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   و تحصیلی آوریبین تاب تحصیلی در رابطه نقش میانجی خودکارآمدی

 پزشکی و پیراپزشکی هایرشته جویاندانش در تحصیلی درگیری
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آزاد اسالمی ،  واحد زنجان، دانش اه ت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی،عضو هیأ ی مسئول:نویسنده *

 زنجان، ایران.
 

  

 جهت قبول، قابل عملی و علمی توانایی با و کارآزموده دانشجویانی بایستی دانش اهی نظام کهاین به توجه با چكيده:

 از یکی عنوانبه دانشجویان تحصیلی درگیری به توجه بدهد، جامعه تحویل مراجعان، به کیفیت با خدمات ارائه

لذا این پژوهش با هدف  دارد. ایویژه اهمیت پزشکی علوم دانشجویان در تحصیلی عملکرد کننده بینیپیش هایسازه

 دانشجویان در تحصیلی درگیری و تحصیلی آوریتاببین  رابطه تعیین نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در

 آماری پژوهش، حاضر همبست ی است و جامعه پژوهش روش شهر زنجان انجام گرفت. پیراپزشکی پزشکی و هایرشته

 جدول اساس بود که بر 89-89 تحصیلی سال دوم سالنیم در زنجان یپزشک علوم دانش اه دانشجویان کلیه شامل

 استفاده، مورد اب شدند. ابزارانتخ ایتصادفی طبقه گیرینمونه روشبه دانشجو 449ای متشکل از نمونه حجم مورگان،

 و اون دانشجویان تحصیلی خودکارآمدی ساموئلز و مقیاس تحصیلی آوریتاب ریو، مقیاس تحصیلی درگیری پرسشنامه

روش ارائه یک مدل فرضی و ارزیابی روابط با استفاده از ال وی معادالت ساختاری و ها بهفرامن بود. تحلیل داده

تحصیلی و  آورینتایج همبست ی پیرسون نشان داد که بین تاب. انجام شد LISREL8.8و  SPSS 24افزارهای نرم

تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت  آوریخودکارآمدی تحصیلی با درگیری تحصیلی، همچنین بین تاب

ای در ارتباط واسطه. نتیجه تحلیل مسیر نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی نقش (p >10/1دارد )دار وجود معنی

 .(p >10/1 ) .تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان دارد آوریبین تاب

 .پزشکی و پیراپزشکی دانشجویان، تحصیلی درگیری تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، آوریتاب: کليدی واژگان

 

 

Email: Masod1357@yahoo.com 
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 مقدمه

در  عمده مشکالت از یکی تحصیلی، امروزه افت     

به  که شودمی محسوب کشور عالی آموزش مراکز کیفیت

مشکالت  ایجاد و جاری هایهزینه و وقت اتالف دلیل

اهمیت  از دانشجویان برای اجتماعی و روانی –روحی

پایین  موجب آن کنترل عدم بوده و برخوردار زیادی

آتی شده  هایسال در کشور کارایی و علمی سطح آمدن

و عالوه بر مشکالتی که برای دانشجو و خانواده وی ایجاد 

نماید، خسارات فراوانی را نیز برای جامعه و کشور در می

(. به همین 0498 اران،همک و )قمریپی خواهد داشت

 و تربیت و تعلیم متخصصان محققان،دلیل 

 برای کلیدی عنوانبه تحصیلی درگیری برگذاران، سیاست

 باالی سطوح تحصیلی پایین، پیشرفت مشکالت حل

 تمرکز تحصیلی باالی افت و گیریکناره خست ی،

 از طرف دی ر با (.4114 ،و همکاران )فردریکس اندداشته

 جامعه که درمانی -بهداشتی هایموقعیت وعتن به توجه

 کاردان نیروی تربیت شوند،می روبهرو آن با پزشکیعلوم

 برخوردار ایویژه اهمیت از پزشکی علوم هایدر دانش اه

 با و کارآزموده دانشجویانی بایستی دانش اهی نظام. است

 خدمات ارائه جهت ،قبولقابل عملی و علمی توانایی

 به توجه پس. بدهد جامعه تحویل مراجعان، به تیفیباک

 هایسازه از یکی عنوانبه دانشجویان تحصیلی درگیری

 علوم دانشجویان در تحصیلی عملکرد کننده بینیپیش

 ازنظر مشغولیت یا درگیریدارد.  ایویژه اهمیت پزشکی

 به اشاره و است کاری در شدن درگیر معنای به ایواژه

 هاییویژگی با که دارد هنیذ مثبت و عاطفی حالت یک

 در شدن غرق و اشتیاق انرژی، باالی هایسطح مانند

 نشود، زمان گذر فرد متوجه که یاگونهبه هافعالیت

 (. درگیری4119 و همکاران، شوفلی) شودمی مشخص

 صرف فراگیران که است تالشی کیفیت تحصیلی،

 صورتبه تا کنندمی آموزشی هدفمند هایفعالیت

 یابند و نوعی دست ترمطلوب نتایج به مستقیم

 برای مستقیم تالش و شناختیروان گذاریسرمایه

 و هامهارت دانش، در تسلط و فهمیدن یادگیری،

 برای تحصیلی هایفعالیت واقع در که است هنرهایی

همکاران،  و برینک )لیننگیردمی صورت هاآن ارتقای

عاطفی و  شناختی، رفتاری، بعُد چهار که شامل (4114

 رفتارهای رفتاری، درگیری الف(»: باشدمی عاملی

 که است تکالیف با برخورد فراگیران در مشاهدهقابل

 و تکالیف در پایداری تکالیف، در تالش هایمؤلفه

 درگیری ب(. شودمی شامل را دی ران از کمک درخواست

 توسط که است پردازش فرایندهای انواع شناختی،

 و گیردمی قرار استفاده مورد گیرییاد برای فراگیران

 و شناختی راهبردهای از استفاده هایمؤلفه شامل

، (ان یزشی) عاطفی درگیری باشد. ج(می فراشناختی

 از جلوگیری و یادگیری طول در مثبت احساسات داشتن

 هایمؤلفه که است اضطراب مانند منفی احساسات ایجاد

و  برینک لینن) شودمی شامل را عاطفه و ارزش احساس،

 توسط بار اولین که عاملی د( درگیری (4114همکاران، 

است، به این مطلب  شده مطرح( 4100) تسنگ و ریو

 نامبرده موارد بر عالوه درگیر،یادگیرندگان  اشاره دارد که

 که آموزشی جریان در فعاالنه زیاد، یا کم مقدار به شده،

 اینکه برای فقطنه. کنندمی مشارکت نیز کنندمی دریافت

 ان یزه که یادگیری هایمحیط خلق برای بلکه ب یرند، یاد

 تحصیلی، ابعاد درگیری(. 4104 ،ریو) کند بیشتر را هاآن

 روابط هاآن بین و نیستند یکدی ر از مجزا فرایندهای

 این از هریک کاهش میزان است و برقرار پویا و درونی

 احتمال و ه یادگیریبازد دی ر، ابعاد بر منفی تأثیر با ابعاد

فردریکس و ) دهدمی کاهش را تحصیلی موفقیت

 .(4119 همکاران، و ؛ اسکینر 4114 ،همکاران

 که بعد ،(4114) پینتریچ و برینکلینن به استناد نظر

 احساسات داشتن را تحصیلی درگیری( ان یزشی) عاطفی

 احساسات ایجاد از جلوگیری و یادگیری طول در مثبت

 و منفی احساسات وجود دانند،می( طراباض مثل) منفی

 ان یزشی و عاطفی درگیری مانع اضطراب، مثل ناخوشایند

 رفع در تواندمی آنان آوریتاب افزایش و بوده دانشجویان

 آوریتاب  ریدعبارتبه. باشد کنندهکمک مانع، این

 تحصیلی درگیری بر مؤثر عوامل از یکی تواندتحصیلی می
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 این مطلب در تأیید .باشد تحصیلی افت از پیش یری و

 پورقدم و صادقی شاکرمی،های پژوهش نتایج توان بهمی

 موسویشریف ،(0481) همکاران و فرهادی ،(0489)

 اندداده نشان اشاره کرد که ،(4104) مارتینو  (0484)

 با معناداری و مثبت همبست ی تحصیلی آوریتاب

 دارد.  تحصیلی درگیری

 و ان یزش باالی سطوح به اشاره یتحصیل آوریتاب

 زاییاسترس شرایط و حوادث رغمعلی عملکرد، و پیشرفت

 )آلوا اندمواجه آن با مدرسه در آموزاندانش که دارد

 را تحصیلی آوریتاب( 4118) مارش و مارتین. (0880

 مقطعی و مزمن تحصیلی مشکالت با رویارویی توانایی

 قابل و نبوده ذاتی یتوانمند یک آوری،دانند. تابمی

 حفاظتی عوامل که شودمی حاصل زمانی و است دستیابی

 افراد زندگی در تهدیدزا عوامل وجود رغمبه مناسب

 آوری(. تاب4110 ماستن) باشد داشته حضور آورتاب

 مواجهه نحوه بر ،کنندهمحافظت عامل یک عنوانبه

 یرسا و آمادگی تحصیلی، فقدان هایچالش با دانشجویان

 سطح با دانشجویان .گذاردمی تأثیر زاآسیب تجارب

 ان یزش، ها،موانع و دشواری باوجود قادرند باال آوریتاب

 در کنند و باال حفظ سطح در را خود تالش و پشتکار

 دی ران)ارک و  باشند برخوردار باالیی عملکرد از نتیجه

 (. در0489و همکاران  وند؛ به نقل از گنجعلی4119

 مؤثر از عوامل دو دسته بر (4114مارتین و مارش) نظریه

 آوریتاب که . عواملیشده است آوری تأکیدبر تاب

 خود، به از: باور اندعبارتکنند، می تقویت را تحصیلی

تحصیل؛ و  ارزش پشتکار، ریزی،برنامه مطالعه، مدیریت

کنند، می تضعیف تحصیلی را آوریتاب که عواملی

 خود شکست، از ترس پایین، کنترل اب،اضطر از: اندعبارت

( 4119) سولبورگ و از طرف دی ر کلوزسازی. تخریب

 شرایط علیرغم مدرسه، در موفقیت توانایی را آوریتاب

 از هاییشایست ی دربرگیرنده که کنندمی تعریف فقر

 قوی ارتباط گزینی،جهت ان یزش، بهزیستی، اعتماد، قبیل

ها در ی این شایست یهاست که نتیج استرس مدیریت و

تحصیل، خودکارآمدی تحصیلی است. همچنین به نظر 

 حجازی و لواسانی چ ینی، از نقل؛ به4118) سینای

 و «اطالعات از استفاده » ،«کالس در مشارکت»( 0489

 آوریتاب با فردی مرتبط عوامل ، از«مسئله حل مهارت»

باشند که این عوامل موجب افزایش می تحصیلی

های نتایج پژوهش شود.ارآمدی تحصیلی میخودک

 ،(0489) رست ار و صیف (، امینی،0489کوروند)

کی و (، 0489) محمدی ،(0489) وند و همکارانگنجعلی

( نیز وجود ارتباط 0480) پرورده(، 4104) پیدجون

آوری تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دار بین تابمعنی

  اند. را نشان داده

آوری تحصیلی و که هم با تاب موضوعاتی زا بنابراین یکی

 خودکارآمدی رابطه دارد، درگیری تحصیلی با هم

 قضاوت را خودکارآمدی( 0889) بندورا است. تحصیلی

 اجرای و سازماندهی برای هایشانتوانایی مورد در افراد

 شدهنییتع انواع به رسیدن جهت کارها سلسله یک

 از یکی کارآمدیخوددیدگاه وی،  از. داندمی عملکرد

 هایقضاوت. است انسان رفتار تنظیم عوامل نیترمهم

 و کیفیت از بیشتر موقعیت، در یک فرد ناکارآمدی

 آورند.می وجود به را موقعیت، استرس خود هایویژگی

 از بیشتر مشکالت با مواجهه هن ام خودکارآمد افراد

خود،  از دارند، تردید خود قابلیت به که افرادی

 در فعاالنه و دهندمی نشان پشتکار و شیکوسخت

 با افراد کنند.می شرکت آموزشی هایفعالیت

 هایتوانایی به راجع تفکرات بدبینانه کم، خودکارآمدی

 از هاآن نظر طبق که هر موقعیتی از بنابراین،. دارند خود

 مقابل، در. کننداجتناب می باشد، فراتر هایشانتوانایی

 عنوانبه را سخت تکالیف باال، یخودکارآمد با افراد

نظر  در شوند، مسلط هاآن بر توانندمی که هاییچالش

 کنند،می انتخاب را زیان چالش تکالیف هاآن گیرند؛می

 صورت در و یابدمی بهبود شانکارآمدی تر حسسریع

 که . افرادیشودمی حفظ مشکالت، تالششان وجود

 کنترل در که کنندمی احساس دارند پایین خودکارآمدی

 معتقدند و هستند ناتوان و درمانده زندگی رویدادهای بر

 موانع با کهیهن ام و است بیهوده کنند،می که تالشی هر
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 با برخورد در هاآن اولیه هایتالش اگر شوند،می روبرو

 حتی و کنندامید می قطع عاًیسر باشد، نتیجهبی مشکالت

 و )گوتیرزدونا کنند غلبه مشکالت بر کنندنمی تالش

 حاصل گوناگونی منابع از خودکارآمدی (.4118  همکاران،

موفقیت عملکرد، تجربیات  از: اندعبارتکه  شودمی

سازی کالمی، و بران یخت ی فیزیولوژیکی و جانشینی، قانع

 یدربارهمنبع قضاوت  نیمؤثرتر ،هیجانی. موفقیت عملکرد

سید محمدی، کارایی است. )شولتز و شولتز، ترجمه 

بدین ترتیب فراگیران دارای تجارب یادگیری (. 0484

قبلی و محکم از سایر فراگیران خودکارآمدی تحصیلی 

دهند. حتی ممکن است که باالتری را نشان می

نامربوط  ظاهراً  یهاحوزهخودکارآمدی تحصیلی به سایر 

که معتقد به فراگیرانی به تحصیالت تعمیم داده شود. مثالً 

ریزی و مدیریت کارها برای انجام یک پژوهش و یا مهبرنا

یک تکلیف درسی هستند، همین روند را برای سایر 

نتایج  (.4104 شرر،دهند )های زندگی خود ادامه میزمینه

 ( رستمی،0489) (، رمضانی0489) بهرامی هایپژوهش

 ستوده و ، کریمی(0489) بوگررحیمیان و پسندطالع

 و فرهادی ،(0481) مقدمیخضر و ، ثمره(0489)

که بین خودکارآمدی  داده استنشان ، (0481) همکاران

دار وجود تحصیلی و درگیری تحصیلی رابطه مثبت معنی

 دارد.

لذا با توجه به اهمیت درگیری تحصیلی دانشجویان، 

 نقش میانجی خودکارآمدی بررسی هدف با مطالعه این

 تحصیلی یریدرگ با تحصیلی آوریتاب تحصیلی در رابطه

 شهر زنجان پزشکی و پیراپزشکی هایرشته دانشجویان

 .گردید انجام

 هدایت زیر هایفرضیه طریق از حاضر پژوهش

 شود:می

 تحصیلی درگیری و تحصیلی آوریتاب بین .0

 .دارد مثبت وجود رابطه

 تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی آوریتاب بین .4

 .دارد مثبت وجود رابطه

 تحصیلی درگیری و یلیتحص خودکارآمدی بین .4

 .دارد مثبت وجود رابطه

 آوریتاب بین رابطه در تحصیلی خودکارآمدی .4

 ایواسطه نقش تحصیلی درگیری و تحصیلی

 .کندمی ایفا

 هامواد و روش

توصیفی از نوع همبست ی  پژوهش حاضر، مطالعه

 هایرشته دانشجویان کلیه آماری شامل جامعه است.

 دانش اه آمار طبق و جانزن پزشکی و پیراپزشکی شهر

-89 تحصیلی سال دوم سالنیم در زنجان پزشکیعلوم

 جامعه آماری تعداد به توجه بود. با نفر 4484 ،89

 نفر 449 نمونه حجم مورگان، جدول اساس پژوهش، بر

با حضور  پایایی ابزار، و روایی محاسبه از شد. پس تعیین

 همۀ فقتموا .شد توزیع هادر پنج دانشکده، پرسشنامه

و  شد جلب برای تکمیل پرسشنامه کنندگانمشارکت

برای  .بود اجبار بدون و داوطلبانه صورتبه هاآن همکاری

ها، مشکل احتمالی مخدوش و یا ناقص بودن پرسشنامه

 411نفر مورد سنجش قرار گرفتند و در نهایت  491

 041پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفت که از این تعداد، 

درصد( زن  9/19) نفر 411درصد( مرد و   4/40) نفر

ها به روش ارائه یک مدل فرضی و اند. تحلیل دادهبوده

ارزیابی روابط با استفاده از ال وی معادالت ساختاری و 

 انجام شد. برای LISREL8.8و  SPSS 24افزارهای نرم

 استفاده پرسشنامه سه از این پژوهش، در هاداده گردآوری

  :شد

این پرسشنامه  تحصیلی ریو: درگیری سشنامهالف( پر

توسط ریو  تهیه و تدوین شده است و  4104 سال در

از:  اندعبارتمقیاس است که گویه با چهار خرده 09دارای 

، سؤال 4درگیری شناختی با  سؤال، 4درگیری رفتاری با 

. سؤال 1و درگیری عاملی با  سؤال 4درگیری عاطفی با 

 است که ایدرجه 9 لیکرت طیف تصوربهپرسشنامه این 

 تاحدودی» ،«مخالفم» ،«مخالفم کامالً» هایگزینه برای

 ،«موافقم تاحدودی» «موافقم نه و مخالفم نه» ،«مخالفم

 ،4 ،4 ،4 ،0 امتیازات ترتیببه «موافقم کامالً» و «موافقم»
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ریو، روایی این پرسشنامه  .شودمی گرفته نظر در 9 و 9 ،1

یی سازه و با استفاده از تحلیل عاملی را از طریق روا

. نموده استو مطلوب گزارش  کرده استتأییدی محاسبه 

همچنین پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب همسانی 

دست آورده و ضرایب آلفا را برای درگیری درونی به

و عاملی  99/1، عاطفی 99/1، شناختی 84/1رفتاری 

-های رواننیز شاخص. در ایران کرده استگزارش  94/1

( 0489سنجی این پرسشنامه توسط رمضانی و خامسان )

و روایی پرسشنامه از طریق روایی سازه  شده استبررسی 

و پایایی آن با استفاده از آلفای  شده استمطلوب گزارش 

-مقیاسو برای خرده 84/1کرونباخ برای کل پرسشنامه 

، 98/1 ترتیبهای رفتاری، شناختی، عاطفی و عاملی به

. در پژوهش حاضر شده استگزارش  91/1و  99/1، 98/1

برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد 

 عاملی، درگیری که مقدار این ضریب برای ابعاد درگیری

ترتیب شناختی به عاطفی، درگیری رفتاری، درگیری

 84/1و برای کل پرسشنامه  99/1، 99/1، 98/1، 99/1

 د.دست آمبه

 را پرسشنامه این: ARI تحصیلی آوریمقیاس تاب ب(

فرم اولیه پرسشنامه . کرد تهیه 4114در سال ساموئلز

و تحلیل  مطالعه گسترش بود که با سؤال 99دارای 

مناسب انتخاب شدند.  سؤالعنوان به سؤال 41، سؤاالت

 پرسشنامه این نهایی نسخه وو همکاری با 4118 سال در

 از پرسشنامه بعد رسید. این چاپ هب (سؤال 41 )شامل

 همکاران و نژاد سلطانی توسط ایران در هنجاریابی

 دارای یافت و کاهش سؤال 48 به سؤال 41 از ،(0484)

 آینده گیریب( جهت ارتباطی، هایالف( مهارت :عامل 4

این . باشدمی ن ریمثبت و محورمسئله ج( حل و

 باشد،می رتلیک ایدرجه 1 مقیاس اساس بر پرسشنامه

 ،«مخالفم» ،«مخالفم کامالً» هایپاسخ به که نحو بدین

 ،«موافقم کامالً» و «موافقم» ،«موافقم نه و مخالفم نه»

 .گیردمی تعلق 1 و 4 ،4 ،4 ،0 هاینمره ترتیببه

 -44 -01 -04 -00- 01 – 9 -9 -1 -4  یهاسؤال

 گذارینمره معکوس صورتبه 48 – 49 – 49 -44

 یهمه ینمره کل، ینمره آوردن دستبه برای .شوندمی

 نمره هر آوردن دستبه برای و شودمی جمع باهم عبارات

 باهم عامل آن به مربوط عبارات ینمره ها،عامل از یک

 41شوند. در مطالعه ساموئلز، پایایی پرسشنامه)می جمع

 98/1کرونباخ،  آلفای آماری روش (، با استفاده ازیسؤال

 همکاران و نژاد سلطانی مد. در پژوهشدست آبه

استفاده از  ( بایسؤال 48) پرسشنامه ، پایایی(0484)

ارتباطی،  هایکرونباخ برای ابعاد مهارت روش آلفای

ن ری مثبت و محورمسئله آینده، حل گیریجهت

 آن بیان ر دست آمد. اینبه 94/1، 91/1، 99/1ترتیب به

 همسانی و پایایی یرانی،ا نمونه در پرسشنامه این که است

آوری تواند برای بررسی تابدارد و می باالیی درونی

دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد. در پژوهش حاضر 

برای بررسی پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد 

ارتباطی،  هایکه مقدار این ضریب برای ابعاد مهارت

ن ری مثبت و محورهمسئل آینده، حل گیریجهت

 91/1و برای کل پرسشنامه،  19/1، 91/1، 91/1ترتیببه

 دست آمد.به

 دانشجویان تحصیلی ج( مقیاس خودکارآمدی

CASESو اون توسط 0899 سال در : این پرسشنامه 

 خودکارآمدی اعتقادات گیریاندازه منظوربه فرامن

 در فرامن و اون. است شده تهیه دانشجویان تحصیلی

 آموزش کارشناس 9 نظرات از هپرسشنام این ساخت

 و به است عبارت 44 دارای آزمون این. کردند استفاده

 به این پرسشنامه، مربوط 49 عبارت کهنیا دلیل

 آزمایش اهی درس هارشته یهمه و شودمی آزمایش اه

 این بر ؛است شدهحذف سؤال این فارسی نسخه در ندارند،

. این است فتهای تقلیل سؤال 44 به عبارات تعداد اساس

 به که است ایدرجه 1 لیکرت طیف صورتبه پرسشنامه

 و «زیاد» ،«متوسط» ،«کم» ،«خیلی کم»هایگزینه

 تعلق 1 و 4 ،4 ،4 ،0 هاینمره ترتیب به ،«خیلی زیاد»

ی همه ینمره ی کل،نمره آوردن دستبه برای گیرد.می

 پرسشنامه، کسب این در .شودمی جمع باهم هاگزینه

 نمرات و باالتر خودکارآمدی یدهندهنشان باال اتنمر
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 انجام جهت پایین خودکارآمدی یدهندهنشان پایین،

این  پایایی( 0899)فرامن و اون .است درسی تکالیف

 8/1 هفته، 9 فاصله به ییباز آزما روش با را پرسشنامه

و  (0484) همکاران و در پژوهش اصغری اند.کرده گزارش

 با این پرسشنامه پایایی ،(0498) رانهمکا و فوالدوند

دست آمد. در به/. 80 کرونباخ، استفاده از روش آلفای

پژوهش حاضر نیز ضریب پایایی این پرسشنامه با استفاده 

 دست آمد.به 80/1از روش آلفای کرونباخ، 

 هایافته

 نمونه های آمار توصیفی برایشاخص 0جدول  در     

 معیار، انحراف میان ین، ( شامل = 411n) یبررس مورد

 آورده موردنظر متغیرهای برای چول ی، کمینه و بیشینه

 .شده است

 پژوهش متغیرهای توصیفی آمار هایشاخص .1جدول

 عامل میانگین معیار انحراف چولگی کمینه بیشینه

ی
صیل

ی تح
درگیر

 

 

 عاملی درگیری 77/7 673/1 -326/0 00/1 00/7

 رفتاری درگیری 90/7 633/1 -393/0 00/1 00/7

 عاطفی درگیری 38/7 636/1 -799/0 00/1 00/7

 درگیری شناختی 23/8 223/1 -368/0 00/1 00/7

 درگیری تحصیلی 963/7 093/1 -728/0 10/1 00/7

 خودکارآمدی تحصیلی 72/6 89/0 -033/0 39/1 73/7

 ارتباطی هایمهارت 93/2 892/0 873/0 80/1 00/8

ب
تا

ی 
آور

ی
صیل

تح
 

 گیری آیندهجهت 87/6 733/0 169/0 10/2 00/8

 محورعامل مسئله 80/6 803/0 062/0 80/1 00/8

 آوری تحصیلیتاب 68/6 673/0 776/0 90/1 00/8

 برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون 

 

این  ، خروجی4جدولکولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. 

 آزمون است:

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش خروجی. 2جدول

 سطح معناداری نتیجه آزمون
 مقدار آماره

 کولموگروف اسمیرنوف
 متغیر

 درگیری عاملی 16/1 09/0 ها نرمال استتوزیع داده

 درگیری رفتاری 62/1 03/0 ها نرمال استتوزیع داده

 درگیری عاطفی 17/1 09/0 ها نرمال استتوزیع داده

 درگیری شناختی 21/1 07/0 ها نرمال استتوزیع داده

 متغیر درگیری تحصیلی 22/1 07/0 ها نرمال استتوزیع داده

 خودکارآمدی تحصیلی 30/0 37/0 ها نرمال استتوزیع داده

 یارتباط یهامهارت 23/1 07/0 ها نرمال استتوزیع داده

 آیندهجهت گیری 11/1 09/0 ها نرمال استتوزیع داده

 محورعامل مسئله 28/1 09/0 ها نرمال استتوزیع داده

 آوری تحصیلیتاب 11/1 10/0 ها نرمال استتوزیع داده

 هم ی که آمدهدستبه معناداری سطح مقادیر به توجه با

 هانمونه توزیع بودن نرمال است، فرض 11/1 از تربزرگ

 شد. تائید درصد پنج خطای سطح در

 

برای بررسی رابطه بین متغیرها با توجه به نرمال بودن 

نتایج،  شد کهها از ضریب همبست ی پیرسون استفاده داده

 ارائه شده است. 4جدول در 
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 ماتریس همبستگی بین متغیرها .6جدول 

 متغیرها تحصیلی یآورتاب خودکارآمدی تحصیلی درگیری تحصیلی

 تحصیلی یآورتاب 1  

 خودکارآمدی تحصیلی **728/0 1 

 درگیری تحصیلی **673/0 **867/0 1

 

ضرایب ارائه شده در جدول فوق، نشان از ارتباط بین 

زاد مدل داشت که شرط ای و درونزاد، واسطهمتغیر برون

 کند.می نیتأمالزم برای تحلیل مسیر را 

 های برازش مدل شامل؛ کای دو بر درجه آزادی که برابر شاخص

 

 و   144/1برابر با   RMSEA،  مقدار   باشدیم  4کمتر از  و  11/4

، 89/1ترتیب برابر با به CFIو    IFI ،GFI ،NFIهای، شاخص

دهنده برازش باالی مدل باشد که نشانمی 89/1و  89/1،  89/1

 است. 

 های مدلتجزیه و تحلیل فرضیه .  7جدول 

 

 89/0، که هم ی بزرگتر از  4جدول tبا توجه به مقادیر 

درصد  81های پژوهش با احتمال باشد، تمام فرضیهمی

 قرار گرفت. دییتأمورد 

 یريگجهينتبحث و 

 آوریتاب بین که بود آن از حاکی پژوهش نتایج     

 وجود معنادار مثبت رابطه تحصیلی درگیری و تحصیلی

 تحصیلی آوریتاب یعنی شد. دییتأو فرضیه اول  دارد

یجه حاصل از نتتحصیلی را دارد.  بینی درگیریتوان پیش

، (0489) های شاکرمی و همکارانفرضیه فوق با یافته

و  (0484) موسوی ، شریف(0481) همکاران و فرهادی

 فوق ییافته تبیین در .باشدمی همسو ،(4104) مارتین

 آوریتاب که (4118) مارش و مارتین نظر به توانمی

 و مزمن تحصیلی مشکالت با رویارویی توانایی را تحصیلی

 کاهش موجب مشکالت این. کرد اشاره دانند،می مقطعی

 و تحصیل ترک و گیریکناره یا و تحصیلی درگیری

 ترتیب بدین. گردندمی تحصیلی پیشرفت کاهش

  موجب مشکالت، این دادن کاهش با تحصیلی آوریتاب

 

 آلوا دی ر طرف از. گرددمی تحصیلی درگیری افزایش

 و ان یزش باالی سطوح را تحصیلی آوریتاب( 0880)

 همراه ان یزه با توأم یادگیری. داندمی عملکرد و پیشرفت

 درسی موضوع به نسبت ترعمیق تفکر و پشتکار عالقه، با

 به چون درونی، ان یزش دارای فراگیران یعنی. است

 انجام از که لذتی دلیل به و دارند عالقه درسی موضوع

 هایفعالیت در را خود کنند،می کسب درسی هایفعالیت

 .کنندمی درگیر یادگیری

دهنده وجود رابطه مثبت معنادار یافته دی ر پژوهش نشان

و  تحصیلی بود خودکارآمدی و یلیتحص آوریتاب بین

نتیجه حاصل از فرضیه فوق با  شد. دییتأفرضیه دوم 

(، 0489) کوروند، (0489) های امینی و همکارانیافته

کی و (، 0489) وند و همکارانگنجعلی(، 0489) محمدی

 باشد. در(، همسو می0480) پرورده(، 4104) پیدجون

آوری تعریف تابتوان با توجه به می یافته این تبیین

 دشواری از بازگشتن آوری ظرفیتتاب چنین گفت که

 این است. خویشتن ترمیم در توانایی و دارادامه و پایدار

 از پیروزمندانه او تا شود باعث تواندمی انسان ظرفیت

 ردیف     هافرضیه                           نشان متغیر ضریب استاندارد tمقادیر   وضعیت  

 فرضیه اول درگیری  ←آوری تاب engageme <--- Resilien 76/0 76/3 شد  دییتأ

 دوم فرضیه خودکارآمدی  ←آوری تاب Self_Eff<---Resilien 17/0 91/2 شد دییتأ

 فرضیه سوم درگیری ←خودکارآمدی  engageme <--- Self_Eff 77/0 81/9 شد دییتأ

  Self_Eff<---Resilien 20/0 89/6 شد دییتأ
engageme <--- 

 فرضیه چهار درگیری ←خودکارآمدی  ←آوری تاب
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 معرض در گرفتن قرار رغمعلی و ب ذرد ناگوار رویدادهای

 شغلی و تحصیلی  اجتماعی، شایست ی شدید، هایتنش

 باور را خود آور،تاب فراگیران نینظر مارتیابد. به  ارتقا او

 از و متمرکزند مطالعه بر قائلند، ارزش تحصیل برای دارند،

. آورندمی وجودبه خود برای را مناسبی موقعیت شکست،

 هاآن از و کشندمی چالش به را هاچالش آنان واقع در

پژوهش حاضر، با با توجه به نتایج  سازند.می موقعیت

آوری تحصیلی دانشجویان، خودکارآمدی افزایش تاب

 تحصیلی آورییابد و تابتحصیلی آنان نیز افزایش می

 تحصیلی را دارد خودکارآمدی بینیتوان پیش

 خودکارآمدی بینسومین یافته پژوهش نشان داد که 

دار وجود اتحصیلی رابطه مثبت معن درگیری و تحصیلی

 خودکارآمدی یعنیشد.  دییتأوم سو فرضیه دارد 

تحصیلی را دارد. نتیجه  درگیری بینیتوان پیش تحصیلی

 (،0489) بهرامی هایحاصل از فرضیه فوق با یافته

 و کریمی ،(0489) رستمی و همکاران (،0489) رمضانی

 و فرهادی ،(0481) مقدمخضری و ثمره ،(0489) ستوده

 (، و 0481) ی(، سلیمان0481) شریعت ،(0481) همکاران

 در .باشدمی همسو ،(0499) لواسانی و همکارانغالمعلی

( 0889) بندورا نظریه به توانمی فوق ییافته تبیین

 از یکی خودکارآمدی بندورا، اعتقاد به کرد. اشاره

 هایقضاوت. است انسان رفتار تنظیم عوامل نیترمهم

 و کیفیت از بیشتر موقعیت، یک در فرد ناکارآمدی

. آورندمی وجود به را استرس موقعیت، خود هایگیویژ

 به راجع بدبینانه تفکرات کم، خودکارآمدی با افراد

 موقعیتی هر از افراد این بنابراین،. دارند خود هایتوانایی

 اجتناب باشد، فراتر هایشانتوانایی از هاآن نظر طبق که

 تکالیف باال، خودکارآمدی با افراد مقابل، در. کنندمی

 مسلط هاآن بر توانندمی که هاییچالش عنوانبه را سخت

 را ان یزچالش تکالیف هاآن گیرند؛می نظر در شوند،

 یجابه مشکل تکالیف با مواجهه در کنند، ومی انتخاب

 باالیی تعهد و شده روبهرو آن با مشکل از اجتناب

 تالش به را شکست و داشته خود اهداف به دنیدررس

 را آن و دهندمی نسبت خود ناقص ارتمه و کمتر

 سرعتبه شکست از پس بنابراین، دانند.می پذیرجبران

 تکالیف با بیشتری درگیری و یمندعالقه و یافته بهبود

  .کنندمی پیدا

که یافته پژوهش عبارت از این بود  نیترمهم

و  تحصیلی آوریخودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین تاب

و فرضیه  کندقش میانجی ایفا میتحصیلی ن درگیری

 را با توجه به نظر آلوا فوق ییافتهشد.  دییتأچهارم 

 و مارتین و مارش (4119) سولبورگ و ،کلوز(0880)

 آوری، ان یزش،( که معتقدند فراگیران دارای تاب4114)

که دارند، و با توجه به این باالیی سطح عملکرد و پیشرفت

کارایی  یدربارهبع قضاوت من نیمؤثرترموفقیت عملکرد 

توان چنین تبیین نمود که عملکرد باال و است، می

آور، موجب افزایش موفقیت یادگیرندگان تاب

، سینای)از طرف دی ر، شود. خودکارآمدی آنان می

 حجازی و لواسانیغالمعلی چ ینی، از نقل؛ به4118

 از استفاده ،کالس در مشارکتمثل:  فردی عوامل( 0489

 آوریتاب با مرتبطرا مسئله حل مهارت و عاتاطال

داند، که این عوامل موجب افزایش می تحصیلی

 از یادگیرندگان شود و آگاهیخودکارآمدی تحصیلی می

 تعامل، ان یزه، افزایش موجب شانتحصیلی خودکارآمدی

 به مربوط هایفعالیت در داوطلبانه مشارکت تالش،

 مقابل در مؤثرتر هایاستراتژی یریکارگبه و یادگیری

 استمرار و باعث بهبود در نتیجه شده و مشکالت

 شود. می آنان درسی هایفعالیت

 عنوانبه تواندمی دانشجویان در خودکارآمدی تحصیلی

. کند عمل تحصیلی درگیری افزایش در تأثیرگذار عاملی

خودکارآمدی  دادن قرار تأثیر تحت با  آوری تحصیلیتاب

 افزایش را آنان تحصیلی درگیری ، جویاندانش تحصیلی در

 .دهدمی

 سؤاالت زیاد تعداد پژوهش این هایمحدودیت ازجمله

 آن اجرای زمان شدن طوالنی به که بود هاپرسشنامه

 کنندگانشرکت هایپاسخ دقت مقدار بر و انجامید

 ارائه از افراد از برخی است ممکن و است نبوده تأثیربی

باشند.  داده غیرواقعی پاسخ و کرده خودداری واقعی پاسخ
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 بین در پژوهش این بود که محدودیت دی ر این

 رونیازا و گرفته زنجان صورت پزشکیعلوم دانشجویان

 یا ها و سایر رشته دانشجویان به را آن نتایج تواننمی

  داد. کشور تعمیم مناطق سایر پزشکی دانشجویان

گردد نهاد میپیش پژوهش، این از حاصل نتایج اساس بر

 خودکارآمدی و تحصیلی آوریتاب آموزش هایدوره

دانشجویان برگزار گردد تا درگیری  برای تحصیلی

آموزشی  هایتحصیلی آنان افزایش یابد. همچنین دوره

 تعامل، جو ایجاد اساتید برگزار گردد تا آنان به برای

 تیبااهم و معناداری بر تأکید و جذاب تکالیف مشارکتی،

تحصیلی و  محیط به مربوط مسائل و تکالیف بودن

 ان یزه ایجاد با مثبت بپردازند و بازخورد مانند رفتارهایی

 از و داده افزایش آنان در را رشته به عالقه دانشجویان، در

 تحصیلی و خودکارآمدی شایست ی احساس بر طریق این

 بیفزایند. دانشجویان
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Abstract: Considering that the university system should provide students with qualified 

and acceptable scientific and practical ability to deliver the community in order to 

provide high quality services to clients, considering the academic engagement of 

students as one of the predictors of academic performance in medical students is very 

important. Therefore, this study aimed to determine the mediator role of academic self-

efficacy in relation to academic resilience with academic engagement in Students of 

medical and paramedical sciences in Zanjan University. The method of present research 

was correlation and the research society was included all of the students in Zanjan 

medical sciences university at the second term in 2018-19 that , according to the Morgan 

table, 346 members  were selected by random sampling method. The available tools in 

this research included academic engagement questionnaire (Reeve), academic resilience 

indicator (Samuels), and collegians academic self-efficacy scale (oun & farmen). In 

addition, data analysis was performed by the method of presenting a hypothectical 

model, and also assessing the relations was done by using structural equation pattern and 

LISREL 8.8 and SPSS24 softwares. Pearson correlation results showed that there was a 

significant positive relationship between academic resilience and academic self-efficacy 

with academic engagement, and also between academic resilience and academic self-

efficacy (P< 0/01). Moreover, the path analysis result revealed that Academic self-

efficacy played a mediating role in the relationship between academic resilience and 

students' academic engagement (P< 0/01). 

Key words: Academic Resilience, Academic Self-efficacy, Academic engagement, 

Medical and Paramedical Students. 
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