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چکیده
هدف این پژوهش ارائهی مدلی در مورد نقش مؤلفههای صبر در پیشبینی راهبردهای یادگیری با واسطهگری
انعطافپذیری شناختی بود .جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
خرامه بود که در نیمسال تحصیلی  30 -34مشغول تحصیل بودند .از میان این افراد ،تعداد  513دانشجو به
روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان گروه نمونه انتخاب شدند .افراد گروه نمونه با تکمیل مقیاس صبر
(خرمائی ،فرمانی و سلطانی 7030 ،ج) ،پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (دنیس و وند روال )5373 ،و مقیاس
رویکردهای یادگیری شناختی /فراشناختی (الیوت و همکاران )7333 ،در این پژوهش شرکت کردند .نتایج
نشان داد مدل مطرحشده از برازش خوبی برخوردار است .همچنین نتایج نشاندهندۀ اثر مستقیم و غیرمستقیم
مؤلفههای صبر بر راهبردهای یادگیری بود .مؤلفههای شکیبایی و استقامت با واسطهگری ادراک کنترلپذیری
خرده مقیاس ناسازمانی در مطالعه را بهصورت منفی و معنادار پیشبینی کردند .همچنین مؤلفههای متعالیشدن
و رضایت از طریق نقش واسطهای ادراک گزینههای مختلف ناسازمانی در مطالعه را بهصورت منفی و معنادار
و رویکرد پافشاری را بهصورت مثبت و معنادار پیشبینی کردند .بر طبق این نتایج به متخصصان حوزۀ
یادگیری و روانشناسان پیشنهاد میشود که بهمنظور کمک به دانشجویان در استفاده از رویکردهای مناسب
یادگیری از راهبردهای آموزشی صبر استفاده کنند.

واژگان کلیدی :صبر ،انعطافپذیری شناختی ،راهبردهای یادگیری ،شکیبایی ،استقامت،
متعالیشدن ،رضایت
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مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان،
رویکردهای یادگیری7آنان است .رویکردهای یادگیری فعالیتهای ذهنیای هستند که
فراگیران در هنگام مطالعه بهکار میبرند تا بتوانند بهطور مؤثرتری در دریافت ،سازماندهی
یا به خاطر آوردن اطالعات از آنها استفاده کنند (دیهم و الپتون .)5375 ،5این مفهوم
اولینبار توسط مارتون و سالجو 0در سال  7311شناسایی شد .آنها دو رویکرد یادگیری را
معرفی کردند :رویکرد عمیق4و رویکرد سطحی .2هدف رویکرد عمیق درک واقعی مطالب
است و در این رویکرد ،دانشجو یا دانشآموز به پیام اصلی مطلبی که باید یاد گرفته شود
توجه میکند .دانشآموز یا دانشجویی که از رویکرد سطحی استفاده میکند به ویژگیهای
سطحی یک مطلب توجه کرده و سعی میکند که آن مطلب را کلمه به کلمه حفظ کند
(هیکال و لونکا .)5331 ،1بعدها رویکرد استراتژیک یا پیشرفتگرا 1نیز توسط انتویستل و
رامسن  )7380(8و بیگز )7381( 3معرفی شد .این رویکرد با تمایل برای کسب باالترین نمرات
از طریق سازماندهی زمان و مکان یادگیری مشخص میشود (گورلن و همکاران.)5370 ،73
از سال  7311تاکنون پژوهشهای مختلفی در مورد رویکردهای یادگیری صورت گرفته
است .اما سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا میتوان موضوع رویکردهای
یادگیری را از دیدگاه روانشناسی دین یا روانشناسی اخالق موردبررسی قرار داد؟ با توجه به
اهمیت دین و اخالق در زندگی انسانها و نقش آن در ارتقای سالمت روان افراد (طاهری،
7084؛ صدری و همکاران )7084 ،در پژوهش حاضر موضوع رویکردهای یادگیری از منظر
صبر 77که یکی از مهمترین آموزههای دینی و اخالقی میباشد مورد بررسی قرارگرفته است.
صبر از جمله مفاهیم دینی -اخالقی است که  730بار و در  30آیۀ قرآن کریم مطرح شده
1. learning approaches
2. Diehm & Lupton
3. Marton & Saljo
4. deep processing
5. surface processing
6. Heikkilä & Lonka
7. strategic or achieving
8. Entwistle & Ramsden
9. Biggs
10. Gürlen et al
11. patience
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است؛ بنابراین واژهی صبر و مشتقات آن به لحاظ فراوانی یکی از واژههای مهم قرآن کریم
بعد از واژههایی مانند آخرت و قیامت است.
زیربنای مفهومی صبر در دیدگاه روانشناسی غرب بر اساس توانش موجود زنده در به
تأخیراندازی برخی از خواستهها برای دستیابی به اقنای بهتر آنها در آیندهای نزدیک استوار
است (دای و فیشباخ5370 ،7؛ روساتی و همکاران5331 ،5؛ بتینگر و اسلونیم5331 ،0؛
کاسلنیک5330 ،4؛ راچلین)5333 ،2؛ اما در سالهای اخیر پژوهشگران غربی صبر را فراتر از
به تأخیر انداختن ارضای نیازها میدانند و آن را در حیطۀ اخالق در نظر میگیرند (کومر و
سیکرکا5374 ،1؛ اشنیتکر و آمونز .)53311 ،پژوهشگران روانشناسی در ایران با پذیرش
مفهوم صبر بهعنوان واژهای قرآنی آن را بهعنوان سازهای دینی -اخالقی موردتوجه قرار
دادهاند و به بررسی آثار روانشناختی و رفتاری این سازه در پژوهشهای تجربی پرداختهاند
(بهعنوانمثال ،خرمائی و همکاران7034 ،؛ فرمانی و همکاران7034 ،؛ فرمانی و پانی7034 ،؛
خرمائی و فرمانی ،ب 7030؛ فرمانی و همکاران ،الف 7030؛ فرمانی و همکاران ،ب 7030؛
خرمائی و همکاران ،الف 7030؛ خرمائی و همکاران ،ب 7030؛ سادات حسینی سلطان نصیر
و همکاران7030 ،؛ شکوفه فرد و خرمائی7037 ،؛ ایزدی طامه و همکاران7083 ،؛ حسین
ثابت .)7081 ،بر طبق مدل پنج عاملی صبر (خرمائی و فرمانی ،الف  ،)7030صبر فضیلتی
اخالقی است که به استقامت ،شکیبایی ،خویشتنداری ،رضایت و متعالی شدن فرد در
موقعیتهایی اشاره دارد که برای او دشوار و ناخوشایند است .این مدل که از طریق بررسی
کل آیات قرآن در مورد صبر و معانی مستتر در این آیات و بر اساس روش تحلیل عاملی
تدوینشده ،پنج مؤلفه صبر را مورد شناسایی قرار داده است .این مؤلفهها عبارتاند از :متعالی
شدن (تحمل سختیها ،دشواریها و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی)،
شکیبایی (بردباری و تحمل مصائب و سختیها) ،رضایت (پذیرش وضع موجود بدون گالیه
و شکایت و قبول وضعیتی که فرد در آن قرار دارد) ،استقامت (پافشاری و ثبات در انجام
1. Dai & Fishbach
2. Rosati et al
3. Bettinger & Slonim
4. Kacelnik
5. Rachlin
6. Comer & Sekerka
7. Schnitker & Emmons
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امور و مداومت در کار و فعالیت) و درنگ (خویشتنداری در مقابل خواستهها و کنترل امیال
درونی) (خرمائی و همکاران ،ج .)7030
آنچه مطرح شد اهمیت صبر و ضرورت انجام پژوهشهای تجربی در این حوزه را نشان
میدهد .در این راستا در پژوهش حاضر مدلی ارائه شده است که در این مدل نقش مؤلفههای
صبر در پیشبینی رویکردهای یادگیری با واسطهگری انعطافپذیری شناختی 7مورد بررسی
قرار گرفته است .بهعبارتدیگر ،در این پژوهش این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که آیا
صبر میتواند از طریق تأثیرگذاری بر انعطافپذیری شناختی ،رویکردهای یادگیری را
پیشبینی کند .بررسی پیشینۀ رویکردهای یادگیری نشان داد که تاکنون ارتباط میان صبر
بهعنوان سازهای مستقل و رویکردهای یادگیری مورد بررسی قرار نگرفته است .اما ارتباط
میان رویکردهای یادگیری و سازههای مشابه صبر مانند خودتنظیمی 5بررسی شده است.
خودتنظیمی سازهای مشابه با صبر است؛ اما از جهات زیادی با صبر تفاوتهایی دارد .صبر
سازهای مجزا و منفک از خودتنظیمی است (اشنیتکر و امونز .)5331 ،پژوهش هیکال و لونکا
( )5331نشان داد که راهبردهای شناختی ،رویکردهای یادگیری و مهارتهای خودتنظیمی
با همدیگر ارتباط دارند و منجر به موفقیت در تحصیل میشوند .در پژوهش اکیسی و
همکاران )5374( 0نیز رویکردهای یادگیری پیشبینی کنندۀ معنادار مهارتهای خودتنظیمی
بودند .نامی و همکاران ( )5375نیز نشان دادند که رویکردهای یادگیری با خودتنظیمی
همبستگی معنادار دارد .بررسی این پژوهشها نشاندهندۀ ارتباط معنادار میان رویکردهای
یادگیری و خودتنظیمی است.
عالوه بر این ،پژوهشها نشاندهندۀ ارتباط معنادار میان رویکردهای یادگیری و
انعطافپذیری شناختی بوده است .بهعنوانمثال ،ویتیلو و همکاران )5377( 4نشان دادند که
افزایش انعطافپذیری شناختی منجر به بهبود رویکردهای یادگیری میشود .همچنین در
پژوهشی دیگر (سعید و مهرابی )7035 ،نشان داده شد که آموزش راهبردهای شناختی و
فراشناختی موجب افزایش نمرات یادگیری خودراهبر میشود.

1. cognitive flexibility
2. self- regulation
3. Ekici et al
4. Vitiello et al
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مدل فوقالذکر با استناد به پژوهشهای انجامشده در مورد ارتباط میان رویکردهای
یادگیری ،خودتنظیمی و انعطافپذیری شناختی ارائه شده است .بررسی تجربی این مدل
میتواند راهگشای خط فکری جدیدی در پیوند میان روانشناسی دین و روانشناسی تربیتی
شود .همچنین با توجه به اینکه انتخاب رویکردهای مؤثر یادگیری توسط دانشجویان و
دانشآموزان از موضوعات مهم در حوزۀ آموزش و یادگیری بهحساب میآید؛ بنابراین
بررسی عواملی که بر این انتخاب اثرگذار هستند میتواند زمینهساز تدوین راهکارهای
آموزشی بر اساس آموزههای دینی -اخالقی شود؛ لذا با توجه به آنچه مطرح شد ،هدف
پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که آیا مؤلفههای صبر میتواند از طریق
تأثیرگذاری بر انعطافپذیری شناختی رویکردهای یادگیری را پیشبینی نماید؟

روش
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی میباشد .در این پژوهش یک متغیر مستقل
یا برونزاد (مؤلفههای صبر) ،یک متغیر واسطه (انعطافپذیری شناختی) و یک متغیر وابسته
یا درونزاد (راهبردهای یادگیری) وجود دارد .جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه که در نیمسال تحصیلی  30 -34مشغول تحصیل بودند را
شامل میشود .از میان این افراد ،تعداد  513دانشجو به روش نمونهگیری خوشهای بهعنوان
گروه نمونه انتخاب شدند .بهطوریکه از بین کلیۀ رشتههای موجود در دانشگاه ،تعداد 73
رشته بهتصادف انتخاب و سپس دو ورودی از دانشجویان در هر یک از رشتههای منتخب
بهصورت تصادفی انتخاب شده و کلیۀ دانشجویان این ورودیها بهعنوان گروه نمونه
ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش را تکمیل کردند .ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش بهقرار زیر میباشد:
 -7مقیاس صبر :این مقیاس با استفاده از مؤلفههای قرآنی و روایتی صبر توسط خرمائی
و همکاران (ج  )7030تهیه شده است .این محققان بهمنظور ساخت این مقیاس در ابتدا ،کلیۀ
آیات مرتبط با صبر در قرآن کریم را مشخص نمودند .مفاهیم کلیدی که کلیۀ آیات مرتبط
با صبر بر آن تأکید دارند ،را استخراج کردند .سپس از این مفاهیم کلیدی برای تدوین
عباراتی که گویای این مفاهیم باشند ،استفاده نمودند .همچنین مفاهیمی که با یکدیگر
مشابهت داشتند را حذف نموده و نهایتاً این عبارتها را در قالب  52گویه بر اساس مقیاس
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درجهبندی لیکرت از کامالً درست تا کامالً نادرست تنظیم کردند و ویژگیهای روانسنجی
آن را بر روی دانشجویان مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحلیل عاملی مقیاس صبر به روش
مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشاندهندۀ وجود  2مؤلفۀ صبر بود که بهترتیب
متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت و درنگ نامگذاری شدند .بهمنظور سنجش پایایی
مقیاس صبر از روش محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ
برای خردهمقیاسها از  3/13تا  3/84و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز  3/81محاسبه
شد (خرمائی و همکاران ،ج .)7030
 -5پرسشنامه انعطافپذیری شناختی  :7این پرسشنامه که توسط دنیس و وندروال

5

( )5373ساخته شده است ،یک ابزار خودگزارشی کوتاهی است که شامل بیست سؤال بوده
و برای سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی
افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است ،به کار میرود .شیوه نمرهگذاری آن بر اساس
یک مقیاس  1درجهای لیکرت 0است و تالش دارد تا سه جنبه از انعطافپذیری شناختی را
بسنجد :الف) میل به درک موقعیتهای سخت بهعنوان موقعیتهای قابلکنترل (ادراک
کنترلپذیری ) ،ب) توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار
انسانها (ادراک توجیه رفتار) ،ج) توانایی ایجاد چندین راهحل جایگزین برای موقعیتهای
سخت (ادراک گزینههای مختلف) .دنیس و وندروال ( )5373در پژوهشی نشان دادند که
پرسشنامه حاضر از ساختار عاملی ،روایی همگرا  4و روایی همزمان  2مناسبی برخوردار
است .این پژوهشگران پایایی پرسشنامه حاضر را به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس،
ادراک کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب  3/84 ،3/37و  3/37و با روش
بازآزمایی به ترتیب  3/11 ،3/87و  3/12به دست آوردند .در ایران شاره و همکاران ()5374
ابزار مذکور را به فارسی ترجمه و ویژگیهای روانسنجی آن را بر روی دانشجویان مورد
بررسی قرار دادند .بر طبق نتایج این محققان ضریب پایایی بازآزمایی کل مقیاس  3/17و
ضرایب پایایی خردهمقیاسهای ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف و ادراک

)1. Cognitive Flexibility Inventory (CFI
2. Dennis & VanderWal
3. likert
4. convergent validity
5. simultaneous validity
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توجیه رفتار به ترتیب  3/21 ،3/15 ،3/22محاسبه شده است .همچنین این پژوهشگران
ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را  3/33و برای خرده مقیاسها به ترتیب ،3/83 ،3/81
 3/22گزارش نمودهاند .همچنین این ابزار از روایی عاملی ،همگرا و همزمان مطلوبی در
ایران برخوردار است (شاره و همکاران.)5374 ،
 -0مقیاس رویکردهای یادگیری شناختی /فراشناختی :این مقیاس توسط الیوت 7و
همکاران ( )7333ساخته شده است و شامل  57گویه میباشد که این گویهها بر اساس مقیاس
درجهبندی لیکرت از کامالً درست تا کامالً نادرست تنظیمشدهاند .نتایج تحلیل عاملی الیوت
و همکاران ( )7333نشاندهندۀ وجود سه خردهمقیاس بود .این خردهمقیاسها شامل
ناسازمانی در مطالعه ،5پردازش عمیق و پردازش سطحی میشود .این سه عامل توضیحدهندۀ
 22درصد از واریانس کل بودند .این ابزار در ایران توسط خرمائی ( )7082به فارسی ترجمه
و ویژگیهای روانسنجی آن در دانشجویان بررسی شده است .نتایج تحلیل عاملی نسخۀ
فارسی این ابزار در پژوهش خرمائی ( )7082نشاندهندۀ استخراج  4خردهمقیاس بود .این
خردهمقیاسها عبارتاند از ناسازمانی در مطالعه ،پردازش عمیق ،پردازش سطحی و
پافشاری .0بر طبق نتایج خرمائی ( ،)7082ضریب پایایی خردهمقیاسهای ناسازمانی در
مطالعه ،پردازش عمیق ،پردازش سطحی و پافشاری به ترتیب  3/10 ،3/11 ،3/80و 3/28
محاسبه شده است.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی ،از شاخصهای میانگین ،انحراف
استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل مسیر در
مدل معادالت ساختاری استفاده شده است .همچنین عملیات تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده
از نرمافزارهای آماری  SPSS 16و  Amos 16صورت گرفته است.

نتایج
شرکتکنندگان در این پژوهش شامل  513دانشجو ( 531نفر دانشجوی دختر و  10نفر
دانشجوی پسر) بود که میانگین سنی آنها  55/55سال با انحراف استاندارد  0/77میباشد .از
بین افراد گروه نمونه  13/01درصد مجرد و  53/10درصد متأهل بودند .یافتههای توصیفی
1. Elliot et al
2. Disorganization
3. Persistence
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مؤلفههای صبر ،خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی و رویکردهای یادگیری شامل
میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرهها در جدول  7آمده است.
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر نمرههای دانشجویان در متغیرهای مورد مطالعه
میانگین

انحراف معیار

حداقل نمره

حداکثر نمره

متغیر
متعالی شدن

03/71

2/03

70

43

شکیبایی

53/35

4/44

8

02

رضایت

77/30

0/07

4

53

استقامت

73/15

5/78

0

72

درنگ

73/31

5/01

2

72

ادراک کنترلپذیری

04/01

1/21

72

21

ادراک گزینههای مختلف

41/12

77/74

73

13

ادراک توجیه رفتار

8/38

5/18

5

74

ناسازمانی در مطالعه

57/18

1/28

2

02

پردازش عمیق

50/13

2/77

1

02

پردازش سطحی

52/00

2/78

1

02

پافشاری

71/33

0/23

0

57

صبر

انعطافپذیری شناختی

رویکردهای یادگیری

بهمنظور بررسی رابطهی بین متغیرهای پژوهش نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده
شد که نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .2ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
7

5

متعالی شدن

7

شکیبایی

**3/01

7

متغیر

0

4

2

1

1

8

3

73

77

75

نقش مؤلفههای صبر در پیشبینی رویکردهای یادگیری با واسطهگری...

رفتار

ادراک توجیه

مطالعه

ناسازمانی در

رضایت

**3/58
استقامت

**3/44

**3/01

درنگ

**3/47

**3/73

**3/71

کنترلپذیری

ادراک

**3/07

**3/48

**3/08

**3/04

مختلف

گزینههای

ادراک

**3/47

**3/51

**3/53

**3/51

**3/51

3/34

پردازش عمیق

3/73

-3/77

**3/58

**3/21

**-3/04

**3/71

7

**3/01

-3/37

**-3/01

3/32

7

**3/03

3/31

**-3/50

**3/71

7

**3/71

3/32

*-3/72

3/38

7

**3/57

-3/35

**-3/01

**3/71

7

**3/53

-3/333

متغیر

7

5

0

4

2

**3/00

**-3/53

-3/31

7

3/38

7

8
1

7

3

73

77

75
1

9
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سطحی

پردازش

**3/53
**3/43

پافشاری

*3/75

**3/07

**3/51

**3/71

**3/08

3/35

-3/73

**3/00

-3/33

-3/31

*3/74

3/34

-3/37

3/31

3/34

**3/53

**3/51

7

**3/71

3

73

**3/45

متغیر

7

7

5

0

4

2

1

1

8

77

75

* P<1/10** P<1/10

بر طبق نتایج جدول  ،5میان تمامی مؤلفههای صبر و دو خردهمقیاس انعطافپذیری
شناختی (ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف) همبستگی مثبت معنادار وجود
داشت ( .) P<3/37عالوه بر این ،رویکرد یادگیری ناسازمانی در مطالعه با تمامی مؤلفههای
صبر بهجز متعالی شدن همبستگی منفی معنادار نشان داد .رویکرد پردازش عمیق نیز با تمامی
مؤلفههای صبر بهجز رضایت و درنگ همبستگی مثبت معنادار نشان داد (.) P<3/37
همچنین رویکرد پردازش سطحی با مؤلفههای متعالی شدن و استقامت همبستگی مثبت
معنادار نشان داد .سرانجام اینکه ،میان رویکرد یادگیری پافشاری و تمامی مؤلفههای صبر
همبستگی مثبت معنادار وجود داشت .نتایج همبستگی میان رویکردهای یادگیری و
خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی نشان داد که میان رویکردهای یادگیری ناسازمانی
در مطالعه ،پردازش عمیق و پافشاری با دو خردهمقیاس انعطافپذیری شناختی (ادراک
کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف) همبستگی معنادار وجود دارد (.) P<3/37
همانگونه که مطرح شد ،مدل پیشنهادی پژوهش حاضر نقش مؤلفههای صبر در
پیشبینی رویکردهای یادگیری با واسطهگری انعطافپذیری شناختی است .بهمنظور بررسی
این مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شد .مدل نهایی پژوهش در شکل  7ارائه شده است.
همچنین شاخصهای برازش مدل در جدول  0نشان دادهشده است .نتایج این جدول نشان
میدهد که مدل پیشبینی رویکردهای یادگیری بر اساس مؤلفههای صبر با واسطهگری
انعطافپذیری شناختی از برازش خوبی برخوردار است.
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شکل  .1مدل نهایی پژوهش (پیشبینی رویکردهای یادگیری بر اساس مؤلفههای صبر با واسطهگری
انعطافپذیری شناختی)
جدول  .3شاخصهای برازش مدل
شاخص

X2

df

P

CMIN/DF

NFI

IFI

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

مقدار

43/33

54

3/337

5/38

3/35

3/31

3/31

3/35

3/31

3/31

در مدل پیشنهادی پنج مؤلفهی صبر (متعالی شدن ،شکیبایی ،رضایت ،استقامت و
درنگ) بهعنوان متغیر مستقل فرض شده که از طریق سه مؤلفهی انعطافپذیری شناختی
(ادراک کنترلپذیری ،ادراک گزینههای مختلف ،ادراک توجیه رفتار) چهار رویکرد
یادگیری (ناسازمانی در مطالعه ،پردازش عمیق ،پردازش سطحی و پافشاری) را پیشبینی
میکند .نتایج تحلیل و اصالح مدل مذکور نشان داد که چهار مؤلفه صبر (متعالی شدن،
شکیبایی ،رضایت و استقامت) باواسطهگری دو مؤلفۀ انعطافپذیری شناختی (ادراک
کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف) رویکردهای یادگیری را پیشبینی نمودند .این
نتایج در جدول  4ارائهشده است .بر طبق نتایج این جدول ،مؤلفههای متعالی شدن (β=3/02؛
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 )P<3/337و رضایت (β=3/73؛  )P<3/37صبر توانستند خردهمقیاس ادراک گزینههای
مختلف انعطافپذیری شناختی را بهصورت مثبت و معنادار پیشبینی نمایند .مؤلفههای

شکیبایی (β=3/47؛  )P<3/3337و استقامت (β=3/73؛  )P<3/337نیز پیشبینیکنندۀ مثبت
خردهمقیاس ادراک کنترلپذیری انعطافپذیری شناختی بودند.

عالوه بر این ،مؤلفۀ متعالی شدن بهطور مستقیم پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار

رویکردهای یادگیری پردازش عمیق (β=3/58؛  ،)P<3/3337پردازش سطحی (β=3/51؛
 )P<3/3337و پافشاری (β=3/03؛  )P<3/3337بود .شکیبایی نیز بهطور مستقیم پردازش
سطحی را بهصورت منفی و معنادار (β= -3/73؛  )P<3/37پیشبینی کرد .همچنین رضایت
پیشبینیکنندۀ مستقیم ،منفی و معنادار (β= -3/57؛  )P<3/37خردهمقیاس ناسازمانی در
مطالعه بود.
نتایج جدول  4در مورد نقش خردهمقیاسهای انعطافپذیری شناختی در پیشبینی
رویکردهای یادگیری نشان داد که خردهمقیاسهای ادراک کنترلپذیری (β= -3/52؛

 )P<3/3337و ادراک گزینههای مختلف (β= -3/71؛  )P<3/37پیشبینی کنندۀ منفی و

معنادار ناسازمانی در مطالعه بودند .ادراک گزینههای مختلف پیشبینیکنندۀ مثبت و معنادار

(β= 3/52؛  )P<3/3337رویکرد یادگیری پافشاری نیز بود.

عالوه بر این ،نتایج در مورد نقش واسطهای انعطافپذیری شناختی در ارتباط میان
مؤلفههای صبر و رویکردهای یادگیری نشاندهندۀ نقش واسطهای خردهمقیاسهای ادراک
کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف بود .بدینصورت که مؤلفههای شکیبایی (-3/73

=β؛  )P<3/3337و استقامت (β= -3/32؛  )P<3/337باواسطه گری ادراک کنترلپذیری
خردهمقیاس ناسازمانی در مطالعه را بهصورت منفی و معنادار پیشبینی نمودند .همچنین
مؤلفههای متعالی شدن و رضایت از طریق نقش واسطهای ادراک گزینههای مختلف
ناسازمانی در مطالعه را بهصورت منفی و معنادار و پافشاری را بهصورت مثبت و معنادار
پیشبینی کردند.
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جدول  .4اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش
مسیر

اثر

سطح

اثر

سطح

اثر

سطح

مستقیم

معناداری

غیرمستقیم

معناداری

کل

معناداری

بر ادراک گزینههای مختلف:
متعالی شدن

3/02

3/3337

----

----

3/02

3/3337

رضایت

3/73

3/335

----

----

3/73

3/335

بر ادراک کنترلپذیری:
شکیبایی

3/47

3/3337

----

----

3/47

3/3337

استقامت

3/73

3/337

----

----

3/73

3/337

بر ناسازمانی در مطالعه:
متعالی شدن

----

----

-3/31

3/330

-3/31

3/330

شکیبایی

----

----

-3/73

3/3337

-3/73

3/3337

رضایت

-3/57

3/335

-3/30

3/334

-3/52

3/337

استقامت

----

----

-3/32

3/337

-3/32

3/337

ادراک کنترلپذیری

-3/52

3/3337

----

----

-3/52

3/3337

-3/71

3/332

----

----

-3/71

3/332

ادراک گزینههای
مختلف

بر پردازش عمیق:
متعالی شدن

3/58

----

3/3337

----

3/58

3/3337

بر پردازش سطحی:
متعالی شدن

3/51

3/3337

----

----

3/51

3/3337

شکیبایی

-3/73

3/335

----

----

-3/73

3/335

بر پافشاری:
متعالی شدن

3/03

3/3337

3/33

3/3337

3/03

3/3337

رضایت

----

----

3/32

3/337

3/32

3/337
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ادراک گزینههای
مختلف

3/52

3/3337

----

----

3/52

3/3337

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارائۀ مدلی در مورد نقش مؤلفههای صبر در پیشبینی رویکردهای
یادگیری با واسطهگری انعطافپذیری شناختی بود .نتایج تحلیل بعد از برازش کامل دادههای
مدل موردنظر نشان داد که مؤلفههای صبر بر رویکردهای یادگیری اثر مستقیم و غیرمستقیم
دارند .نتایج در مورد اثر مستقیم مؤلفههای صبر حاکی از این بود که از میان پنج مؤلفۀ صبر،
سه مؤلفۀ آن (متعالیشدن ،شکیبایی و رضایت) توانستند رویکردهای یادگیری را بهطور
مستقیم پیشبینی کنند .بدینصورت که مؤلفۀ متعالیشدن پیشبینیکنندهی مثبت و معنادار
رویکردهای یادگیری پردازش عمیق ،پردازش سطحی و پافشاری بود .بهعبارتدیگر ،تحمل
سختیها ،دشواریها و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی با استفاده از
رویکردهای یادگیری پردازش عمیق ،پردازش سطحی و پافشاری همراه است .بنابراین
دانشجویانی که نامالیمات را بهمنظور رسیدن به هدفهای سطح باالتر یا تعالی تحمل
میکنند در هنگام مطالعه و یادگیری سعی میکنند به دنبال درک عمیق مطالب باشند
(پردازش عمیق) .همچنین اینگونه افراد در صورت دشواری یا خستهکننده بودن مطالب به
تالش خود برای یادگیری ادامه میدهند (پافشاری).
نقش مؤلفۀ متعالیشدن در پیشبینی مثبت و معنادار رویکردهای یادگیری پردازش
عمیق و پافشاری قابلانتظار است؛ اما نقش این مؤلفه در پیشبینی مثبت و معنادار رویکرد
یادگیری پردازش سطحی تا حدودی دور از انتظار میباشد .بر طبق نتایج این پژوهش
دانشجویانی که بهمنظور رسیدن به تعالی سختیها و نامالیمات را تحمل میکنند (متعالی
شدن) در هنگام یادگیری از رویکرد حفظ کردن مطالب استفاده میکنند (پردازش سطحی).
باوجود اینکه در رویکرد پردازش سطحی ،یادگیرنده خود را عمیقاً درگیر مطالب
موردمطالعه نمیکند و تنها تالش میکند که آن مطلب را حفظ کند اما افراد با نمرات باال
در متعالی شدن از این رویکرد استفاده میکنند .در تبیین این یافته میتوان اینگونه
نتیجهگیری کرد که افرادی که سختیها را جهت رسیدن به تعالی و رشد تحمل میکنند در
حیطهی یادگیری ،متناسب با موضوع یا مطلب موردمطالعه یکی یا ترکیبی از رویکردهای
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پردازش سطحی یا پردازش عمیق را اتخاذ میکنند و در هر صورت در امر یادگیری ثبات و
پافشاری نشان میدهند تا به هدف خود برسند.
از دیگر نتایج این پژوهش در مورد اثر مستقیم مؤلفههای صبر ،نقش مؤلفهی شکیبایی
در پیشبینی منفی و معنادار رویکرد یادگیری پردازش سطحی بود .بر طبق این یافته ،افرادی
که در مقابل سختیها ،مشکالت و برخوردهای نامناسب دیگران بردبار هستند (شکیبایی)
بهاحتمال کمتری در هنگام یادگیری و مطالعه از رویکرد پردازش سطحی میکنند .در تبیین
این یافته میتوان این مسئله را مطرح کرد که احتماالً افراد دارای نمرات باال در مؤلفۀ
شکیبایی به علت اینکه تحمل باالیی دارند و با دیدی سطحی به مشکالت و برخوردهای
ناشایست دیگران نگاه نمیکنند در هنگام یادگیری نیز به دنبال حفظ کردن کلمه به کلمۀ
مطالب بدون درگیری عمیق با آنها نیستند .در پژوهش چو و همکاران )5372( 7نیز افرادی
که در مقابل ابهام تحمل باالتری نشان دادند ،در یادگیری زبان چینی بهعنوان زبان دوم
عملکرد بهتری داشتند .تحمل ابهام  5را شاید بتوان نمونه یا مثالی از شکیبایی دانست؛ اما
شکیبایی سازهای مجزا است .پیشنهاد میشود بررسیهای عمیقتری در زمینۀ ارتباط میان
شکیبایی و رویکرد پردازش سطحی صورت گیرد.
عالوه بر آنچه تاکنون مطرح شد ،نتایج این پژوهش نشاندهندۀ نقش مؤلفۀ رضایت صبر
در پیشبینی منفی و معنادار رویکرد یادگیری نابسامانی در مطالعه بود .بهعبارتدیگر،
دانشجویانی که وضعیت فعلی خود را قبول دارند و از کمبود پول و امکانات گله و شکایت
نمیکنند (رضایت) به احتمال زیاد در ایجاد یا حفظ یک رویکرد سازمانیافته و منظم در
هنگام مطالعه و یادگیری موفق عمل میکنند و با نابسامانی در مطالعه مواجه نخواهند بود .در
پژوهش رود و همکاران  )5332( 0نیز رضایت از زندگی پیشبینیکنندۀ معنادار عملکرد
تحصیلی بود .در پژوهش دیگری (ابراهیم و همکاران )5372 ،نیز رضایت کلی از زندگی با
موفقیت تحصیلی رابطۀ معنادار نشان داد .شایانذکر است که مؤلفۀ رضایت صبر تا حدودی
مشابه سازۀ رضایت از زندگی است اما مفهومی مجزا میباشد.
نتایج این پژوهش در مورد اثر غیرمستقیم مؤلفههای صبر بر رویکردهای یادگیری نشان
داد که مؤلفههای شکیبایی و استقامت از طریق نقش واسطهای ادراک کنترلپذیری رویکرد
1. Chu et al
2. ambiguity tolerance
3. Rode et al
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یادگیری ناسازمانی در مطالعه را بهطور منفی و معنادار پیشبینی نمودند .نتایج حاکی از این
است که دانشجویانی که در مقابل مصائب و دشواریهای زندگی تحمل باالیی دارند
(شکیبایی) و در انجام فعالیتها و تکالیف خویش مداومت و ثبات نشان میدهند (استقامت)،
موقعیتهای سخت را بهعنوان موقعیتهای قابلکنترل در نظر میگیرند (ادراک
کنترلپذیری) و درنتیجه در هنگام یادگیری و مطالعه از رویکردی منسجم و سازمانیافته
استفاده میکنند (سازماندهی در مطالعه).
عالوه بر این ،بر طبق نتایج این پژوهش مؤلفههای متعالی شدن و رضایت با واسطه گری
ادراک گزینههای مختلف رویکرد یادگیری ناسازمانی در مطالعه را بهطور منفی و معنادار و
رویکرد یادگیری پافشاری را بهصورت مثبت و معنادار پیشبینی کردند .نتایج مذکور نشان
میدهد دانشجویانی که سختیها را جهت رسیدن به تعالی و رشد تحمل میکنند (متعالی
شدن) و از شرایط خویش رضایت دارند و در مقابل کمبودها گله و شکایت نمیکنند
(رضایت) در هنگام مواجهه با موقعیتهای سخت چندین راهحل مختلف را بهمنظور حل
مشکل خویش در نظر میگیرند (ادراک گزینههای مختلف) و درنتیجه در هنگام یادگیری
از رویکردی منظم و سازمانیافته استفاده میکنند (سازماندهی در مطالعه) و به تالش خود
برای یادگیری حتی در صورت دشواری یا خستهکننده بودن مطالب ادامه میدهند
(پافشاری).
از یافتههای دیگر این نتایج اثر مؤلفههای متعالی شدن و رضایت بر ادراک گزینههای
مختلف و مؤلفههای شکیبایی و استقامت بر ادراک کنترلپذیری بود .درنتیجه این نتایج
حاکی از نقش سازۀ روانشناختی -اخالقی صبر در پیشبینی انعطافپذیری شناختی بود .با
توجه به اینکه نویسندگان مقاله حاضر تاکنون به پژوهشی که ارتباط میان صبر و
انعطافپذیری شناختی را موردبررسی قرار داده باشد دست نیافتهاند ،امکان مقایسۀ نتایج این
پژوهش با سایر پژوهشها وجود ندارد .همچنین از نتایج جانبی این پژوهش نقش
انعطافپذیری شناختی در پیشبینی رویکردهای یادگیری بود .بر طبق این نتایج ،ادراک
کنترلپذیری رویکرد یادگیری ناسازمانی در مطالعه را بهصورت منفی و معنادار پیشبینی
کرد .ادراک گزینههای مختلف نیز رویکرد یادگیری ناسازمانی در مطالعه را بهطور منفی و
معنادار و رویکرد یادگیری پافشاری را بهصورت مثبت و معنادار پیشبینی کرد .پژوهش
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ویتیلو و همکاران ( )5377نیز نشاندهندۀ ارتباط معنادار میان انعطافپذیری شناختی و
رویکردهای یادگیری بود که نتایج پژوهش حاضر با پژوهش فوقالذکر همسو میباشد.
نسبت متفاوت جنسیت افراد موردمطالعه ممکن است امکان تعمیمیافتهها را محدود
کرده باشد .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود که مدل مطرحشده در پژوهش حاضر در گروههای
سنی مختلف موردبررسی قرار گیرد .همچنین بر طبق نتایج این پژوهش به متخصصان حوزۀ
یادگیری و روانشناسان پیشنهاد میشود که بهمنظور کمک به دانشجویان در استفاده از
رویکردهای مناسب یادگیری از راهبردهای آموزشی صبر استفاده نمایند.
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