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بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت پیش
-دوستان و دیگران: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب

 آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی

 9، سیاوش طالع پسند2، علی محمد رضایی1مریم صفائی

 01/10/0311تاریخ پذیرش:  22/10/0318تاریخ وصول: 

 چکیده
نی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران با نقش میانجی بیهدف از پژوهش حاضر پیش

آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان خودکارآمدی تحصیلی،  تاب
ای به عنوان ای چندمرحلهقهنفر به روش تصادفی طب  011دانشگاه پیام نور بجنورد جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 

زیمت، دالم، زیمت و فارلی، MSPSS, )نمونه انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی 
آوری تحصیلی (، پرسشنامه تاب0188اون و فرامن،  CASES,(، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان )0188

(,ARI  ،و فهرست مجذوبیت2111ساموئلز ) ( تحصیلی ,SEIپاسخ دادند. تجزیه و 2102آرو و آپادایا،  -سالمال )
 و V19SPSSها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای تحلیل داده

V20AMOS جود اری ودنتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین همه متغیرهای مدل همبستگی مثبت معنیگرفت.  انجام
دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد متغیرهای حمایت خانواده و دوستان هم به صورت مستقیم و هم به صورت 

داری نیآوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی نقش معگری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، تابغیرمستقیم با میانجی
ار نبود؛ اما این دمایت دیگران بر عملکرد تحصیلی معنیبینی عملکرد تحصیلی داشتند. تأثیر مستقیم متغیر حدر پیش

های وجه به یافتهبینی عملکرد تحصیلی داشت. بنابراین با تداری در پیشگری سایر متغیرها تأثیر معنیمتغیر نیز با میانجی
حصیلی و تآوری پژوهش حاضر کاربست تدابیر الزم به منظور افزایش حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، تاب

 شود.مجذوبیت تحصیلی برای تقویت عملکرد تحصیلی دانشجویان پیشنهاد می
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آوری تحصیلی، مجذوبیت تحصیلی، کلیدی: حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، تاب گانواژ
 عملکرد تحصیلی.

 مقدمه
ای افراد یک های آموزشی به دلیل اهمیت ویژه آموزش در رشد فردی و حرفهبهبود نظام

های دانشگاهی به دلیل اینکه ازطریق دانشگاه، نظام دف مهم در همه کشورهاست. خصوصاًه
گیرد که موفقیت شغلی آینده هایی صورت میمهارت     های آموزشی برای رشد کوشش

 -ند یاددهیسازی فرآیکند، مورد توجه خاص هستند. بنابراین، بهینهدانشجویان را تضمین می
، 0ر و منگلباشد )مارتینز، پنالواین فرآیند، مهم می برثر ؤالعه متغیرهای میادگیری از طریق مط

یلی ی عملکرد تحصهایی که در دانشگاه مطرح است مسئلهیکی از مهمترین مسئله (.2102
مله های مهمی در زندگی آنهاست، از جکننده جنبهاست. عملکرد تحصیلی دانشجویان تعیین

تحصیلی، کسب شغل و جایگاه اجتماعی مناسب و بهبود رضایت  این موارد می توان به ارتقا
(. عملکرد تحصیلی یک عنصر چند بعدی 0313خاطر اشاره نمود )مرادیان اشرف آبادی، 
ای است که ( و محصولی از محیط پیچیده0311)جلیلی، حجازی، انتصار فومنی و مروتی، 

دت مطالعه، انگیزه و روابط فرد با هایی از قبیل شدانشجو را احاطه کرده و بر اساس جنبه
)تراکچیا، الکچز،  دهددیگران شکل گرفته که پیشرفت تحصیلی افراد را تحت تأثیر قرار می

(. در طی سالیان گذشته متخصصان تعلیم و تربیت، همواره در پی 2103، 2اندرز و فرناندز
امور  فقیت افراد درهایی برای افزایش عملکرد تحصیلی و شناسایی عوامل مؤثر بر موراه

 (.0311اند )سعیدی، تحصیلی بوده
 آموزان و دانشجویان را تحت تأثیربدیهی است عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانش

(. از جمله این عوامل حمایت اجتماعی )ماتاناه، 0381دهند )عزیزی ابرقوئی، قرار می
هافمن  آیگلسیا،، 2101، 1یپریسآیگلسیا، استاور و ل، 2102، 3بروکس، برند، کیومبی و آیرز

، پورسید، 0313، نظری تلخابی، 2108، 2، لی، هان، وانگ ، سان و چنج2101، 0و لیپریس
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(، خودکارآمدی 0311یخچالی و مروتی،  ، مرادی، حاجی0311متولی، پورسید و براهیمی، 
تی، یخچالی و مرو ، مرادی، حاجی2100، دوگان، 2103، 0تحصیلی )عبدالمطلب و ساها

( و 0311، صدوقی، 2103، 2آوری تحصیلی )کوتز و نیمان، تاب(0311، صدوقی، 0311
، 1، هاف و الپاس2101، جاناک، 2103و همکاران،  3هالگادو -مجذوبیت تحصیلی )کاساسو

 باشند.( می0313، نظری تلخابی، 2101، 0، لی2101
آیگلسیا، )رتباط است همه سطوح آموزشی در ادر  تحصیلی حمایت اجتماعی با پیشرفت

آمادگی دیگران عبارت از درک  حمایت اجتماعی ادراک شده (.2101، 2استاور و لیپریس
است. حمایت اجتماعی ممکن است به شکل برای کمک به فرد دوستان و خانواده  از جمله

های غیر دستوری )اطمینان و صمیمیت(، راهنمایی و بازخورد )توصیه و آموزش(، حمایت
سپری نمودن وقت با دوستان و خانواده و کمک محسوس مانند مثبت اجتماعی  تعامالت

تواند به عنوان (. حمایت اجتماعی می2100، 1( باشد )سالمییاطالعاتمادی یا غیر مادی )
شناختی فراهم شده توسط محیط توصیف شود. سیستم حمایت حمایت اجتماعی و روان

(. 8،2111)آرسالن شوداعضای خانواده می اجتماعی یک فرد شامل همساالن، دوستان و
حمایت اجتماعی یک متغیر مهم محیطی در تبیین عملکرد تحصیلی فراگیران است )پورسید، 

یابند، استرس قابل آموزان به دانشگاه راه می(. وقتی دانش0311متولی، پورسید و براهیمی، 
با  1اجتماعی ادراک شدهکند. حمایت شان افت میتوجهی تجربه کرده و عملکرد تحصیلی

 ، زیر چاپ(.01دهد )مکینونکاهش استرس، پیشرفت تحصیلی را افزایش می
خودکارآمدی تحصیلی از دیگر متغیرهایی است که با عملکرد تحصیلی ارتباط داشته 

 00های عملکرد تحصیلی دانشجویان )رابینزکنندهبینی( و یکی از بهترین پیش0312)سواری، 
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( بوده 2110، 0و نمرات و پشتکار در دانشگاه )زاجاکوا، لینچ و اسپنشاد (2111و همکاران، 
گیرد و همراه با سایر عوامل های زندگی افراد را در برمیاست. خودکارآمدی اغلب جنبه
(. در واقع خودکارآمدی منجر به 2102، 2دهد )جانسونیادگیری را تحت تأثیر قرار می

، 1ود )استوشتیجه، یادگیری بیشتر و پیشرفت بهتر میگی( بیشتر و در ن)غرقه  3مجذوبیت
(. بر اساس نتایج، خودکارآمدی یک عامل قابل مالحظه در پیشرفت تحصیلی است 2118

(. خودکارآمدی 2103، 2، برگن2100و سوری،  0)الهی مطلق، امرائی، یزدانی، ابدراهیم
ده تکالیف آموزشی طرح شاش برای انجام انواع تحصیلی به قضاوت فرد راجع به توانایی

با  آموزانآموزان با خودکارآمدی تحصیلی باال در مقایسه با دانششود. دانشگفته می
تر، اطمینان بیشتری دارند که بتوانند تکالیف آموزشی را انجام کارآمدی تحصیلی پایین

کمیل تدهند. سطوح باالی خودکارآمدی تحصیلی، به میانگین نمرات باالتر و پایداری برای 
آموزان با کارآمدی تحصیلی باال، عملکرد و سازگاری شود. دانشتکالیف منجر می

 (. 0310اللهی، تحصیلی بهتری نیز دارند )یارمحمدزاده و فیض
( سازه حمایت اجتماعی تأثیر مستقیمی 0312در مطالعه جمالی، نوروزی و طهماسبی )

ن حمایت اجتماعی خانواده و افراد های آبر خودکارآمدی تحصیلی داشت و از زیر مقیاس
مهم با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان ارتباط معنادار داشتند. در پژوهش رستمی و 

 00های حمایت اجتماعی، حمایت خانواده و دوستان روی هم ( نیز مؤلفه0381همکاران )
درصد از واریانس خودکارآمدی را تبیین کردند و حمایت خانواده باالترین ضریب 
همبستگی را با خودکارآمدی داشت. نتایج مطالعة سیوندانی، ابراهیمی کوهبنانی و وحیدی 

های خودتنظیمی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی رابطه ( نشان داد که بین مؤلفه2103)
ها نیز نشان داد حمایت اجتماعی از طریق دار وجود دارد. نتایج سایر پژوهشمثبت و معنی

و همساالن در ارتقاء خودکارآمدی افراد تأثیرگذار است؛ یعنی هر چقدر خانواده و دوستان 
ای هتوانند در مورد تواناییها بیشتر حمایت شوند، بهتر میآموزان از طرف این گروهدانش

تر اینکه؛ (. به عبارت کوتاه0310اللهی، خود اطمینان به دست بیاورند )یارمحمدزاده و فیض
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از سوی خانواده، دوستان و سایر افراد ادراک کند، احساس  هر چه فرد حمایت بیشتری
(. باورهای 0312فر، لیث و منصوری نیک، خودکارآمدی بیشتری خواهد داشت )تمنائی

کند، میزان های خاص عمل که یک نفر برای دنبال کردن انتخاب  میکارآمدی بر دوره
آوری، و ها، تابو شکست هاتالشی که صرف خواهد نمود، پشتکار در مواجهه با چالش

س، هو گذارد )چمرهای مرتبط با دوره انتخاب شده، تأثیر میتوانایی کنار آمدن با خواسته
 (.2110، 0و گارسیا

است  2آوری تحصیلیاز جمله دیگر عوامل فردی مؤثر بر عملکرد تحصیلی، تاب
اهد قوی برای رابطه (. همچنین شو0312، نژاد، آسیایی، ادهمی و توانایی یوسفیانسلطانی)

آوری اخیراً توجه (. مفهوم تاب2101، 3آوری و موفقیت تحصیلی وجود دارد )دباکابین تاب
سالمت روان و آموزش جلب نموده است )بانرجی، مک الیوقلین،  بخصوصی را در زمینه

به ( و دارای جن2101آوری یک سازه چند بعدی )فالن، (. تاب2102کاتنی، رابرتز و پیربوم، 
های مختلف تحصیلی، هیجانی، رفتاری و ... است )جوکار، کجاری، کهولت و حیات، 

آوری تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است های ذکر شده، تاب( که در میان جنبه2101
آوری تحصیلی به معنی داشتن رشد (. تاب0312)چگینی، غالمعلی لواسانی و حجازی، 

آمدهای ناگوار زندگی است )طاهری نسب، خطرات و پیشرغم آمیز تحصیلی علیموفقیت
آوری تحصیلی به پیشرفت تحصیلی علی رغم ( تاب2102) 1(. به اعتقاد مالیک و کار0310

آوری کند. فرایند تاببرانگیز یا دشوار در فرایند آموزشی اشاره میشرایط                  چالش 
شناختی نیست، بلکه به طور همزمان، ابعاد و روانشناختی یا       صرفاً یک واقعیت زیست

وری آآوری در بستر زمان باید به گسترش تابماهیت اجتماعی نیز دارد. عالوه بر امتداد تاب
عیتی است. آوری، موقدر بستر موقعیت و فضای اجتماعی نیز اشاره کرد. به عبارت دیگر، تاب

در موقعیت دیگر با مشکالتی مواجه  آورند ممکن استافرادی که در یک موقعیت، تاب
(. اکثر محققان بر این اعتقادند که عوامل متعددی از جمله 0310شوند )همتی و غفاری، 

اجتماعی، حمایت اعضای خانواده و دوستان و حمایت دیگر  -های درونی/ روانیویژگی
سلیمانی، آوری نقش دارند )حجازی و های اجتماعی در ایجاد و ارتقا میزان تابسیستم
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دار بین خودکارآمدی تحصیلی ( حاکی از رابطه معنی2111) 0(. نتیجه پژوهش هادسن0381
( و شریف موسوی 0311(، شریف موسوی )0111) 2های فین و راکآوری بود. یافتهو تاب

آوری تحصیلی، همبستگی مثبت و معناداری با مجذوبیت ( نیز نشان داد تاب0311و حجازی )
 تحصیلی دارد.

 ، دو عامل رفتاریمجذوبیتطبق ادبیات پژوهشی نظریه یادگیری، خودکارآمدی و 
(. 2102، 3دهند )کاناپارانثیر قرار میأرا تحت تیان انشجوتحصیلی د هستند که عملکرد

ودمند س و شرایط مرتبط آموزشی هاتواند به عنوان مشغولیت افراد با فعالیتمی مجذوبیت
مجذوبیت تحصیلی به عنوان  (.2112، 1نینگز و آنگلو)جن شان تعریف شودبرای یادگیری

انرژی، تعهد نسبت به تکالیف درسی و احساس دلبستگی نسبت به این تکالیف توصیف 
شود. انرژی در این بافت به یک رویکرد مثبت نسبت به تکالیف تحصیلی، تعهد به یک می

در نهایت،  ن این تکالیف ونگرش شناختی مثبت نسبت به تکالیف و معنادار ارزیابی کرد
)آزاد  کندشیفتگی به تمرکز کامل در مطالعه و عدم آگاهی از گذشت زمان اشاره        می

( نشان داد 0313نیا و کرد افشاری )های پژوهش شریعت(. یافته0311عبداله پور و شکری، 
یت بکه بین حمایت اجتماعی و مجذوبیت تحصیلی و همچنین بین خودکارآمدی و مجذو

 تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عملکرد تحصیلی یا موفقیت افراد در امور تحصیلی و عوامل، شرایط، امکانات و 
مقتضیات مربوط به آن، به دلیل اهمیت و نقشی که در زندگی افراد دارد، همواره از 

ت ی بوده اسشناسان و صاحبنظران علوم تربیتموضوعات مورد عالقه و جالب توجه روان
(. عملکرد تحصیلی دانشجویان نه تنها موضوع قابل توجهی برای والدین و 0311)سعیدی،

اندرکاران آموزش عالی کشور است، بلکه برای تمام افرادی که به رشد و شکوفایی دست
جوانان و پیشرفت جامعه عالقمند باشند حائز اهمیت فراوانی است. عوامل متعددی در 

(. هدف اصلی 0310ادگیرندگان نقش دارند )رضائی، خورشا و مقامی، عملکرد تحصیلی ی
پژوهشگران پژوهش حاضر نیز تدوین یک مدل نظری و بررسی تجربی مدلی برای تبیین 
عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. اگرچه یافتن عوامل مؤثر در عملکرد دانشجو به دلیل 

                                                           
1. Hudson 

2. Finn & Rock 

3. Jennings & Angelo 

 



 242                                               ....دوستان تیحما خانواده، تیحما اساس بر یلیتحص عملکرد ینیبشیپ

 

 

 

 

(، اما مروری بر پیشینه 0380مدی، پیچیدگی این متغیر بسیار دشوار است )مسعودی و مح
نشان داد که ارتباط متغیرهای حمایت خانواده، حمایت دوستان وحمایت سایرین،  هاپژوهش

آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی با عملکرد تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی، تاب
ا با یکدیگر هپذیر است؛ مطالعات قبلی، با تمرکز بر تعدادی از این متغیرها، ارتباط آنامکان

یرها، زمان این متغاند. اما تنها  با بررسی همو اثرشان را بر روی عملکرد تحصیلی نشان داده
بینی عملکرد تحصیلی مشخص نمود و به شناخت ها را در پیشتوان کارآمدی نسبی آنمی

عة طالم ی عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی دست یافت. بنابر آنچه گفته شدمنسجمی درباره
حاضر در صدد بررسی کیفیت اثرگذاری متغیرهای حمایت خانواده، دوستان و سایرین بر 

وری آگری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، تابعملکرد تحصیلی دانشجویان با میانجی
های فرآورده ترکیب آموزه 0تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. مدل پیشنهادی شکل 

آوری تحصیلی و ، خودکارآمدی تحصیلی، تابهای حمایت اجتماعینظری در حوزه
مجذوبیت تحصیلی است و از این طریق پژوهشگران پژوهش حاضر کوشیدند تا اعتبار 

 تجربی آن را بیازمایند. 

 
. مدل مفهومی تحقیق: اثر حمایت خانواده، دوستان و دیگران بر عملکرد تحصیلی: نقش میانجی 1شکل 

 صیلی و مجذوبیت تحصیلیآوری تحخودکارآمدی تحصیلی، تاب

 روش

طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، طرح توصیفی از نوع 
 باشد.همبستگی می

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان دانشگاه پیام : کنندگان پژوهششرکت
غیری حجم تهای چند منور بجنورد بودند. بنابر پیشنهاد بسیاری از صاحب نظران در تحلیل

ر نظران از جمله کرلینجر و پدهازونفر و بنابر پیشنهاد برخی صاحب 111نمونه دست کم باید 
(. از 001، ص 0381نفر در نظر گرفته شود )هومن،  011( حجم نمونه دست کم باید 0183)
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نفر در نظر گرفته شد. جهت انتخاب گروه نمونه  011این رو در پژوهش حاضر حجم نمونه 
 ای استفاده شد. روش انتخاب نمونه به اینای چند مرحلهگیری تصادفی    طبقهنمونه از روش

صورت بود که به نسبت تعداد افرادی که در طبقات جامعه وجود داشت )طبقات بر اساس 
-ها بود( تعداد نمونه محاسبه دانشکده محل تحصیل، مقطع تحصیلی و جنسیت آزمودنی

های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم درصد( از گروه 12نفر ) 231گردید که از این تعداد، 
نفر  011درصد( و در نهایت  21های آموزشی دانشکده علوم پایه )نفر از گروه 011انسانی، 

نفر  011های آموزشی دانشکده فنی و مهندسی انتخاب شدند. از درصد( از بین گروه 31)
درصد(  2نفر ) 31قطع کارشناسی و درصد( دانشجوی م 11نفر ) 111نمونه منتخب، 

درصد( و  22دختر ) 331دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد بودند. همچنین حجم نمونه را 
 دادند. درصد( تشکیل می 31پسر ) 011

 ابزارهای پژوهش
زیمت، دالم، زیمت ، MSPSS0)الف( مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی 

ی حمایت اجتماعی ادراک شده، یک ارزیابی ذهنی از (: مقیاس چند بعد0188، 2و فارلی
ماده است  02کفایت حمایت اجتماعی در سه منبع خانواده، دوستان و دیگران مهم و شامل 

(. در این مقیاس هر چهار ماده بر اساس منابع حمایت 0313زاده، عزیزی و توکلی، )حسین
دیگران مهم، منتسب شده است  های عاملی خانواده، دوستان واجتماعی، به یکی از گروه

ی (. این مقیاس میزان حمایت اجتماعی ادراک شده0313)حسین زاده، عزیزی و توکلی، 
ای کامالً مخالفم تا کامالً گزینه 1ی مذکور در یک طیف فرد را در هر یک از سه حیطه

م ها با هی گویهی همهی کل این مقیاس، نمرهسنجد. برای به دست آوردن نمرهموافقم می
ی هر زیر مقیاس نیز از حاصل جمع شود. نمره( تقسیم می02جمع شده و بر تعداد آنها )

آید ( به دست می1های آن زیر مقیاس )های مربوط به آن تقسیم بر تعداد گویهنمرات گویه
(. روایی و پایایی این مقیاس توسط زیمت و 0312فر، لیث و منصوری نیک، )تمنائی

(. 0312فر، لیث و منصوری نیک، د مطلوب گزارش شده است )تمنائیهمکاران در ح
( همسانی درونی این مقیاس را برای خانواده، دوستان، 2111و زیمت ) 3میچل -کانتی

گزارش کردند )حسین زاده، عزیزی  13/1و  10/1، 81/1، 10/1دیگران مهم و کل به ترتیب 

                                                           
1. Multidimensional Scale of  Perceived Social Support  

2. Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley 

3. Canty-Mitchell 
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انی درونی این مقیاس برای خانواده، ( همس2111) 0(. در پژوهش ادوارز0313و توکلی، 
به دست آمد )حسین زاده،  82/1و  20/1، 11/1، 88/1دوستان، دیگران مهم و کل به ترتیب 

(. همچنین همسانی درونی مقیاس در پژوهش سلیمی، جوکار و نیک 0313عزیزی و توکلی، 
ن و دیگران ( برای سه مقیاس ادراک حمایت اجتماعی از طرف خانواده، دوستا0388پور )
 به دست آمد. 82/1و  82/1، 82/1مهم 

(: 0188، 3اون و فرامن ,CASES2ب( پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان )
ای لیکرت نمره گذاری می شود. این مقیاس میزان درجه 0سؤال دارد که بر اساس مقیاس  33

س، تن، توجه در کالاعتماد دانشجو در ارتباط با یادداشت برداشتن، سؤال پرسیدن، نوش
شد مربوط به آزمایشگاه می 28سنجد. به دلیل اینکه سؤال استفاده از کامپیوتر و غیره را می

 هاها درس آزمایشگاهی ندارند، این سؤال حذف شد. بر این اساس تعداد سؤالو همه رشته
 1چوی(. 0381آرای و حشمتی، سوال تقلیل یافت )فوالدوند، بشارت، فرزاد، شهر 32به 

گزارش کرده است )فوالدوند، بشارت، فرزاد،  13/1( همسانی درونی پرسشنامه را 2110)
آرای و حشمتی (. در پژوهش فوالدوند، بشارت، فرزاد، شهر0381آرای و حشمتی، شهر

سنجی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی های روان( که با هدف بررسی ویژگی0381)
رسشنامه های پحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که سؤالدانشجویان انجام گرفت، نتایج ت

خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان حول یک عامل قرار دارند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی 
دهنده برازش قابل قبول الگوی پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان نشان

به دست  10/1امه مزبور ها بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنگیری با دادهاندازه
 آمد. 

ای ماده 1(: سیاهه 2102، 2آرو و آپادایا -سالمال ,SEI0ج( سیاهه مجذوبیت تحصیلی )
کند. یگیری مدرباره تکالیف درسی، سه مقیاس انرژی، احساس تعهد و شیفتگی را اندازه

( 2)( تا هر روز 1ای از هرگز )کنندگان به هر ماده روی یک طیف هفت درجهمشارکت
( مقدار ضریب همسانی درونی عامل 2102آرو و آپادایا ) -دهند. در مطالعه سالمالپاسخ می

                                                           
1. Edwards 

2. College Academic Self-Efficacy Scale 

3. Owen & Froman  

4.  Choi 

5. Schoolwork Engagement Inventory 

6  . Salmela-Aro & Upadaya  
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گی های انرژی، تعهد نسبت به تکالیف درسی و دلبستکلی مجذوبیت تحصیلی و زیرمقیاس
به دست آمد )آزاد عبداله پور  81/1و 81/1، 82/1، 11/1به تکالیف درسی به ترتیب برابر با 

( مقادیر ضرایب همسانی درونی 0311(. آزاد عبداله پور و شکری )0311و شکری، 
مجذوبیت تحصیلی برای عوامل انرژی، تعهد و دلبستگی و نمره کلی مجذوبیت تحصیلی  را 

 به دست آوردند. 11/1و  80/1، 80/1،  13/1به ترتیب 
ز ,ARI0)آوری تحصیلی د( پرسشنامه تاب ط (: این پرسشنامه توس2111، 2ساموئل

ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید شد. سپس با گسترش  2111ساموئلز در سال 
به چاپ رسید )سلطانی نژاد، آسیایی، ادهمی و توانایی   3با همکاری وو 2111مطالعه در سال 

محوری و های ارتباطی،             مسأله(. این مقیاس دارای سه مؤلفه مهارت0313یوسفیان، 
گذاری آن به (. شیوه نمره0310گیری آینده است )همتی و غفاری، نگری و جهتتمثب

است. البته  0تا کامالً موافقم =  0ای لیکرت از کامالً مخالفم = درجه 0صورت طیف 
با توجه به مفهوم منفی به صورت  21، 28، 21، 23، 00، 01، 00، 01، 1، 0، 1های سؤال

 012دانشجو ) 300(. در مطالعه مقدماتی 0310شورنژاد، شوند )عگذاری میمعکوس نمره
سؤال به عنوان سؤال مناسب انتخاب شدند.  11زن( شرکت داشتند. بعد از تحلیل سؤاالت 

به دست آمد )سلطانی نژاد، آسیایی، ادهمی و توانایی  81/1سؤال  11آلفای کرونباخ برای 
( 0313دهمی و توانایی یوسفیان )(. در پژوهش سلطانی نژاد، آسیایی، ا0313یوسفیان، 

ساختار  یابی بهبررسی نمودار اسکری تحلیل اولیه راه حل سه عاملی را نشان داد. برای دست
سؤال به علت  00های اصلی با روش چرخش واریماکس انجام شد. سه عاملی تحلیل مؤلفه

از یک عامل حذف و یا به دلیل بار معنادار و مساوی بر روی بیش  3/1بار عاملی کمتر از 
سؤال باقی مانده انجام شد. این سه عامل بر اساس  21شدند؛ و در نهایت تحلیل بر روی 

 محوری وگیری آینده و مسئلههای ارتباطی، جهتهای محتوای تحت پوشش مهارتسؤال
 های آن در نمونهگذاری شدند. ضرایب آلفای کرونباخ در  خرده مقیاسنگری ناممثبت
به دست آمد  12/1تا  22/1و در نمونه دانشجویی بین  11/1تا  23/1بین  آموزیدانش

( 0310(. در پژوهش عشورنژاد )0313)سلطانی نژاد، آسیایی، ادهمی و توانایی یوسفیان، 
 به دست آمد.  12/1آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر با 

                                                           
1. Academic Resilience Inventory 

2. Samuels 

3. Woo   
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 تحصیلی ه( عملکرد تحصیلی دانشجویان: در این پژوهش برای سنجش عملکرد
استفاده  0310-0312ها در نیمسال دوم سال تحصیلی دانشجویان از میانگین کل نمرات آن

 گردید.

 هایافته
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حمایت خانواده، دوستان و دیگران بر عملکرد تحصیلی با 

د. برای آوری تحصیلی بونقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، مجذوبیت تحصیلی و تاب
  عنوان بهشاخص گرایش مرکزی و انحراف استاندارد  عنوان بهها از میانگین ف دادهتوصی

 ارائه شده است. 0شاخص  پراکندگی استفاده شد. نتایج توصیفی در جدول 

 های توصیفی متغیرهای پژوهششاخص .1جدول
نبیشتری کمترین متغیر  انحراف استاندارد میانگین 
انوادهحمایت خ  1 02 11/1  12/3  

22/01 02 1 حمایت دوستان  13/3  
21/01 02 1 حمایت دیگران  13/3  

32/12 020 38 خودکارآمدی تحصیلی  13/21  
00/01 30 1 مجذوبیت تحصیلی  10/2  

آوری تحصیلیتاب  21 002 11/21  01/32  
12/02 21 02 عملکرد تحصیلی  12/2  

 از تحلیل مسیر استفاده شد. قبل از بررسی مدلبه منظور بررسی برازش مدل طراحی شده 
ه های خارج از محدودها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دادهابتدا وضعیت کلی داده

نمودار  های پرت با استفاده ازها اصالح شدند. سپس دادهبررسی و با مراجعه به اصل پرسشنامه
ها پرت وجود دارد که با میانگین دادهداده  22بررسی و نتایج نشان داد که  0مستطیلی

 -ها با استفاده از آزمون کولموگروفجایگزین شدند. مفروضه نرمال بودن توزیع داده
(. خطی بودن رابطه بین متغیرها با p>0/05اسمیرنوف بررسی و مورد تائید قرار گرفت )

ت که نتایج فاستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نمودار پراکنش مورد بررسی قرار گر
ارائه شده  2حاکی از خطی بودن رابطه بین متغیرها بود. نتایج همبستگی پیرسون در جدول 

 است. 

                                                           
1. Box Plot 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .2جدول
 1 2 0 1 3 2 0 متغیرها

. حمایت خانواده0  0       
. حمایت دوستان2  *111/1 0      
. حمایت دیگران3  *182/1 *112/1 0     

. خودکارآمدی تحصیلی1  *282/1 *103/1 *211/1 0    
. مجذوبیت تحصیلی0  *181/1 *132/1 *181/1 *212/1 0   
آوری تحصیلی. تاب2  *110/1 *183/1 *182/1 *112/1 *121/1 0  

. عملکرد تحصیلی1  *131/1 *130/1 *112/1 *218/1 *111/1 *132/1 0 
 باشند.دار میمعنی P<10/1ر سطح ها د* کلیه همبستگی

شود، هر سه مؤلفه حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه طور که مشاهده میهمان
آوری داری دارند. همچنین خودکارآمدی تحصیلی، مجدوبیت تحصیلی و تابمثبت و معنی

ن، بین سایر یداری دارند. افزون بر اتحصیلی هر کدام با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی
داری مشاهده می شود که نتایج در جدول فوق ارائه شده است. متغیرها رابطه مثبت و معنی

های دار می باشند. در ادامه یافتهمعنی P<10/1ها در سطح قابل ذکر است که کلیه همبستگی
 مربوط به تحلیل مسیرارائه شده است. 

های ریشه واریانس خطای شاخصنمایی و برای برآورد مدل از روش بیشینه درست
برازندگی  ، شاخص(SRMR) 2مانده، ریشه استاندارد واریانس پس(RMSEA) 0تقریب
و  (GFI)  0، شاخص نیکویی برازش(INF)  1شدهشاخص برازش نرم (،CFI)  3ایمقایسه

های برازندگی استفاده شد. برای شاخص (IAGF)  2شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
توسط متخصصان مطرح شده است. برای مثال، مقدار مساوی یا کمتر از  های متعددیبرش

برای شاخص  12/1برای ریشه واریانس خطای تقریب، مقدار مساوی یا باالتر از  10/1
برای ریشه استاندارد  11/1ای و برازش نرم شده، مقدار مساوی یا کمتر از برازندگی مقایسه

(. 2113، 1ی کافی مدل است )جورسکوگ و سوربومدهنده برازندگماند، نشانواریانس پس

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Standardized Root Mean Square Residual 

3. Comparative Fit Index 

4. Normed Fit Index 

5. Goodness of  Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

7. Joreskog & Sorbom 
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برازش  ای، نیکوییهای برازندگی مقایسهاز طرف دیگر پیشنهاد شده است که اگر شاخص
های ریشه واریانس خطای تقریب و و شاخص 1/1تر از و نیکویی برازش تعدیل شده بزرگ

 0/1تر از وب و کوچکباشد بر برازش بسیار مطل 10/1تر از ماند کوچکریشه واریانس پس
های برازش مدل پژوهش در جدول (. شاخص0111، 0بر برازش مطلوب داللت دارد )برکلر

 ارائه شده است. 3

 های نیکویی برازش مدل پژوهشمقادیر شاخص .3جدول 
AGFI GFI RMR CFI NFI RMSEA Df 

 

 

118/1  113/1  181/1  111/1  112/1  128/1  1 282/03   

های برازش های برازش مدل ارائه شده است. مدل از شاخصدر جدول فوق شاخص
 1بدست آمده و درجه آزادی  282/03دو در این تحلیل مناسبی برخوردار است. مقدار خی

بدست آمده است. در ادامه ضرایب محاسبه شده  df2X/=320/3بوده که در نتیجه میزان 
 ه شده است.برای مسیرهای بین متغیرها ارائ

 برآورد اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل برای مدل ساختاری .4جدول 
 اثرات کل (%10اثرات غیرمستقیم )اطمینان  اثرات مستقیم مسیرها

 p اثر حد باال حد پایین مقدار P اثر به عملکرد تحصیلی

01/1 110/1 22/1 حمایت خانواده  120/1  22/1  11/1 110/1 
08/1 110/1 01/1 دوستانحمایت   103/1  20/1  31/1 110/1 

00/1 218/1 12/1 حمایت دیگران  012/1  00/1  01/1 218/1 

11/1 110/1 21/1 خودکارآمدی تحصیلی  012/1  22/1  21/1 110/1 

22/1 110/1 22/1 آوری تحصیلیتاب  112/1  13/1  18/1 110/1 
 101/1 01/1 --- --- --- 101/1 01/1 مجذوبیت تحصیلی

        به مجذوبیت تحصیلی
32/1 110/1 11/1 خودکارآمدی تحصیلی  030/1  110/1  12/1 110/1 

 110/1 01/1 --- --- --- 110/1 01/1 آوری تحصیلیتاب
        آوری تحصیلیبه تاب

 110/1 10/1 --- --- --- 110/1 10/1 خودکارآمدی تحصیلی
        به خودکارآمدی تحصیلی

 110/1 23/1 --- --- --- 110/1 23/1 خانواده حمایت
 110/1 13/1 --- --- --- 110/1 13/1 حمایت دوستان

                                                           
1. Berkler 



 98 تابستان، پانزدهم، سال دومو  ی تربیتی شماره پنجاهشناسروانفصلنامه                                             222

 110/1 21/1 --- --- --- 110/1 21/1 حمایت دیگران

(، حمایت دوستان 22/1شود حمایت خانواده )همانطور که در جدول فوق مشاهده می
( و مجذوبیت تحصیلی 22/1آوری تحصیلی )(، تاب21/1(، خودکارآمدی تحصیلی )01/1)
داری بر عملکرد تحصیلی داشتند. این در حالی بود که حمایت ( اثر مستقیم و معنی01/1)

داری بر عملکرد تحصیلی نداشته است. همچنین ( اثر مستقیم و معنی12/1دیگران )
داری بر ( اثر مستقیم و معنی01/1آوری تحصیلی )( و تاب11/1خودکارآمدی تحصیلی )

داری ( و معنی32/1مجذوبیت تحصیلی داشتند. خودکارآمدی تحصیلی نیز اثر غیر مستقیم )
( اثر مستقیم 10/1بر مجذوبیت تحصیلی داشته است. افزون بر آن خودکارآمدی تحصیلی )

(، حمایت دوستان 23/1آوری تحصیلی داشته است. حمایت خانواده )داری بر تابو معنی
 ( نیز اثر مستقیمی بر خودکارآمدی تحصیلی داشتند. 21/1دیگران ) ( و حمایت13/1)

ایج استرپ استفاده شده است که نتداری اثرات غیر مستقیم از روش بوتبه منظور معنی
وان تدهد هر دو حد باال و پایین مثبت بوده و صفر در این بازه قرار ندارد. بنابراین مینشان می

درصد  22باشد. همچنین نتایج مدل نشان داد که دار میمعنیاستنباط نمود که این رابطه 
درصد واریانس  32درصد واریانس مجذوبیت تحصیلی،  02واریانس عملکرد تحصیلی، 

درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی به وسیله متغیرهای  02آوری تحصیلی و تاب
ت. بدست آمده اس شود.مدل نهایی پژوهش به شرح زیربین موجود در مدل تبیین میپیش

اری اثر، ددر این مدل، مسیر مستقیم حمایت دیگران به عملکرد تحصیلی به علت عدم معنی
 حذف شده است.

 
ری گخانواده، دوستان و دیگران بر عملکرد تحصیلی با میانجی : مدل نهایی تأثیر حمایت2شکل 

 اردمسیرهای غیر معنیآوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی با حذف خودکارآمدی تحصیلی، تاب

 گیریبحث و نتیجه
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بینی عملکرد تحصیلی بر اساس متغیرهای حمایت خانواده، هدف پژوهش حاضر پیش
 آوریحمایت دوستان و حمایت دیگران با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی، تاب

های پژوهش حاضر با مالحظه شواهد تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در ادامه یافته
 هشی گذشته مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. پژو

ی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر رابطه حمایت خانواده با عملکرد تحصیلی یافته
( و رابطه 0311پورسید، متولی، پورسید و براهیمی ) ( و2101های بهار )با نتایج پژوهش

و براهیمی  پورسید، متولی، پورسیدهش حمایت دوستان با عملکرد تحصیلی با نتیجه         پژو
( همسو و هماهنگ بود. در تبیین نتایج بدست آمده مبنی تأثیر مستقیم حمایت خانواده 0311)

توان گفت بنا به اظهار ماتاناه، بروکس، برند، و حمایت دوستان بر عملکرد تحصیلی می
ر تلحاظ تحصیلی موفق( ممکن است آن دسته از دانشجویانی که به 2102کیومبی و آیرز )

ه کباشند. بنابراین، هنگامیهستند، در جستجوی حمایت از جانب اساتید و همتایان نیز 
ز نمایند شان تمرکحمایت تأمین شود، این دانشجویان ممکن است بهتر بتوانند روی مطالعات

ه به لحاظ کو با مطالبات تحصیلی افزوده دانشگاهی کنار بیایند. به این ترتیب، دانشجویانی 
تحصیلی موفق هستند، هم در جستجوی حمایت اجتماعی بیشتری بوده و هم مزایایی از این 

نمایند. به عبارت دیگر، دریافت حمایت بیشتر از سوی خانواده و اجتماع، حمایت کسب می
 (.2102و همکاران،  0آورد )کولیبه بار می ترینتایج تحصیلی مثبت

ضر مبنی بر اینکه حمایت دیگران با عملکرد تحصیلی ی حاصل از پژوهش حانتیجه
( همسو و با پژوهش پورسید و همکاران 2101بهار ) داری ندارد، با نتیجه پژوهشارتباط معنی

( ناهمسو بود. البته شایان توجه است که همبستگی ساده حمایت دیگران با عملکرد 0311)
مسیر و در کنار سایر متغیرها و به علت دار بود؛ اما در مدل تحلیل تحصیلی مثبت و معنی

 داری در تبیین عملکرد تحصیلی نداشت. همپوشی با سایر متغیرها نقش معنی
ی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر رابطه حمایت خانواده با خودکارآمدی یافته

یخچالی  اجی(، مرادی، ح0312جمالی، نوروزی و طهماسبی )های پژوهش تحصیلی با نتایج
(؛ رابطه حمایت دوستان با خودکارآمدی 0312(، بلند، انتظاری و سعادت )0311و مروتی )

( و رابطه حمایت دیگران 0311یخچالی و مروتی ) مرادی، حاجی تحصیلی با نتیجه پژوهش
( و 0312جمالی، نوروزی و طهماسبی )های با خودکارآمدی تحصیلی با نتایج پژوهش

                                                           
1. Collie 
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( همسو و هماهنگ بود. در تبیین نتیجه بدست آمده 0311یخچالی و مروتی ) مرادی، حاجی
وز به آمتوان گفت خودکارآمدی تحصیلی به طور عملیاتی به عنوان باور یک دانشمی

تواند یک تکلیف معین را انجام دهد و پیامدهای مطلوب را ایجاد نماید، هایش که میتوانایی
موزان آاساس تجارب مثبت یا منفی گذشته، با مشاهده دانشتعریف شده است. این باورها بر 

ا و ههای کامالً مشابه هستند یا در تواناییدیگر، معلمان یا الگوهای نقشی که در موقعیت
ها مشابه هستند و خوب یا ضعیف، با دریافت بازخورد مثبت یا منفی از دیگران و با مهارت

(. 2101، 0یابند )اکرام و غضنفردهند، رشد مییشان انجام  محاالت هیجانی مثبت و منفی
اوت را های متفکنند تا فعالیتای که فرزندان خود را تشویق میبنابراین، اعضای خانواده

ان کنند، به افزایش حس توانمندی فرزندانشامتحان کنند و تالششان را حمایت و تشویق می
 (.2102، 2دایبندتو ها، کمک خواهند نمود )اسچانک ودر برخورد با چالش

ی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد یافته
( ، 2103(، عبدالمطلب و ساها )2111هادسن)تحصیلی در ارتباط است، با نتایج پژوهش 

همسو و  (0311( و صدوقی )0311یخچالی و مروتی ) (، مرادی، حاجی2100دوگان )
توان گفت که بنا به اظهار روحی و همکاران در تبیین نتیجه بدست آمده میهماهنگ بود. 

هایش در یادگیری یا انجام کارهای ( خودکارآمدی به باورهای فرد درباره توانایی0312)
کننده موفقیت در کارها بینیترین عوامل پیششود و یکی از مهممهم در زندگی اطالق می

ی بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانشجویان مؤثر خواهد بود. باشد، بنابراین خودکارآمدمی
به عبارت دیگر دانشجویانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی باال هستند، از راهبردهای 

طور ان را بهشکنند، زمان و محیط یادگیریشناختی مؤثر در یادگیری، بیشتر استفاده می
 .کنندتر نظارت داشته و آن را بهتر تنظیم میخودشان به کنند و بر تالشمؤثرتری مدیریت می

( رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی 2103بنا به اعتقاد عبدالمطلب و ساها )
تواند از منظری درک شود که دانشجویان دارای حس کارآمدی باال، ظرفیت پذیرش می

وده در و استقامت افز ودسازماندهی وقت خبرانگیزتر، توانایی باال برای تکالیف چالش 
پذیری در استفاده از  انعطافتر و مواجهه با موانع دارند. آنها، سطح اضطراب پایین
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ی های آموزشدهند و توانایی باالیی برای انطباق با محیطراهبردهای یادگیری نشان می
 متفاوت دارند.

صیلی با رآمدی تحی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه خودکادر تأیید یافته
( نیز نشان داد که 2103) 0آوری تحصیلی در ارتباط است، نتایج بررسی کی و پیدگنتاب

جه بدست باشد. در تبیین نتیوری میآدار تابکننده معنیبینیخودکارآمدی تحصیلی پیش
 یتوان گفت که افراد دارای انتظارات خودکارآمدی بیشتر نسبت به افراد با کارآمدآمده می

های مناسب مشکالت و مسائل هستند. به عبارت حلوجوی راهتر، احتماالً بیشتر در جستکم
دیگر، باور فرد به توانمند بودن، شناخت، نگرش، رفتار و عملکرد فرد را در جهت استفاده 

 دهد )جلیلی و حسینچاری،آوری در شرایط دشوار شکل میتاب ها به منظوراز تمام ظرفیت
0381.) 

تایج آوری تحصیلی با عملکرد تحصیلی، با نی دیگر پژوهش مبنی بر رابطه تابیافته
همسو و هماهنگ بود. در بررسی نوتنی ( 0311(، صدوقی )2103های کوتز و نیمان )پژوهش

آوری و عملکرد تحصیلی رابطه وجود داشت. در تبیین این ( نیز بین تاب2102) 2و کرمنکوا
 توانند مطالب ومی آور به علت اینکه باور دارندآموزان تابن گفت دانشتوانتیجه می

به  ها برآیند،اطالعات ارائه شده در کالس را دریابند و به خوبی از پس تکالیف و آزمون
 (.2101لحاظ تحصیلی نیز ممتاز هستند )فالن، 

یلی، با حصیلی با مجذوبیت تحصآوری تی این پژوهش مبنی بر رابطه تابهمچنین یافته
( و شریف موسوی و حجازی 0311(، شریف موسوی )0111های فین و راک )نتایج پژوهش

ط توان گفت اعمال کنترل بر شرای(  همسو و هماهنگ بود. در تبیین نتیجه حاصله می0311)
 3ماستن و برانگیز و توانایی ایجاد سازگاری مثبت، بر طبق نظر گارمزیتهدید کننده و چالش

یز و برانگدهد. توانایی کنارآمدن با شرایط چالشآوری را در انسان افزایش می( تاب0110)
ه ها را از تجربسخت، مانند شرایطی که ممکن است پیش روی دانشجویان قرار گیرد، آن

 ها را در محیط آموزشگاه به دنبالاحساس ناکامی دور نگه داشته و شرکت فعال و سازنده آن
 (. 0313آبادی و محمدی، رد )مشایخی دولتدا
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ی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی رابطه مجذوبیت تحصیلی با عملکرد یافته
(، هاف و 2101(، جاناک )2103و همکاران ) 0هالگادو -تحصیلی، با نتیجه پژوهش کاساسو

بیین این ( همسو و هماهنگ بود. در ت0313( و نظری تلخابی )2101(، لی )2101الپاس )
تر برای تر، درگیر و مشتاقتر، برانگیختهآموزان مجذوب، بادقتتوان گفت دانشنتیجه می

(. در حقیقت، مجذوبیت زمانی اتفاق 2101، 2مشارکت در کالس هستند )هاف و الپاس
افتد که دانشجویان انرژی و تعهدشان نسبت به محیط یادگیری را هم در داخل و هم در می

ابی یگذاری کنند و با اشتیاق کامل، تالش مورد نیاز برای دستکالس درس سرمایه خارج از
به سطوح باالی موفقیت تحصیلی، اجتماعی و هیجانی ارائه نمایند )دری، پیکرال، شامر و 

(. بنابراین مجذوبیت و غرق شدن در تکالیف یادگیری تأثیر مثبتی بر عملکرد 2102، 3ویلیامز
 تحصیلی دانشجویان دارد. 

در هماهنگی با نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینکه حمایت خانواده، 
آوری گری خودکارآمدی تحصیلی، تابحمایت دوستان و حمایت دیگران با میانجی

( در 2102)  1بیت تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه دارند، ساییرداگتحصیلی و مجذو
بررسی خود بدین نتیجه دست یافت که حمایت اجتماعی به طرز معناداری خودکارآمدی 

( حمایت اجتماعی ادراک 2102) 0آنکند. در پژوهش نارایانان و ونگتحصیلی را تبیین می
آوری در میان دانشجویان بودند. دار تابهای معنیکنندهبینیشده و خودکارآمدی پیش

( و خودکارآمدی 2101، 2مطالعات، روابط مثبت بین خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی )بایر
پژوهش  .( را نشان داده است2100، 8، میرا و جامانا2103، 1و عملکرد تحصیلی )شکاالکا

خانواده، دوست و ( نشان داد که اگر حمایت اجتماعی فراهم شده از جانب 2100) 1منگی
معلم و باور خودکارآمدی افزایش یابد، سطح مجذوبیت تحصیلی و عملکرد تحصیلی نیز 

                                                           
1 . Casuso-Holgado 

2. Hoff & Lopus  

3. Dary, Pickeral, Shumer & Williams 

4. Çayırdağ  

5. Narayanan & Weng Onn 

6. Baier 

7. Shkullaku 

8. Meera & Jumana 

1. Mengi 
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( 2102) 2(. کامفرت و ورنیسا2101، 0زارباز و زارباز -یابد )کیزیلداگ، دمیرتاسافزایش می
 والدینی و دار بین حمایتنیز در پژوهش خود بدین نتیجه دست یافتند که رابطه مثبت معنی

آوری ( هر سه بعد تاب2103)  3عملکرد تحصیلی وجود دارد. در مطالعه کوتز و نیمان
)تحصیلی، هیجانی و رفتاری( با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار داشتند. سایر شواهد نیز 

آوری تحصیلی با مجذوبیت تحصیلی همبستگی دارد )فین و حاکی از آن است که تاب
، 1باشد )میرنداموفقیت تحصیلی یادگیرندگان می ( و شاخص مهمی برای0111راک، 

( حاکی از آن است که مجذوبیت شناختی و احساس 2100) 0(. نتایج مطالعه دوگان2100
 کند.بینی میخودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی را پیش

برای تبیین نتایج بدست آمده مبنی بر اینکه حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت 
گری خودکارآمدی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی با میانجی دیگران

( روابط 0181)  2توان گفت به عقیدة ورنربر عملکرد تحصیلی اثر غیر مستقیم دارد، می
خطر  آموزان درخانوادگی قوی، حمایت والدینی و کمک در دستیابی به موفقیت به دانش

 عنی دار است و آنها قدری کنترل به روی زندگیکند تا باور کنند که زندگی مکمک می
واند به تبخش با یک بزرگسال میرسد که یک رابطة حمایتخود دارند. بنابراین، به نظر می

تواند کودکان و پرورش حس قوی خودکارآمدی کمک کند. این، به نوبة خود، می
(. بنا به 2101کند )فالن، ز نوجوانان را با توان و عزم رویارویی با رویدادهای نامطلوب، مجه

آوری و حمایت اجتماعی رابطه معناداری وجود ( بین تاب0312اعتقاد پاک نهاد و مداحی )
دارد یعنی اینکه هرچقدر حمایت اجتماعی دانشجویان بیشتر تأمین شود به همان نسبت 

( حمایت اجتماعی 2102) 1یابد. در پژوهش نارایانان و ونگ آنمی ها افزایشآوری آنتاب
آوری در میان دانشجویان دار تابهای معنیکنندهبینیادراک شده و خودکارآمدی پیش

د جتماعی با عملکراحمایت ( رابطه 0311یخچالی و مروتی ) بودند. در بررسی مرادی، حاجی
ی هااز راهند اجتماعی میتواحمایت د. بودار تحصیلی معنیی مدرآکادطریق خواز تحصیلی 

                                                           
2. Karademas 

3. Coward & Reed   

4. Comfort O & Veronica 

5. Kotzé & Niemann 

6. Miranda 

7. Dogan 

8. Werner 

9. Narayanan & Weng Onn 
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حمایت و کالسی ر کان مان در زستادوکمک اده و خانوف طرارائه تشویق از لفی مانند مخت
س حسااین ارد و اها تأثیر بگذی آنمدرآکادخوان ها بر میزی آنسواز عاطفی 

می شود. تحصیلی د عملکرد و ارتقاء فردر مثبت رد خوزیافت بادربه ی منجر مدرآکادخو
آموزانی که از حمایت ( همسو است. دانش0121) 0لبیاین نتایج همچنین با نظریة دلبستگی با

-کنند که میاند، احساس میمند هستند و این حمایت را درک کردههای خود بهرهخانواده

 (. 0310توانند در رویارویی با مشکالت، عملکرد بهتری داشته باشند )همتی و غفاری، 
ی با که خودکارآمدی تحصیلی بدست آمده از پژوهش حاضر مبنی بر اینهمسو با یافته

آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی با عملکرد تحصیلی در ارتباط است، گری تابمیانجی
د تر باشد، احتمال بیشتری دارد که فرتوان گفت از نظر باندورا هر چه خودکارآمدی قویمی

ت به موفقیها را با ها استقامت کند و آنانگیزتری را انتخاب کرده، روی آنکارهای چالش
(، 0111) 2(. در بررسی فین و راک0313آبادی و محمدی، سرانجام برساند )مشایخی دولت

آموزان آور، دانشآموزان تابهای معنادار در مجذوبیت تحصیلی میان دانشتفاوت
 آموزانی که ترک تحصیل کرده بودند، وجود داشت.آور و دانشغیرتاب

یلی با خودکارآمدی تحص ش حاضر مبنی بر اینکهدر تبیین نتیجه بدست آمده از پژوه
آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بر عملکرد تحصیلی اثر غیرمستقیم گری تابمیانجی

نند کاین تا حدی بر اساس باورهای کارآمدی است که افراد انتخاب می توان گفت، میدارد
نگام مواجهه با موانع و کنند و چه مدت ه هایی به عهده بگیرند، چه مقدار تالشچه چالش

ی پذیری نسبت به استرس و افسردگها استقامت کنند. حس قوی کارآمدی، آسیبشکست
ورا، )بند دهدنسبت به نامالیمات را افزایش می آوریرا در شرایط تحمیلی، کاهش و تاب

2110.)  
گری در نظر گرفت خودکارآمدی یا خودتعیین توان شامل یک حسآوری را میتاب

ا آوری رگرایانه و خودتنظیمی شود. تابسازد تا مجذوب رفتار هدففرد را قادر می که
های عمده برای پیشرفت یا رشد توان به عنوان شایستگی مواجهه با چالشهمچنین می

 (.2101، به نقل از فالن، 0110، 3پنداشت )ماستن و کوتزورث

                                                           
1. Bowlby 

2. Finn & Rock 

1. Masten & Coatsworth 
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گری ا میانجیکارآمدی تحصیلی ببرای تبیین نتیجه دیگر این پژوهش مبنی بر اینکه خود
واهد تجربی توان گفت شآوری تحصیلی بر مجذوبیت تحصیلی اثر غیرمستقیم دارد، میتاب

از ادعای بندورا مبنی بر اینکه باورهای خودکارآمدی از هر نظر با هر جنبه از زندگی افراد 
، بدبینانه یا 0سازناینکه آیا آنها تفکر بارآور، خودناتوا -کنند تماس دارند، حمایت می

ا کنند، چگونه به خوبی خودشان ربینانه دارند، چه مقدار تالش صرف یک فعالیت میخوش
ار و نمایند، چگونه تفکر و رفتکنند و در مواجهه با نامالیمات ایستادگی میباانگیزه می

این باورها  د،نمایند. به عنوان پیامشان را نسبت به استرس و افسردگی کنترل میپذیریآسیب
تأثیر  یابند را تحتتوانند به طرز نیرومندی سطح دستاوردهایی که افراد در نهایت درمیمی

های افراد در زندگی و کننده جدی انتخابقرار دهند. خودکارآمدی همچنین یک تعیین
نند، کهایی که احساس شایستگی میباشد. عموماً، آنها در فعالیتهای عمل میپیگیری دوره

نند. ککنند، اجتناب میهایی که احساس شایستگی نمیشوند و از فعالیترگیر          مید
-ابباشد، جایی که جوانان به تدریج انتخاین به ویژه در سطوح دبیرستان و دانشگاه جدی می

رسد که (. همچنین به نظر می2110های تحصیلی بیشتری برایشان وجود دارد )پاجارس، 
وص، به خص .باشدندین توانمندساز تحصیلی دیگر، ارتباط داشته خودکارآمدی با چ

باشد دهد، همراه میرا به مجذوبیت ربط میخودکارآمدی با استقامت بیشترکه آن 
ر2112)لیننبرینک و پینتریچ،  ( نیز، مجذوبیت و 2101)  2(. در مطالعه جانز و الفرنی

 ی بودند.آوردار تابهای معنیکنندهبینیپیش خودکارآمدی
ط باشد. روابنخستین محدودیت پژوهش حاضر مربوط به طرح و ماهیت مقطعی آن می

ساختاری بین متغیرهای این پژوهش، روابط همزمانی بوده و علی نیست.  بنابراین طرح 
اس، به پذیر نیست. بر این اسهای آن              امکانهای علی و معلولی بر اساس یافتهاستنتاج

واصل زمانی گر که در آن در فشود با استفاده از طرح تحقیقاتی آیندهان پیشنهاد میپژوهشگر
ای هشود، روابط علی بین سازهگیری به عمل آورده میمتفاوت از مفاهیم مختلف، اندازه

آوری حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت دیگران، خودکارآمدی تحصیلی، تاب
 .لکر تحصیلی را در الگوی ساختاری مفروض بیازمایندتحصیلی، مجذوبیت تحصیلی و عم

                                                           
2.  self-debilitating 

3. Jones & Lafreniere 
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ا هباشد. پرسشنامهگیری میمحدودیت دیگر این پژوهش مربوط به ابزارهای اندازه
های قابل پذیرش اجتماعی و ...( گیری، پاسختعدادی محدودیت ذاتی )خطاهای اندازه

 آوری اطالعاتهای جمعوشهای بعدی از سایر رشود در پژوهشدارند. بنابراین پیشنهاد می
 همچون  مصاحبه استفاده گردد.

باشد. با توجه به اینکه جامعه سومین محدودیت، مربوط به جامعه آماری پژوهش می
 دهند، تعمیمآماری پژوهش حاضر را دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد تشکیل می

های نمونه ع و گروهکارکردهای مفاهیم منتخب در مدل مفروض نیازمند انتخاب جوام
ایر شود تا پژوهشگران در مطالعات آینده، بر روی سباشد،. بنابراین پیشنهاد میدیگری نیز می

جوامع مطالعه حاضر را تکرار نمایند تا شواهدی از بسط روابط ساختاری موجود، فراهم 
 آورند.

ودکارآمدی های حمایت خانواده، حمایت دوستان، خبا توجه به ارتباط معنادار سازه
آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان، پیشنهاد تحصیلی، تاب

ها، سمینارها و جلسات مشاوره فردی و گروهی ها، همایششود با برگزاری کارگاهمی
ها، اساتید، مشاوران و دانشجویان قرار داد تا بتوانند با تالش اطالعاتی مفید در اختیار خانواده

های مساعد فردی و محیطی مرتبط با عملکرد تحصیلی، ر جهت ایجاد و افزایش ویژگید
هایی مثبت در راستای بهبود کیفیت عملکرد تحصیلی  و در نهایت رشد و توسعه کشور گام

 بردارند.
 سپاسگزاری

از کلیه دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور بجنورد که نویسندگان این مقاله را برای تکمیل 
 گردد.ها یاری نمودند، تقدیر و تشکر میپرسشنامه

 منابع
 فهرست روانسنجی هایمشخصه تحلیل» (.0311. )مید.، شکری، احمدپور، معبداله آزاد

 1 ،یادگیری و آموزش مطالعات ی مجله. «ایرانی دانشجویان در تحصیلی مشغولیت
(2 ،)018-11. 

های اجتماعی ادراک رابطه حمایت(. »0312د. )بلند، حسن.، انتظاری، مرجان.، سعادت، سجا
شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در آوری روانشده از سوی خانواده و تاب

 .000-022(،  2) 01، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی«. دانشجویان
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رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی (. »0312پاک نهاد، زهرا.، مداحی، محمد ابراهیم. ) 
 .11-22، 21های روانشناسی اجتماعی، پژوهش «.آوری در دانشجویاناببا ت

(. 0311پورسید، سیدمهدی.، متولی، محمد مسعود.، پورسید، سیدرضا.، براهیمی، زهرا. )
گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و رابطه استرس ادراک شده، کمال»

-011(، 3) 8، در علوم پزشکیراهبردهای آموزش «. عملکرد تحصیلی دانشجویان
081. 

 حمایت رابطه»(. 0312) .عظم.، منصوری نیک، اکیمه.، لیث، حضارحمد م فر،تمنائی
، اجتماعی روانشناسی مجله. «آموزاندانش در خودکارآمدی شده با ادراک اجتماعی

8 (28 ،)31-30. 
 مجله .«آوریتاب و وستید تقابل دوستی، کیفیت» (.0381. )میده.، سلیمانی، حلههحجازی، ا
 .301-320(، 1) 1، رفتاری علوم

حمایت اجتماعی و (. »0313اصغر.، عزیزی، مرتضی.، توکلی، حسین. )زاده، علی حسین
«. ای خودکارآمدی و حرمت خودرضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه

 .013-001 (،10) 00 ،نشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیروا
رابطه (. »0311جلیلی، اکبر.، حجازی، مسعود.، انتصار فومنی، غالمحسین.، مروتی، ذکراله. )

 فصلنامه سالمت روان«. حل مسئله یگریانجیبا م یلیفراشناخت و عملکرد تحص
 .81-12(،0) 0، کودک

 برحسب روانشناختی آوریبتا تبیین»(. 0381. )سعودحسینچاری، م .،لیع جلیلی،
 – حرکتی یادگیری و رشد. «ورزشکار غیر و ورزشکار  دانشجویان در مدیآخودکار
 .030-003، 2 ورزشی،

عوامل مؤثر بر خودکارآمدی (. »0312جمالی، مکیه.، نوروزی، آزیتا، طهماسبی، رحیم. )
تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 .221 -210(،8) 03، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی«. 0310-12سال 
ای انگیزش نقش واسطه(. »0312چگینی، طوبی.، غالمعلی لواسانی، مسعود.، حجازی، الهه. )

ناسی نشروا«. آوری تحصیلیهای والدگری و تابدرونی در رابطه بین ادراک از سبک
 .383-313(، 02) 03، تحولی: روانشناسان ایرانی
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رستمی، رضا.، شاه محمدی، خدیجه.، قائدی، غالمحسین.، بشارت، محمد علی.، اکبری 
ی خودکارآمدی با هوش رابطه(. »0381زردخانه، سعید.، نصرت آبادی، مسعود. )

 02، افق دانش«. هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران
(3) ،01-12. 

های بررسی رابطه ویژگی(. »0310محسن.، مقامی، حمیدرضا. ) رضائی، اکبر.، خورشا،
ویان های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجشخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی

 .200-231(، 22) 8، شناسیفصلنامه روان«. های علوم انسانی و علوم پایهگروه
مد یدگلی، علیرضا.، بادله، محروحی، قنبر.، آسایش، حمید.، بطحایی، سید احمد.، شعوری ب

ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین (. »0312تقی.، رحمانی، حسین. )
. مجله مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم «گروهی از دانشجویان علوم پزشکی

 .10-00(، 0) 8، پزشکی یزد
بررسی (. »0313وسفیان، سمیرا. )نژاد، مهرانه.، آسیایی، مینا.، ادهمی، بیانه.، توانایی یسلطانی

گیر ی فصلنامة اندازه «. ARIآوری تحصیلیسنجی پرسشنامه تابهای روانشاخص
 .01 -31(، 00) 0، تربیتی

ارتباطات اینترنتی در زندگی: (. »0388پور، روشنک. )سلیمی، عظیمه.، جوکار، بهرام.، نیک
. «ر استفاده از اینترنتبررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی د

 .80-012(، 3) 0، شناختیمطالعات روان
های فراشناختی راهبردهای مطالعه بر تأثیر آموزش مهارت(. 0311سعیدی، فریبا. )

 . پایان نامهآموزان دوره راهنماییخودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش
 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت. 

اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد (. »0312سواری، کریم. )
-012(، 0) 2، شناخت اجتماعی«. گری خودکارآمدی تحصیلیتحصیلی با میانجی

030. 
(. »بررسی رابطهی حمایت اجتماعی و 0313نیا، کاظم.، کرد افشاری، فاطمه. )شریعت

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزاد  خودکارآمدی با درگیری تحصیلی در
 شهر«. اولین همایش ملی علومتربیتی و روانشناسی معنویت و سالمت.
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ای هآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در هنرستانتاب(. »0311شریف موسوی، فاطمه. )
«. اولین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات شهر قم

 ران.اجتماعی ای
، (. »رابطه عوامل بافتی و درگیری تحصیلی0311شریف موسوی، فاطمه، حجاری، الهه. )

، نقش واسطهای تابآوری تحصیلی«. دومینکنفرانس بینالمللی روانشناسی
 علومتربیتی و سبک زندگی.

د و عملکر یبا سازگار یلیتحص یآورو تاب یرابطه خودکارآمد(. »0311صدوقی، مجید. )
(، 2) 00، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی«. یعلوم پزشک انیدانشجو یلیتحص

01-1. 
لی با آوری تحصیبررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب(. 0310طاهری نسب، الهام. )

آموان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش
 دانشگاه عالمه طباطبایی.پایان نامه کارشناسی ارشد،  .11-10تحصیلی 

رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با (. 0381عزیزی ابرقوئی، محسن. )
پایان  .فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.
 یورآتاب شیبر افزا جانیه میتنظ یآموزش راهبردها یاثربخش(. »0310عشورنژاد، فاطمه. )

شناسی فصلنامه روان«. آموزان دختر نوجواندر دانش یلیتحص یهایدلمشغول و
 .010 -020(، 1) 01، کاربردی

 .و حشمتی، رسول هرناز، شهرآرای، ملی...، فرزاد، ولی.عحمد، بشارت، مدیجه.خ فوالدوند،
مجله .  «های سنجشی پرسشنامه خودکارآمدپنداری تحصیلیویژگیبررسی » (.0381)

 .003-028، (31) 1، علوم روانشناختی
رابطه علی مدیریت زمان (. »0311یخچالی، علیرضا.، مروتی، ذکراله. )مرادی، ندا.، حاجی 

شناختی و عملکرد تحصیلی با و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان
نیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید گری تمیانجی

 .211-222(، 0) 1، شناختیآوردهای روانمجله دست«. چمران اهواز
های فرزندپروری با عملکرد رابطه علی سبک(. 0313مرادیان اشرف آبادی، جالل. )

ویان جگری خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشتحصیلی با میانجی
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نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید . پایانکارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 چمران اهواز.

بررسی اثر محل سکونت و جنسیت بر ادراکات (. »0380مسعودی، اکبر.، محمدی، مهدی. )
م مجله علو«. و عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز

 .080 - 211(، 1) 20، نی دانشگاه شیرازاجتماعی و انسا
آوری و هوش معنوی تاب(. »0313مشایخی دولت آبادی، محمد رضا.، محمدی، مسعود. )

آموزان شهری و بین خودکارآمدی تحصیلی در دانشی متغیرهای پیشبه منزله
 .210-220(، 2) 3، شناسی مدرسهروان«. روستایی

رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی  (.0313نظری تلخابی، اسماعیل. )
نامه نپایا آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان.با عملکرد تحصیلی در بین دانش

 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.کارشناسی ارشد، دانشکده روان
 وریآبمل مؤثّر بر تاا(. »تحلیل چند سطحی عو0310همتی، رضا.، غفاری، مسعود. )

 .81 -012(،  2) 00، رویکردهای نوین آموزشی. تحصیلی«
نشر  تهران: رفتاری.های چندمتغیری در پژوهشتحلیل داده (.0381. )لیعیدر هومن، ح

 پارسا.
تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه (. »0310اللهی، زهرا. )یارمحمدزاده، پیمان.، فیض

«. هرهای شهر تبریز و آذرشآموزان دبیرستانتحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش
 .001 -021(، 0) 21، شناسی کاربردیجامعه(. 0310)
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