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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تابآوری ،سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابلهای دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا و پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس این مؤلفهها بود.
روش :روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسیارشد دانشگاه
بوعل ی سینا در سال تحصیلی  89-89به تعداد  8799نفر بود .روش نمونهگیری ،طبقها ی نسبی بود که با استفاده از
جدول مورگان  773نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه تابآوری کانر-دیویسون
( ،)8007پرسشنامه فرآیند مطالعه دوعاملی تجدیدنظر شده بیگز و همکاران ( ،)8003پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر
و پـارکر ( )3880و پرسشنامه عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون کلموگراف
اسمیرنف ،همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شد.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بین تابآوری ،سبکهای یادگیری ،راهبردهای مقابلهای و عملکرد
تحصیلی رابطه وجود دارد .سبک عمیق؛ راهبرد مقابله مسـأله مـدار؛ اجتنـابی و تابآوری پیشبینیکننده خوبی برای
عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی و ریهایی میباشند و در نهایت سبک عمیق؛ مسـألهمـدار و تابآوری پیشبینیکننده
خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد ریهایی میباشند.
نتیجهگیری :در نتیجه باید بتوان دانشجویان را به سمت سبکهای یادگیری عمیق و مساله مدار سوق داد تا بتوان
عملکرد تحصیلی بهتری را برای آنها انتظار داشت.
کلید واژهها :تابآوری ،سبکهای یادگیری ،راهبردهای مقابلهای ،عملکرد تحصیلی.
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 .1مقدمه
توان مقابله با استرس تحصیلی چندبعدی است و به مجموعهای از دانش ،مهارتها و فرامهارتها،
نگرشها ،ارزشها و عادتهایی که فرد توسعه داده است اشاره میکند که به او اجازه میدهد بهطور
موفقیتآمیز سطوح مختلف رفتاری (شایستگی) را با هم ترکیب و بر موقعیت مسلط شود (دی ال
فونته.)8032 ،3
سطوح شایستگی را میتوان شامل سه سطح دانست )3 :سطح مفهومی که در مورد دانش
حقایق ،مفاهیم و اصول مرتبط با موضوع است .دانش در مورد حقایق یک موضوع برای تصمیمگیری
در مورد آن ضروری است .برای مطالعه یک موضوع باید از مجموعهای از اصول مربوط به موضوع
شروع شود .این اصول به یک سیستم باورها ،استانداردها یا فرآیندهای رفتاری توضیحی اشاره دارند
که پیشبینی کنندههای رفتاری برای انگیزه ،احساسات و تالش هستند؛  )8سطح رویهای که
مهارتها و فرا مهارتهای شناختی را مدنظر دارد که در حین یادگیری دانسته میشوند .سبک
یادگیری عمیق در اینجا بسیار مهماند (کاماررو 8و همکاران .)8000 ،این مهارتها ضروری هستند،
زیرا آنها فرآیند یادگیری را افزایش میدهند و ساختن دانش الزم را مهیا میکنند .فرد باید دارای
مهارتهای یادگیری و مطالعه؛ مهارتهای فراشناختی برای مطالعه؛ راهبردهای مقابلهای ،تابآوری
و راهبردهای خودتنظیم باشد و  )7سطح نگرشی (دانستن چگونه دانستن) که به نگرشها ،ارزشها
و عادات اشاره دارد .نگرش نسبت به یادگیری و مطالعه به مجموعهای از افکار ،احساسات و اعمال
مربوط میشود که باعث میشود که تالش و استقامت برای دستیابی به دستاوردهای خاص حفظ
شود (دی ال فونته.)8032 ،
مطالعات بسیاری توجه به عوامل استرس در زمینه تحصیلی و تأثیر آنها بر سالمت روان را
موردتوجه قرار دادهاند (پرفکت 7و همکاران .)8032 ،استرس تحصیلی به عوامل استرسزا و
واکنشهایی که در زمینه تحصیل رخ میدهد اشاره میکند (مارتین .)8009 ،برخی از محققان
نتایجی بهدست آوردهاند که نشان میدهد دانشجویان در هنگام تحصیل در دانشگاه ،استرس را
تجربه میکنند (گارسیا –روس 4و همکاران .)8038 ،تعیین ارتباط بین متغیرهای روانشناختی،
آموزشی و عملکرد تحصیلی در زمینه دانشگاه میتواند ،نقش آنها برای درک واکنش به استرس
تحصیلی را تعیین نماید .تحقیقات نشان داده است تالشهای پژوهشی جهت شناسایی متغیرهای
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی بر دو حوزه گسترده شناختی و عاطفی متمرکز بوده است (سماوی و
نجارپوریان.)3789 ،
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دی ال فونته ( )8039به ارتباط متغیرهای تابآوری ،سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابلهای
اشاره میکند که در نهایت میتوانند عملکرد تحصیلی دانشجویان را نیز پیشبینی نمایند .در این
راستا فرآیند یاددهی یادگیری به یک محصول خاص هدایت میشود که برای دستیابی به این
محصول الزم است که از برخی اهداف شروع شود که اساساً فراگیران یاد میگیرند .این محصول
همان چیزی است که عملکرد تحصیلی نامیده میشود .عملکرد تحصیلی یک عامل کلیدی در
آموزش عالی است ،زیرا یکی از قویترین متغیرها در فرایند یادگیری آموزشی است .تحقیقات زیادی
در زمینه عملکرد تحصیلی در سطح جهانی صورت گرفته است.
دی ال فونته ( )8009عملکرد تحصیلی را بهعنوان ترکیبی از نتایج یادگیری در سه حوزه تعریف
میکند :مفهومی ،رویهای و نگرشی؛ بنابراین ما یک عملکرد کلی داریم که میتواند به سه
زیرمجموعه تقسیم شود :مفهومی (نمرات براساس امتحانات) ،رویهای (حضور در کالس و کار
آزمایشگاهی) و نگرش (مشارکت در کالس و تالشهای داوطلبانه).
دی ال فونته ( )8039تابآوری را بهعنوان متغیر متا انگیزشی معرفی میکند که با سبکهای
یادگیری و راهبردهای مقابلهای ارتباط دارد و میتواند پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیشبینی
نماید .تابآوری یک ویژگی شخصی است که موردتوجه بسیاری از تحقیقات اخیر بوده است (آرتاچ-
گارد و همکاران8039 ،؛ ادواردز ،کاتلینگ و پاری .)8032 ،3برمجو )8033( 8تابآوری را بهعنوان
ظرفیت ،نتیجه تعامل متغیرهای مختلف شخصی با عوامل محیطی به شمار میآورد که به افراد
اجازه میدهد در محیط به مقابله با شرایط ناسازگار ،خطر یا آسیبزا بپردازد و فرد را به وضعیت
عادی و سازگار با شرایط محیط میکند .در زمینه تحصیلی ،تابآوری بهعنوان یک متغیر انگیزشی-
عاطفی نقش مهمی ایفا میکند و مکانیسمی مناسب برای مقابله با مشکالت استرس و اضطراب در
محیط دانشگاه است (آلن 7و همکاران8034 ،؛ گونزالز تورس و آرتچارد .)8034 ،4فرد باید بتواند
توانایی خود را بهتر درک کند و بهطور مؤثر به شرایط پاسخ دهد و انگیزه خود را تنظیم کند؛
درنتیجه بهعنوان یک متغیر متا انگیزشی در نظر گرفتهشده است (دی ال فونته.)8032 ،2
فرایند یادگیری نیازمند مقدار زیادی انگیزش است تا فرد بتواند توانایی برای پاسخ دادن بدون
درنگ به حالت تشدید یا ناراحتی احساسی ،مانند بینظمی ،بیتفاوتی ،افسردگی و یا ناراحتی را
داشته باشد (آلوارز-رامیرز و کاسرس .)8030 ،2افراد تابآور ،در مواجهه با شرایط زندگی ،پویا و
انعطافپذیر هستند (پائولو 9و دیگران .)8032 ،افراد تابآور دارای سطح سالمتی ذهنی باالتر،
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مهارتهای خودتنظیمی وسیعتر ،اعتمادبهنفس و حمایت اجتماعی بیشترند و کمتر درگیر رفتارهای
پرخطر میشوند (کومو 3و همکاران.)8009 ،
پژوهشهای بالدوین 8و همکاران ( )8033نشان داد که تابآوری برافزایش هیجانهای مثبت،
شادکامی و کاهش هیجانهای منفی تأثیر دارد .همچنین تابآوری بهواسطه کاهش هیجانهای
منفی و افزایش سالمت روانی ،رضایت بیشتری از زندگی را در پی دارد .تابآوری پایین ،موجب ضرر
به عملکردهای روانی افراد میشود و عالئمی چون :عصبانیت و افسردگی ،احساس دلهره ،بیقراری،
غم و اندوه و درماندگی را در پی خواهد داشت (گیلمور .)8034 ،7در روانشناسی مثبتگرا ،تابآوری
از اهمیت ویژهای برخـوردار اسـت .چـون ویژگیهایی مانند کنترل درونی ،رفتار اجتماع گرایانـه،
تصـویر مثبـت از خـود ،خوشبینی و توانـایی سازماندهی و مسئولیتپذیری ،همراه با ظرفیت
تابآوری است (مک آلیستر و مککینـون.)8008 ،4
عالوهبر تابآوری سبکهای یادگیری نیز بهعنوان یک متغیر فراشناختی میتواند در پیشرفت
تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشد و با راهبردهای مقابله نیز دارای ارتباط است (دی ال فونته،
 )8039و پژوهش در زمینه سبکهای یادگیری در دو دهه اخیر در حال گسترش است (مصرآبادی
و عرفانی آداب .)3787 ،فراشناخت دارای مشخصاتی است ،دانش درباره دانش و کنترل فرآیندهای
شناختی از ویژگیهای آن است .این همچنین شامل دانش درباره ویژگیهای شخصی مانند
مهارتها ،تواناییها و تجربیات و همچنین دانش درباره راهبردهایی است که میتواند برای رسیدگی
به این کار استفاده شود .این راهبردها فراگیران را قادر میسازد تا فعالیت شناختی را هدایت و
نظارت کنند و نتایج را براساس اهداف تعیینشده ارزیابی کنند (پینتریچ.)8008 ،2
دی ال فونته ( )8039سبکهای یادگیری را بهعنوان یک متغیر فرا شناختی در نظر میگیرد.
رویکردهـای یـادگیری بر چگونگی تجربه و تعریف موقعیت یادگیری خود ،استفاده از راهبردهای
متفاوت برای یادگیری و انگیزهی زیربنـایی یادگیرنده از یادگیری اشـاره دارد (کـانو.)8002 ،2
سبکهای یادگیری فعالیتهای ذهنیای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به کار میبرند تا
بتوانند بهطور مؤثرتری در دریافت ،سازماندهی یا بهخاطر آوردن اطالعات از آنها استفاده کنند
(دیهم و الپتون .)8038 ،9این مفهوم اولین بار توسط مارتون و سالجو 9در سال  3892شناسایی شد.
آنها دو سبک یادگیری را معرفی کردند :سبک عمیق و سبک سطحی.
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یادگیرنده با رویکرد سطحی( ،بهمنظور بـرآوردن نیازهـای درسی ،با کمتـرین تـالش و درگیـری
و اجتنـاب از شکسـت) تمایل بـه انگیزشهای بیرونـی دارد؛ با اسـتفاده از راهبردهـای تکراری
(متمرکز شدن بر روی اطالعات خـاص ،حفـظ کـردن مطالب و بازتولید دقیق آنها) .در رویکـرد
عمیـق یادگیرنـده بـه شکل درونی برانگیخته میشود و برای فهـم مقاصـد نویسـنده ،استفاده از
راهبردهای معنادار ،جستوجو بـرای یـافتن معنـا ،ارتباط دادن دانش رسمی به تجارب شخصـی
تـالش میکند (کانو .)8002 ،بعدها سبک استراتژیک یا پیشرفتگرا نیز توسط انتویستل و رامسن
( )3897و بیگز ( )3899معرفی شد .این سبک با تمایل برای کسب باالترین نمرات از طریق
سازماندهی زمان و مکان یادگیری مشخص میشود (گورلن 3و همکاران.)8037 ،
بیگز )3899( 8سبکهای یادگیری را بهعنوان فرآیندهای یادگیری تعریف میکند که از درک
فراگیران از وظایف تحصیلی تحت تأثیر ویژگیهای شخصی آنها ظاهر میشود .انگیزه عمیق ،انگیزه
سطحی ،راهبردهای عمیق و راهبردهای سطحی اجزا تشکیل سبکهای یادگیری هستند که دو بعد
سبک عمیق و سطحی را به وجود میآورند (بیگز .)8003 ،مدل سبک یادگیری بیگز اساساً بهمنظور
تبیین چگونگی مطالعه و یادگیری یادگیرندگان طراحیشده است (بیگز )3899 ،در مدل بیگز سبک
دانشجویان به یادگیری تابعی از انگیزه و استراتژی است (بیگز .)3899 ،در مدل بیگز به سه مرحله
برای یادگیری دانشجویان توجه شده است:
مرحله پیشزمینه :به عواملی اشاره میکند که قبل از یادگیری حضور دارند .برخی از این عوامل با
ویژگیهای یادگیرندگان و برخی دیگر با شرایط محیطی و آموزشی مرتبط هستند که محتوای
آموزشی ،ترجیحات یادگیری دانشجویان ،دانش قبلی و تواناییهای شناختی آنان از این جملهاند .در
واقع ،اینها مواردی هستند که یادگیرندگان با خود وارد محیط یادگیری میکنند.
مرحله دوم فرایند است و به عواملی اشاره دارد که در حین یادگیری دانشجویان جریان دارد .در این
مرحله نحوه برخورد دانشجویان با محتوای آموزشی تعیین میشود .مرحله فرایند به مضمون
یادگیری و چگونگی انجام شدن آن مربوط میشود .در این مرحله یادگیرندگان به یادگیری محتوای
یادگیری میپردازند.
مرحله سوم پیامد یادگیری را شامل میشود .در این نظریه ،ترکیبی از مراحل قبل نتایج خاصی را به
دنبال دارد؛ یعنی هرگونه منشی برای یادگیری پیامدهای خاصی را به دنبال خواهد داشت .توالی
این مراحل بهگونهای است که پیشزمینهها فرایند را تحت تأثیر قرار میدهد و درنهایت ،پیامدها
شکل میگیرند ،آنچه در این مدل حائز اهمیت است .سه سبک یادگیری از هم تفکیک دادهشدهاند:
سبک سطحی ،عمقی و نتیجه گرا .هر یک از این سبکها از دو عنصر انگیزه و راهبرد
تشکیلشدهاند .انگیزه به چرایی تصمیم به یادگیری و راهبرد به چگونگی پیشبرد یادگیری مربوط
میشود.
1. Gürlen
2. Biggs
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از دیگر متغیرهای اثرگذار در عملکرد تحصیلی دانشجویان راهبردهای مقابلهای (بهعنوان
متغیرهای متا عاطفی) هست (دی ال فونته .)8039 ،راهبردهای مقابلهای در کل متغیرهای رویهای
هستند که بهعنوان متغیر متا عاطفی عمل میکنند ،زیرا بهعنوان مهارتهای مدیریت رفتاری
عاطفی برای مقابله با استرسهایی ناشی از مطالعه و یادگیری در شرایط دانشگاه هستند (دی ال
فونته.)8039 ،
مقابله به معنای تالش رفتاری و شناختی در مواجهه با رویدادهای استرسآور است (الزاروس،3
 .)8002همچنین ،مقابله به فرآیندهای ارزیابی (هیجانمدار) و یا اعمالی که باهدف تغییر مطالبات
بیرونی بهوسیله رفتار (مسألهمدار) انجام میگیرد ،اشاره دارد (متیوس 8و همکاران.)8007 ،
فولکلمان و مسلسیت )8004( 7مقابله را بهعنوان فرایندهای شناختی و رفتاری در حال تغییر تعریف
کردهاند که برای رسیدگی به خواستههای خارجی و یا داخلی خاص به کار میروند .این پاسخها به
ما اجازه میدهد تا با برخی از ویژگیهای نامطلوب استرس برخورد مناسب داشته باشیم و به
مدیریت عوامل استرسزا کمک میکند .راهبردهای مقابلهای اندیشهها و رفتارهای خاصی هستند
که در پاسخ به موقعیتهای استرسزا ممکن میکنند (پیومنتسی.)8038 ،4
توافق بر روی سه نوع استراتژی مقابلهای وجود (هانگ -3 :)8033 ،2راهبردهای مقابله
مسألهمحور؛  -8راهبردهای مقابله هیجان محور و  -7راهبردهای مقابله اجتنابی .راهبردهای در
جهت حل مسأله ،هدفش حل مسأله است .برنامهریزی ،مقابله ابزاری ،جستجو برای پشتیبانی و
اطالعات در این نوع وجود دارد و معموالً به کاهش اختالالت عاطفی کمک میکند .استراتژی
هیجان محور ،شامل رها کردن ،تخلیه عاطفی ،صحبت کردن در مورد احساسات است .راهبردهای
مقابله اجتناب ،راهبردهای هستند که بهدنبال معنای آنچه اتفاق افتاده و بازخورد مثبتی از خود،
جهان و زمینههای اجتماعی ،جستجو برای حمایت اجتماعی عاطفی هستند.
تحقیقات مختلفی نیز به بررسی رابطه بین تابآوری ،سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابلهای
و عملکرد تحصیلی پرداختهاند .ازجمله تمنایی فر و شاهمیرزایی ( )8038در پژوهشی نشان دادهاند
تابآوری تحصیلی همبستگی مثبت و معنیداری با سبک مقابلهای حل مسأله محور و همبستگی
منفی با سبک مقابلهای هیجان محور و اجتنابی دارد .همچنین سبک مقابلهایی مساله محور و
هیجان محور %83 ،از واریانس تابآوری را پیشبینی میکنند.
رودریگز-فرناندز ،روموس-دیاز و اکسپ-سایز ( )8039در پژوهشی نشان دادهاند تابآوری و
بهزیستی روانشناختی بهعنوان متغیرهای تعیینکننده روانشناختی در پیشبینی عملکرد تحصیلی
هستند و نیاز به تقویت تابآوری و بهزیستی روانشناختی برای بهبود پیشرفت تحصیلی وجود دارد.
1. Lazarus
2. Matthews, Deary & Whiteman
3. Folkman & Moscowitz
4. Piemontesi
5. Hung
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دی ال فونته ( )8039در پژوهشی نشان داده است که تابآوری ،سبکهای یادگیری و
راهبردهای مقابلهای با هم دارای رابطه هستند و میتوانند پیشرفت تحصیلی را پیشبینی نمایند.
مین ،لی و چایی )8034( 3گزارش کردند که تابآوری تعدیلکننده رابطهی بین افسردگی،
اضطراب و خودکشی است و همچنین بین تابآوری ،اضطراب و افسردگی رابطهی مثبت و معناداری
وجود دارد.
سلیمانی ،بابایی و عطادخت ( )3782در پژوهشی نشان دادند بین تابآوری و پروفایل آشفتگی
روانشناختی همبستگی منفی؛ بین پروفایل آشفتگی روانشناختی و سبک مقابلهای هیجان مدار و
اجتنابی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و متغیّرهای سبکهای مقابلهای (هیجانمدار) ،تابآوری
و جنسیت بهخوبی توانستند پروفایل آشفتگی روانشناختی را پیشبینی کنند .همچنین نتایج نشان
داد که میزان مؤلفههای پروفایل آشفتگی روانشناختی (افسردگی ،اضطراب و استرس) در
دانشجویان دختر و پسر بهطور آماری متفاوت است؛ بنابراین با بهبود سبکهای مقابلهای و افزایش
سطح تابآوری دانشجویان ،میزان افسردگی ،اضطراب و استرس کاهش مییابد.
موالیی یساولی و موالیی یساولی ( )3784در پژوهشی نشان داد ،سبک فرزندپروری (آزادگذار) و
سبکهای مقابلهای هیجان مدار و اجتنابی با تابآوری رابطه منفی معنادار داشتند .همچنین ،سبک
فرزند پروری مقتدرانه و سبک مقابلهای مسأله مدار با تابآوری رابطه مثبت و معنادار داشت.
همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد سبک مقابلهای مسأله مدار و اجتنابی و سبک فرزند
پروری آزاد گذار پیشبینی کننده مناسبی برای متغیر تابآوری بودهاند .با توجه به یافتهها میتوان
نتیجه گرفت که بهمنظور افزایش میزان تابآوری و سازگاری بیشتر دانشآموزان در زمان بروز تنش
و فشارهای روانی باید به فراهم نمودن زمینههای تقویت سبکهای فرزندپروری مقتدرانه و سبک
مقابلهای مسأله مدار اقدام نمود.
روزگار ( )3783در پژوهشی نشان داد که بین تابآوری و سبکهای مقابله با استرس رابطه
معنادار وجود دارد و بین تابآوری و رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین
تابآوری و رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد و بین سبکهای مقابله با استرس (مسألهمدار،
اجتنابمدار و هیجانمدار) و رضایت از زندگی رابطه معنیدار وجود دارد.
در نهایت خباز ،بهجتی و ناصری ( )3780در پژوهشی نشان دادند بین حمایت اجتماعی و
سبکهای مقابله با تابآوری در نوجوانان همبستگی مثبت و معنادار است .همچنین حمایت
اجتماعی و سبک مقابله مسألهمحور قادر بهپیش بینی تابآوری است .با توجه به آنچه بیان شد
بررسی ارتباط بین متغیرهای روانشناختی و آموزشی در دانشگاه کمک میکند تا نقش هر یک
برای واکنش به استرس تحصیلی تعیین شود؛ بنابراین هدف پژوهش این است که آیا بین تابآوری،
راهبردهای مقابلهای با سبکهای یادگیری و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟
1. Min, Lee & Chae

838

رابطه بین تابآوری ،راهبردهای مقابلهای با سبکهای یادگیری ...

یدالهیفر و میرزایی

 .2روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی  89-89تشکیل میدهند که در مجموع
 8799نفر بودند .از این تعداد  3333نفر دانشجوی پسر و  3829نفر دانشجوی دختر بودند .به روش
نمونهگیری طبقهای نسبتی ،با استفاده از جدول مورگان  773نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد که از
این تعداد  322نفر پسر ( )42.98 %و  392نفر دختر ( )27.39 %بودند .ورود افراد به پژوهش
براساس رضایت و عالقه آنها به همکاری با پژوهشگر بوده است و اجباری در همکاری و ادامه آن
وجود نداشته است.
ابزار جمعآوری اطالعات شامل موارد زیر بود:
 -1پرسشنامه تابآوری کانر-دیویسون :)2002( 1این پرسشنامه شامل  82گویه و  2عامل
است-3 :شایستگی  /استحکام شخصی-8،اعتماد به غرایز /تحمل عواطف منفی -7،پذیرش مثبت
تغییرات /روابط ایمن-4 ،کنترل و  -2معنویت .پرسشنامه در مقیاس پنجدرجهای لیکرت بین صفر
(کامالً نادرست) و چهار (همیشه درست) است .حداقل نمره در این مقیاس ،صفر و حداکثر 300
است .کیهانی و همکاران ( )3787به کمک روایی همزمان و روایی سازه به روش تحلیل عامل
تأییدی ،میزان روایی این مقیاس را در حد مطلوب گزارش کردند .همچنین آنان پایایی را به دو
روش آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی اسپیرمن -براون 0/228 ،و  0/222محاسبه کردهاند .در
پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 92 ،صدم بهدست آمده است.
 -2پرسشنامه سبکهای یادگیری :فرآیند مطالعه دوعاملی تجدیدنظر شده بیگز و همکاران
( :)8003این مقیاس برای شناسایی سبکهای یادگیری ارائه شده است .این ابزار با استفاده از 80
سؤال با مقیاس لیکرت پنجدرجهای (هرگز نمره  3تا همیشه نمره  )2سبکهای عمیق و سطحی را
ارزیابی میکند .سبکهای یادگیری از چهار خرده مقیاس ،انگیزه عمیق ،راهبرد عمیق ،راهبرد
سطحی و انگیزه سطحی تشکیلشده است .پایایی و روایی این پرسشنامه در مطالعه تنها ()3798
مورد تأیید قرارگرفته بود و پایایی خرده آزمون سبک سطحی  0/22و سبک عمیق  0/28بوده است
(تنها .)3798 ،در پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس 98 ،صدم بهدستآمده
است.
 -2پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پـارکر ( :)1990اندلر و پـارکر ( )3880ایـن
پرسشنامه را باهدف ارزیـابی انـواع سبکهای مقابلهای افـراد در موقعیتهای استرسزا به سه
صورت سبکهای مقابلهای مسألهمـدار ،هیجـانمـدار و اجتنـابی طراحـی کردند .این مقیاس شامل
 49گویه است که هر  32گویه به یکی از ابعاد مقابله مربوط اسـت و پاسـخ بـه هر سؤال براساس
یک مقیاس  2درجهای لیکرت از هرگز ( )3تا خیلی زیاد ( )2مشخص میشود .در ایـران بهرامـی
1. Connor-Davison resilience scale
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( )3792پایایی پرسشنامه را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای سبکهای مقابلهای مسألهمدار،
هیجانمدار ،اجتنابی بهترتیب برای نمونه پسـران  0/98 ،0/88و  0/92و برای نمونه دختران ،0/80
 0/98و  0/92بهدست آورد ه است .در پژوهش حاضر نیز میزان ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس،
 98صدم بهدست آمده است.
 -4پرسشنامه عملکرد تحصیلی :دی ال فونته ( )8009عملکرد تحصیلی را بهعنوان ترکیبی از
نتایج یادگیری در سه حوزه تعریف میکند :مفهومی ،رویهای و نگرشی؛ بنابراین یک عملکرد به سه
زیرمجموعه تقسیم میشود :مفهومی (نمرات براساس امتحانات) ،رویهای (حضور در کالس) و نگرش
(مشارکت در کالس و تالشهای داوطلبانه) .پرسشنامه عملکرد تحصیلی در این پژوهش محقق
ساخته هست که براساس سه بعد مذکور طراحیشده است .سطح اول براساس معدل ،سطح دوم
براساس میزان حضور در کالس و سطح سوم براساس فعلیت دانشجو در کالس سنجیده میشود.
سطح دوم  4سؤال و سطح سوم  4سؤال دارد که براساس طیف لیکرت  2تایی (خیلی تا خیلی کم)
طراحیشده است .در پژوهش حاضر روایی محتوایی با نظر متخصصان تأیید و میزان ضریب آلفای
کرونباخ این مقیاس 97 ،صدم بهدست آمده است.
 .2یافتههای پژوهش
در این بخش میانگین نمره کل افراد نمونه و انحراف معیار مؤلفهها آورده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار مؤلفهها
مؤلفه و زیرمؤلفهها

میانگین

انحراف استاندارد

نمره کل تابآوری
شایستگی  /استحکام شخصی
اعتماد به غرایز  /تحمل عواطف منفی
پذیرش مثبت تغییرات /روابط ایمن
زیرمؤلفههای تابآوری
کنترل
معنویت
نمره کل راهبردهای مقابلهای
مسأله مـدار
زیرمؤلفههای راهبردهای
هیجـان مـدار
مقابلهای
اجتنـابی
زیرمؤلفههای سبکهای
سبک یادگیری عمیق
یادگیری
سبک یادگیری سطحی
مفهومی
زیرمؤلفههای عملکرد
رویهای
تحصیلی
نگرش

99.2
32.42
32.99
32.42
32.90
32.02
399.49
28.88
29.98
28.22

9.92
8.83
8.30
8.08
8.89
8.70
88.47
33.99
38.90
8.89

78.98

2.87

79
34.47
32.20
32.88

2.37
8.27
3.29
3.82
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همانطور که در جدول ( )3مشاهده میشود ،میانگین نمره کل افراد نمونه و انحراف معیار
مؤلفهها و زیر مؤلفهها آورده شده است.
برای بررسی پیششرط های انجام آزمون رگرسیون با استفاده از هیستوگرام یا نمودار P-P
باقیمانده بررسی فرض نرمال بودن عبارت خطا مورداستفاده قرار گرفت که توزیع خطاها نرمال بود.
برای تشخیص همخطی نیز از ضریب تحمل یا تولرانس استفاده شد .نتایج نشان داد مقدار تولرانس
متغیرهای پیشبین کمتر از  0/3نیست؛ بنابراین از مفروضه چند هم خطی تخطی نشده است.
به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده شد که نتایج نشان داد
آماره دوربین واتسون برابر با  8/82است که نشان از استقالل باقیماندهها است؛ بنابراین فرض عدم
وجود همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود .با توجه به رعایت پیشفرضهای آزمون پارامتریک
برای تجزیهوتحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفادهشده
است.
فرضیه  :1بین ابعاد تابآوری و سبکهای یادگیری رابطه وجود دارد.
جدول  :2همبستگی سبکهای یادگیری با تابآوری
سبکهای یادگیری
متغیر

سبک عمیق

سبک سطحی

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

مؤلفه

تابآوری

0.282

0.003

-0.898

0.003

زیرمؤلفهها

شایستگی
اعتماد به غرایز
پذیرش مثبت تغییرات
کنترل
معنویت

0.488
0.487
0.207
0.270
0.232

0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

-0.837
-0.827
-0.732
-0.333
-0.898

0.003
0.003
0.003
0.003
0.003

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین تابآوری با سبک عمیق  0/282و همبستگی
بین تابآوری با سبک سطحی  -0/898هست که در همه مؤلفهها در سطح  0/03معنی در هستند.
همچنین بین همه زیر مؤلفههای تابآوری و سبکهای یادگیری نیز رابطه وجود دارد که در همه
مؤلفهها در سطح  0/03معنیدار هستند که در جدول مشخصشده است.
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فرضیه  :2بین ابعاد تابآوری و راهبردهای مقابله وجود رابطه دارد.
جدول  :2همبستگی سبکهای مقابلهای با تابآوری
سبکهای مقابلهای
متغیر
مؤلفه

زیر
مؤلفه ها

مسأله مـدار

اجتنـابی

هیجـان مـدار

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

تابآوری

0.280

0.003

0.482

0.003

-0.434

0.003

شایستگی
اعتماد به
غرایز

0.442

0.003

-0.402

0.003

-0.722

0.003

-0.797

0.003

0.884

0.003

-0.388

0.003

0.289

0.003

-0.788

0.003

-0.434

0.003

0.493

0.003

-0.797

0.003

-0.779

0.003

0.243

0.003

0.729

0.003

-0.720

0.003

پذیرشمثبت-
تغییرات

کنترل
معنویت

**معنیدار در سطح * ،0/03معنیدار در سطح 0/02

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین تابآوری با سبک مسألهمدار  0/280و
همبستگی بین تابآوری با سبک هیجان مدار  0/482و همبستگی بین تابآوری با سبک اجتنابی
 -0/434هست که در همه مؤلفهها در سطح  0/03معنیدار هستند .همچنین بین همه زیر
مؤلفههای تابآوری و سبکهای مقابلهای نیز رابطه وجود دارد که در همه مؤلفهها در سطح 0/03
معنی در هستند که در جدول مشخصشده است.
فرضیه  :2بین سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابله رابطه وجود دارد.
جدول  :4همبستگی سبکهای یادگیری با سبکهای مقابلهای
سبکهای یادگیری
متغیر

زیر
مؤلفهها

سبک عمیق

سبک سطحی

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

مسأله مـدار
هیجـان مـدار

0.728
-0.842

0.003
0.003

-0.347
0.043

0.003
0.003

اجتنـابی

-0.298

0.003

-0.384

0.003

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین سبک عمیق با سبک مسألهمدار  0/728و
همبستگی بین سبک عمیق با سبک هیجانمدار  -0/842و همبستگی بین سبک عمیق با سبک
اجتنابی -0/298؛ همبستگی بین سبک سطحی با سبک مسألهمدار  -0/347و همبستگی بین
سبک سطحی با سبک اجتنابی  -0/384هست که در همه مؤلفهها در سطح  0/03معنیدار هستند.
همبستگی بین سبک سطحی با سبک هیجان مدار  0/043است که دارای همبستگی پایینی است.
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فرضیه  :4بین ابعاد تابآوری ،سبکهای یادگیری ،راهبردهای مقابله و عملکرد تحصیلی
رابطه وجود دارد.
جدول ( :)5همبستگی تابآوری و سبکهای مقابلهای و سبکهای یادگیری با عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی
متغیر
مؤلفه

مؤلفه
تابآوری

سبکهای
مقابلهای

سبکهای
یادگیری

مفهومی

نگرش

رویهای

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

همبستگی

معنیداری

تابآوری

0.209

0.003

.0.298

0.003

0.289

0.003

شایستگی

0.484

0.003

0.729

0.003

0.792

0.003

اعتماد به
غرایز

0.208

0.003

0.400

0.003

0.288

0.003

پذیرش
مثبت
تغییرات

0.409

0.003

0.229

0.003

0.727

0.003

کنترل

0.277

0.003

.0.489

0.003

0.272

0.003

معنویت

0.229

0.003

0.230

0.003

0.292

0.003

مسأله
مـدار

0.477

0.003

0.789

0.003

0.897

0.003

هیجـان
مـدار

0.709

0.003

0.839

0.003

0.842

0.003

اجتنـابی

0.823

0.003

0.387

0.003

0.833

0.003

سبک
عمیق

0.482

0.003

0.788

0.003

0.892

0.003

سبک
سطحی

-0.340

0.003

-0.389

0.003

-0.337

0.003

نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین تابآوری با بعد مفهومی  0/209و همبستگی
بین تابآوری با بعد رویهایی  0/298و همبستگی بین تابآوری با بعد نگرش  0/289هست که در
همه مؤلفهها در سطح  0/03معنیدار هستند (زیر مؤلفهها نیز در جدول آمده است).
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین بعد مفهومی با سبک مسألهمدار  0/280و
همبستگی بین بعد مفهومی با سبک هیجانمدار 0/709؛ همبستگی بین بعد مفهومی با سبک
اجتنابی  0/823هست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین بعد رویهای با سبک
مسأله مدار  0/789و همبستگی بین بعد رویهای با سبک هیجان مدار 0/839؛ همبستگی بین بعد
رویهایی با سبک اجتنابی  0/387هست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین بعد
نگرش با سبک مسأله مدار  0/897و همبستگی بین بعد نگرش با سبک هیجانمدار 0/842؛
همبستگی بین بعد نگرش با سبک اجتنابی  0/833هست.
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نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین بعد مفهومی با سبک عمیق  0/482و
همبستگی بین بعد مفهومی با سبک سطحی  -0/340هست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که
همبستگی بین بعد رویهایی با سبک عمیق  0/788و همبستگی بین بعد رویهایی با سبک سطحی
 -0/389هست .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که همبستگی بین بعد نگرش با سبک عمیق
 0/892و همبستگی بین بعد نگرش با سبک سطحی - 0/337هست .همه مؤلفهها در سطح 0/03
معنیدار هستند.
فرضیه  :5تابآوری ،ابعاد سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابله میتوانند عملکرد تحصیلی را
پیشبینی کنند.

برای بررسی این موضوع که تا چه اندازه تابآوری و سبکهای مقابلهای و سبکهای یادگیری
میتواند عملکرد تحصیلی را پیشبینی کند از رگرسیون خطی استفاده شد.
جدول  :6نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی مفهومی
متغیرها
سبک عمیق

Beta
.0.328

t
8.42

P
0.032

سبک سطحی

0.032

0.70

0.923

مسأله مـدار

0.320

8.09

0.078

هیجـان مـدار

0.074

0.287

0.282

اجتنـابی

-0.377

-8.08

0.044

تابآوری

0.429

2.99

0.003

R2

0.78

F

73.98

df

2

P

0.003

با توجه به تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان ،سبک عمیق؛ مسألهمـدار؛ راهبرد مقابله
اجتنـابی و تابآوری پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی میباشند که
قادر بهپیشبینی  78درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی است.
جدول  :7نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی رویهای
متغیرها
سبک عمیق

Beta
.0.347

t
8.33

P
0.072

سبک سطحی

.0.089

0.222

0.298

مسأله مـدار

0.833

8.92

0.002

هیجـان مـدار

-0.099

-3.73

0.398

اجتنـابی

0.329

-8.74

0.080

تابآوری

0.497

2.99

0.003

R2

0.729

F

89.29

df

2

P

0.003
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با توجه به تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان ،سبک عمیق؛ مسألهمـدار؛ راهبرد مقابله
اجتنـابی و تابآوری پیشبینیکننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد رویهای میباشند که قادر
به پیشبینی  72درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی در بعد رویهای است.
جدول  :8نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان جهت پیشبینی عملکرد تحصیلی در بعد نگرش
متغیرها

t
-8.39

P
0.073

سبک عمیق

Beta
-0.342

0.332
0.030

سبک سطحی

0.099

-3.29

مسأله مـدار

-0.380

-8.20

هیجـان مـدار

0.024

0.98

0.409

اجتنـابی

0.093

3.02

0.899

تابآوری

0.922

33.04

0.003

R2

0.797

F

70.23

df

2

P

0.003

با توجه به تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان ،سبک عمیق؛ مسألهمـدار و تابآوری
پیشبینی کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد ریهایی میباشند که قادر به پیشبینی 79
درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی در بعد رویهای هستند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بین تابآوری ،سبکهای یادگیری ،راهبردهای مقابلهای و
عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد .سبک عمیق؛ راهبرد مقابله مسـألهمـدار؛ اجتنـابی و تابآوری
پیشبینیکننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی و ریه ایی میباشند و در نهایت سبک
عمیق؛ مسـألهمـدار و تابآوری پیشبینیکننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد رویهای
میباشند .نتایج این پژوهش با نتایج دی ال فونته ()8039؛ تمنایی فر و شاه میرزایی ()8038؛
موالیی یساولی و والیی یساولی ()3784؛ روزگار ( )3783و خباز ،بهجتی و ناصری ( )3780مبنی بر
همبستگی تابآوری تحصیلی با سبک مقابلهایی همخوانی دارد .همچنین نتایج این پژوهش با نتایج
رودریگز-فرناندز ،روموس-دیاز و اکسپ-سایز ( )8039مبنی بر اینکه تابآوری بهعنوان متغیر
تعیینکننده روانشناختی در پیشبینی عملکرد تحصیلی هستند ،همخوانی دارد .نتایج این پژوهش
با نتایج اسکوویل و همکاران ( )8008مبنی بر رابطه منفی تابآوری با سبک سطحی همخوانی دارد.
از سوی دیگر تحقیقات نیز پشتوانه قوی برای رابطه منفی سبک سطحی با پیشرفت تحصیلی را
نشان دادهاند (دیسس8009 ،؛ دی ال فونته )8034 ،و رابطه بین تابآوری و سبکهای یادگیری نیز
در تحقیقات تأیید شده است (دی ال فونته و همکاران .)8037 ،دی ال فونته نشان میدهد یک رابطه
منفی بین سبک سطحی و یادگیری خودتنظیم نیز وجود دارد (دی ال فونته و همکاران.)8039 ،
تحقیقات اخیر نشان میدهد که بین تابآوری و سالمت رابطه وجود داد و این امر میتواند زمینهای
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برای پیشرفت تحصیلی باشد (ویناکیا 8038 ،و ویالسانا و همکاران .)8032 ،در زمینه پیشیبینی
عملکرد تحصیلی ،نتایج این پژوهش با نتایج زاپاتا ( )8037مبنی بر پیشبینی عملکرد تحصیلی
توسط سبک عمیق و نتایج دی ال فونته ( )8039مبنی بر پیشبینی عملکرد تحصیلی براساس
تابآوری تحصیلی ،سبکهای یادگیری و راهبردهای مقابله همخوانی دارد.
اگر دانشجویان از تابآوری الزم جهت مقابله با استرسها برخوردار باشند بهخوبی میتوانند با
مشکالت و استرسها کنار بیایند و در نتیجه عملکرد بهتری در تحصیل خواهند داشت (سعادت،
اعتمادی و نیلفروشان .)3784 ،دانشجویانی که با مشکالت تحصیلی و عملکرد مواجهاند در شرایطی
تنشزا به سر میبرند .در این امر برخی دانش جویان در شرایط تنشزا عملکرد مناسبتتری دارند و
این امر میتواند ناشی از تابآوری تحصیلی باالی این افراد باشد و این امر توجه جدی به تابآوری
تحصیلی را نشان میدهد .همچنین نتایج نشان داد دانشجویانی که از سبک یادگیری عمیق استفاده
میکنند در عملکرد تحصیلی موفقترند و رابطه مثبتی با تابآوری تحصیلی را نیز نشان داده است؛
زیرا یادگیرنده با رویکرد عمقی در هنگام یادگیری برای خود سؤاالتی در مورد مطالب یادگیری
مطرح میکند ،همیشه برای فهمیدن موضوعات جالبی که در کالسهای مختلف موردبحث قرار
میگیرد ،با صرف اوقات فراغت در جهت هر چه بهتر فهمیدن آنها تالش مینماید ،در اکثر
کالسها با سؤاالتی در ذهن وارد کالس میشود که میخواهد پاسخ داده شوند و جهت هر چه بهتر
فهمیدن مطالب ،اکثر مطالب پیشنهاد شده برای خواندن که مرتبط با سخنرانیهای استاد در کالس
درس هستند را مرور میکند؛ بنابراین ،به پیشرفت تحصیلی بهتری دست مییابند؛ اما در خصوص
رابطه رویکرد سطحی با پیشرفت تحصیلی که رابطهای معکوس و منفی است ،به نظر میرسد حجم
کاری بیشازحد برنامههای درسی ،باعث میگردد که دانشجویان به رویکرد سطحی تمایل پیدا
نموده تا بتوانند ارزیابیهای انجام شده را پشت سر گذارند (ویکراماسینگا و ساماراسکا )8033 ،و با
مرور طوطیوار ،باز تولید دانش و ترس از شکست در امتحانات ،مطالب را مطالعه مینمایند واین امر
موفقیت و عملکرد را پایین می اورد .در نتیجه با برنامهریزی آموزشی درست میتوان زمینه سبک
یادگیری عمیق را فراهم آورد .آنچه از نتایج مشخص است در بین مؤلفههای ذکر شده سبک عمیق،
مسـألهمـداری و تابآوری در سه بعد عملکرد تحصیلی دارای نقش بسزایی میباشند و توجه جدی
به آنها در سیستم آموزشی باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد .اگر بتوان دانشجویان را بهسمت
سبکهای یادگیری عمیق و مساله مدار سوق داد و تابآوری تحصیلی را در آنها تقویت کرد می-
توان عملکرد تحصیلی بهتری را برای آنها انتظار داشت ،در نتیجه میتوان در مطالعات دیگر به
دالیلی که باعث میشود دانشجویان به سمت سبک یادگیری عمیق ،سبک مقابلهایی مساله مدار و
تابآوری کشیده شوند را موردبررسی قرار داد تا بتوان با برنامهریزی درست در جهت ارتقا عملکرد
تحصیلی ،نتایج بهتری را بهدست آورد .دانشجویان مقلدهای صرف در یادگیری نیستند ،بلکه آنها را
باید با یادگیریهای عمیق و مسألهمدار ربهرو کرد .هر چه افراد در یادگیری سطحیتر عمل کنند،
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اقدام آنها در موقعیتهای مختلف نیز نتیجهای جز عملی سطحی در پی نخواهد داشت .آنچه از
نتایج تحقیق مشخص است این است که زمانی میتوان عملکرد تحصیلی بهتری را انتظار داشت که
دانشجویان بتوانند مساله آفرین باشند و بتوانند راههای مقابله با موقعیتهای پیچیده را تمرین
نمایند؛ سیستم آموزش عالی باید بتواند شایستگیهای قرن  83را در دانشجویان پرورش دهد؛ الزمه
این شایستگیها آموزش پیچیدگی و قابلیت تغییر در لحظه است و این امر میتواند در گرو
سبکهای یادگیری عمیق و مسألهمدار باشد .دانش جویان را باید با موقعیتهای مواجه کرد که نیاز
به استفاده از فکر و تأمل دارد و نباید آنها را کودکان اشتباه گفت که نیاز به کمک بیشتری دارند.
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