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 یافته های پژوهش

 (2011) 1کالین. اندشدهارائههاي توصيفي متغيرها شامل ميانگين، انحراف استاندارد، چولگي و کشيدگي شاخص 1در جدول 

پيشنهاد مي کند که در مدليابي علي، توزیع متغيرها باید نرمال باشد. او پيشنهاد مي کند که قدر مطلق چولگي و کشيدگي 

قدر مطلق چولگي و کشيدگي تمامي متغيرها کمتر از  1بيشتر باشد. با توجه به جدول  10و  3نباید از متغيرها به ترتيب 

( مي باشد. بنابراین این پيش فرض مدل یابي علي یعني نرمال بودن تک متغيري 2011مقادیر مطرح شده توسط کالین )

  برقرار است.

 : شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش1جدول 

 کشيدگي چولگي انحراف استاندارد نگينميا متغير

 47/0 59/0 04/3 24/6 سازگاري هيجاني

 -15/0 42/0 97/2 28/6 سازگاري اجتماعي

 -23/0 29/0 26/3 28/7 سازگاري تحصيلي

 17/0 -34/0 14/15 24/61 تاب آوري

 99/0 -96/0 73/8 51/84 انگيزش پيشرفت

اني  سازگاري هيجماتریس همبستگي متغيرهاي پژوهش ارایه شده اند. با توجه به این جدول رابطه  2در جدول شماره 

معني دار مي باشد.  01/0ي منفي و در سطح ( با تاب آور-44/0حصيلي )ت( و سازگاري -34/0جتماعي )(، سازگاري ا-32/0)

 مثبت و معني دار است.  01/0( مي باشد که در سطح 51/0همچنين رابطه تاب آوري با انگيزش پيشرفت )

 : ماتریس همبستگي متغيرهاي پژوهش2جدول 

 5 4 3 2 1 متغير هشمار

     1 سازگاري هيجاني 1

    1 40/0** سازگاري اجتماعي 2

   1 37/0** 44/0** سازگاري تحصيلي 3

  1 -44/0** -34/0** -32/0** تاب آوري 4

 1 51/0** -47/0** -37/0** -32/0** انگيزش پيشرفت 5

**p<0.01 

شده استفاده شد. استفاده از این يگردآورهاي و برازش آن با داده از روش بيشينه احتمال براي آزمون الگوي نظري پژوهش

روش نيازمند نرمال بودن چندمتغيره متغيرها مي باشد. در پژوهش براي بررسي نرمال بودن چندمتغيره از ضریب کشيدگي 

مي باشد که از طریق فرمول  35بدست آمد که کمتر عدد  12/4استفاده شد. این عدد در پژوهش حاضر  2استاندارد شده مردیا

p(p+2)  محاسبه شده است. در این فرمولp  مي باشد  5مساوي است با تعداد متغيرهاي مشاهده شده که در این پژوهش

 استفاده شد. هادادهبراي تجزیه تحليل  22ایموس نسخه  افزارنرم(. الزم به ذکر است که از 2012، 3)تئو و نویس

( مطرح نموده اند، استفاده شد. این شاخص ها 2000) 4شاخص هایي که گيفن، اشتراب و بودرئو براي بررسي برازش مدل از

(، شاخص برازش GFI) 5قابل پذیرش هستند، شاخص نيکویي برازش 3که مقادیر کمتر از  df/2Xشامل موارد زیر هستند. 

( AGFI) 1شاخص نيکویي برازش تعدیل یافتهنشانگر برازش مناسب الگوي هستند،  9/0( که مقادیر بيشتر از CFI) 6تطبيقي

                                                           
1 - Kline 

2 - Mardia’s normalized multivariate kurtosis value 

3 - Teo and Noyes 

4 - Gefen 

5- Goodness of Fit Index 

6- Comparative Fit Index 
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نشانگر برازش مناسب  6/0( که مقادیر بيشتر از PNFI) 2قابل قبول هستند، شاخص برازش ایجاز 8/0که مقادیر بيشتر از 

نشانگر برازش مناسب الگو  08/0( که مقادیر کمتر از RMSEA) 3الگوي هستند و مجذور ميانگين مربعات خطاي تقریب

 این شاخص ها گزارش شده اند.  3هستند. در جدول 

 : شاخص هاي نيکویي برازش الگوي آزمون شده پژوهش3جدول 

X2/df GFI CFI AGFI PNFI RMSEA 

81/2 96/0 90/0 80/0 69/0 07/0 

( 2000بيشتر از مقادیر ارائه شده توسط گيفن و همکاران ) PNFIو   GFI, AGFI, CFIشاخص هاي  3با توجه به جدول 

توان گفت که   نيز کمتر از مقادیر ذکر شده در باال هستند. با توجه به این یافته ها مي X2/d.fو  RMSEAهستند. مقادیر 

ده متغيرها شیانس تبيين اثرات مستقيم، غيرمستقيم، کل و وار 4مدل آزمون شده از برازش مناسبي برخوردار است. در جدول 

 گزارش شده است. 

 : اثرات مستقيم، غيرمستقيم، کل و واریانس تبيين شده متغيرها4جدول 

 واریانس تبيين شده اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغير

 26/0    ازپيشرفت انگيزش به روي 

  51/0*** - 51/0*** تاب آوري

  -05/0 -05/0 - سازگاري هيجاني

  -09/0* -09/0* - سازگاري اجتماعي

  -17/0*** -17/0** - سازگاري تحصيلي

 25/0    از تاب آوريبه روي 

  -10/0 - -10/0 سازگاري هيجاني

  -18/0** - -18/0** سازگاري اجتماعي

  -34/0*** - -34/0*** سازگاري تحصيلي

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

و معني  مثبت 001/0( مي باشد که در سطح 51/0تاب آوري روي انگيزش پيشرفت )اثر مستقيم  4با توجه به جدول شماره 

منفي و معني دار است. همچنين  01/0در سطح  ( مي باشد که-18/0بر تاب آوري ) اجتماعيدار است. اثر مستقيم سازگاري 

منفي و معني دار است. اما سازگاري  001/0در سطح  ( مي باشد که-34/0اثر مستقيم سازگاري تحصيلي بر تاب آوري )

( و -09/0سازگاري اجتماعي )اثر غير مستقيم  4با توجه به جدول ثر معني داري بر تاب آوري ندارد. ا( -10/0هيجاني )

يشرفت منفي و معني دار مي باشد. با توجه به اینکه این اثرات از طریق تاب آوري بر پ( بر انگيزش -17/0سازگاري تحصيلي )

تحصيلي  وانگيزش پيشرفت وارد مي شود، مي توان نتيجه گرفت که تاب آوري نقش واسطه اي در ارتباط سازگاري اجتماعي 

يشرفت معني دار نمي باشد. بنابراین تاب پ( بر انگيزش -05/0شرفت دارد.اما اثر غير مستقيم سازگاري هيجاني )با انگيزش پي

حاضر ارائه  الگوي آزمون شده پژوهش 2در شکل  آوري نقش واسطه اي در ارتباط سازگاري هيجاني با انگيزش پيشرفت ندارد.

ف سازگاري نيز ز واریانس انگيزش پيشرفت را تبيين مي کند. ابعاد مختلدرصد ا 26با توجه به این شکل تاب آوري شده است. 

 درصد از تغييرات تاب آوري را پيش بيني مي کند. 25

                                                                                                                                                                                     
1- Adjusted Goodness of Fit Index 

2- Parsimony Fit Index 

3- Root Mean Square Error of Approximation 
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 : الگوي آزمون شده پژوهش2شکل 
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