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Conclusions:The findings highlight the role of academic support on student’s resiliency,
for arriving to academic buoyancy. The findings of study were discussed regarding to theoretical
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چکیده
زمینه و اهداف:

هدف پژوهش حاضربررسی نقش واسطهگری تابآوری در رابطهی حمایتهای

تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیامنور بود.

روش بررسی:

با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای 041 ،دانشجو انتخاب و پرسشنامهحمایت

تحصیلی  ،مقیاس تابآوری و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را کامل کردند.تمامی ابزار از روایی و پایایی
مطلوب بهرهمند بودند .دادهها از طریق تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها:

یافتهها حاکی از اثر مستقیم حمایت تحصیلی اساتید ،والدین و همساالن بر تابآوری بود.

همچنین اثر غیر مستقیم حمایت تحصیلی اساتید ،والدین و همساالن بر سرزندگی تحصیلی از طریق تاب-

گروهمشاوره،دانشکده

آوری نیز مورد تأیید واقع شد .بر این اساس میتوان گفت تابآوری قادر است رابطهی انواع حمایت

روانشناسی و علوم تربیتی،

تحصیلی با سرزندگی تحصیلی را واسطه نماید.

دانشگاه اردبیل ،اردبیل ،ایران
تلفن:
87797097990
پست الکترونیک:
davodfathi69@gmial.com

نتیجهگیری :یافتههای به دست آمده بر نقش حمایتهای تحصیلی در تابآور ساختن دانشجویان جهت
نیل به سرزندگی تحصیلی تاکید میکند .یافتههای پژوهش با توجه به شواهد نظری و تجربی به بحث گذاشته
شده و پیشنهادهایی بدین منظور ارائه گردیده است

کلمات کلیدی

حمایت تحصیلی ،تابآوری ،سرزندگی تحصیلی ،دانشجویان

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
دانشجویان از ارکان اصلی نیروی انسانی کشور محسوب
میشوند و نقش به سزایی در تحول و پیشرفت و تعالی هر
کشوری دارند .ازاینرو توجّه بهسالمت و سرزندگی روانی-
تحصیلی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.از متغیرهای مهم
در سالمت بافت تحصیلی بهخصوص دانشگاه ،سرزندگی تحصیلی
است که محققان مختلف آن را راهی مفید و ساده برای درک
مفهوم بهزیستی دانشآموزان در بافت تحصیلی عنوان کردهاند].[1
این متغیر به پاسخ مثبت ،مفید ،سازنده و انطباقی به انواع موانع
تحصیلی اشاره دارد] [3و بهعنوان نوعی توانایی در نظر گرفته
میشود که در چالشها و مشکالت زندگی تحصیلی به
دانشآموزان و دانشجویان کمک میکند.همچنین سرزندگی

تحصیلی یکی از شاخصهای مهمی است که بر تربیت و یادگیری
موفقیتآمیز فرد تأثیر میگذارد و در آنجا لیاقتها و تواناییها به
بار مینشیند و پیشرفتهای علمی حاصل میشود ] .[2بهطورکلی
حس درونی سرزندگی ،شاخص معنیدار سالمت ذهنی است]، 2
 .[5درواقع سرزندگی افراد تأثیر شگرفی برافزایش توان مقابلهای
دانشجویان در مقابل مشکالت تحصیلی آنان خواهد داشت ].[3
محققان دیگر ،یک مدل پنج بعدی از سرزندگی تحصیلی ارائه
دادند که شامل پنج بعد اعتمادبهنفس و خودکارآمدی ،برنامه-
ریزی ،کنترل ،خونسردی و تسلط بر خود و تعهد میباشد] [6این
ابعاد میتواند موجب توسعهی عزتنفس و لذّت بردن از محیط
تحصیلی برای دانشجویان گردد .لذا با توجّه به نقش سرزندگی
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تابآوری
تحصیلی

حمایت

سرزندگی

تحصیلی

تحصیلی

شکل 1؛مدل مفهومی پژوهش

روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع همبستگی میباشد .جامعهی آماری
پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی دختر و پسر دانشگاه پیام
نور یاسوج است که در سال تحصیلی  32-35در این دانشگاه
مشغول به تحصیل بودند .شرکتکنندگان پژوهش121،
دانشجوی دختر و پسر بودند که به دلیل نامتجانس بودن
متغیرهای جنسیت و رشتههای تحصیلی از روش نمونهگیری
طبقهای نسبی استفاده شد.در اجرای پژوهش پرسشنامهها بین
دانشجویان توزیع و بعد گردآوری و تجزیهوتحلیل شد.معیار ورود
به تحقیق رضایت دانشجویان و معیار خروج نیز ناقض بودن
پرسشنامه بود .به آزمودنیها اطمینان داده شد که پاسخهای آن-
ها صرفاً جهت کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و
بهصورت محرمانه در نزد پژوهشگر باقی میمانند.
ابزارهای پژوهش
پرسشنامهی حمایت تحصیلی :این پرسشنامه دارای 18
گویه است که سه مؤلفه حمایت همساالن (دوستان) ،والدین و
اساتید را در لیکرت چهاردرجهای( 1کامالً مخالفم3 ،مخالفم2 ،
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تحصیلی و نتایج مثبتی که ازلحاظ روانی ،اجتماعی و آموزشی
برای دانشجویان دارد ،بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت به
سزایی برخوردار است .در پژوهشهای مختلف عوامل مؤثر بر
سرزندگی تحصیلی در سه بعد عوامل خانواده و همساالن ،مدرسه
و مشارکت و روانی قرارگرفته است ]..[7
ازجمله متغیرهایی که نقش عوامل خانوادگی و همساالن را
منعکس میسازد ،حمایت تحصیلی است.حمایت تحصیلی شامل
مؤلفههای حمایت اجتماعی (یعنی محبت ،همراهی و توجّهی
اعضای خانواده ،دوستان و همکاران است) که آن را در محیطهای
تحصیلی بهکاربردهاند].[8حمایت تحصیلی یک موضوع چندبعدی
است که نقش معلم –دانشآموزان ،معلم-والدین و والدین-
همساالن ،ترکیبهایی فراهم مینماید که هر یک بهتنهایی و در
ارتباط با یکدیگر ،در ارتقای کیفیت و کمیت فعالیتهای
تحصیلی دانشآموزان ایفا میکنند].[3مطابق نظرات موجود،
حمایت تحصیلی را میتوان نوعی از حمایت اجتماعی عنوان کرد
که شامل ابعاد حمایت اساتید (نوعی حمایت عاطفی که شامل
مهیاکردن مشوقها باشد) ،حمایت همساالن (نوعی حمایت
ابزاری مثل همکاری در انجام تکلیف است) و حمایت والدین
(نوعی حمایت شناختی است که باعث انتقال اهمیت موفقیت-
های تحصیلی به دانشجو میشود)است].[11،11شواهد پژوهشی
][13،2نشان میدهد بین حمایتهای اجتماعی و سرزندگی
تحصیلی دانشجویان رابطهی مثبت و مستقیم وجود دارد.
از متغیرهایی که میتواند بین حمایت تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی نقش واسطه ایفا کند،تابآوری است.ارتقای تابآوری
هدفی مهم جهت درمان و پیشگیری از آسیب روانشناختی می-
باشد] .[12تابآوری سازهای است که بر اساس رویکرد مبتنی بر
نقاط قوت بنّا شده و حاکی از قابلیت افراد در کنار آمدن با
مشکالت و خطرات میباشد] .[12بهعبارتدیگر ،تابآوری سازگاری
مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است] .[15همچنین از تأثیر
روانشناختی حوادث مشکلزا محافظت میکند] .[16بهطوریکه
یکی از مهمترین و اساسیترین مبنای سالمت روانی افراد میزان
تابآوری آنهاست].[17الزم به ذکر است سرزندگی تحصیلی،
تابآوری تحصیلی را در چارچوب زمینهی روانشناسی مثبت
منعکس میکند] .[7البته سرزندگی از تابآوری متمایزاست؛ زیرا
سرزندگی تحصیلی بهعنوان نوعی توانایی در نظر گرفته میشود
که در چالشهای زندگی تحصیلی به دانشآموزان و دانشجویان
کمک میکند ،درحالیکه تابآوری بهطور خاص به ظرفیت افراد
برای پاسخدهی سازنده به موانع اصلی اشاره دارد و در شرایط
سخت یاریرسان است .سرزندگی تحصیلی در زندگی همه
محصلین وجود دارد درحالیکه تنها برخی از آنها تابآوری را در

دوران تحصیل تجربه میکنند] .[2شواهد پژوهشی نشان میدهد
که بین تابآوری و سرزندگی دانشجویان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد].[18همچنین پژوهشی دیگر حاکی از اثر
مستقیم تابآوری بر سرزندگی تحصیلی است] .[13شواهد تجربی
دیگر حاکی از این است که بین حمایت تحصیلی و تابآوری
دانشجویان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد] .[31پژوهش
جدیدتر نیز حاکی از ارتباط مثبت و معنیدار حمایت اجتماعی با
تابآوری است].[31
بهطورکلی پژوهشهای موجود از ارتباط متغیرهای پژوهش
حکایت دارد .تاکنون پژوهشی که بهطور همزمان متغیرهای
حمایت تحصیلی ،سرزندگی تحصیلی و تابآوری را دانشجویان
بهصورت مدلی یکپارچه موردبررسی قرار دهد ،صورت نگرفته
است .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است
که آیا تابآوری بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی نقش واسطهای ایفا میکند؟ (شکل .)1

داود فتحی و همکاران | بررسی نقش واسطهگری تابآوری در رابطه حمایت تحصیلی.......

یافتهها
قبل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شامل میانگین و انحراف معیارها متغیرها بررسی شد و بهمنظور
بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش ،همبستگی متغیرها
محاسبه گردید و نشان داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب
موارد معنادار هستند .ازاینرو امکان بررسی مدل فراهم میباشد.
در یافتههای مربوط به برازش مدل ،ابتدا نتایج شاخصهای
برازش مدل (بعد از اصالح)در جدول  3نشان دادهشده است .مدل
نتایج بهدستآمده ،میتوان گفت مدل از برازش خوبی برخوردار
است و هم شاخصهای مطلق و هم شاخصهای تطبیقی به حد
مطلوب رسیدهاند.

پرسشنامهی سرزندگی تحصیلی :این پرسشنامه شامل
نه گویهاست که پاسخ آزمودنیها را بر اساس طیف لیکرتاز یک
تا پنج (کامالً موافقم تا کامالً مخالفم) میسنجد ] .[33در
هنجاریابی نسخهی فارسی ضریب آلفای کرونباخ آن 1/81و باز
آزمایی نیز  1/72بود .روایی آن نیز مطلوب ارزیابی شد].[33در این
پژوهش نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه
شد که ضریب  1/82به دست آمد.

جدول  .1ماتریس همبستگی میان متغیرهای پژوهش
1

2

3

5

2

1

حمایت تحصیلی همساالن

M
15/65

S.D
3/52

1

3

حمایت تحصیلی والدین

13/17

2/36

**1/35

1

2

حمایت تحصیلی اساتید

18/31

2/76

**1/38

**1/22

1

2

تابآوری

37/38

2/77

** 1/27

**1/38

**1/26

1

5

سرزندگی تحصیلی

23/18

6/85

** 1/22

1/17

1/16

* 1/13

1

*=P<8/89**=P<8/87

جدول .2شاخصهای برازش مدل
شاخص

X2/df

P

GFI

AGFI

NFI

IFI

CFI

RMSEA

1/23

1/1111

1/33

1/37

1/37

33

1/33

1/12

در پاسخ به سؤال پژوهش مبنی بر اینکه "آیا تابآوری
نقش واسطهای در ارتباط میان حمایت تحصیلی و سرزندگی
تحصیلی ایفا میکند؟" ،نتایج پژوهش نشان داد تابآوری دارای
نقش واسطهگری در مدل پژوهشی بود .نتایج دقیق حاصل از
فرضیه پژوهش در شکل  3آورده شده است.

همانگونه که نتایج شکل  3و همچنین جدول  2نشان
میدهند ،حمایت تحصیلی همساالن ( β=1/36و ،)p>1/111
حمایت تحصیلی والدین ( β=1/12و  )p>1/11و حمایت تحصیلی
اساتید ( β=1/32و  )p>1/111دارای اثر مثبت بر تابآوری
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موافقم ،کامالً موافقم) موردسنجش قرار میدهد] .[18ضریب آلفای
کرونباخ گزارششده برای هر سه خرده مقیاس در دامنهی 1/83
تا  1/32میباشد] .[8این محققان همچنین رابطهی معنیداری را
بین نمرات عوامل استخراجشده از مقیاس حمایت خانواده با
مقیاس حمایت اجتماعی گزارش میدهند .ضریب آلفا و ضریب
باز آزما یی برای این مقیاس و عوامل آن ،حاکی از پایایی این
مقیاس میباشد .همچنین نتایج مطالعهی آنها حاکی از
همبستگی مثبت میان ابعاد مختلف مقیاس حمایت تحصیلی با
عملکرد تحصیلی است .در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب پایایی حمایت همساالن،
حمایت والدین و حمایت اساتید به ترتیب  ،1/71 ،1/85و 1/66
بهدستآمده است.نتایج حاصل از مطالعه داخلی بیانگر روایی
مناسب فرم فارسی مقیاس حمایت تحصیلی جهت استفاده در
جامعهی ایران است]..[11

.پرسشنامهی سرمایهی روانشناختی :این پرسشنامه دارای
 32سؤال در چهار بعد تابآوری ،خودکارآمدی ،امیدواری و
خوشبینی است که بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت (از
کامالخالفم تا کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود] .[32سازندگان
مقیاس پایایی پرسشنامه را باالی  1/31گزارش کردهاند و نسبت
خیدواین آزمون برابر با  32/6است و آمارههای RMSEA ،CFI
در این مدل به ترتیب  1/37و 1/17هستند] .[32در هنجاریابی
انجامشده در ایران ،آلفای کرونباخ آن  1/71گزارششده
است].[32در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از
روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب آن  1/71به دست
آمد.
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میباشند .تابآوری با ( β=1/13و  )p>1/13دارای اثرات مثبت بر
سرزندگی تحصیلی هستند.
بهمنظور بررسی سهم واسطهگری تابآوری در رابطهی بین
ابعاد حمایتهای تحصیلی و سرزندگی تحصیلی ،از دستور بوت-
استراپ استفاده شد که نتایج آن در جدول  2آورده شده است.
حمایت اساتید

همانگونه که مشاهده میشود ابعاد حمایت تحصیلی از
طریق تابآوری قادر به افزایش سرزندگی تحصیلی شده است.

2

حمایت همساالن

حمایت والدین

تاب آوری

1/8

*=P<1/15**=P<1/11

شکل  .2ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش
جدول .3ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل

مسیر

مقدار برآورد

مقدار استاندارد

S.E

C.R

P

حمایت تحصیلی همساالن به تابآوری

1/51

1/36

1/11

5/13

1/111

حمایت تحصیلی والدین به تابآوری

1/15

1/12

1/16

3/22

1/11

حمایت تحصیلی اساتید به تابآوری

1/21

1/32

1/16

2/25

1/111

تابآوری به سرزندگی تحصیلی

1/18

1/13

1/18

3/32

1/13

جدول .4برآورد مسیرهای غیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوتاستراپ
مسیر

مقدار برآورد

حد باال

حد پائین

معناداری

1/12

1/11

1/13

1/112

1/16

1/12

1/11

متغیر پیشبین

متغیر واسطه

متغیر مالک

حمایت تحصیلی همساالن

تابآوری

سرزندگی تحصیلی

1/156

حمایت تحصیلی والدین

تابآوری

سرزندگی تحصیلی

1/133

1/17

حمایت تحصیلی اساتید

تابآوری

سرزندگی تحصیلی

1/131

1/18

بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطهگری تابآوری در
بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان
بود .نتایج تحلیل بر نقش میانجی تابآوری در رابطهی حمایت
تحصیلی اساتید ،والدین وهم ساالن بر سرزندگی تحصیلی
حکایت داشت.بهطورکلی پژوهشی که بهطور همزمان متغیرهای
حمایت تحصیلی ،تابآوری و سرزندگی تحصیلی را موردبررسی
قرار دهد صورت نگرفته است ،لذا یافتههای این پژوهش با نتایج
پژوهش Achourو ,Haghshenas (2015) Zareei MohdNo
مبنی بر ارتباط بین متغیرهای حمایت تحصیلی و
تابآوری][32،31،32و همچنین با یافتههای Imaniو،Mohajerani
 Karimi، Gorjic, Rezaei, Katakia,و Ghanbari ،Mahmoudi

و  Fooladchangمبنی بر ارتباط بین تابآوری و سرزندگی
تحصیلی] [18،13،35،36همسو میباشد .ارتقای تابآوری هدفی مهم
جهت درمان و پیشگیری از آسیب روانشناختی میباشد که
میتواند در پیشگیری از آسیبهای تحصیلی نیز کارآمد باشد].[12
ازآنجاکه تابآوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار
است] [15و از تأثیر روانشناختی حوادث مشکلزا محافظت
میکند] .[16میتواند از اثرات ناگوار مشکالت تحصیلی بر
دانشجویان بکاهد .حمایتهای تحصیلی با دلگرمی به افراد به تاب
آور شدن آنها کمک میکند ] [31و از این طریق به ارتقای
سرزندگی فراگیران مدد میرسانند ازآنجاییکه حمایتهای
والدین ،همساالن و اساتید حمایتهای بیرونی محسوب میشوند،
لذا تابآوری بهعنوان سرمایهای روانشناختی و درون فردی
367
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تقدیر و تشکر
از عزیزانی که در انجام این پژوهش با پژوهشگران همکاری
کردند،صمیمانه تشکر می نماییم.
تأییدیه اخالقی
آزمودنیها بهصورت آزادانه وارد پژوهش شدند و به آنها
اطمینان داده شد که پاسخهای آنها صرفاً جهت انجام کار
پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و کامالً محرمانه در نزد
پژوهشگران باقی میمانند و در صورت عدم تمایل به همکاری ،
هر وقت که بخواهند میتوانند از پژوهش خارج شوند.

نتیجهگیری

تعارض منافع

ازلحاظ ارزش عملی ،اطالعات حاصل از مطالعهی حاضر
میتواند برای ارتقاء سرزندگی تحصیلی توسط دستگاه تعلیم و
تربیت جامعه ،معلمان و والدین مورداستفاده قرار گیرد.در پایان،
پیشنهاد میشود مطالعات بعدی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر
سرزندگی تحصیلی دانشآموزان ،نقش مدرسه و مشارکت
تحصیلی است و در مطالعهی حاضر مورد توجّه قرار نگرفت ،را
موردبررسی قرار دهند .کمبود پژوهشهای انجامشده یا حداقل
گزارششده بهخصوص در مورد سرزندگی تحصیلی از محدودیت-
های پژوهش بود .همچنین ،شیوهی اساسی جمعآوری اطالعات
در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه بود ،گرچه چنین شیوهای در

سهم نویسندگان در نگارش مقاله برابر بوده است .بین
نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد.
منابع مالی
این پژوهش بهصورت خودجوش توسط پژوهشگران و با
هزینه شخصی انجام گرفت و نهاد و مؤسسه حمایتکنندهای در
انجام این پژوهش وجود نداشت.
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