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 چکیده
 یگرطهواسیادگیری با راهبردهای  بینیپیشصبر در  هایمؤلفهمدلی در مورد نقش  یارائهپژوهش هدف این 

ر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نو شامل کلیۀآماری پژوهش  ۀجامعشناختی بود.  یریپذانعطاف
دانشجو به  513. از میان این افراد، تعداد مشغول تحصیل بودند 30 -34که در نیمسال تحصیلی بود خرامه 
 افراد گروه نمونه با تکمیل مقیاس صبر گروه نمونه انتخاب شدند. عنوانبه ایخوشه گیرینمونهروش 

و مقیاس  (5373، وند روال)دنیس و  شناختی یریپذانعطاف پرسشنامه، (ج 7030)خرمائی، فرمانی و سلطانی، 
شرکت کردند. نتایج  پژوهشدر این  (7333الیوت و همکاران، ) یادگیری شناختی/ فراشناختی ویکردهایر

 رمستقیمیغاثر مستقیم و  ۀدهندنشاننتایج  . همچنیناستاز برازش خوبی برخوردار  شدهمطرحنشان داد مدل 
 یریپذکنترل ادراک یگرواسطهبا  و استقامت شکیبایی یهامؤلفهصبر بر راهبردهای یادگیری بود.  یهامؤلفه

شدن متعالی یهامؤلفه. همچنین کردند بینییشپمنفی و معنادار  صورتبهدر مطالعه را  ناسازمانیخرده مقیاس 
عنادار منفی و م صورتبهدر مطالعه را  ناسازمانیمختلف  هایینهگزادراک  یاواسطهاز طریق نقش  و رضایت

 ۀحوز بر طبق این نتایج به متخصصان کردند. بینییشپمثبت و معنادار  صورتبهرا  یپافشار یکردرو و
ای مناسب از رویکردهدر استفاده  دانشجویان کمک به منظوربهکه  شودیمپیشنهاد یادگیری و روانشناسان 

 .وزشی صبر استفاده کنندیادگیری از راهبردهای آم

، شکیبایی، استقامت، شناختی، راهبردهای یادگیری یریپذانعطاف، صبر کلیدی: گانواژ
 شدن، رضایتمتعالی
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 مقدمه
یشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان، پدر یادگیری و  مؤثریکی از عوامل 

که  هستند اییذهن هاییتفعالرویکردهای یادگیری آنان است. 7رویکردهای یادگیری
 یدهسازمان در دریافت، یمؤثرتر طوربهتا بتوانند  برندیمکار فراگیران در هنگام مطالعه به

این مفهوم (. 5375، 5پتوندیهم و الاستفاده کنند ) هاآنیا به خاطر آوردن اطالعات از 
یادگیری را  دو رویکرد هاآنشناسایی شد.  7311در سال 0بار توسط مارتون و سالجو اولین

. هدف رویکرد عمیق درک واقعی مطالب 2و رویکرد سطحی4معرفی کردند: رویکرد عمیق
شود  رفتهگ یادیام اصلی مطلبی که باید پبه  آموزدانشاست و در این رویکرد، دانشجو یا 

 هاییژگیوبه  کندیمیا دانشجویی که از رویکرد سطحی استفاده  آموزدانش. دکنیمتوجه 
که آن مطلب را کلمه به کلمه حفظ کند  کندیمو سعی  کردهسطحی یک مطلب توجه 

نیز توسط انتویستل و  1گراپیشرفتبعدها رویکرد استراتژیک یا (. 5331، 1)هیکال و لونکا
نمرات  ند. این رویکرد با تمایل برای کسب باالتری( معرفی ش7381) 3( و بیگز7380)8رامسن 

 (.5370، 73)گورلن و همکاران شودیمزمان و مکان یادگیری مشخص  یدهسازماناز طریق 
مختلفی در مورد رویکردهای یادگیری صورت گرفته  هایپژوهشتاکنون  7311از سال 

موضوع رویکردهای  توانیماین است که آیا  شودیمکه در اینجا مطرح  یسؤالاست. اما 
وجه به قرار داد؟ با ت یموردبررسیادگیری را از دیدگاه روانشناسی دین یا روانشناسی اخالق 

طاهری، و نقش آن در ارتقای سالمت روان افراد ) هاانساناهمیت دین و اخالق در زندگی 
 منظرموضوع رویکردهای یادگیری از حاضر  پژوهشدر  (7084صدری و همکاران،  ؛7084

است.  هگرفتبررسی قرار مورد باشدیمدینی و اخالقی  یهاآموزه ینترمهمیکی از که  77صبر
آیۀ قرآن کریم مطرح شده  30بار و در  730اخالقی است که  -جمله مفاهیم دینی از صبر

                                                           
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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ریم مهم قرآن ک هایواژهصبر و مشتقات آن به لحاظ فراوانی یکی از  یواژهبنابراین  است؛
 مانند آخرت و قیامت است. هاییواژهبعد از 

 توانش موجود زنده در به اساس برمفهومی صبر در دیدگاه روانشناسی غرب  زیربنای
یک استوار نزد ایآیندهدر  هاآنبرای دستیابی به اقنای بهتر  هاخواستهاندازی برخی از تأخیر

؛ 5331، 0اسلونیمبتینگر و ؛ 5331، 5؛ روساتی و همکاران5370، 7دای و فیشباخاست )
اخیر پژوهشگران غربی صبر را فراتر از  هایسالاما در  (؛5333، 2؛ راچلین5330، 4کاسلنیک

مر و )کو گیرندمیاخالق در نظر  حیطۀو آن را در  دانندمیانداختن ارضای نیازها  تأخیربه 
در ایران با پذیرش  شناسیروانپژوهشگران  (.15331؛ اشنیتکر و آمونز، 5374، 1سیکرکا

 قرار موردتوجهاخالقی  -دینی ایسازه عنوانبهقرآنی آن را  ایواژه عنوانبهمفهوم صبر 
 انداختهپردتجربی  هایپژوهشو رفتاری این سازه در  شناختیروانو به بررسی آثار  اندداده

؛ 7034؛ فرمانی و پانی، 7034فرمانی و همکاران، ؛ 7034خرمائی و همکاران،  ،مثالعنوانبه)
؛ 7030 ب ؛ فرمانی و همکاران،7030 الف ؛ فرمانی و همکاران،7030 ب رمانی،خرمائی و ف

سادات حسینی سلطان نصیر  ؛7030 ب و همکاران، خرمائی ؛7030الف خرمائی و همکاران، 
؛ حسین 7083و همکاران،  مهطا؛ ایزدی 7037؛ شکوفه فرد و خرمائی، 7030، و همکاران

فضیلتی (، صبر 7030 الف نج عاملی صبر )خرمائی و فرمانی،بر طبق مدل پ (.7081ثابت، 
 ، رضایت و متعالی شدن فرد درداریخویشتناخالقی است که به استقامت، شکیبایی، 

سی بررمدل که از طریق  این اشاره دارد که برای او دشوار و ناخوشایند است. هاییموقعیت
 روش تحلیل عاملی بر اساسکل آیات قرآن در مورد صبر و معانی مستتر در این آیات و 

از: متعالی  اندعبارت هامؤلفهاین  .ده استصبر را مورد شناسایی قرار دا مؤلفهپنج ، شدهنیتدو
 (،و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی هادشواری، هاسختیتحمل شدن )

الیه پذیرش وضع موجود بدون گ(، رضایت )هاسختیبردباری و تحمل مصائب و شکیبایی )
ر انجام و ثبات د پافشاری(، استقامت )وضعیتی که فرد در آن قرار داردو شکایت و قبول 

                                                           
1. Dai & Fishbach 

2. Rosati et al 

3. Bettinger & Slonim 

4. Kacelnik 

5. Rachlin 

6. Comer & Sekerka 

7. Schnitker & Emmons 
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یال و کنترل ام هاخواستهدر مقابل  داریخویشتن( و درنگ )امور و مداومت در کار و فعالیت
 (.7030ج )خرمائی و همکاران،  (درونی

تجربی در این حوزه را نشان  هایپژوهش ضرورت انجاممطرح شد اهمیت صبر و  آنچه
 یهامؤلفهه است که در این مدل نقش شد ارائهحاضر مدلی  پژوهش. در این راستا در دهدیم

مورد بررسی  7شناختی پذیریانعطاف گریواسطهرویکردهای یادگیری با  بینیپیشصبر در 
آیا  این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که ، در این پژوهشدیگرعبارتبهقرار گرفته است. 

ری را رویکردهای یادگی ،شناختی یریپذانعطافبر  یرگذاریتأثاز طریق  تواندیمصبر 
اط میان صبر داد که تاکنون ارتبرویکردهای یادگیری نشان  پیشینۀبررسی د. کن بینیپیش

مستقل و رویکردهای یادگیری مورد بررسی قرار نگرفته است. اما ارتباط  ایسازه عنوانبه
 است. شدهبررسی  5مشابه صبر مانند خودتنظیمی هایسازهمیان رویکردهای یادگیری و 

رد. صبر دا ییهاتفاوتاما از جهات زیادی با صبر  ؛مشابه با صبر است یاسازهخودتنظیمی 
هیکال و لونکا  پژوهش (.5331از خودتنظیمی است )اشنیتکر و امونز،  مجزا و منفک یاسازه

خودتنظیمی  یهامهارت( نشان داد که راهبردهای شناختی، رویکردهای یادگیری و 5331)
ی و اکیس پژوهش. در شوندیمبا همدیگر ارتباط دارند و منجر به موفقیت در تحصیل 

نظیمی خودت هایمهارتمعنادار  کنندۀ بینیپیش( نیز رویکردهای یادگیری 5374) 0همکاران
( نیز نشان دادند که رویکردهای یادگیری با خودتنظیمی 5375بودند. نامی و همکاران )

ارتباط معنادار میان رویکردهای  ۀدهندنشان هاپژوهشبررسی این همبستگی معنادار دارد. 
 یادگیری و خودتنظیمی است.

ارتباط معنادار میان رویکردهای یادگیری و  ۀدهندنشان هاپژوهشعالوه بر این، 
د که ند( نشان دا5377) 4و همکاران ویتیلو، مثالعنوانبهشناختی بوده است.  یریپذانعطاف

نین در . همچشودیمشناختی منجر به بهبود رویکردهای یادگیری  پذیریانعطافافزایش 
( نشان داده شد که آموزش راهبردهای شناختی و 7035ی دیگر )سعید و مهرابی، پژوهش

 .شودیمفراشناختی موجب افزایش نمرات یادگیری خودراهبر 

                                                           
1. cognitive flexibility 

2. self- regulation 

3. Ekici et al 

4. Vitiello et al 
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در مورد ارتباط میان رویکردهای  شدهانجام هایپژوهشبه  استنادبا  الذکرفوقمدل 
 مدلین اتجربی ه است. بررسی شد ارائهشناختی  یریپذانعطافیادگیری، خودتنظیمی و 

تی شناسی دین و روانشناسی تربیراهگشای خط فکری جدیدی در پیوند میان روان تواندمی
 یادگیری توسط دانشجویان و مؤثربا توجه به اینکه انتخاب رویکردهای د. همچنین شو

 بنابراین ؛آیدمی حساببهآموزش و یادگیری  حوزۀآموزان از موضوعات مهم در دانش
ارهای راهکتدوین  ساززمینه تواندمیبررسی عواملی که بر این انتخاب اثرگذار هستند 

با توجه به آنچه مطرح شد، هدف  لذا ؛دشواخالقی  -دینی یهاآموزه بر اساسآموزشی 
ق از طری تواندیمصبر  یهامؤلفهآیا است که  سؤالپژوهش حاضر پاسخگویی به این 

 اید؟نم بینییشپرا شناختی رویکردهای یادگیری  یریپذانعطافبر  یرگذاریتأث

 روش
تقل . در این پژوهش یک متغیر مسباشدمی همبستگی -نوع توصیفیطرح پژوهش حاضر از 

وابسته  شناختی( و یک متغیر پذیریانعطافصبر(، یک متغیر واسطه ) هایمؤلفه) زادبرونیا 
دانشجویان مقطع  کلیۀآماری پژوهش  جامعۀ( وجود دارد. راهبردهای یادگیری) زاددرونیا 

مشغول تحصیل بودند را  30 -34کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه که در نیمسال تحصیلی 
 عنوانبه ایخوشه گیرینمونهدانشجو به روش  513. از میان این افراد، تعداد شودمیشامل 

 73موجود در دانشگاه، تعداد  یهارشته یۀکلاز بین  کهیطوربهگروه نمونه انتخاب شدند. 
ب منتخ یهارشتهدو ورودی از دانشجویان در هر یک از پس انتخاب و س تصادفبهرشته 

 گروه نمونه عنوانبه هایوروددانشجویان این  یۀکلو  انتخاب شده یتصادف صورتبه
ن ایابزارهای مورد استفاده در را تکمیل کردند.  پژوهشابزارهای مورد استفاده در این 

 :باشدمیزیر  قراربهپژوهش 
 ائیقرآنی و روایتی صبر توسط خرم یهامؤلفهاین مقیاس با استفاده از مقیاس صبر:  -7

 یۀلکساخت این مقیاس در ابتدا،  منظوربهتهیه شده است. این محققان ( 7030ج همکاران )و 
یات مرتبط آ یۀکلآیات مرتبط با صبر در قرآن کریم را مشخص نمودند. مفاهیم کلیدی که 

دارند، را استخراج کردند. سپس از این مفاهیم کلیدی برای تدوین  یدتأکبا صبر بر آن 
استفاده نمودند. همچنین مفاهیمی که با یکدیگر ، عباراتی که گویای این مفاهیم باشند

مقیاس  بر اساسگویه  52را در قالب  هاعبارتمشابهت داشتند را حذف نموده و نهایتاً این 
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 یسنجوانر هاییژگیولیکرت از کامالً درست تا کامالً نادرست تنظیم کردند و  یبنددرجه
 تحلیل عاملی مقیاس صبر به روشنتایج قرار دادند.  یبررس موردآن را بر روی دانشجویان 

ب ترتیۀ صبر بود که بهمؤلف 2وجود  ۀدهندنشاناصلی همراه با چرخش واریماکس  یهامؤلفه
نجش پایایی س منظوربهشدند.  یگذارناممتعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ 

خ رونباضرایب آلفای کضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد.  ۀمحاسبمقیاس صبر از روش 
محاسبه  81/3و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس نیز  84/3تا  13/3از  هایاسمقبرای خرده

 .(7030 ج ،همکاران)خرمائی و شد 
 5وندروالکه توسط دنیس و  نامهپرسش نیا :7شناختی  یریپذانعطافپرسشنامه  -5

 بوده ؤالس( ساخته شده است، یک ابزار خودگزارشی کوتاهی است که شامل بیست 5373)
شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی  پذیریانعطافو برای سنجش نوعی از 

ر اساس آن ب گذارینمره. شیوه رودمیافکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم است، به کار 
شناختی را  پذیریانعطافو تالش دارد تا سه جنبه از  است 0لیکرت ایدرجه 1یک مقیاس 

راک )اد کنترلقابل هایموقعیت عنوانبهسخت  هایموقعیتبسنجد: الف( میل به درک 
(، ب( توانایی درک چندین توجیه جایگزین برای رویدادهای زندگی و رفتار پذیریکنترل
 هایتموقعیجایگزین برای  حلراه)ادراک توجیه رفتار(، ج( توانایی ایجاد چندین  هاانسان

( در پژوهشی نشان دادند که 5373وال )مختلف(. دنیس و وندر هایگزینهسخت )ادراک 
مناسبی برخوردار  2 زمانهمو روایی  4حاضر از ساختار عاملی، روایی همگرا  نامهپرسش

حاضر را به روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس،  نامهپرسشاست. این پژوهشگران پایایی 
و با روش  37/3و  84/3 ،37/3مختلف به ترتیب  هایگزینهو ادراک  پذیریکنترلادراک 

 (5374در ایران شاره و همکاران )آوردند.  دست به 12/3و  11/3، 87/3بازآزمایی به ترتیب 
آن را بر روی دانشجویان مورد  سنجیروان هایویژگیابزار مذکور را به فارسی ترجمه و 

و  17/3ضریب پایایی بازآزمایی کل مقیاس این محققان  طبق نتایج بربررسی قرار دادند. 
 مختلف و ادراک هایگزینه، ادراک پذیریکنترلادراک  هایمقیاسخردهضرایب پایایی 

                                                           
1. Cognitive Flexibility Inventory (CFI) 

2. Dennis & VanderWal 

3. likert 

4. convergent validity 

5. simultaneous validity 



 7                                                  ...گریواسطه با یادگیری رویکردهای بینیپیش در صبر هایمؤلفه نقش

این پژوهشگران همچنین . شده است محاسبه 21/3، 15/3، 22/3توجیه رفتار به ترتیب 
، 83/3، 81/3 به ترتیب هامقیاسو برای خرده  33/3ضرایب آلفای کرونباخ کل مقیاس را 

مطلوبی در  زمانهماز روایی عاملی، همگرا و  این ابزار. همچنین اندنمودهگزارش  22/3
 (.5374ایران برخوردار است )شاره و همکاران، 

و  7این مقیاس توسط الیوت :شناختی/ فراشناختی یادگیری ویکردهایمقیاس ر -0
س مقیا اساس برها که این گویه باشدمیگویه  57شامل ( ساخته شده است و 7333)همکاران 

الیوت لی . نتایج تحلیل عاماندشدهتنظیملیکرت از کامالً درست تا کامالً نادرست  بندیدرجه
شامل  هامقیاسخردهمقیاس بود. این دهندۀ وجود سه خردهنشان( 7333و همکاران )

 دهندۀتوضیحاین سه عامل . شودمی، پردازش عمیق و پردازش سطحی 5در مطالعه ناسازمانی
( به فارسی ترجمه 7082این ابزار در ایران توسط خرمائی )درصد از واریانس کل بودند.  22
 سخۀنتحلیل عاملی  نتایجبررسی شده است. در دانشجویان آن  سنجیروان هایویژگیو 

. این اس بودمقیخرده 4دهندۀ استخراج نشان( 7082در پژوهش خرمائی )فارسی این ابزار 
در مطالعه، پردازش عمیق، پردازش سطحی و  ناسازمانیاز  اندعبارت هامقیاسخرده

در  ناسازمانی هایمقیاسضریب پایایی خرده(، 7082بر طبق نتایج خرمائی ). 0پافشاری
 28/3و  10/3، 11/3، 80/3به ترتیب  پافشاریمطالعه، پردازش عمیق، پردازش سطحی و 

 .ه استمحاسبه شد
راف میانگین، انح هایشاخصدر بخش آمار توصیفی، از  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه

استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل مسیر در 
ستفاده با ا هاداده وتحلیلتجزیهمدل معادالت ساختاری استفاده شده است. همچنین عملیات 

 صورت گرفته است. Amos 16و  SPSS 16آماری  افزارهاینرماز 

 نتایج
نفر  10نفر دانشجوی دختر و  531دانشجو ) 513در این پژوهش شامل  کنندگانشرکت

. از باشدمی 77/0سال با انحراف استاندارد  55/55 هاآندانشجوی پسر( بود که میانگین سنی 
های توصیفی بودند. یافته متأهلدرصد  10/53درصد مجرد و  01/13بین افراد گروه نمونه 

                                                           
1. Elliot et al 

2. Disorganization 

3. Persistence 
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امل ش رویکردهای یادگیریو  شناختی پذیریانعطاف هایمقیاس، خردهصبر هایمؤلفه
 آمده است. 7ها در جدول میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره

 مطالعه موردهای های دانشجویان در متغیرمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره .1جدول 
 حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

 صبر
 

 43 70 03/2 71/03 متعالی شدن

 02 8 44/4 35/53 شکیبایی
 53 4 07/0 30/77 رضایت

 72 0 78/5 15/73 استقامت
 72 2 01/5 31/73 درنگ

 یشناخت پذیریانعطاف

 21 72 21/1 01/04 پذیریکنترلادراک 

 13 73 74/77 12/41 مختلف هایگزینهادراک 

 74 5 18/5 38/8 ادراک توجیه رفتار

 رویکردهای یادگیری

 02 2 28/1 18/57 در مطالعه ناسازمانی
 02 1 77/2 13/50 پردازش عمیق

 02 1 78/2 00/52 پردازش سطحی
 57 0 23/0 33/71 پافشاری

استفاده  ضریب همبستگی پیرسون نیز ازهای پژوهش ی بین متغیربررسی رابطه منظوربه
 .شده است نشان داده 5ن در جدول شد که نتایج آ

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .2 جدول

 75 77 73 3 8 1 1 2 4 0 5 7 متغیر

دن
 ش

لی
تعا

م
 

7
 

یی
یبا

شک
 

**
01/3

 

7
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 75 77 73 3 8 1 1 2 4 0 5 7 متغیر

ت
ضای

ر
 

**
58/3

 

**
21/3

 

7 

ت
قام

ست
ا

 

**
44/3

 

**
01/3

 

**
01/3

 

7
 

گ
درن

 

**
47/3

 

**
73/3

 

**
71/3

 

**
03/3

 

7
 

ک 
درا

ا
رل

کنت
ی

ذیر
پ

 

**
07/3 

**
48/3 

**
08/3 

**
04/3 

**
71/3

 

7 

ک 
درا

ا
ینه

گز
ی

ها
ف 

ختل
م

 

**
47/3 

**
51/3 

**
53/3 

**
51/3 

**
51/3 

**
57/3 

7 

یه 
وج

ک ت
درا

ا
تار

رف
 

73/3 

34/3 

37/3- 

31/3 

32/3 

35/3- 

**
00/3 

7 

نی
زما

سا
نا

 
در 

عه
طال

م
 

77/3- 

**
04/3-

 

**
01/3-

 

**
50/3-

 

*
72/3-

 

**
01/3-

 

**
53/3- 

31/3- 

7 

یق
عم

ش 
داز

پر
 

**
58/3 

**
71/3 

32/3 

**
71/3 

38/3 

**
71/3 

**
53/3 

33
3

/3- 

38/3 

7 
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 75 77 73 3 8 1 1 2 4 0 5 7 متغیر

ش 
داز

پر
حی

سط
 

**
53/3 

33/3- 

31/3- 

*
74/3

 

34/3 

37/3- 

31/3 

34/3 

**
53/3 

**
51/3 

7 

ری
شا

پاف
 

**
43/3 

**
71/3 

*
75/3

 

**
07/3

 

**
51/3

 

**
71/3 

**
08/3 

35/3 

73/3- 

**
00/3 

**
45/3 

7
 

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

 پذیریانعطافمقیاس صبر و دو خرده هایمؤلفه، میان تمامی 5بر طبق نتایج جدول 
مختلف( همبستگی مثبت معنادار وجود  هایگزینه، ادراک پذیریکنترلشناختی )ادراک 

 هایهمؤلفدر مطالعه با تمامی  ناسازمانی(. عالوه بر این، رویکرد یادگیری >P 37/3) داشت
متعالی شدن همبستگی منفی معنادار نشان داد. رویکرد پردازش عمیق نیز با تمامی  جزبهصبر 
(. >P 37/3) دادهمبستگی مثبت معنادار نشان  رضایت و درنگ جزبهصبر  هایمؤلفه

بت همبستگی مث متعالی شدن و استقامت هایمؤلفهبا  سطحی پردازشهمچنین رویکرد 
صبر  هایمؤلفهو تمامی  پافشاریمعنادار نشان داد. سرانجام اینکه، میان رویکرد یادگیری 
ی میان رویکردهای یادگیری و همبستگی مثبت معنادار وجود داشت. نتایج همبستگ

 ازمانیناسکه میان رویکردهای یادگیری  دادشناختی نشان  پذیریانعطاف هایمقیاسخرده
شناختی )ادراک  پذیریانعطافمقیاس دو خردهبا  پافشاریه، پردازش عمیق و طالعدر م

 .(>P 37/3) داردمختلف( همبستگی معنادار وجود  هایگزینه، ادراک پذیریکنترل
صبر در  هایمؤلفهکه مطرح شد، مدل پیشنهادی پژوهش حاضر نقش  گونههمان

بررسی  منظورهبشناختی است.  پذیریانعطاف گریواسطهرویکردهای یادگیری با  بینیپیش
ارائه شده است.  7از روش تحلیل مسیر استفاده شد. مدل نهایی پژوهش در شکل مدل این 

است. نتایج این جدول نشان  شدهدادهنشان  0برازش مدل در جدول  یهاشاخصهمچنین 
ری گبا واسطههای صبر اساس مؤلفه بینی رویکردهای یادگیری برپیشکه مدل  دهدیم

 از برازش خوبی برخوردار است. پذیری شناختیانعطاف
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ری گصبر با واسطه هایمؤلفه اساس بررویکردهای یادگیری  بینیپیشمدل نهایی پژوهش ) .1 شکل

 شناختی( پذیریانعطاف
 های برازش مدلشاخص .3جدول 

ص
اخ

ش
 

2
X

 

d
f

 

P
 

C
M

IN
/D

F
 

N
F

I
 

IF
I

 G
F

I
 A

G
F

I
 

C
F

I
 R
M

S
E

A
 

دار
مق

 

33/
43

 

54
 

33
7

/3
 

38/5
 

35/3
 

31/3
 

31/3
 

35/3
 

31/3
 

31/3
 

صبر )متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و  یمؤلفهدر مدل پیشنهادی پنج 
ناختی ش یریپذانعطاف یمؤلفهمتغیر مستقل فرض شده که از طریق سه  عنوانبهدرنگ( 

چهار رویکرد  مختلف، ادراک توجیه رفتار( هایینهگز، ادراک پذیریکنترلادراک )
 بینییشپمانی در مطالعه، پردازش عمیق، پردازش سطحی و پافشاری( را زسایادگیری )نا

، صبر )متعالی شدن مؤلفه. نتایج تحلیل و اصالح مدل مذکور نشان داد که چهار کندیم
دراک اشناختی ) یریپذانعطاف ۀمؤلفگری دو باواسطهاستقامت(  شکیبایی، رضایت و

 اینمودند. ن بینییشپمختلف( رویکردهای یادگیری را  هایینهگزادراک  و پذیریکنترل
؛ β=02/3)متعالی شدن  یهامؤلفهبر طبق نتایج این جدول،  است. شدهارائه 4نتایج در جدول 
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337/3P<رضایت  ( و(73/3=β 37/3؛P<)  هایینهگزمقیاس ادراک خردهصبر توانستند 
 یهامؤلفه .نمایند بینییشپمثبت و معنادار  صورتبهشناختی را  یریپذانعطافمختلف 

ت مثب ۀکنندبینییشپ یز( ن>337/3P؛ β=73/3استقامت )( و >3337/3P؛ β=47/3شکیبایی )
 .ندبود شناختی یریپذانعطاف یریپذکنترلمقیاس ادراک خرده

معنادار  ومثبت  ۀکنندبینییشپمستقیم  طوربه متعالی شدن ۀمؤلفعالوه بر این، 
؛ β=51/3(، پردازش سطحی )>3337/3P؛ β=58/3رویکردهای یادگیری پردازش عمیق )

3337/3P< پافشاری( و (03/3=β 3337/3؛P<بود ) زش پردا مستقیم طوربه. شکیبایی نیز
همچنین رضایت د. کر بینییشپ( >37/3P؛ β= -73/3منفی و معنادار ) صورتبهرا سطحی 

در  ناسازمانیمقیاس ( خرده>37/3P؛ β= -57/3مستقیم، منفی و معنادار ) ۀکنندبینییشپ
 مطالعه بود.

 بینییشپشناختی در  یریپذانعطاف هاییاسمقخردهدر مورد نقش  4نتایج جدول 
؛ β= -52/3) یریپذکنترلادراک  هاییاسمقخردهنشان داد که رویکردهای یادگیری 

3337/3P< هایینهگز( و ادراک ( 71/3مختلف- =β 37/3؛P< )و منفی  ۀکنند بینییشپ
ت و معنادار مثب ۀکنندبینییشپمختلف  هایینهگزدر مطالعه بودند. ادراک  ناسازمانیمعنادار 

(52/3 =β 3337/3؛P< رویکرد یادگیری )بود.نیز  پافشاری 
 شناختی در ارتباط میان یریپذانعطاف یاواسطهنتایج در مورد نقش  عالوه بر این،

 ادراک هاییاسمقخرده یاواسطهنقش  ۀدهندنشانو رویکردهای یادگیری صبر  یهامؤلفه
 -73/3)یی شکیبا یهامؤلفهکه  صورتینبد. مختلف بود هایینهگزو ادراک  یریپذکنترل

=β 3337/3؛P<)  و استقامت(32/3- =β 337/3؛P< )یریپذکنترلگری ادراک  باواسطه 
ن نمودند. همچنی بینییشپمنفی و معنادار  صورتبهدر مطالعه را  ناسازمانیمقیاس خرده
مختلف  هایینهگزادراک  یاواسطهاز طریق نقش  متعالی شدن و رضایت یهامؤلفه

ر مثبت و معنادا صورتبهرا  پافشاریمنفی و معنادار و  صورتبهدر مطالعه را  ناسازمانی
 کردند. بینییشپ
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 های پژوهشاثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیر .4 جدول

 مسیر
اثر 

 مستقیم

 سطح
 معناداری

اثر 
 یرمستقیمغ

سطح 
 داریمعنا

اثر 
 کل

 سطح
 داریمعنا

  :مختلف هایینهگزادراک بر 

 3337/3 02/3 ---- ---- 3337/3 02/3 متعالی شدن

 335/3 73/3 ---- ---- 335/3 73/3 رضایت

  :یریپذکنترلادراک بر 

 3337/3 47/3 ---- ---- 3337/3 47/3 شکیبایی

 337/3 73/3 ---- ---- 337/3 73/3 استقامت

  :در مطالعه ناسازمانیبر 

 330/3 -31/3 330/3 -31/3 ---- ---- متعالی شدن

 3337/3 -73/3 3337/3 -73/3 ---- ---- شکیبایی

 337/3 -52/3 334/3 -30/3 335/3 -57/3 رضایت

 337/3 -32/3 337/3 -32/3 ---- ---- استقامت

 3337/3 -52/3 ---- ---- 3337/3 -52/3 یریپذکنترلادراک 

 هایینهگزادراک 
 مختلف

71/3- 332/3 ---- ---- 71/3- 332/3 

  :پردازش عمیقبر 

 3337/3 58/3 ---- ---- 3337/3 58/3 متعالی شدن

  :پردازش سطحیبر 

 3337/3 51/3 ---- ---- 3337/3 51/3 شدن متعالی

 335/3 -73/3 ---- ---- 335/3 -73/3 شکیبایی

 :پافشاریبر 

 3337/3 03/3 3337/3 33/3 3337/3 03/3 متعالی شدن

 337/3 32/3 337/3 32/3 ---- ---- رضایت
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 گیریو نتیجه بحث
رویکردهای  بینییشدر پصبر  یهامؤلفهمدلی در مورد نقش  ۀارائژوهش حاضر پ هدف

های داده نتایج تحلیل بعد از برازش کاملشناختی بود.  یریپذانعطاف یگرواسطهیادگیری با 
 یرمستقیمغصبر بر رویکردهای یادگیری اثر مستقیم و  یهامؤلفهنشان داد که  موردنظرمدل 

صبر،  ۀمؤلف نجپصبر حاکی از این بود که از میان  یهامؤلفهدارند. نتایج در مورد اثر مستقیم 
 طورهبشدن، شکیبایی و رضایت( توانستند رویکردهای یادگیری را ۀ آن )متعالیمؤلفسه 

مثبت و معنادار  یندهکنبینییشپشدن ۀ متعالیمؤلفکه  صورتینبد. کنند ینیبشیپمستقیم 
تحمل ، گریدعبارتبه بود. پافشاریرویکردهای یادگیری پردازش عمیق، پردازش سطحی و 

و نامالیمات جهت رسیدن به قرب الهی و رشد معنوی با استفاده از  هادشواری، هاسختی
همراه است. بنابراین  پافشاریرویکردهای یادگیری پردازش عمیق، پردازش سطحی و 

سطح باالتر یا تعالی تحمل  یهاهدفرسیدن به  منظوربهدانشجویانی که نامالیمات را 
به دنبال درک عمیق مطالب باشند  کنندیمدر هنگام مطالعه و یادگیری سعی  کنندیم
به  بودن مطالب کنندهخستهافراد در صورت دشواری یا  گونهینا. همچنین (پردازش عمیق)

 (.پافشاری) دهندیمتالش خود برای یادگیری ادامه 
ردازش پمثبت و معنادار رویکردهای یادگیری  بینییشپشدن در فۀ متعالیمؤلنقش 

ار رویکرد مثبت و معناد بینییشپدر  مؤلفهاما نقش این  است؛ انتظارقابل پافشاریعمیق و 
وهش ژپ. بر طبق نتایج این باشدیمردازش سطحی تا حدودی دور از انتظار پیادگیری 

متعالی ) کنندیمو نامالیمات را تحمل  هایسخترسیدن به تعالی  منظوربهدانشجویانی که 
 طحی(.ردازش سپ) کنندیمشدن( در هنگام یادگیری از رویکرد حفظ کردن مطالب استفاده 

، یادگیرنده خود را عمیقاً درگیر مطالب سطحیردازش پرویکرد در  ینکها باوجود
که آن مطلب را حفظ کند اما افراد با نمرات باال  کندیمو تنها تالش  کندینم موردمطالعه

 گونهنیا توانیم. در تبیین این یافته کنندیمدر متعالی شدن از این رویکرد استفاده 
در  کنندیمبه تعالی و رشد تحمل را جهت رسیدن  هایسختکرد که افرادی که  گیرییجهنت
دهای یکی یا ترکیبی از رویکر موردمطالعهیادگیری، متناسب با موضوع یا مطلب  ییطهح

 هایینهگزادراک 
 مختلف

52/3 3337/3 ---- ---- 52/3 3337/3 
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 در امر یادگیری ثبات و صورت هر درو  کنندیمردازش عمیق را اتخاذ پ ردازش سطحی یاپ
 تا به هدف خود برسند. دهندیمنشان  پافشاری

شکیبایی  یمؤلفهصبر، نقش  یهامؤلفهژوهش در مورد اثر مستقیم پاز دیگر نتایج این 
افته، افرادی بر طبق این یردازش سطحی بود. پمنفی و معنادار رویکرد یادگیری  بینییشپدر 
برخوردهای نامناسب دیگران بردبار هستند )شکیبایی( مشکالت و ، هایسختدر مقابل که 

در تبیین  .کنندیمردازش سطحی پکمتری در هنگام یادگیری و مطالعه از رویکرد  احتمالبه
 ۀفمؤلاین مسئله را مطرح کرد که احتماالً افراد دارای نمرات باال در  توانیماین یافته 
به علت اینکه تحمل باالیی دارند و با دیدی سطحی به مشکالت و برخوردهای  شکیبایی

 ۀلمکدر هنگام یادگیری نیز به دنبال حفظ کردن کلمه به  کنندینمناشایست دیگران نگاه 
( نیز افرادی 5372) 7در پژوهش چو و همکاران نیستند. هاآنمطالب بدون درگیری عمیق با 

ان دوم زب عنوانبهکه در مقابل ابهام تحمل باالتری نشان دادند، در یادگیری زبان چینی 
اما  ؛را شاید بتوان نمونه یا مثالی از شکیبایی دانست 5تحمل ابهام عملکرد بهتری داشتند. 

اط میان ارتب ینۀزمدر  ترییقعم هاییبررس شودیمیشنهاد پمجزا است.  یاسازهشکیبایی 
 صورت گیرد.ردازش سطحی پشکیبایی و رویکرد 

یت صبر رضا ۀمؤلفنقش  ۀدهندنشان ژوهشعالوه بر آنچه تاکنون مطرح شد، نتایج این پ
، یگردرتعبابهمنفی و معنادار رویکرد یادگیری نابسامانی در مطالعه بود.  بینییشپدر 

دانشجویانی که وضعیت فعلی خود را قبول دارند و از کمبود پول و امکانات گله و شکایت 
نظم در و م یافتهسازماندر ایجاد یا حفظ یک رویکرد  زیاد)رضایت( به احتمال  کنندینم

در . ودمواجه نخواهند ب نابسامانی در مطالعه و با کنندیمموفق عمل هنگام مطالعه و یادگیری 
رد عملکمعنادار  ۀکنندبینییشپاز زندگی ( نیز رضایت 5332) 0پژوهش رود و همکاران 

( نیز رضایت کلی از زندگی با 5372)ابراهیم و همکاران، دیگری پژوهش در  تحصیلی بود.
ا حدودی رضایت صبر ت ۀمؤلفاست که  ذکریانشامعنادار نشان داد.  ۀرابطموفقیت تحصیلی 

 .باشدیمرضایت از زندگی است اما مفهومی مجزا  ۀسازمشابه 
شان صبر بر رویکردهای یادگیری ن یهامؤلفه یرمستقیمغنتایج این پژوهش در مورد اثر 

رویکرد  رییپذکنترلادراک  یاواسطهشکیبایی و استقامت از طریق نقش  یهامؤلفهداد که 

                                                           
1. Chu et al 

2. ambiguity tolerance 

3. Rode et al 
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اکی از این نتایج ح. ندنمود بینییشپمنفی و معنادار  طوربهدر مطالعه را  ناسازمانییادگیری 
یی دارند حمل باالزندگی ت هاییدشوارو  مصائباست که دانشجویانی که در مقابل 

استقامت(، ) دهندیمو تکالیف خویش مداومت و ثبات نشان  هایتفعال)شکیبایی( و در انجام 
)ادراک  گیرندیمدر نظر  کنترلقابل هاییتموقع عنوانبهسخت را  هاییتموقع

 یافتهنسازمادر هنگام یادگیری و مطالعه از رویکردی منسجم و  یجهدرنت( و یریپذکنترل
 در مطالعه(. یدهسازمان) کنندیمتفاده اس

 گری اسطهو بامتعالی شدن و رضایت  یهامؤلفهبر طبق نتایج این پژوهش عالوه بر این، 
عنادار و و ممنفی  طوربهدر مطالعه را  ناسازمانییادگیری  مختلف رویکرد هایینهگزادراک 

نشان  مذکور یجنتا .دکردن بینییشپمثبت و معنادار  صورتبهرا  پافشاریرویکرد یادگیری 
عالی )مت کنندیمرا جهت رسیدن به تعالی و رشد تحمل  هایسختدانشجویانی که  دهدیم

 کنندینمشدن( و از شرایط خویش رضایت دارند و در مقابل کمبودها گله و شکایت 
حل  منظوربهمختلف را  حلراهسخت چندین  هاییتموقعدر هنگام مواجهه با )رضایت( 

یری در هنگام یادگ یجهدرنتمختلف( و  هایینهگز)ادراک  گیرندیممشکل خویش در نظر 
د در مطالعه( و به تالش خو یدهسازمان) کنندیماستفاده  یافتهسازماناز رویکردی منظم و 

 دهندیمبودن مطالب ادامه  کنندهخستهبرای یادگیری حتی در صورت دشواری یا 
 (.پافشاری)

 هایینهزگمتعالی شدن و رضایت بر ادراک  یهامؤلفهدیگر این نتایج اثر  هاییافتهاز 
این نتایج  جهیدرنتبود.  یریپذکنترلشکیبایی و استقامت بر ادراک  یهامؤلفهمختلف و 

با تی بود. شناخ یریپذانعطاف بینییشپصبر در اخالقی  -یشناختروان ۀسازحاکی از نقش 
شی که ارتباط میان صبر و نویسندگان مقاله حاضر تاکنون به پژوهتوجه به اینکه 

نتایج این  سۀیمقا، امکان اندیافتهنقرار داده باشد دست  یموردبررسشناختی را  یریپذانعطاف
وجود ندارد. همچنین از نتایج جانبی این پژوهش نقش  هاپژوهشپژوهش با سایر 

 رویکردهای یادگیری بود. بر طبق این نتایج، ادراک بینییشپشناختی در  یریپذانعطاف
 بینییشپمنفی و معنادار  صورتبهدر مطالعه را  ناسازمانیرویکرد یادگیری  یریپذکنترل

منفی و  طوربهرا در مطالعه  ناسازمانیرویکرد یادگیری نیز مختلف  هایینهگزکرد. ادراک 
پژوهش . دکر بینییشپمثبت و معنادار  صورتبهرا  پافشاریمعنادار و رویکرد یادگیری 
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شناختی و  یریپذانعطافارتباط معنادار میان  ۀدهندنشان( نیز 5377ویتیلو و همکاران )
 .باشدیمهمسو  الذکرفوقبا پژوهش رویکردهای یادگیری بود که نتایج پژوهش حاضر 

حدود را م هایافتهیمتعمامکان  ممکن است موردمطالعهنسبت متفاوت جنسیت افراد 
 یهاوهگرپژوهش حاضر در  در شدهمطرحمدل که  شودیمپیشنهاد بر این،  عالوه .کرده باشد

 ۀحوزصان به متخص پژوهشهمچنین بر طبق نتایج این قرار گیرد.  یموردبررسسنی مختلف 
 فاده ازدر استدانشجویان  کمک به منظوربهکه  شودیمپیشنهاد یادگیری و روانشناسان 

 رویکردهای مناسب یادگیری از راهبردهای آموزشی صبر استفاده نمایند.

 منابع
 ریتأثمقایسه (. 7083دالور، علی و اسکندری، حسین. ) ایزدی طامه، احمد؛ برجعلی، احمد؛

 یامقابلهآموزش صبر و حل مسئله بر کاهش پرخاشگری و انتخاب راهبردهای 
 .785-531(،0)77فصلنامه دانش انتظامی، . دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

و د(. اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی. 7081حسین ثابت، فریده. )
 .13-35(، 5)7، شناسیروانفصلنامه مطالعات اسالم و 

ی بینیشپی آن در هامؤلفهو  ی نقش صبربررس ب(. 7030خرمائی، فرهاد و فرمانی، اعظم. )
یکرد المللی مشاوره با روینبخودکنترلی دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. همایش 

 ی. تهران: انجمنشناخترواندین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب زیستی 
 مشاوره ایران.

شی انگیز هاییریگجهتشخصیتی،  هاییژگیو(. بررسی مدل علی 7082خرمائی، فرهاد. )
تی، و علوم تربی یشناسروان ۀدانشکددکتری، شیراز:  ۀرسالشناختی.  یهاسبکو 

 دانشگاه شیراز.
ی نیبشیپی آن در هامؤلفهصبر و نقش الف(.  7030خرمائی، فرهاد، و فرمانی، اعظم. )

سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اصفهان:  سمینارهفتمین  .ناامیدی در دانشجویان
 دانشگاه صنعتی اصفهان.

ب(. نقش صبر  7030مهدی یار، منصوره و فرمانی، اعظم. ) خرمائی، فرهاد؛ زارعی، فرشته؛
ق و مجله اخال. امید دانشجویانی نیبشیپفضایل اخالقی در  عنوانبهآن  یهامؤلفهو 

 .28 -18(، 0) 1پزشکی، تاریخ 
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یک  عنوانبهالف(. نقش صبر  7030فرمانی، اعظم و سلطانی، اسماعیل. ) خرمائی، فرهاد؛
پزشکی،  فصلنامه اخالقناامیدی دانشجویان.  بینیپیشفضیلت اخالقی و شخصیت در 

1 (58 ،)733- 711. 
 هایویژگیساخت و بررسی (. ج 7030) .و سلطانی، اسماعیل خرمائی، فرهاد؛ فرمانی، اعظم
 .80 -733(، 71) 2تربیتی،  گیریاندازهمجله روانسنجی مقیاس صبر. 

 بیماران در صبری هامؤلفه (. مقایسه7034فرمانی، اعظم و کالنتری، شکیبا. ) فرهاد؛خرمائی، 
 3فتاری، مجله علوم ربهنجار.  افراد و یافتهتعمیم اضطراب اساسی، افسردگی به مبتال

(7 ،)84- 11. 
(. 7030سادات حسینی سلطان نصیر، محبوبه؛ علیزاده عصار، افسانه و رحمتی، عباس. )

افسردگی  عالئمی معنوی صبر و ذکر به شیوه گروهی در کاهش هامهارتآموزش 
دانشجویان. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. اصفهان: دانشگاه 

 صنعتی اصفهان.
(. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی 7035و مهرابی، مانوش. ) سعید، نسیم

یادگیری خودراهبر و خودکارآمدی دانشجویان.  بر تقویت این راهبردها، آمادگی
 .53 -03(، 0) 4مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، 

 آن هایمؤلفه بینپیش(. صبر و بررسی نقش 7037شکوفه فرد، شایسته و خرمائی، فرهاد. )
 .775-33(، 5) 2و دین،  شناسیروان در پرخاشگری دانشجویان.

(. نقش دین )توکل به 7084بناب، باقر. )محمدباقر و غباریکجباف،  محمدرضا؛صدری، 
 .33 -733، 08و  01، درمانیروان هایتازهخدا( در بهداشت روانی. 

 .2 -57(، 0) 7دینی،  یهاپژوهش(. نقش دین در بهداشت روان. 7084. )اهللیبحبطاهری، 
نوجوانان مبتال به تاالسمی های صبر در مقایسه مؤلفه (.7034پانی، آزاده. )و  فرمانی، اعظم

. انکودک و نوجو یپزشکروانالمللی ینب. همایش ماژور با سالمت روان باال و پایین
 .شهید بهشتیپزشکی تهران: دانشگاه علوم 

ی صبر در هامؤلفهب(. بررسی نقش  7030فرمانی، اعظم؛ خرمائی، فرهاد و بانشی، فهیمه. )
سالمت روان دانشجویان. همایش ملی قرآن، سالمت و سبک زندگی. فسا:  ینیبشیپ

 پزشکی فسا.دانشگاه علوم 
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الف(. بررسی نقش صبر و  7030فرمانی، اعظم؛ خرمائی، فرهاد و دوکوهکی، نجمه. )
ی رضایت زناشویی والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر نیبشیپی آن در هامؤلفه

اه ژوهشکده خانواده دانشگپشناسی خانواده. تهران: یبآسی ششمین همایش مل شیراز.
 شهید بهشتی.

های بررسی نقش صبر و مؤلفه(. 7034فرمانی، اعظم؛ درخشان، معراج و خرمائی، فرهاد. )
للی المینب. همایش کاری تحصیلی دانش آموزان شهر شیرازاهمال بینیپیشآن در 

 .شهید بهشتیپزشکی . تهران: دانشگاه علوم کودک و نوجوان یپزشکروان
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