - س رابطه معلمدرصد از واریان 22تحصیلی و 
  آوري تحصیلی را تبیین کرده است. درصد از واریانس تاب 21شاگرد 

  
  
  
 

 
آوري تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و  شده مدل تاب مسیر استاندارد هاي ضریب - 2شکل 

  .شاگرد – گري رابطه معلم میانجی
  

  گیري بحث و نتیجه
رو  هآموز که در مدرسه با مشکالتی اعم از عملکرد ضعیف روب تحصیل کردن براي یک دانش    
آموزان در برابر  اما برخی دانش ،زا تلقی شود تواند به مثابه تحصیالت در شرایط تنش می ،شود می

یز آم موفقیت یهای  زا واکنش آموزانی که به شرایط تنش کنند. چنین دانش ها بهتر عمل می دشواري
آوري  آوري تحصیلی هستند. اگرچه تاب مصداق تاب ،کنند دهند و در درس پیشرفت می نشان می

مناسب به  زمانتوانند آن را در یک  زیادي از افراد نمی شماراما  ،یک خصلت درونی و فردي است
ش داد آموزان پرور هاي اولیه مدرسه، این خصلت را در دانش کار ببرند و نیاز است تا از همان سال

)Graves, 2014شان با  هاي هارتبط دو متغیر تأثیرگذار و مؤلفپژوهش بررسی  این ). محوریت
ه تبیین مناسب از این یآموزان در چهارچوب یک مدل ساختاري و ارا آوري تحصیلی دانش تاب

هاي تجربی  به سنجش برازش آن با داده یاد شدهپس از تدوین مدل  ،روابط بود. در این راستا
، تقریب خطاي دوم توان میانگین هاي برازش از جمله ریشه شاخص مقدارآمده پرداخته شد.   ستبد
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از سه نوع  موردهاییبه عنوان  برازش تعدیل یافتهو  شاخص برازش نرماي، مقایسه برازش شاخص
از انطباق مطلوب مدل مفهومی پژوهش با مدل بدست  هاي مطلق، افزایشی و مقتصد حاکی شاخص
  ود.  آمده ب
آوري تحصیلی بود که  پژوهش بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شایستگی تحصیلی بر تاب نخستیافته 

هاي شایستگی  ضریب مسیر همه مؤلفه ،چنین نشان داده شد. هم 01/0معناداري آن در سطح 
 هاي هاي پژوهش این یافته با یافتهمعنادار بود.  01/0گیري در سطح  تحصیلی در مدل اندازه

)، گیزیر و 2010ویلدر و لی  ( - )، جانستون2013)، ، فوشی (2015لداس، اسماعیل و هاشم (کو
 18 نزدیک بهراستا بود.  ) هم2003) و مارتین و مارش (2008)، مارتین و مارش (2009آیدین (

هاي  شایستگی تحصیلی تبیین شد. در میان مؤلفه به وسیلهآوري تحصیلی  درصد از واریانس تاب
ترین  و انگیزش داراي کم مقدارترین  هاي خواندن/نوشتن داراي بیش ی تحصیلی مهارتشایستگ

هاي مطالعه  هاي بین فردي، تعامل، انگیزش و مهارت مهارت ،ضریب مسیر بودند. در مجموع مقدار
هاي تحصیلی  تر از مهارت آوري تحصیلی ضعیف به عنوان توانمندسازهاي تحصیلی در تبیین تاب

هاي ریاضی/علمی و تفکر انتقادي عمل کردند که این  هاي خواندن/نوشتن، مهارت یعنی مهارت
نمونه پژوهش  يبین اعضا هاي تحصیلی را در تر مهارت بینی دقیق تر و پیش مطلب اهمیت بیش

  شود.    می یادآور
لیف آموز بمنظور انجام هر چه بهتر تکا هاي دانش ها و توانایی شایستگی تحصیلی که در مهارت    

مهم موفقیت در  هاي از عامل یابد، می هاي تحصیلی بروز درسی و به عهده گرفتن مناسب مسئولیت
ها و یا موانع احتمالی باال  آموز را براي تحمل شکست تواند ظرفیت دانش رود و می مدرسه بشمار می

ا مهارت هاي تحصیلی از جمله مهارت ریاضی/علمی و ی ). مهارتMartin, & Marsh, 2008ببرد (
داشته و آنان را براي  کارآمد یآموزان از شرایط تحصیل نقش خواندن/نوشتن نسبت به درك دانش

تأثیر غیر  ،چنین ). همFoshee, 2013کند ( آماده می هاروزهاي دشوار امتحان و یا سایر مورد
 - معنادار بود و رابطه معلم 05/0آوري تحصیلی در سطح  مستقیم شایستگی تحصیلی بر تاب

هاي  هاي و توانایی رسد مهارت توجهی داشت. به نظر می شایانگري  شاگرد نقش میانجی
توان اظهار کرد شایستگی تحصیلی  آموزان بر کیفیت و کمیت این رابطه تأثیرگذار باشد. می دانش

توانند به عنوان  آوري تحصیلی می هاي تحصیلی با تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر تاب بویژه مهارت
آموزان و ارتقاء کیفیت عملکرد تحصیلی آنان  کلیدي در تعلیم و تربیت دانش هاي یکی از موضوع

  نقش داشته باشند. 
آوري تحصیلی بود که  شاگرد بر تاب -  یافته بعدي حاکی از تأثیر مستقیم و مثبت رابطه معلم    

یعنی  ،شاگرد – رابطه معلمتأیید شد. ضرایب مسیر هر دو مؤلفه  01/0معناداري این تأثیر در سطح 
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معنادار بدست آمد که بیانگر معرف بودن و  01/0گیري در سطح  وابستگی و تعارض در مدل اندازه
 ،چنین ضریب مسیر و هم ،شاگرد است. البته - از رابطه معلم یاد شدههاي  گیري مناسب مؤلفه اندازه

 تر این مؤلفه در انگر اهمیت بیشمجذور همبستگی چندگانه در مورد وابستگی باالتر بود که بی
درصد از واریانس  21آوري تحصیلی است. حدود  تبیین تاب ،چنین شاگرد و هم - تبیین رابطه معلم

هاي  هاي پژوهش شاگرد تبیین شد. این یافته با یافته - رابطه معلمبه وسیله آوري تحصیلی  تاب
) و 2004)، پیانتا و استولمن (2007وك ()، هاگز و ا2008) مارتین و مارش (2015گیزیر و آیدین (

  راستا بود. ) هم2000هاوارد و جانسون (
 هاي ها نسبت به عامل شود تا احساس و واکنش آن آموزان باعث می هاي آموزشی دانش شایستگی    

کارآمدتر  اي گونهها به  و هر چه این شایستگی یابددهنده مدرسه تعمیم  انسانی و غیرانسانی تشکیل
ترین عناصر چرخه یادگیري  آموز و معلم که به عنوان یکی از کلیدي کیفیت رابطه دانش ،کنند جلوه

رسد رابطه مثبت میان معلم و  ). به نظر میMartin, & Marsh, 2008یابد ( رود، ارتقاء می بشمار می
موانع ها و  مهم تسهیل کننده در مورد دشواريهاي  عاملتواند به عنوان یکی از  آموز می دانش

آموز در صورت دریافت و ادراك حمایت از سوي معلم به عنوان  دانش ،تحصیلی بشمار آید. در واقع
ها  به تحمل مشکالت و عبور از آن تر بیش ییکی از منابع حمایتی موجود در مدرسه با توان

 اش مستلزم ایجاد وابستگی بین معلم و است که این رابطه در نوع کنونی گفتنیپردازد.  می
  باشد. کمینهها باید  آموز از نوع مثبت آن است و تعارض بین آن دانش

شاگرد  -  یافته نهایی پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم و مثبت شایستگی تحصیلی بر رابطه معلم    
- درصد از واریانس رابطه معلم 22تأیید شد و حدود  01/0است که معناداري این تأثیر در سطح 

هاي  هاي شایستگی تحصیلی، مهارت تگی تحصیلی تبیین شد. در میان مؤلفهشایس به وسیلهشاگرد 
مسیر و  هاي شاگرد مؤلفه وابستگی از ضریب - هاي رابطه معلم خواندن/نوشتن و در میان مؤلفه

گیري  ها را در اندازه تري برخوردار بودند که اهمیت و قوت آن مجذور همبستگی چندگانه بیش
هاي  دهد. این یافته با یافته در مدل ساختاري نشان می ،چنین ممتغیر مکنون مربوطه و ه

راستا  ) هم2004پیانتا و استولمن ( و )2007)، هاگز و اوك (2008هاي مارتین و مارش ( پژوهش
  بود. 
آموزان همواره مورد  هاي آموزشی و درسی در سایه شایستگی تحصیلی دانش موفقیت رسیدن به    

کنند  ها تشویق می پاداش بیرونی و کالمی به ادامه این موفقیت راهها را از  توجه معلمان بوده و آن
)Pianta, & Stuhlman, 2004هاي  آموز با کاهش انگیزه و توانمندي ). تعارض بین معلم و دانش

توان اظهار کرد که  ). میMartin, & Marsh, 2008دارد ( ی بسیارآموز ارتباط تحصیلی در دانش
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آموزان است که در صورت وجود  یادگیري بهتر دانش راستايهاي معلم در  ترین تالش بیش
  شود. بهتر محقق می یآموزان این امر با کیفیت تر در دانش شایستگی تحصیلی بیش

آموزان)  (معلمان و دانش اي دادهها از دو منبع  آوري داده گردتوان به  هاي پژوهش می  از مزیت    
هنجار ایرانی  بدوناما  ،در این پژوهش به دقت اعتباریابی شدند فتهبکار راشاره کرد. ابزارهاي 

 ،چنین نشد. هم انجاماین امر  ،که حجم نمونه براي هنجاریابی کافی نبود به دلیل این وهستند 
شود که براي  اما پیشنهاد می ،ها برازش داشته باشند توان یافت که با داده هاي فراوانی را می مدل

شود که از  تدا مبانی نظري مورد توجه قرار گیرد. در انتها پیشنهاد پژوهشی مطرح میارزیابی مدل اب
آموزان نوجوان بهره  آوري تحصیلی دانش بینی و مداخله در مورد تاب توان براي پیش این مدل می

جلوگیري  یاد شدهآوري تحصیلی در بین افراد  هاي ناشی از ضعف تاب و کاستی جست تا از مصائب
  کرد.
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  شاگرد -  نامه رابطه معلم فرم کوتاه پرسش
1  2  3  4  5  

  مشخصاً مصداق دارد  مصداق داردتاحدي   مطمئن نیستم  واقعیت ندارد  مشخصاً مصداق ندارد
  



 43                                 95 پاییز/ پنجشناختی / سال هفتم/ شماره بیست و  هاي روان ها و مدل روش

  5  4  3  2  1  ها پرسش    مقیاس 

گی
ست

واب
  

            کنم. با این کودك رابطه گرم و صمیمی برقرار می  1
            طلبد. آموز در صورت آشفتگی، تسلی خود را از من می این دانش  2

آموز نسبت به برخورد و تماس فیزیکی با من راحت  این دانش  3
  نیست.

          

            کند. اش با من را ارزیابی می آموز رابطه این دانش  4
            بالد. با افتخار به خود می ،کنم آموز را تحسین می وقتی این دانش  5
            گذارد. البداهه اطالعاتی را با من در میان می آموز فی این دانش  6
            ان است.کند آس آموز احساس می گام شدن با آنچه که این دانش هم  7

خود را با روي باز با من در  هاي ربهو تج ها آموز احساس این دانش  8
  گذارد. میان می

          

ض
عار

ت
  

دانم که طی یک روز  می ،آموز خلق منفی دارد وقتی این دانش  9
  ماند. سخت و طوالنی در این حالت باقی می

          

بینی است و  آموز نسبت به من غیرقابل پیش احساسات این دانش  10
  کند. ناگهانی تغییر میگونه به 

          

            کند. آموز آب زیرکاه است و جلوي من وانمود می این دانش  11
           .مبارزه هستیم آموز همیشه در حال من و این دانش رسد می نظر به  12
           شود. آموز به راحتی از دست من عصبانی می این دانش  13
            ماند.  آموز پایدار باقی می نظم، عصبانیت این دانش برقرارياز  پس  14
            کند. آموز انرژي مرا تلف می سر و کله زدن با این دانش  15

  
  آوري تحصیلی نامه تاب پرسش

  5  4  3  2  1  ها پرسش  
            در شروع امتحان از نظر ذهنی سرسخت هستم. بر این باورم که  1
            بر من پیروز شود.دهم فشار مطالعه  اجازه نمی  2
              .آیم کنار میمن به خوبی از یک نمره ضعیف در تکلیف درسی   3
            آیم. فکر کنم با فشارهاي ناشی از تکالیف درسی خوب کنار می  4
            دهم یک نمره بد روي اعتماد به نفسم تأثیر بگذارد. اجازه نمی  5

نش منفی نسبت به کارم) خوب کنار هایم در مدرسه (نمره بد یا واک با شکست  6
  آیم. می
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