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Abstract
The aim of this study was to determine the psychometric indicators of the university academic resilience questionnaire in a sample of Iranian students. In
this study, 283 undergraduate students were selected
by convenience sampling and completed the academic resilience and academic self-efficacy questionnaires. Confirmatory factor analysis was used to determine the structure of the questionnaire. The results
of confirmatory factor analysis revealed that the modified model has a favorable fit compared to the original model. In such a way that the fit indices are in the
appropriate range. In addition, Cronbach’s alpha were
used to evaluate the reliability of the instrument using
the internal consistency method. Accordingly, internal consistency in the whole sample for each of subscales indicates the optimal reliability of the tool. In
addition, the convergence validity was confirmed by
the academic self-efficacy questionnaire. Finally, the
research findings revealed that the factor structure of
the university academic resilience questionnaire has a
good fit and can be used as a valid tool in measuring
the dimensions of students’ academic resilience.
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای روانسنجی
پرسشنامه تابآوری تحصیلی دانشگاهی در نمونهای از
 نفر283  در این پژوهش.دانشجویان ایرانی اجرا شد
دانشجوی مقطع کارشناسی رشتههای علوم انسانی به
گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه-روش نمونه
خودکارآمدی تحصیلی و تابآوری تحصیلی را تکمیل
 جهت تعیین ساختار پرسشنامه از تحلیل عاملی.کردند
 نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد.تأییدی استفاده شد
که مدل اصالح شده نسبت به مدل اولیه از برازش مطلوبی
 به این صورت که شاخصهای برازش در.برخوردار است
 به عالوه برای ارزیابی پایایی.محدوه مناسب قرار دارند
ابزار با استفاده از روش همسانی درونی از آلفای کرونباخ
 بر این اساس همسانی.و روایی همگرایی استفاده شد
،)α=0/81( درونی در کل نمونه برای زیر مقیاس پشتکار
)α=0/84( زیر مقیاس کمکطلبی سازگارانه و انعکاسی
و برای خرده مقیاس عاطفه منفی و پاسخهای هیجانی
.) بود که نشان دهنده پایایی مطلوب ابزار استα=0/78(
به عالوه روایی همگرایی ابزار با پرسشنامه خودکارآمدی
 در کل یافتههای پژوهش نشان.تحصیلی نیز تایید شد
داد که ساختار عاملی پرسشنامه تابآوری تحصیلی
دانشگاهی از برازش مطلوبی برخوردار است و میتوان
از آن به عنوان ابزاری روا در سنجش ابعاد تابآوری
.تحصیلی دانشجویان استفاده کرد
 تحلیل، روانسنجی، تابآوری تحصیلی:کلیدواژهها
عاملی تأییدی
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 lمقدمه
در طی سالهای اخیر ،سازه تابآوری توجه متخصصان و پژوهشگران حوزه روانشناسی

را به خود معطوف نموده است .زیرا روانشناسی را از بررسی افراد بیمار به سمت افرادی برده

است که با وجود مسائل ،بر موقعیت های سخت و دشوار زندگی غلبه کرده و موفقیت کسب
کرده اند (ابوالمعالی و همکاران .)1398 ،در این راستا پژوهش ها رویکرد خود را از سنجش
و تبیین فرایندهای روانشناختی منفی به شناسایی راهکارهای مثبت و سازگارانه تغییر داده اند

(سپاه منصور و همکاران1395 ،؛ عطادخت و همکاران .)2013 ،مطالعات انجام شده نشان
داده اند ،تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند (اسکیلز و همکاران)2006 ،

و به خودارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی ،حس کنترل بر عملکرد تحصیلی و اعتماد به
مهارت های شناختی خود منجر شود (گاتمن و اسچون .)2013 ،در کل ،تاب آوری به عنوان

سازه ای از روانشناسی مثبت (نعمتی و همکاران ،)1395 ،که به صورت توانایی بهبود و

بازگشت به حالت اولیه ،در مواجهه با شرایط ناگوار زندگی تعریف می شود و با مجموعه ای
از ویژگی های فردی و فرایندی ،در شرایط نامساعد زندگی به سازگاری موفق افراد کمک

می کند (والر2001 ،؛ نعمتی و همکاران.)1395 ،

تابآوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در شرایط تهدیدآمیز است

(کانر و دیویدسون .)2003 ،به عبارتی تاب آوری فرایندی پویا است که در آن فرد با وجود
تجارب آسیب زا یا مصیبت بار ،سازگاری مثبت نشان می دهد (باباپور و همکاران.)1396 ،

یعنی تاب آوری به عنوان یک توانایی ،یا پیامد سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده
تعریف می شود و نوعی سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است (والر.)2001 ،

والش ( )2015تابآوری را تعامل بین عوامل فردی ،خانوادگی و اجتماعی میداند که اغلب،

تأثیر چالشهای استرسزای زندگی را کم میکند .در تعریف دیگری تاب آوری نوعی تمایل
به خود اصالحی در نظر گرفته شده است ،که طی آن فرد برای قرار گرفتن در مسیر درست
تحول ،حتی در شرایط دشوار برانگیخته می شود .چنین فردی مقاوم و انعطاف پذیر است و

برای التیام دادن سریع ،غلبه بر چالش ها ،بحران ها و اتفاقات و حل مشکالت فردی توانمندی
دارد (کوسیکان و همکاران .)2014 ،تاب آوری ،یکی از ویژگی های شخصیتی تعدیل کننده

در شرایط استرس زا (وانگ و الوسانیا )2017 ،و عاملی مهم در کاهش فرسودگی تحصیلی
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( )academic burnoutاست (اعرابیان ،ابولمعالی)1397 ،؛ که تحت تأثیر جنسیت قرار
می گیرد و دختران میزان تاب آوری باالتری را گزارش می کنند (مورالز.)2008 ،

تحقیقات در سال های اخیر نشان داده است که تاب آوری یک توانمندی ذاتی نیست؛

بلکه قابل تغییر و مداخله است (رشیدزاده و همکاران .)1398 ،طبق نتایج مطالعات پژوهشی
هم ،تاب آوری با میزان پذیرش و تعهد آدمی در ارتباط است .ایساکسون ( ،)2002طی
پژوهش خود به این نتیجه رسید که افراد تاب آور می توانند تعهد به اهدافشان را تقویت

کنند و رفتار انگیزشی را افزایش دهند و در نتیجه پیشرفت باالیی را کسب نمایند .این در
حالی است که تعهد برای رسیدن به اهداف در راستای ارزش ها از عوامل مهم انعطاف پذیری
روانشناختی است (پورطالب و همکاران.)1399 ،

عوامل متعددی تابآوری افراد را تحت تأثیر قرار می دهد .منابع فردی نظیر مهارت

در تنظیم هیجان ،کنترل تکانه ،تحلیل مشکل ،سبک های تفکر ،حفظ خوشبینی واقع بینانه،

خودکارآمدی و همدلی از جمله عوامل مؤثر بر تابآوری هستند (پورطالب ،)1399 ،صفات
شخصیتی (مارتینز و تاالورا ،)2019 ،امید سازنده ،داشتن هدف ،منبع کنترل درونی ،معنویت،

مذهب و دینداری (نعیمی و همکاران )1395 ،و منابع حمایتی خانوادگی و اجتماعی نظیر
کیفیت و کمیت حمایت خانواده و دوستان ،منابع اجتماعی ،مؤسسات مذهبی و فرهنگ در

ارتقاء تابآوری نقش مؤثری دارند (اونگ و بریگمن .)2004 ،مبتنی بر این پژوهشگران

معتقدند ،محیط یادگیری با فراهم ساختن فرصتهای رشد و حمایت های عاطفی ،انگیزشی
و راهبردی ،تابآوری فراگیران را تحت تأثیر قرار می دهد (بهرامی و همکاران .)1396 ،لذا
سازه تاب آوری تحصیلی ( )academic resilienceمطرح می شود.

تاب آوری تحصیلی توانایی مقابله مؤثر با فشار ،استرس و مشکالت در فعالیت های

تحصیلی است (میرزایی و همکاران .)1395 ،بر همین اساس ،تاب آوری تحصیلی موجب

تالش و تداوم مؤثر برای کسب مهارت های تحصیلی (مکتیگو و همکاران )2009 ،و سطوح
باالیی از عملکرد ،انگیزه و پیشرفت در مواجهه با شرایط پراسترس می شود (واکسمن

و همکاران .)2003 ،تاب آوری تحصیلی به احتمال باالی دستیابی به موفقیت با وجود
رویارویی با موانع و چالش ها اشاره می کند (مالیک و کوارت .)2016 ،به عالوه ،تاب آوری

در محیط آموزشی مدرسه و سایر موقعیت های زندگی به رغم مصائب و دشواری های
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محیطی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال به شمار می رود (مارتین و مارش .)2014 ،تاب

آوری تحصیلی به عنوان ظرفیت دانش آموزان در غلبه بر خطرات حاد و مزمن که به عنوان
تهدیدهای بزرگ در فرایند تحصیلی به شمار می آیند تعریف می شود (مارتین و مارش،
 .)2009در واقع تاب آوری تحصیلی نوعی فرایند داشتن ظرفیت یا نتیجه سازگاری موفقیت

آمیز در برابر چالش ها و شرایط تهدیدآمیز است .در بافت تحصیلی ،تاب آوری تحصیلی به

مثابه توانایی فراگیران برای مواجهه کارآمد با موانع ،محدودیت ها ،چالش ها و تهدیدهای
زندگی تحصیلی مفهوم سازی می شود .به بیان دیگر تاب آوری تحصیلی بیانگر توانایی فراگیر

برای مواجهه با تجارب آسیب زننده تحصیلی مزمن و شدید است (مارتین و مارش.)2009 ،
تابآوری تحصیلی دربرگیرنده شایستگی هایی از قبیل اعتماد ،بهزیستی ،انگیزش ،جهت

گیری ،ارتباط و مدیریت تنش است .شاخص های روانسنجی تابآوری تحصیلی تحت
عناوین «مهارت های ارتباطی ،جهت گیری آینده و مسئله محوری و مثبت نگری» شناسایی

شده اند (کلوز و سولبرگ.)2008 ،

تاب آوری تحصیلی پایین نقش تعیین کننده در اغلب مشکالت فراگیران دارد .مبتنی

بر نتایج پژوهش ها ،در شرایط تابآوری پایین ،مقاومت و مداومت کم در برابر چالش های
پیشرو و پیرو آن ترک تحصیل اتفاق می افتد .این در حالی است که تابآوری تحصیلی باال
با تعدیل و کمرنگ تر کردن عوامل فشارزای حاکم بر شرایط زندگی ،بهزیستی روانشناختی

افراد را تضمین می کند و فرسودگی آنها را کاهش می دهد (پورطالب .)1399 ،زیرا تابآوری
نوعی توانمندی است که در صورت پایین بودن ،فرد نمی تواند سازگاری مثبت در واکنش

به شرایط ناگوار را تجربه کند .در چنین شرایطی افراد مهارت های مقابله ای ناکافی و منابع
درونی کمتری را برای مدیریت شرایط استرس زا دارند .بنابراین سطوح باالیی از استرس را

تجربه می کنند (پورطالب و همکاران.)1399 ،

تحقیقات در زمینه تاب آوری تحصیلی و رابطه آن با سایر متغیرها به وفور انجام گرفته است

و از آنجا که تاب آوری تحصیلی مربوط به همه افراد در حال تحصیل هست و در برخی موارد
افراد سطوحی از عملکرد ضعیف ،سختی ،چالش ،فشار را تجربه می کنند (سلطانی نژاد و همکاران،

 ،)1392لذا وجود ابزار مناسب و اعتباریابی شده جهت اندازه گیری آن ضروری به نظر می رسد.

محققان به منظور مطالعه تاب آوری ابزارهای مختلفی را گسترش داده اند .برای مثال
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کانر و دیویدسون در سال  2003جهت اندازه گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید ،پرسشنامه
تاب آوری را که شامل  25گویه بود طراحی و اعتباریابی کرده اند که به صورت طیف لیکرت

نمره گذاری می شود و دارای روایی و پایایی مطلوبی است .همچنین اعتبار این پرسشنامه
توسط جوکار ( ،)1386در آزمودنی های ایرانی تأیید شده است .در زمینه بررسی و اندازه

گیری تاب آوری تحصیلی ،پرسشنامه تاب آوری تحصیلی  67سؤالی ساموئلز (2004؛ نقل از
سلطانی نژاد و همکاران ،)1392 ،با در نظر گرفتن حوزه های مرتبط با موفقیت تحصیلی نظیر

خلق و خو ،روابط اجتماعی ،روابط خانوادگی و انگیزش پیشرفت طراحی و اعتباریابی شده
است .این پرسشنامه نیز توسط سلطانی نژاد و همکاران ( )1392با نمونه دانش آموزان ایرانی
اعتباریابی شده و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است .همچنین راهپیما و همکاران ()1398

پرسشنامه تاب آوری اخالقی تحصیلی را با  26گویه طراحی و با نمونه دانشجویان ایرانی
اعتباریابی کرده اند که با همسانی درونی قابل قبولی ،سه زیر مقیاس عدم رعایت احترام ،عدم

تعهد و عدم رعایت انصاف و عدالت را در محیط تحصیلی می سنجد .اما از آنجا که تاب
آوری تحصیلی نیاز به بررسی همه جانبه و کامل در گروه های مختلف افراد در حال تحصیل

دارد ،لذا نیاز به پژوهش های بیشتر با استفاده از ابزارهای معتبر مبرهن است .در این راستا

کاسیدی ( )2016پرسشنامه  30سؤال تابآوری تحصیلی مختص دانشجویان را با در نظر

گرفتن سه بعد پشتکار ،کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی و عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی
طراحی و با نمونه  532نفری از دانشجویان لیسانس ،اعتباریابی کرد .در پژوهش کاسیدی
( )2016ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  ،0/90و برای زیر مؤلفه های پشتکار ،کمک
طلبی سازگارانه و عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی به ترتیب  0/78 ،0/83و  0/80محاسبه
شده است که حاکی از اعتبار باالی پرسشنامه است .لذا با توجه به نتایج حاصل از مطالعه
کاسیدی ( ،)2016و دقت پرسشنامه تابآوری تحصیلی در سنجش و اندازه گیری این سازه

در میان دانشجویان ،پژوهش حاضر با هدف ارائه شواهد کافی از شاخص های روانسنجی

پرسشنامه ( ،)ARS-30و تأیید ثبات ساختار عاملی آن ،در نمونه ای از دانشجویان ایرانی ،با
استفاده از تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت.

 lروش
با توجه به هدف و ماهیت ،روش پژوهش مطالعه حاضر ،توصیفی و از نوع مطالعات
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همبستگی بود .جامعة آماری پژوهش حاضر ،دانشجویان ایرانی  20-25ساله مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  98-99در مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی بودند .از آنجا

که مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی یک پرسشنامه به روش تحلیل
عاملی تأییدی انجام شد ،پرداختن به مسأله مهم حداقل حجم نمونه در تحلیل عاملی و

مدلیابی معادالت ساختاری ،ضروری است (کالین .)2016 ،علی رغم این که در مورد حجم

نمونه الزم برای تحلیل عاملی و معادالت ساختاری توافق کلی وجود ندارد ،اما به زعم

بسیاری از پژوهشگران ،حداقل حجم نمونه الزم  200نفر می باشد (ظفرقلی زاده و همکاران،
 )1400و حجم نمونه بزرگ توصیه شده برای تحلیل عاملی تأییدی  200نفر است که برای

بسیاری از مدل ها مناسب هستند (واحدی ،1396 ،کالین .)2005 ،لذا در پژوهش حاضر
در گام اول  350نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ،از دانشجویان رشته های
علوم تربیتی ،روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به

پرسشنامه ها پاسخ دادند .به این صورت که با مراجعه به دانشکده های مربوطه و با هماهنگی

اساتید در کالس ها حضور یافته و از دانشجویان دارای مالک های ورود به پژوهش خواسته
شد تا با اطمینان از محرمانه ماندن اطالعاتشان ،در حضور آزمونگر به پرسشنامه ها پاسخ
دهند .در نهایت از میان پرسشنامه های گردآوری شده 283 ،پرسشنامه معتبر تشخیص داده

شدند .تحلیل داده ها با استفاده از روش های زیر انجام شد -1 :بررسی پایایی مقیاس با
استفاده از ضرایب پایایی آلفای کرونباخ  -2بررسی روایی مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی

تاییدی (.)CFA
 lابزار

در این پژوهش جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه پرسشنامه تاب

آوری تحصیلی کاسیدی( )2016()academic resilience scale: ARS:30و پرسشنامه
خودکارآمدی تحصیلی ()collage self-efficacy scale: CASSاستفاده شده است:

□ الف :مقیاس تابآوری تحصیلی کاسیدی ( :)2016این پرسشنامه در سال 2016

توسط کاسیدی طراحی و اعتباریابی شده است و برای ارزیابی میزان تاب آوری تحصیلی

دانشجویان در سه بعد پشتکار ،کمک طلبی سازگارانه و عاطفه و پاسخ های هیجانی منفی
به کار گرفته می شود .پرسشنامه دارای  30سؤال است که با طیف لیکرت  6تایی از کام ً
ال
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موافقم تا کام ً
ال مخالفم نمره گذاری می شود .پایایی پرسشنامه در پژوهش کاسیدی ( )2016با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/9و برای خرده مقیاس های پشتکار ،کمک

طلبی سازگارانه و عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی به ترتیب 0/78 ،0/83و  0/80بدست آمده
است .در این پژوهش هم مقدار آلفای کرونباخ برای کل ابزار  0/802به دست آمد که نشان

از پایایی قابل قبول این ابزار است .همچنین همسانی درونی در کل نمونه برای زیر مقیاس
پشتکار ( ،)α=81/0زیر مقیاس کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی ( )α=0/84و برای خرده
مقیاس عاطفه و پاسخ های هیجانی منفی ( )α=0/78بود.

□ ب :مقیاس خودکارآمدی تحصیلی :پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی

با  32گویه میزان اعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن ،سؤال پرسیدن ،توجه در

کالس ،استفاده از کامپیوتر ،کتابخانه و  ...را میسنجد .سؤاالت پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت
 5سطحی از خیلی کم تا خیلی زیاد است و از  5-1نمره گذاری میشود .در این پرسشنامه

کسب نمرات باال نشان دهنده خودکارآمدی باال و نمرات پایین نشان دهنده خودکارآمدی
پایین است .این پرسشنامه توسط جمالی و همکاران (2013؛ نقل از فرقدانی و همکاران،
 )1398اعتباریابی شده است .در پژوهش حاضر همسانی درونی سؤاالت پرسشنامه با استفاده

از ضریب آلفای کرونباخ  0/87محاسبه شد.
 lیافته ها

جدول  1شاخص های توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد و مقادیر بارهای عاملی را

برای مؤلفه های مقیاس تاب آوری تحصیلی نشان می دهد.

در مطالعه حاضر قبل از تحلیل داده ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی (،)CFA

مفروضههای آن بررسی شد .با توجه به اینکه داده های گمشده کمتر از  %5کل داده ها را
تشکیل می دادند؛ از روش جایگزینی میانگین برای جایگزینی داده های گمشده استفاده شد.
پيشفرض نرمال بودن دادهها با استفاده از شاخص چولگی و کشیدگی ارزيابي شدند .چولگی

سؤاالت در دامنه  -1/116تا  0/646و کشیدگی آنها در دامنه  -1/114تا  1/818قرار داشت.
این مقادیر در دامنه قابل پذیرش قرار دارند ( .)|SK < |3| and Ku < |8-10پیشفرض عدم

وجود داده های پرت چند متغیری نیز با محاسبه شاخص فاصله های ماهالونوبیس برای هر

فرد بررسی شد .اگرچه براساس این شاخص تعدادی داده پرت چند متغیری وجود داشت؛ با
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این حال براساس این توصیه که حفظ داده های پرت باعث می شود که داده ها معرف جامعه
باشند؛ این داده ها حذف نشدند (کالین2005 ،؛ تپاچنیک و فیدل.)2007 ،

جدول  .1شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد ،بارهای عاملی و ضرایب همسانی درونی مقیاس ASR
شمارهگویه گویه ها
عامل اول :مولفه پشتکار
از بازخوردها برای بهبود کارم استفاده می کنم.
2

میانگین انحراف استاندارد بار عاملی
4/48

0/97

0/38

4/57

1/06

0/60

3

تسلیم نمی شوم.

5

طرح های مربوط به زندگی شغلی و حرفه ای خودم را تغییر می دهم.

4/16

وقتی افکار منفی به سراغم می آید ،به بهترین شکل آنها را متوقف می کنم.

4/07

4
8
9

از موقعیت برای برانگیختن خودم استفاده می کنم.
موقعیت ها را به عنوان چالش در نظر می گیرم.

11

به سختی کار می کنم.

17

اهداف بلند مدت و بلندپروازی هایم را تغییر نمی دهم.

16

از تالش و کوشش دست بر نمی دارم.

4/93

4/43
3/86
4/48
4/59

30
من برای مطرح کردن اینکه می توانم رتبه ام را ارتقا دهم ،رو به جلو حرکت می کنم4/69 .
عامل دوم :کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی
13

سعی می کنم تا به راه حل های جدید فکر کنم.

20

پیشرفت ها و تالش های خودم را مورد نظارت و ارزیابی قرار می دهم.

18
21
22
24
25
26

من از موفقیت های گذشته ام برای برانگیختن خودم استفاده می کنم.

از اساتیدم کمک می خواهم.

خودم را تشویق می کنم.

6

4/43
4/78
4/79
4/84

1/08
1/21
1/14
1/26
1/12
1/18
1/12

0/57
0/62
0/73
0/55
0/75
0/30
0/62

3/55

1/46

2/69

1/52

0/92

23

از مضطرب شدن خودم جلوگیری می کنم.

2/80

28

1/11

0/69

0/53

12

احساس می کنم ،همه چیز در حال خراب شدن است.

1/17

0/46

4/70

احتماال دچار افسردگی هستم.

14

1/21

0/75

1/05

2/98

خیلی مأیوس و ناامید هستم.

1/25

0/55

0/68

4/74

از دوستان و خانواده ام انتظار دارم ،مرا تشویق کنند.

آزرده خاطر هستم.

1/23

0/47

4/50

4/70

27
عامل سوم :عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی

1/09

0/49

1/14

سعی می کنم به روش های مختلف مطالعه کنم.

به نکات قوت و ضعف خودم بیشتر فکر می کنم زیرا به بهتر شدن کارم کمک می کند.

1/06

0/38

0/59

4/25

برای پیشرفت خود اهدافی تعیین می کنم.

1/00

0/64

2/88

1/61
1/30
1/46

0/79
0/33
0/64

پیش فرض عدم وجود همخطی چندگانه با وارسی ماتریس همبستگی بین سؤاالت

بررسی شد .همبستگی بین سؤاالت در دامنه  -0/126تا  0/472قرار داشت .اگر همبستگی

بین سواالت فراتر از  0/85نباشد این فرض تحقق پیدا می کند (کالین.)2005 ،
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اعتبار عاملی :در این مطالعه مدل  3عاملی پرسشنامه  ASRبا استفاده از تحلیل عاملی

تأییدی مرتبه دوم مورد ارزیابی قرار گرفت .در مدل طراحی شده فرض بر این است که هر

کدام از عوامل که به واسطه گویه های مربوط به خود شناسایی می شوند ،می توانند عامل مرتبه

باالتری که همان  ASRاست ،را بازنمایی کنند .در مدل اولیه با توجه به این که گویه های ،7 ،1
 19 ،15 ،10و  27بار عاملی پایین تر از  0/30بر عامل های خود داشتند ،بنابراین این گویه ها در
تحلیل نهایی و مدل اصالحی حذف شدند .الگوی ساختاری اصالح شده برای مدل  3عاملی

در شکل  1نشان داده شده است .تمامی مسیرها در سطح  0/0001معنی دار هستند .برای

اینکه مدل از برازش قابل قبولی برخوردار باشد باید ارزش  NFI ،CFIو  IFIبزرگتر از 0/9و ارزش
 RMSEAو  SRMRباید کوچکتر از  0/08و بهتر است کوچکتر از  0/06باشد (کالین.)2005 ،

در جدول  2شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی ارائه شده است.
جدول  .2شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی
خی دو()X2

DF

X2/df

NFI

CFI

IFI

مدل سه عاملی
مدل سه عاملی (با حذف سؤاالت
با بار عاملی کمتر از )0/30

SRMR RMSEA

1127/54

402

2/80

0/86

0/90

0/90

0/079

0/11

597/11

249

2/39

۰/91

۰/94

۰/94

۰/069

۰/063

مندرجات جدول  2حاکی از آن است که در مدل اصالح شده نسبت به مدل اولیه از برازش

مطلوبی برخوردار است .به این صورت که شاخص های برازش در محدوه مناسب قرار دارند.

بررسی ضرایب استاندارد شده در الگوی ساختاری (شکل  )1نشان می دهد که تمامی

بارهای عاملی به جز بار عاملی مربوط به خرده مقیاس عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی از مقدار
زیادی برخوردارند .همچنین همانگونه که انتظار می رفت بار عاملی خرده مقیاس عاطفه منفی و
پاسخ های هیجانی دارای ارزش منفی است .این نشان می دهد که این مؤلفه برخالف سایر مؤلفه

ها ،تأثیری منفی بر روی تابآوری تحصیلی دارد ،هرچند ارزش این تأثیر متوسط است (.)-0/36

جدول  3همبستگی بین عوامل تاب آوری تحصیلی را نشان می دهد .همبستگی مثبت

و باالیی بین عامل پشتکار و کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی وجود دارد .همچنین بین

عامل عاطفه منفی و پاسخ هیجانی و عامل های پشتکار و کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی

همبستگی منفی وجود دارد.
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جدول  .3همبستگی بین عامل های تاب آوری تحصیلی
ردیف
1
2
3

عامل

پشتکار

کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی
عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی

1
1

2

**0/748
**-0/374** -0/343
1

3

1
p>0/01

**

برای ارزیابی پایایی ابزار با استفاده از روش همسانی درونی از آلفای کرونباخ استفاده

شد .مقدار آلفای کرونباخ برای کل ابزار با حذف سؤال های  19 ،15 ،10 ،7 ،1و  27برابر

 0/802به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول این ابزار است .همچنین همسانی درونی در

کل نمونه برای زیر مقیاس پشتکار ( ،)α=81/0زیر مقیاس کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی

( )α=0/84و برای خرده مقیاس عاطفه و پاسخ های هیجانی منفی ( )α=78/0باال بود.
acre2

0/85

acre3

0/59

0/60

acre4

0/64

0/38

acre5

0/86

acre8

0/76

acre9

0/78

acre11

0/70

0/46

acre16

0/44

0/69

acre17

0/79

acre30

0/53

acre13

0/65

acre18

0/68

0/68

acre20

0/53

0/62

acre21

0/61

acre22

0/47

acre24

0/70

acre25

0/44

acre26

0/91

acre27

0/62

0/38
0/64

Persever

0/49
0/47
0/55
0/75

0/59
1/00

0/57

ASR
Ref-Adap

0/73
0/55
0/75
0/30
0/62

Neg-Afec

0/53

acre6

0/72

0/79

acre12

0/37

acre14

0/16

0/92
0/33
0/64

Chi- square= 579.11, df= 249, p- value= 0.00000, RMSEA= 0.069
شکل .1ساختار عاملی نهایی AAQW

acre23

0/89

acre28

0/59
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پس از ارزیابی اعتبار پرسشنامه ،روایی همگرا و واگرای آن با محاسبه ضریب همبستگی

نمره های مؤلفه های تاب آوری تحصیلی با متغیر خودکارآمدی تحصیلی بررسی شد .برای
بررسی روایی همگرا ،همبستگی بین نمره های پشتکار ،کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی و

عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی با نمره کل خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت .جدول
شماره  4نتایج حاصل از روایی همگرا و واگرا را نشان می دهد.

جدول  .4نتایج بررسی روایی همگرا تاب آوری تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی
ردیف

متغیرها

1

1

پشتکار

1

2

کمک طلبی سازگارانه و انعکاسی

**0/748

1

3

عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی

**-0/343

**-0/374

1

4

خودکارآمدی تحصیلی

**0/599

**0/532

**-0/156

2

4

3

P< 0/01

**

1
P< 0/05

*

همان طور که در جدول  4مشاهده می شود ،پرسشنامه تاب آوری تحصیلی دارای روایی

همگرایی باالیی است .زیرا خودکارآمدی به عنوان متغیری مرتبط با تابآوری ،با مؤلفه پشتکار

( )r=0/599و مؤلفه کمکطلبی سازگارانه و انعکاسی ( )r=0/507ارتباط مثبت معنیدار دارد.
درحالی که ،مؤلفه عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی با خودکارآمدی ( )r=-0/156واگرایی

نشان میدهد .بنابراین پرسشنامه تاب آوری تحصیلی از روایی مطلوبی برخودار است.
 lبحث

پژوهش حاضر ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی کاسیدی ()2016

را با هدف بررسی مناسب بودن آن برای دانشجویان ایرانی ،مورد بررسی قرار داد .مطالعه

بر روی  283نفر از دانشجویان ایرانی انجام گرفت .برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ و جهت ارزیابی روایی از روایی همگرا استفاده شد .نتایج نشان داد که ضریب

آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/80و برای زیرمؤلفه های پشتکار ،0/81 ،کمک طلبی
سازگارانه و انعکاسی  0/84و برای عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی  0/78است .این نتایج
حاکی از پایایی و همسانی درونی و روایی همگرای باالی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی

کاسیدی در نمونه ایرانی است .به عالوه وجود همبستگی درونی بین عوامل مقیاس ،نشان

وجود همگونی مناسب مقیاس است .این یافته با یافته های مطالعه کاسیدی ( )2016همسو
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است .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل اصالح شده نسبت به مدل اولیه

از برازش مطلوبی برخوردار است .به این صورت که شاخص های برازش در محدوه مناسب
قرار دارند.

در راستای بررسی روایی همگرای ابزار ،ارتباط زیرمؤلفه ها با خودکارآمدی هم مورد

بررسی قرار گرفت که براساس آن خودکارآمدی تحصیلی با پشتکار و کمک طلبی سازگارانه

و انعکاسی رابطه مثبت معنادار و با عاطفه منفی و پاسخ های هیجانی رابطه منفی معنادار
دارد .این یافته تا حدودی با نتایج پژوهش های گست و همکاران ( ،)2015همتی و همکاران

( )1395و اسکندری و همکاران ( )1398همسو است .در چرایی چنین رابطه ای مبتنی بر

نظریه شناختی اجتماعی بندورا ،می توان گفت درک انسان از خودکارآمدي ،بر الگوهاي
تفکر ،انگیزش و عالیق تحصیلی ،کنترل استرس تحصیلی ،بهزیستی و سالمت تأثیر می گذارد
(بندورا1993 ،؛ به نقل از زیمرمن .)2008 ،زیرا فرد دارای خودکارآمدی تحصیلی باال از

این احساس برخوردار است که با هر مشکلی که در رابطه با درس مواجه شود از عهده اش

برخواهد آمد و لذا با انعطاف باال خود را برای حل مسائل تحصیلی آماده می کند .این فرد

در انجام کارها امیدوارتر است و لذا از فرد دارای خودکارآمدی پایین موفق تر خواهد بود
(سیف .)1399 ،زیرا پشتکار و توانمندی الزم برای بهبود و بازگشت به حالت اولیه با کمک

طلبیدن از دیگران و قدرت تنظیم عواطف و هیجان های منفی ،در مواجهه با شرایط ناگوار
زندگی تحصیلی را دارد؛ که مجموعه این توانمندی ها تعریف تاب آوری تحصیلی را شامل

می شود که در پیشینه نظری این سازه وجود دارند.
 lنتیجه گیری

نتایج پژوهش حاکی از پایایی و همسانی درونی و روایی همگرای باالی پرسشنامه تاب

آوری تحصیلی کاسیدی در نمونه ایرانی است .وجود همبستگی درونی بین عوامل مقیاس،

نشان وجود همگونی مناسب مقیاس است .در کل اینگونه میتوان نتیجهگیری کرد که دادههای
پژوهش با مدل هماهنگی دارد و نشانگر برازش مناسب مدل با داده هاست .لذا مبتنی بر

این یافته ها ،پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ،پرسشنامه ای معتبر و پایا است؛ که می تواند در

پژوهش هایی که در جامعه ایران در راستای تاب آوری تحصیلی دانشجویان انجام می گیرد،
مورد استفاده قرار بگیرد.
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این پژوهش علیرغم تأیید روایی و پایایی پرسشنامه مذکور ،همچون هر پژوهش دیگری

با محدودیت مواجه بود .چرا که تحقیق مشابهی با این پرسشنامه وجود نداشت که بتوان با

قدرت بیشتر در خصوص یافته ها اظهار نظر کرد .به عالوه امکان سوگیری در پاسخ دهی

نیز نباید از نظر دور داشته شود ،زیرا گزارش های شخصی در پرسشنامه ها به دلیل دفاع های
ناخودآگاه و تعصب در پاسخ دهی مستعد تحریف هستند ،لذا ممکن است بر تعمیم نتایج تأثیر
بگذارد .افزون بر آن به دلیل این که ،جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان رشته های
علوم انسانی تشکیل داده اند؛ الزم است در تعمیم نتایج به دست آمده از این پژوهش به

دانشجویان سایر رشته ها و سایر مقاطع تحصیلی احتیاط شود .بنابراین انجام پژوهش های
بیشتر در این راستا پیشنهاد می شود.
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