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Background and Aims:The aim of this study was to examine the mediating role 

of resiliency in the perception of academic support and academic buoyancy among the 

students of Payam Noor University. 

Methods:140 students were selected by using stratified sampling method, and fit 

out academic support, resiliency and academic buoyancy questionnaire. All tools had a 

desirable validity and reliability. Data were analyzed with path analysis. 

Results:The results showed that academic support of professors, parents and 

peers directly affects the resilience. Also, indirect effects of teachers, parents and peers 

academic support on academic buoyancy through resilience was confirmed. This 

means, that academic support through the resiliency increase the student academic 

buoyancy.  

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 

and empirical evidence and suggestions have been made for this purpose. 
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سرزندگی تحصیلی را کامل کردند.تمامی ابزار از روایی و پایایی آوری  و پرسشنامه تابتحصیلی ، مقیاس 
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 مهمقد 

از ارکان اصلی نیروی انسانی کشور محسوب دانشجویان 

سزایی در تحول و پیشرفت و تعالی هر  شوند و نقش بهمی

 -سالمت و سرزندگی روانیرو توجّه بهشوری دارند. ازاینک

ای برخوردار است.از متغیرهای مهم ها از اهمیت ویژهتحصیلی آن

خصوص دانشگاه، سرزندگی تحصیلی سالمت بافت تحصیلی به در

آن را راهی مفید و ساده برای درک محققان مختلف  ست کها

. ]1[اندآموزان در بافت تحصیلی عنوان کردهمفهوم بهزیستی دانش

این متغیر به پاسخ مثبت، مفید، سازنده و انطباقی به انواع موانع 

نوعی توانایی در نظر گرفته  عنوانو به ]3[تحصیلی اشاره دارد

کالت زندگی تحصیلی  به ها و مششود که در چالشمی

کند.همچنین سرزندگی آموزان و دانشجویان کمک میدانش

های مهمی است که بر تربیت و یادگیری تحصیلی یکی از شاخص

ها به ها و تواناییگذارد و در آنجا لیاقتتأثیر می فرد آمیزیتموفق

 یطورکلبه. ]2[شود های علمی حاصل مینشیند و پیشرفتبار می

،  2[دار سالمت ذهنی استنی سرزندگی، شاخص معنیحس درو

ای توان مقابله یشبرافزاسرزندگی افراد تأثیر شگرفی  درواقع. ]5

. ]3[دانشجویان در مقابل مشکالت تحصیلی آنان خواهد داشت 

یک مدل پنج بعدی از سرزندگی تحصیلی ارائه محققان دیگر، 

-آمدی، برنامهو خودکار نفساعتمادبهدادند که شامل پنج بعد 

این  ]6[باشدریزی، کنترل، خونسردی و تسلط بر خود و تعهد می

نفس و لذّت بردن از محیط ی عزتتواند موجب توسعهابعاد می

تحصیلی برای دانشجویان گردد. لذا با توجّه به نقش سرزندگی 
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تحصیلی و نتایج مثبتی که ازلحاظ روانی، اجتماعی و آموزشی 

 آن از اهمیت به ، بررسی عوامل تأثیرگذار بربرای دانشجویان دارد

 های مختلف عوامل مؤثر برسزایی برخوردار است. در پژوهش

عوامل خانواده و همساالن، مدرسه  سرزندگی تحصیلی در سه بعد

 ..]7[و مشارکت و روانی قرارگرفته است 

ازجمله متغیرهایی که نقش عوامل خانوادگی و همساالن را 

مایت تحصیلی است.حمایت تحصیلی شامل سازد، حمنعکس می

ی های حمایت اجتماعی )یعنی محبت، همراهی و توجّهمؤلفه

های اعضای خانواده، دوستان و همکاران است( که آن را در محیط

حمایت تحصیلی یک موضوع چندبعدی .]8[اندکاربردهتحصیلی به

-والدین و والدین-آموزان، معلمدانش–است که نقش معلم 

تنهایی و در نماید که هر یک بههایی فراهم مین، ترکیبهمساال

های ارتباط با یکدیگر، در ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت

مطابق نظرات موجود، .]3[کنندآموزان ایفا میتحصیلی دانش

توان نوعی از حمایت اجتماعی عنوان کرد حمایت تحصیلی را می

اطفی که شامل که شامل ابعاد حمایت اساتید )نوعی حمایت ع

ها باشد(، حمایت همساالن )نوعی حمایت مهیاکردن مشوق

ابزاری مثل همکاری در انجام تکلیف است( و حمایت والدین 

-اهمیت موفقیت )نوعی حمایت شناختی است که باعث انتقال 

شواهد پژوهشی .]11،11[شود(استهای تحصیلی به دانشجو می
اعی و سرزندگی های اجتمدهد بین حمایتنشان می]13،2[

 ی مثبت و مستقیم وجود دارد.تحصیلی دانشجویان رابطه

تواند بین حمایت تحصیلی و سرزندگی هایی که میاز متغیر

آوری آوری است.ارتقای تابتحصیلی نقش واسطه ایفا کند،تاب

-شناختی میهدفی مهم جهت درمان و پیشگیری از آسیب روان

ه بر اساس رویکرد مبتنی بر ای است کآوری سازهتاب. ]12[باشد

نقاط قوت بنّا شده و حاکی از قابلیت افراد در کنار آمدن با 

آوری سازگاری یگر، تابدعبارتبه. ]12[باشدمشکالت و خطرات می

. همچنین از تأثیر ]15[مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است

که یطوربه. ]16[کندیممحافظت  زامشکلشناختی حوادث روان

ترین مبنای سالمت روانی افراد میزان ترین و اساسیی از مهمیک

الزم به ذکر است سرزندگی تحصیلی، .]17[هاستآنآوری تاب

شناسی مثبت ی روانآوری تحصیلی را در چارچوب زمینهتاب

آوری متمایزاست؛ زیرا البته سرزندگی از تاب. ]7[کندمنعکس می

شود یی در نظر گرفته میعنوان نوعی تواناسرزندگی تحصیلی به

آموزان و دانشجویان های زندگی تحصیلی به دانشکه در چالش

طور خاص به ظرفیت افراد آوری بهکه تابکند، درحالیکمک می

دهی سازنده به موانع اصلی اشاره دارد و در شرایط برای پاسخ

رسان است. سرزندگی تحصیلی در زندگی همه سخت یاری

آوری را در ها تابکه تنها برخی از آندرحالیمحصلین وجود دارد 

 دهد. شواهد پژوهشی نشان می]2[کننددوران تحصیل تجربه می

سرزندگی دانشجویان رابطه مثبت و  آوری وتاببین که 

همچنین پژوهشی دیگر حاکی از اثر .]18[وجود دارد دارییمعن

ی . شواهد تجرب]13[آوری بر سرزندگی تحصیلی استمستقیم تاب

 آوریحمایت تحصیلی و تاب بینحاکی از این است که  دیگر

پژوهش . ]31[داری وجود دارددانشجویان رابطه مثبت و معنی

دار حمایت اجتماعی با نیز حاکی از ارتباط مثبت و معنی جدیدتر

 .]31[آوری استتاب

یرهای پژوهش متغی موجود از ارتباط هاپژوهش یطورکلبه

های متغیر زمانهمطور ژوهشی که بهپ تاکنونحکایت دارد. 

آوری را دانشجویان حمایت تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و تاب

قرار دهد، صورت نگرفته  یموردبررسمدلی یکپارچه  صورتبه

است  سؤالاست. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این 

های حمایت تحصیلی و سرزندگی متغیر آوری بینکه آیا تاب

 (.1کند؟ )شکل ای ایفا میش واسطهتحصیلی نق

 

 
 

 ؛مدل مفهومی پژوهش 1شکل

 بررسی  روش

آماری ی باشد. جامعهپژوهش حاضر از نوع همبستگی می

 یامپدانشگاه دختر و پسر  جویان کارشناسیدانش شاملپژوهش 

دانشگاه در این  32-35در سال تحصیلی یاسوج است که  نور

 121،پژوهش کنندگانبودند. شرکتتحصیل  غول بهمش

که به دلیل نامتجانس بودن  دختر و پسر بودند دانشجوی

گیری های تحصیلی از روش نمونهمتغیرهای جنسیت و رشته

ها بین در اجرای پژوهش پرسشنامهای نسبی استفاده شد.طبقه

ود معیار ورشد. وتحلیلیهتجزو  آوریبعد گرد ودانشجویان توزیع 

به تحقیق رضایت دانشجویان و معیار خروج نیز ناقض بودن 

-ی آنهاپاسخها اطمینان داده شد که پرسشنامه بود. به آزمودنی

ها صرفاً جهت کار پژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و 

 مانند.محرمانه در نزد پژوهشگر باقی می صورتبه

 پژوهشی ابزارها

 18این پرسشنامه دارای  ی حمایت تحصیلی:پرسشنامه

دوستان(، والدین و )گویه است که سه مؤلفه حمایت همساالن 

 2مخالفم، 3مخالفم،  کامالً 1ی)اچهاردرجهاساتید را در لیکرت 

حمایت 

 تحصیلی

 آوریتاب

 تحصیلی

سرزندگی

 تحصیلی
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ضریب آلفای  .]18[دهدقرار می موردسنجشموافقم(  کامالًموافقم، 

 83/1ی برای هر سه خرده مقیاس در دامنه شدهگزارشکرونباخ 

داری را ی معنی. این محققان همچنین رابطه]8[باشدمی 23/1تا 

از مقیاس حمایت خانواده با  شدهاستخراجبین نمرات عوامل 

دهند. ضریب آلفا و ضریب مقیاس حمایت اجتماعی گزارش می

یی برای این مقیاس و عوامل آن، حاکی از پایایی این باز آزما

ها حاکی از نی آباشد. همچنین نتایج مطالعهمقیاس می

همبستگی مثبت میان ابعاد مختلف مقیاس حمایت تحصیلی با 

در این پژوهش پایایی پرسشنامه به روش عملکرد تحصیلی است. 

حمایت همساالن، آلفای کرونباخ بررسی شد و  ضریب پایایی 

 66/1، و 71/1، 85/1حمایت والدین و حمایت اساتید به ترتیب 

از مطالعه داخلی بیانگر روایی نتایج حاصل .است آمدهدستبه

مناسب فرم فارسی مقیاس حمایت تحصیلی جهت استفاده در 

 ..]11[ی ایران استجامعه

این پرسشنامه شامل : سرزندگی تحصیلیی پرسشنامه

از یک ها را بر اساس طیف لیکرتکه پاسخ آزمودنی هاستیگونه 

در . ]33[سنجد مخالفم( می کامالًموافقم تا  کامالًتا پنج )

 و باز81/1ی فارسی ضریب آلفای کرونباخ آن هنجاریابی نسخه

در این .]33[بود. روایی آن نیز مطلوب ارزیابی شد 72/1آزمایی نیز 

پژوهش نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه 

 به دست آمد.   82/1شد که ضریب 

نامه دارای این پرسش شناختی:ی روانی سرمایه.پرسشنامه

آوری، خودکارآمدی، امیدواری و سؤال در چهار بعد تاب 32

ای لیکرت )از درجه 5که بر اساس مقیاس  بینی استخوش

. سازندگان ]32[شودگذاری میموافقم( نمره کامالًکامالخالفم تا 

 اند و نسبتگزارش کرده 31/1مقیاس پایایی پرسشنامه را باالی 

 CFI ،RMSEA یهاو آمارهاست  6/32 با دواین آزمون برابرخی

در هنجاریابی  .]32[هستند17/1و  37/1این مدل به ترتیب  در

شده گزارش 71/1شده در ایران، آلفای کرونباخ آن انجام

.در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از ]32[است

به دست  71/1روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و ضریب آن 

 آمد.

 هافتهیا

ها، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش یهفرضقبل از بررسی 

 منظوربهشامل میانگین و انحراف معیارها متغیرها بررسی شد و 

بررسی رابطۀ ساده بین متغیرهای پژوهش، همبستگی متغیرها 

محاسبه گردید و نشان داد که همبستگی بین متغیرها در اغلب 

 باشد.ان بررسی مدل فراهم میرو امکینازاموارد معنادار هستند. 

های های مربوط به برازش مدل، ابتدا نتایج شاخصدر یافته

است. مدل  شدهدادهنشان  3(در جدول اصالحبرازش مدل )بعد از 

توان گفت مدل از برازش خوبی برخوردار ، میآمدهدستبهنتایج 

های تطبیقی به حد های مطلق و هم شاخصاست و هم شاخص

 اند.دهب رسیمطلو

 
 

 متغیرهای پژوهشماتریس همبستگی میان  .1جدول 

5 2 2 3 1 S.D M   

 1 حمایت تحصیلی همساالن 65/15 52/3 1    

 3 حمایت تحصیلی والدین 17/13 36/2 35/1** 1   

 2 حمایت تحصیلی اساتید 31/18 76/2 38/1** 22/1** 1  

 2 یآورتاب 38/37 77/2 27/1**  38/1** 26/1** 1 

 5 سرزندگی تحصیلی 18/23 85/6 22/1**  17/1 16/1 13/1*  1
*=P<8/89**=P<8/87 

 های برازش مدلشاخص .2جدول

 df2X P GFI AGFI NFI IFI CFI RMSEA/ شاخص

 23/1 1111/1 33/1 37/1 37/1 33 33/1 12/1 

 

آوری آیا تاب"که یناپژوهش مبنی بر  سؤالدر پاسخ به 

ارتباط میان حمایت تحصیلی  و سرزندگی ای در نقش واسطه

آوری دارای ، نتایج پژوهش نشان داد تاب"کند؟تحصیلی ایفا می

. نتایج دقیق حاصل از بود یپژوهشگری در مدل نقش واسطه

 آورده شده است. 3فرضیه پژوهش در شکل 

نشان  2و همچنین جدول  3که نتایج شکل  گونههمان

(، p<111/1و  β=36/1ن )دهند، حمایت تحصیلی همساالیم

( و حمایت تحصیلی p<11/1و  β=12/1حمایت تحصیلی والدین )

 یآوربر تاب( دارای اثر مثبت p<111/1و  β=32/1اساتید )
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( دارای اثرات مثبت بر p<13/1و β =13/1ی با )آورتابباشند. یم

 سرزندگی تحصیلی هستند.

ی بین آوری در رابطهگری تاببررسی سهم واسطه منظوربه

-های تحصیلی و سرزندگی تحصیلی، از دستور بوتابعاد حمایت

 آورده شده است. 2جدول  آن دراستراپ استفاده شد که نتایج 

ابعاد حمایت تحصیلی از  شودگونه که مشاهده میهمان

 آوری قادر به افزایش سرزندگی تحصیلی شده است.طریق تاب

 

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

 ضرایب استاندارد مدل مفهومی پژوهش .2شکل 
 

 ضرایب مسیرهای مستقیم موجود در مدل .3جدول

 S.E C.R P  مقدار استاندارد مقدار برآورد مسیر

 111/1 13/5 11/1  36/1 51/1 یآورتابحمایت تحصیلی همساالن به 

 11/1 22/3 16/1  12/1 15/1 یآورتابحمایت تحصیلی والدین به 

 111/1 25/2 16/1  32/1 21/1 یآورتابحمایت تحصیلی اساتید به 

 13/1 32/3 18/1  13/1 18/1 ی به سرزندگی  تحصیلیآورتاب
 

 استراپیرمستقیم موجود در مدل با استفاده از بوتغبرآورد مسیرهای  .4جدول

 مسیر
 معناداری حد پائین حد باال مقدار برآورد

 متغیر مالک سطهمتغیر وا بینیشپمتغیر 

 13/1 11/1 12/1 156/1 سرزندگی تحصیلی آوریتاب حمایت تحصیلی همساالن

 16/1 112/1 17/1 133/1 سرزندگی تحصیلی آوریتاب حمایت تحصیلی والدین

 11/1 12/1 18/1 131/1 سرزندگی تحصیلی آوریتاب حمایت تحصیلی اساتید

 

  حثب

آوری در گری تابهحاضر بررسی نقش واسطهدف پژوهش 

بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان 

ی حمایت آوری در رابطهبر نقش میانجی تابنتایج تحلیل  بود.

بر سرزندگی تحصیلی  وهم ساالنتحصیلی اساتید، والدین 

زمان متغیرهای طور همکه به ژوهشیطورکلی پحکایت داشت.به

 یموردبررسو سرزندگی تحصیلی را آوری حمایت تحصیلی، تاب

های این پژوهش با نتایج لذا یافتهقرار دهد صورت نگرفته است، 

 MohdNo Zareei (2015) ,Haghshenas و Achourپژوهش

ارتباط بین متغیرهای حمایت تحصیلی و  بر یمبن

 ،Mohajeraniو Imaniهایو همچنین با یافته]32،31،32[آوریتاب

Katakia, Rezaei, Gorjic,  ،Karimi وMahmoudi ،Ghanbari  

آوری و سرزندگی بر ارتباط بین تابمبنی  Fooladchang و

آوری هدفی مهم ارتقای تابباشد. یمهمسو  ]3635،13،18،[تحصیلی

 باشد کهشناختی میجهت درمان و پیشگیری از آسیب روان

. ]21[های تحصیلی نیز کارآمد باشدتواند در پیشگیری از آسیبمی

آوری سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار تاب ازآنجاکه

 زا محافظت شناختی حوادث مشکلتأثیر روان و از ]15[است

تواند از اثرات ناگوار مشکالت تحصیلی بر می. ]16[کندمی

های تحصیلی با دلگرمی به افراد به تاب دانشجویان بکاهد. حمایت

و از این طریق به ارتقای  ]31[کند ها کمک میآور شدن آن

های یتحماکه ازآنجایی رسانندسرزندگی فراگیران مدد می

شوند، یمهای بیرونی محسوب یتحماوالدین، همساالن و اساتید 

ی و درون فردی شناختروانای یهسرما عنوانبهآوری لذا تاب

 تاب آوری سرزتدگی تحصیلی

 حمایت اساتید

 حمایت همساالن

 حمایت والدین

2

1/1 

 

1

6/1 

 

1

8/1 

 

5

1/1 
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ها یتحماتواند حکم تسهیل گر و کاتالیزر را ایفا کند که این یم

یت به سرزندگی تحصیلی درنهار جهت مثبت سوق دهد و را د

 صرفاًرفتاری،  نتایج -منجر شود. مطابق با منطق درمان شناختی

اند، بلکه نتایج از باور و افکار افراد نسبت به یستنیدادها روحاصل 

آوری را یک بینش توان تابیمین بنابراگیرد، یمرویدادها نشأت 

های تحصیلی را در ذهن  افراد یتحمای دانست که شناختروان

یجه احساس سرزندگی تحصیلی را، درنتکند و یمیدبخش معنا ام

 ارتباط ٔ  ینهدرزمکند. با توجه پیشینه پژوهشی یمتسهیل 

و سرزندگی تحصیلی و  آوری با متغیر حمایت تحصیلیتاب

پذیری همچنین با توجه به ماهیت این متغیر در کاهش آسیب

آوری در گری تابنقش واسطهرسد که ی میروانی به نظر منطق

بین متغیرهای حمایت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان 

 مورد تأیید قرار گیرد.

 گیرینتیجه

ی حاضر ازلحاظ ارزش عملی، اطالعات حاصل از مطالعه

تواند برای ارتقاء سرزندگی تحصیلی توسط دستگاه تعلیم و می

مورداستفاده قرار گیرد.در پایان،  تربیت جامعه، معلمان و والدین

شود مطالعات بعدی در بررسی عوامل تأثیرگذار بر پیشنهاد می

آموزان، نقش مدرسه و مشارکت سرزندگی تحصیلی دانش

ی حاضر مورد توجّه قرار نگرفت، را تحصیلی است و در مطالعه

شده یا حداقل های انجامموردبررسی قرار دهند. کمبود پژوهش

-در مورد سرزندگی تحصیلی از محدودیت خصوصبه هشدگزارش

آوری اطالعات ی اساسی جمعهای پژوهش بود. همچنین، شیوه

ای در در این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه بود، گرچه چنین شیوه

شود اطالعات هر ها غالب است، ولی پیشنهاد میبیشتر پژوهش

تا نتایج  آوری گرددمتغیر با استفاده از چند روش مختلف جمع

دهی قرار  با اطمینان بیشتر مورداستفاده و تعمیم آمدهدستبه

 گیرد.

 تقدیر و تشکر

از عزیزانی که در انجام این پژوهش با پژوهشگران همکاری 

 کردند،صمیمانه تشکر می نماییم.

 اخالقی هیدییتأ

 هاآنآزادانه وارد پژوهش شدند و به  صورتبه هایآزمودن

ها صرفاً جهت انجام کار ی آنهاپاسخه اطمینان داده شد ک

محرمانه در نزد  کامالًپژوهشی بوده و بدون نام و نام خانوادگی و 

مانند و در صورت عدم تمایل به همکاری ، پژوهشگران باقی می

 از پژوهش خارج شوند. توانندیمهر وقت که بخواهند 

 تعارض منافع

 ینست. بدر نگارش مقاله برابر بوده ا یسندگانسهم نو

 در منافع وجود ندارد. یتعارض گونهیچه یسندگاننو

 یمنابع مال

خودجوش توسط پژوهشگران و با  صورتبهاین پژوهش 

در  ایکنندهیتحماهزینه شخصی انجام گرفت و نهاد و مؤسسه 

 انجام این پژوهش وجود نداشت.
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