
 

 

 

 

 

 

 

096 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

1061 بهار، 1، شماره 8دوره   

096 -760صفحات   

ها و  دانشجویان دانشگاه حصیلیتپشتیبانی اجتماعی چگونه روی دستاوردهای 

 نفس گرانه عزت گذارد: نقش میانجی خستگی روحی اثر می
 

 2، مجید زارعی1رضا پریزاد

 استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی، قم، ایران. 1

 سالمی، قم، ایران.دانشگاه آزاد اتوسعه،  -شناسی دانشجوی دکترای جامعه 2

 

 چکیده

تاایی از   202بهبود کیفیت زندگی دانشجویان به نگرانی اصلی موسسات آموزشی مبدل گشته است. باا اساتفاده از یام نموناه     

نفس را در روابط میاان ششاتیبانی    گرانه عزت ( در ایالم، این مطالعه، نقش میانجی19.21ها )با میانگین سن  دانشجویان دانشگاه

کند. هدف این بوده کاه دانشاجویان در    و دستاورد آکادمیم و میان ششتیبانی اجتماعی و خستگی روحی، بررسی میاجتماعی 

شان، ماورد   نفس، دستاورد آکادمیم و خستگی روحی های نمونه کامل شده ما، ششتیبانی اجتماعی ادراک شده، عزت نامه شرسش

نفاس   دانشجویان با ششتیبانی اجتماعی درک شده باالتر گرایش باه عازت   ارزیابی قرار بگیرد. تحلیل همبستگی ما نشان داد که

ای منفی با خستگی روحی. عاالوه بار ایان، ماا      گونه ای مثبت با شیشرفت تحصیلی ارتباط دارد و به گونه نفس به باالتر دارند. عزت

ها است. عالوه بر آن، تحلیال   تحصیلی آنای منفی مرتبط با شیشرفت  گونه ها به دریافتیم که خستگی روحی دانشجویان دانشگاه

نفس کامال در رابطه میان هم )الف( ششاتیبانی اجتمااعی و شیشارفت تحصایلی و هام )ت( ششاتیبانی        مسیر نشان داد که عزت

ها با ششاتیبانی   های ما نشان داده است که دانشجویان دانشگاه گری کرده است. بنابراین یافته اجتماعی و خستگی روحی میانجی

هاا   کناد و آن  شان را تسهیل می نفس دارند که به نوبه خود شیشرفت تحصیلی اجتماعی باال تمایل به داشتن سطح باالیی از عزت

طورکامل در رابطه میان ششاتیبانی   نفس به کند که عزت را از خستگی روحی محافظت می نماید نتایج تحلیل مسیر شیشنهاد می

کنااد. نتااایج و  گااری ماای بطااه میااان ششااتیبانی اجتماااعی و خسااتگی روحاای میااانجیاجتماااعی و دسااتاورد آکادمیاام و در را

 های این مطالعه مورد بحث قرار گرفته اند. محدودیت
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 قدمهم

های هر نظام آموزشی اسات. موفقیات و شیشارفت تحصایلی در هار       ترین دغدغه همموفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از م

یابی و توجه به رفع نیازهای فاردی اسات. بناابراین نظاام آموزشای را       دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف جامعه نشان

لف دارای بیشترین و باالترین رقام  های مخت توان کارآمد و موفق دانست که شیشرفت تحصیلی دانشجویان آن در دوره زمانی می

های دانشجویان، شیشرفت تحصیلی و جلوگیری  های استادان، مسئوالن آموزش دانشگاه و خانواده ترین نگرانی باشد. از جمله مهم

دهنده شامل  ها و اعمال آموزش (. حمایت عاطفی ادراک شده به رفتارها، نگرش1997از افت تحصیلی دانشجویان است )لوگان، 

اهمیت دادن، احترام و نگرانی و عالقه به دانشجویان، قدردانی، بازشناسی، رفتار عادالنه، تشویق، انتظارات باال و گوش فارا دادن  

های هیجانی و عااطفی در رواباط یاددهناده و فراگیار وجاود دارد، اماا هناوز         ای به شویایی است. اگرچه عالقه در حال رشد تازه

های آموزشی، راهبردهای داربست عااطفی بسایاری بارای     (. در محیط2667و ناکافی است )ساکیز،  ادبیات در این زمینه اندک

اند. به تازگی، چنین راهبردهاایی مشاتاقانه    افزایش تجربه عاطفی مثبت یا کاهش انگیزه عواطف منفی مورد استفاده قرار گرفته

قتی اما قابل اتكای شروع شده توسط یاددهنده کاه از تجرباه   تعامالت مو"اند. داربست عاطفی به صورت مورد بررسی قرار گرفته

 (.2667یر و تورنر،  تعریف شده است )می "کند عاطفی مثبت دانشجویان برای رسیدن به طیفی از اهداف کالس حمایت می

درساتی شاهروندان   اند. عالوه بر ایان، تن  مردم توجه زیادی را به کیفیت زندگی در فرآیند دنبال کردن تندرستی، اختصاص داده

موضاوعی اسات کاه در میاان      -اش ارزیاابی کلای شاخز از زنادگی     –یم هدف مهم دولت است. بناابراین، کیفیات زنادگی    

هاای   هاای موجاود، روی گاروه    (. گرچه شاژوهش 2661مندان زیادی دارد )لندرکینگ،  شژوهشگران، سیاستگذاران و مردم، عالقه

کاه گاروه    –ها  ست، شژوهش محدودی روی کیفیت زندگی میان دانشجویان دانشگاهاجتماعی و اقتصادی متفاوتی تمرکز کرده ا

(. ایان یام شاكاف شژوهشای مهام اسات زیارا دانشاجویان         2660وجود دارد )ویز و همكاران،  -مهمی در اغلب جوامع هستند

هاا اسات و    هاا و کااوش   سردرگمی کنند که برگرفته از تغییرات، ای را تجربه می شان تحوالت بحرانی ها در دوران جوانی دانشگاه

(. عالوه بار ایان، دانشاجویان    2666دهند، ممكن است تاثیرات شایدار داشته باشد )آرنت،  هایی که در این دوره انجام می انتخات

ها به دلیل تجربیات اجتماعی نسبتا محدودشان عموما خودآگاهی و استقامت روحی کمتری نسبت به اشخاصی که کاار   دانشگاه

های شیشین نشاان داده   (. یافته2612آرو، -شذیرتر هستند )بم و سالمال ند دارند، بنابراین نسبت به مشكالت روحی آسیبکن می

گیاری روی   نظر کردن است و تاثیر چشام  کننده حذف تصادفی یا صرف ها شیشگویی است که کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

ها، یم نگرانی عظایم   رو، کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه ها دارد. از این نسالمت روانی و همچنین سالمت ذهنی و فیزیكی آ

هاا را باا تمرکاز روی دساتاورد آکادمیام و       (. در این مقاله، کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه2669سالمال و همكاران، )است 

 کنیم. خستگی روحی بررسی می

ها است و معموال به عناوان یام معیاار کلیادی بارای       شجویان دانشگاهدستاورد آکادمیم که یم جنبه مهم از زندگی برای دان

ای مثبات میازان    گوناه  ها باه  (، طبق یافته2669شود )ژیائو و همكاران،  تشخیز موفقیت دانشجو در دانشگاه در نظر گرفته می

م به عناوان اولاین شااخز از    (. بنابراین از دستاورد آکادمی2610کند )لیپ و همكاران،  بینی می بخشی زندگی را شیش رضایت

هاا اغلاب از فشاارهای مارتبط باا       کنیم. عاالوه بار ایان، دانشاجویان دانشاگاه      ها استفاده می کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

کناد )رزز و   هاا را مساتعد خساتگی روحای مای      برند که آن ها، روابط داخلی و جستجو برای شغل رنج می های دانشگاه نیازمندی

ای دارد که به لحاظ روحای خساته    (. خستگی روحی که مولفه اصلی فرسودگی است اشاره به احساسات فردی1999همكاران، 

باشند و به عنوان یم عامل تحلیل رضایت از زندگی در نظار   ( و تهی از منابع احساسی می2662هستند )اسچوفلی و همكاران، 
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ه عنوان دومین شاخز برای ارزیابی کیفیت زندگی دانشاجویان  (. بنابراین از خستگی روحی ب2612گرفته شده است )هاکانن، 

 کنیم. ها استفاده می دانشگاه

کنیم که ششتیبانی اجتماعی یم فاکتور مهم برای ارتقا دستاوردهای دانشگاهی دانشاجویان و از   رو، شیشنهاد می در مطالعه شیش

ای که یم فرد در محیط خاود دریافات یاا     تیبانی روحیها است. ششتیبانی اجتماعی اشاره به شش میان بردن خستگی روحی آن

عناوان وجاود و شاذیرش     شاده باه   ( مانند احترام، مراقبت و کمم. ششاتیبانی اجتمااعی دریافات   1980کند دارد )لین،  درک می

ده شاذیری ششاتیبانی، تعریاف شا     عنوان ادراک و دسترس شده به که حمایت اجتماعی ادراک ششتیبانی تعریف شده است درحالی

شاده،   شده نسبت به حمایات عااطفی دریافتاه    (.یم نوشته بزرگ نشان داده است که حمایت عاطفی ادراک2669است )هفنر، 

 (.2618کند )لی و همكاران،  شده تمرکز می رو، این مطالعه روی حمایت عاطفی ادراک تر است. از این تر و کاربردی شیشگویانه

 

   حمایت عاطفی و دستاورد آكادمیک

کنناد. حمایات اجتمااعی یام      ت اجتماعی، قابلیت و کیفیت ارتباط با دیگران است که منابعی را در مواقع نیاز فراهم مای حمای

شود و در هماه ایان   ¬شذیری، احساس عشق و حرمت نفس می کمم دو جانبه است که سبب ایجاد خودشنداره مثبت، خویشتن

 (. 2616و همكاران،  دهد )علیپور موارد به فرد فرصت خودشكوفایی و رشد می

شان هستند. این نظریه رویكاردی   طور چشمگیری تحت تاثیر محیط اطراف نظریه اکولوژیكی ثابت کرده است که دانشجویان به

(. حمایت عاطفی 2661دهد )دنیس،  های یادگیری دانشجویان، شیشنهاد می را برای درک رابطه میان حمایت عاطفی و خروجی

ای کارآمادتر   گوناه  کند تا به ها کمم می آورد که به نوبه خود به آن امنیت و شایستگی را به ارمغان میبرای دانشجویان احساس 

هاای اجتمااعی ایان مزیات را بارای       های فكری رسیدگی کنند. طبق تئوری سرمایه اجتماعی، منابع شنهان در شابكه  به چالش

هاایی کاه حمایات     (. آن2610ت یابناد )باورور و همكااران،    کنند به اهداف گوناگونی دسا  ها کمم می اشخاص دارند که به آن

هاای آکادمیام دانشاگاهی     تار در محایط   ای اجتماعی گونه اند و به تری دارند در یم شبكه حمایتی جاسازی شده اجتماعی قوی

هباود بخشاند )رایال و    اند تا دستاوردهای آکادمیام خاود را ب   ای بهتر در جایی قرار داده شده گونه اند بنابراین به جای داده شده

(. مطالعات متعددی نشان داده است که دانشجویان با حمایت اجتماعی ادراک شده باالتر، حضور بهتار و تطبیاق   2667چانگ، 

(. یم مطالعه یم ساله که توساط دبارارد و اساپیلمانس و جولكاا     2616اند ریوگر و همكاران،  دانشگاهی بهتری را گزارش داده

هاا   بینی دستاورد آکادمیم دانشجویان دانشگاه داده است که حمایت اجتماعی یم فاکتور مهم برای شیش انجام داده شده نشان

( را توسط فراتحلیل GPAاست. رابینز و همكارانش رابطه مثبت میان ششتیبانی اجتماعی و میانگین نمره دانشجویان دانشگاه )

ای مثبات مارتبط باا شیشارفت      گوناه  کنیم که ششتیبانی اجتمااعی باه   میرو، شیشنهاد  اند. از این مطالعه، تایید کرده 169کردن 

 (.2618تحصیلی است )لی و همكاران، 

 

 پشتیبانی اجتماعی و خستگی روحی  

( 2610( ششتیبانی اجتماعی شیشانهاد شاده توساط روئگار، ماالكی، شیاون، آیكاوک و کویال،         GBهای کلی ) طبق مدل مزیت

های روحی مثبت فرد را مانند تاثیرگذاری مثبت و حس تندرساتی، بهباود بخشاد )کاوهن و      تواند حالت ششتیبانی اجتماعی می

اند  ( ششتیبانی اجتماعی را شیشنهاد کردهSB( مدل میانجیگری استرس )2610(. در این حین، روئگر و همكارانش )1981ویلز، 

،زیمت و همكاران، 1981کند )کوهن و ویلز،  میکند ششتیبانی اجتماعی به عنوان یم حائل در مقابل استرس عمل  که ثابت می
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( گزارش کرده است که هم 2667(. عالوه بر این، یم مطالعه فرهنگ متقابل انجام شده توسط تیلور، ولچ، کیم و شرمن )1988

شادن باا    ها از ششتیبانی اجتمااعی بارای منطباق    شود ( و هم اروشایی آمریكایی های آسیایی هم می ها ) شامل آمریكایی آسیایی

هایی را برای اشخاصی که در مواجه با  حل تواند راه کنند. ششتیبانی اجتماعی می های مناسب فرهنگی، استفاده می تنش در روش

هاای روانشناسای مثبات یاا      شده مسائل را کااهش دهاد یاا واکانش     مشكالت شر از استرس هستند فراهم کند و اهمیت ادراک

(. به دیگر سزخن، ششتیبانی اجتماعی به عنوان یام منباع حماایتی در    1981وهن و ویلز، های رفتاری را تسهیل بخشد )ک شاسخ

(. اگار ششاتیبانی   2666سازد با استرس، آشفتگی و افسردگی تطبیاق یابناد )چاو،     ها را قادر می نظر گرفته شده است که انسان

(. عاالوه بار ایان،    2610)روئگار و همكااران،    بارتر استرس رناج ببرناد   اجتماعی کافی نباشد اشخاص ممكن است از اثرات زیان

کند، چیزی که باه تعاادل روحای و ساوختن      ششتیبانی اجتماعی ارتباطات اجتماعی مثبت با دیگران را برای اشخاص فراهم می

در (. بنابراین دانشجویانی با منابع حمایتی نسبت به همتایان خاود بادون آن مناابع،    2612نماید )بورن،  کاهش یافته کمم می

(. در نتیجه، ششتیبانی اجتماعی به عناوان یام درماان    2668شذیری کمتری دارند )هیپی و داتون،  برابر خستگی روحی، آسیب

طور خاص در مقابله با خساتگی   کند که این خود ممكن است به موثر برای بهبود حالت ارتجاعی استرس دانشجویان خدمت می

ای منفای باا خساتگی     گوناه  کنیم که ششتیبانی اجتماعی به بنابراین، ما شیشنهاد می(. 2618روحی، مفید باشد )لی و همكاران، 

 روحی دانشجویان، مرتبط است.

 

 نفس، پیشرفت تحصیلی و خستگی روحی  پشتیبانی اجتماعی، عزت

مایات اجتمااعی   شده بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی کاه فارد باا دیگاران دارد ح     شردازان حمایت اجتماعی ادراک نظریه

شوند. به بیان دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند مگر آنكه فرد آنها را باه عناوان منبعای در دساترس یاا       محسوت نمی

(. لذا، نه خود حمایت که بیشتر ادراک فرد از حمایت است که مهم اسات  2611مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند )کوهن، 

گری به نقش عوامل اجتماعی به عنوان عامل واسطه و تسهیل گر شكوفایی تمایالت وشتانسایل   یین(. نظریه خودتع2661)کییز، 

(. دریافت شسخوراند مناسب و حمایت گراناه از محایط، احسااس شایساتگی را     2616های درونی انسان تاکید می ورزد )رایف، 

(. از ساوی دیگار، احسااس    2661یاد )کییاز،   های فطری و خود نظم جاویی را تساهیل مای نما    ارتقا میبخشد و تحول گرایش

به عنوان اساسی ترین ساختار زندگیاش راضای باشادم مفهاوم عازت      "خود"رضایتمندی از زندگی نیازمند این است که فرد از 

نفس نیز بر همین امر اشاره دارد که به معنای شذیرش خود، احساس خود ارزشمندی و احترام به خود و قبول ضاعفها در کناار   

(. عزت نفس عموماً مؤلفه ارزیابی کنندهای از خود شنداه و معرف گستره خاود اسات کاه شاامل     2668ناییهاست )سارکوگلو،توا

جنبه های شناختی، عاطفی و رفتاری نیز است. همچنین به طور وسیع فرض میشود که عزت نفس به عنوان یم صافت عمال   

با وجود این، این اصطالح رایجی است کاه باا حیطاه هاای مختلاف      میكند یعنی عزت نفس در طول زمان در افراد ثابت است. 

روانشناسی از جمله شخصیت )خجالتی بودن(، رفتااری )عملكارد تكلیاف( و شاناختی )ساوگیری اسانادی( و مفااهیم باالینی         

نفاس تاکیاد    )اضطرات و افسردگی( در ارتباط است. به ویژه تعدادی از شژوهشگران بر کارکردهای انطباقی و خود حمایتی عزت

دارند )کروکر،(. شیامدهای عزت نفس شایین اغلب چند جانبه میباشاد کاه میتواناد منجار باه ناارزناده ساازی شخصای، ایجااد          

 (.2666نگرشهای مخرت، آسیبپذیری روانپزشكی، مشكالت اجتماعی و رفتارهای شرخطر منجر شود )منن،

شاان را   دهد که به نوباه خاود شیشارفت تحصایلی     شجویان را ارتقا مینفسِ دان کنیم که ششتیبانی اجتماعی عزت ما شیشنهاد می

کننده نگارش   نفس یم ارزیابی کلی از خود شخز است که منعكس کند. عزت شان را آزاد می بخشد و خستگی روحی بهبود می
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ه اسات. بارای   نفس به خوبی مستندسازی شاد  هایی که نسبت به خودش است می باشد. رابطه میان ششتیبانی اجتماعی و عزت

گاذارد.   نفس به خصوص حین بلوغ تااثیر مای   ای مثبت روی ایجاد عزت گونه مثال، هارتر استدالل کرد که ششتیبانی اجتماعی به

شاخز   08شاخز بریتانیاایی و    72عالوه بر این، یم شژوهش تقاطع فرهنگی اجرا شده توسط گودوین و شالزا با یام نموناه   

نفاس   گارا باه عازت    ای مثبت هم در فرهنگ های فردگرایانه و هم در جماع  گونه نی اجتماعی بهاسپانیایی یافته است که ششتیبا

، ششتیبانی اجتماعی با ادراک شخز از ارزش خاود یاا خاود ارزشای خاودش افازایش مای یاباد.         GBمرتبط است. طبق مدل 

هساتند.در مقابال، کمباود ششاتیبانی از     نفاس بااالتر    اشخاصی با سطوح باالیی از ششتیبانی اجتماعی گرایش به دارا بودن عزت

های منفی و  ارزیابی-کند که اشخاص احساس بی ارزشی و رد شدگی بكنند که این خود منجر به خود روابط اجتماعی کاری می

 نفس شایین می گردد. در نتیجه عزت

ساعه فاردی مفیاد اسات. در     نفس باال منعكس کننده ارزیابی های مثبت فرد از خودش و شایستگی هایش است و برای تو عزت

تر درس خواهند خواند.  نوعی از رسالت واقعیت دادن به خود، دانشجویان اگر باور داشته باشند که می توانند موفق شوند، سخت

شان عمل کند. عالوه بر  تواند به عنوان یم انگیزاننده برای دستیابی به اهداف آکادمیم نفس دانشجویان می به دیگرسخن، عزت

ها ممكن است اعتماد باه نفاس    نفس ممكن است آرزوها و اهداف واالتری داشته باشند. آن نشجویانی با سطوح باالتر عزتاین دا

بیشتری در مقابله با دشواری ها داشته باشند و کمتر تسلیم احساساتی همچون تردیاد و دودلای مای شاوند. بار ایان اسااس،        

مطالعاه را کاه شاامل     128کسب کنند. هانسفورد و هتی یام فراتحلیال از   ها نمرات خوبی  احتمال بیشتری وجود دارد که آن

% اخاتالف در شیشارفت تحصایلی    7% تا 0نفس با  شرکت کننده می شد اجرا نمودند و گزارش دادند که عزت 266666بیش از 

وجی های مرتبط باا  ارزیابی شایستگی و ظرفیت به طور قابل توجهی اکتسات ها و خر-امید خود-موثر است. طبق تئوری ارزش

هاا از   تواند ارزیاابی دانشاجویان از خودارزشای و قادردانی آن     کند. ششتیبانی اجتماعی می تحصیل دانشجویان را شیش بینی می

کند در زمینه های علمی بهتر عمل کنند. بناابراین انتظاار    ها کمم می ظرفیت خودشان را ارتقا دهد که این به نوبه خود به آن

 نفس شان بهبود بخشد. انی اجتماعی شیشرفت دانشگاهی دانشجویان را با ارتقا عزتداریم که ششتیب

گاذارد.   شاان نیاز تااثیر مای     هاای روحای   نفس نه تنها عملكرد آکادمیم دانشجویان را تسهیل می بخشد بلكه روی حالات  عزت

فسردگی مرتبط اسات. دانشاجویانی باا    ای منفی با استرس، تنهایی و ا گونه نفس به مطالعات متعددی آشكار کرده است که عزت

نفس باال کمتر تحت تاثیر عوامل استرس زا هستند و در توانایی خود برای کنترل محیط شان و غلبه بر چالش هاا اعتمااد    عزت

برناد و ساالمت فیزیكای و ذهنای      نفس شایینی دارند از استرس های بیشتری رنج مای  هایی که عزت به نفس دارند. در مقابل آن

ای منفی مارتبط باا تماامی     گونه نفس به تری را تجربه می نمایند. عالوه بر این، برخی مطالعات نشان داده است که عزت ضعیف

سه بعد سوختگی است زیرا انسان ها را از تمامی شرایط با خطر باال که همراه با عالئم فرسودگی شغلی است دور نگه مای دارد.  

دهد که به نوبه خود باه   اجتماعی ادراک شخز از ارزش خود و خود ارزشی را ارتقا میششتیبانی  GBعالوه بر این، طبق مدل 

نفس شاایین گاردد کاه     کند.در مقابل، کمبود ششتیبانی اجتماعی ممكن است منجر به عزت بهتر شدن خستگی روحی کمم می

مستعد برخورد با موانع باشاند کاه    تواند باعث شود اشخاص در توانایی های خود شم کنند، از شكست هراس داشته باشند، می

(. از این رو، ما انتظار داریم کاه ششاتیبانی   2618کند )لی و همكاران،  ها را به شرورش دادن خستگی روحی هدایت می نهایتا آن

 ها، از بین ببرد. نفس آن اجتماعی خستگی روحی دانشجویان را به وسیله ارتقا عزت
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 فرضیات پژوهش

 نفس دارد. رابطه مثبت و معناداری با عزت ششتیبانی اجتماعی-1

 نفس رابطه مثبت و معناداری با شیشرفت تحصیلی دارد. عزت-2

 نفس رابطه منفی با خستگی روحی دارد. عزت-2

 نفس در روابط میان ششتیبانی اجتماعی و شیشرفت تحصیلی نقش میانجیگری دارد. عزت-0

 

 شناسی نوع و روش پژوهش روش

های کاربردی محسوت شده و از روزن روش، از نوع همبستگی باوده و ازنظار نحاوه     توجه به هدف آن، از شژوهشاین شژوهش با 

های نمونه و ساپس تعمایم   ¬آید که خود به توصیف ویژگی¬ای توصیفی بشمار می ها )طرح شژوهش(، شژوهش¬گردآوری داده

های توصیفی، خود بر چناد دساته هساتند، بایساته یاادآوری       شردازد. ازآنجاکه شژوهش های یادشده، به جامعه آماری می ویژگی

آوری  ای در کاار باوده و باا توجاه باه زماان جماع        است که این شژوهش، از نوع شیمایشی است، چراکه در آن، شای شاساخگویان 

شاده اسات.    ادههاا اساتف   گردد. در این کار، از شرسشانامه بارای گاردآوری داده    های مقطعی قلمداد می ها، از انواع شژوهش¬داده

آوری اطالعات برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضایه بارای شاساخگویی باه ساؤاالت      ¬درواقع این شژوهش به دنبال جمع

 شژوهش بوده است.

 نمونه آماری

ران ها، کاه تعاداد آن نیاز باا فرماول کاوک       ای از آن جامعه آماری موردمطالعه، شامل دانشجویان دانشگاه ایالم است، که از نمونه

 اند. شده نفر انتخات 220جامعه محدود، تعیین گردیده است، با کاربرد فرمول یادشده، 

 

   پشتیبانی اجتماعی

آیتم می شد مادیریت کاردیم تاا ششاتیبانی اجتمااعی       12ما مقیاس چند بعدی از ششتیبانی اجتماعی ادراک شده را که شامل 

مان   "های نمونه شاامل   اییم : خانواده، دوستان و دیگر اشخاص مهم. آیتمگیری نم کنندگان را در سرتاسر سه بعد، اندازه شرکت

، "کنند به من کمام کنناد   دوستانم واقعا تالش می"، "  کنم ام دریافت می ای که نیاز دارم را از خانواده ششتیبانی و کمم روحی

-1هاا روی یام مقیااس لیكارت      شدند. تمامی آیاتم  می "من یم شخز خاص دارم که منبع حقیقی راحتی برای من است "

)موافقم( قرار داشت. این مقیاس، قابلیت اعتماد و معتبر بودن خوبی دارد. در ایان مطالعاه، ماا     1)مخالفم( تا  1ای در بازه  نقطه

 بود. 6.92آیتم را میانگین گرفتیم تا یم نمره تم مقیاسی از ششتیبانی اجتماعی را شكل دهیم. آلفای کرانباخ  12تمامی 

 

 نفس تعز

اناد تاا    شاود کاه طراحای شاده     گیری شده بود که شامل ده حالت می برگ اندازه نفس روزن نفس با استفاده از مقیاس عزت عزت

مان قاادر    "، "طور کلی، من از خودم راضی هساتم  به "های نمونه شامل  نفس کلی شخز را مورد ارزیابی قرار دهند. آیتم عزت

کنندگان خواسته شده بود تا ایان   شدند. از شرکت می "دهند انجام دهم  لب مردم انجام میهستم کارها را به همان خوبی که اغ

بندی کنند. این مقیاس، قابلیت اعتماد و معتبر  = موافقم رتبه1= مخالفم تا 1ای لیكرت از  نقطه -ها را روی یم مقیاس شنج آیتم

 6.81نفس را به دست آوریم. آلفای کرونباخ  کردیم تا امتیاز عزتآیتم را محاسبه  16ها روی  بودن خوبی دارد. ما میانگین شاسخ

 بود.
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 پیشرفت تحصیلی  

که براساس  GPAهایشان را که در سیستم دانشگاه نمایش داده شده، گزارش دهند. GPAاز دانشجویان دانشگاه خواستیم تا 

هاای   GPAباشد. شژوهش قبلی نشان داد که  می 0تا  6های کالس های قبلی در دانشگاه محاسبه شده است، از بازه  تمام نمره

(، بنابراین r=0.84 , 0.92هایشان همبستگی دارد ) GPAگزارش شده توسط خود دانشجویان به شدت به رکوردهای رسمی 

تاا   1.1کننادگان باازه اش از    های شرکت GPAرو،  کند. در مطالعه شیش ها را منعكس می به طور دقیقی شیشرفت تحصیلی آن

 دهنده شیشرفت تحصیلی بهتر است. باالتر نشان GPAبود.  0.69

 

 خستگی روحی 

نظرسانجی   –آیتمای از سایاهه فرساودگی ماساال       1کنندگان را با استفاده از زیرمقیاس خساتگی   ما خستگی روحی شرکت

اظ احساسای توساط   مان باه لحا    "کنندگان خواسته شده بود تا یم سوال نموناه مانناد    گیری کردیم. از شرکت دانشجو، اندازه

بندی کنند. این مقیاس قابلیت اعتماد  )موافقم( رتبه 1) مخالفم( تا  1ای از  نقطه -1را روی یم مقیاس  "ام مطالعاتم، تهی شده

آیتم را محاسبه کردیم تا امتیاز خساتگی روحای را تشاكیل     1ها روی  های آن و معتبر بودن خوبی دارد. ما مقدار میانگین شاسخ

 بود. 6.88آلفای کرونباخ  دهیم. ضریب

 

 متغیرهای كنترلی 

هاا شاامل    مان گنجاندیم. این کنتارل  برای به حداقل رساندن اثرات متغیرهای خارجی، متغیرهای کنترلی متعددی را در تحلیل

 باشد. کنندگان از قبیل جنسیت، سن و نمره می شناسی شرکت اطالعات مردم

 

 برنامه تحلیلی داده 

هاا میاان تماام     های آماری توصیفی برای تمام معیارها را بررسی کاردیم. ساپس همبساتگی    مان، ابتدا داده برای بررسی فرضیه

اجرا کردیم تا رواباط مفاروض میاان متغیرهایماان را بررسای       Rمتغیرها را بررسی نمودیم. سپس تحلیل مسیر را با استفاده از 

تا مناساب باودن مادل مفاروض ماا را انادازه بگیرناد. معیارهاایی         نماییم. معیارهای تناسب مدل متعددی شیشنهاد شده بودند 

مانده مربع میانگین  ای، شاخز تناسب نرمال شده و باقی به همراه درجه آزادی اش، شاخز تناسب مقایسه  chiهمچون مربع 

: مرباع چای باه    زده شده براساس معیار زیر ارزیابی شاده اسات   های تخمین ریشه استانداردسازی شده خوت بودن تناسب مدل

و  6.9تار از   سازی شده بازرگ  ، شاخز تناسب نرمال6.9تر از  ای بزرگ ، شاخز تناسب مقایسه1های نرخ آزادی کمتر از   درجه

های ضرایب مسیر استانداردسازی شاده   .عالوه بر این، بزرگ6.68تر از  مانده مربع میانگین ریشه استانداردسازی شده شایین باقی

میانگین به ترتیب به معنای کوچام، میاناه و    6.16و  6.26، 6.16ای خاص، ضرایب  گونه ی تفسیر کردیم. بهرا طبق نوشته قبل

 بزرگ هستند.

 

 ها  های آماری توصیفی و همبستگی نتایج داده

نفس، شیشرفت تحصایلی و خساتگی روحای را     ها میان ششتیبانی اجتماعی، عزت های آماری توصیفی و همبستگی داده 1جدول 

ای منفای مارتبط باا     گوناه  نفس باود، و شیشارفت تحصایلی باه     ای مثبت مرتبط با عزت گونه کند. ششتیبانی اجتماعی به ائه میار
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کاه همبساتگی میاان     نفس و شیشرفت تحصیلی نیز مثبت بود ، درحالی خستگی روحی بود . عالوه بر این همبستگی میان عزت

ای منفی مرتبط با شیشرفت تحصیلی  گونه ، خستگی روحی دانشجویان نیز بهنفس و خستگی روحی منفی بود . عالوه بر آن عزت

 اند. گری فرضی ما شیشنهاد نموده ها بود ) ، (. این روابط مبنای ایستایی را برای بررسی مدل میانجی آن

 

 تحلیل مسیر  

نفس، شیشرفت  بانی اجتماعی، عزتانجام شده بود تا روابط فرضی میان ششتی Rدر  "الوان"تحلیل مسیر با استفاده از شكیج 

برنامه تحلیل داده، مدل فرضی تناسب  2.2تحصیلی و خستگی روحی را بررسی کند .طبق قواعد نشان داده شده در بخش 

 1( نشان داد. شكل  ، خوبی را با داده )

گیر بود  نفس چشم زتای، مسیر از ششتیبانی اجتماعی به ع طور ویژه ضرایب مسیر مدل شیشنهادی را ترسیم کرد. به

نفس هم به شیشرفت تحصیلی  ششتیبانی شده بود. مسیرها از عزت 1، بنابراین فرضیه 

و  2های  گیر بودند و از فرضیه چشم و هم خستگی روحی  

ته بود. عالوه ارائه شده بود، مورد ارزیابی قرار گرف 0نفس که در فرضیه  گرانه عزت رو، اثرات میانجی کردند.از این ششتیبانی می 2

نفس به خستگی  نفس و از عزت بر این، طبق تفسیر ضریب مسیر استانداردسازی شده، ضرایب از ششتیبانی اجتماعی به عزت

نفس به شیشرفت تحصیلی کوچم بود. همانند چیزی که برای متغیرهای کنترلی داشتیم،  روحی میانه بودند و ضریب از عزت

و از درجه به خستگی روحی  جنسیت به شیشرفت تحصیلی  نتایج ما نشان داد که مسیرها از

، از درجه به چشمگیر بودند. مسیرها از سن به شیشرفت تحصیلی  

( و از سن به خستگی  ، ، از جنسیت به خستگی روحی )شیشرفت تحصیلی 

 روحی، غیرمهم بودند.

رضی برای حائز اهمیت بودن، با استفاده از رویكرد آغاز نفس در مدل ف گرانه عزت ، اثرات میانجی0برای بررسی بیشتر فرضیه 

های آماری تحلیل میانجی را به ویژه برای یم اندازه نمونه  مجدد مورد آزمایش قرار گرفته بود. روال آغاز مجدد نیروی داده

اجتماعی روی  نشان داده شده، اثرات مستقیم ششتیبانی 2دهد. همان گونه که در جدول  کوچم یا متعادل، افزایش می

نفس روی هم شیشرفت تحصیلی و هم خستگی روحی، همگی قابل توجه و مهم بودند.عالوه بر این، اثرات  نفس و عزت عزت

گیر بودند. بنابراین، تمام  نفس نیز چشم غیرمستقیم ششتیبانی اجتماعی روی شیشرفت تحصیلی و خستگی روحی از طریق عزت

 ها ششتیبانی شده بودند. فرضیه

 

 گیری یجهنت

کناد. ماا باه     ها، جاری می ای را روی رابطه میان ششتیبانی اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه مطالعه حاضر روشنایی

نفس در رابطه میان ششتیبانی اجتماعی و شیشرفت تحصیلی و همچنین ششتیبانی اجتماعی  گرانه عزت ای نقش میانجی طور ویژه

تاایی از دانشاجویان    202ای را باا اساتفاده از یام نموناه      ودیم. ما یم نظرسانجی چناد گزیناه   و خستگی روحی را بررسی نم

بینی کرده باودیم، تحلیال همبساتگی ماا      گونه که شیش مان را مورد آزمایش قرار دهیم. همان ها به کار بستیم تا فرضیه دانشگاه

نفس باالتر دارند، موضوعی که با نوشته قبلی ماا   ش به عزتنشان داد که دانشجویان با ششتیبانی اجتماعی درک شده باالتر گرای
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نفس را اثبات کرده است، سازگار است. در رابطه با مطالعات قبلی، نتایج ما نیاز   که رابطه مثبت میان ششتیبانی اجتماعی و عزت

منفی با خستگی روحی. عاالوه بار   ای  گونه ای مثبت با شیشرفت تحصیلی ارتباط دارد و به گونه نفس به آشكار کرده است که عزت

ها است. عالوه بار آن،   ای منفی مرتبط با شیشرفت تحصیلی آن گونه ها به این، ما دریافتیم که خستگی روحی دانشجویان دانشگاه

نفس کامال در رابطاه میاان هام )الاف( ششاتیبانی اجتمااعی و شیشارفت تحصایلی و هام )ت(           تحلیل مسیر نشان داد که عزت

ها با ششاتیبانی   های ما نشان داده است که دانشجویان دانشگاه گری کرده است. بنابراین یافته خستگی روحی میانجیاجتماعی و 

هاا   کناد و آن  شان را تسهیل می نفس دارند که به نوبه خود شیشرفت تحصیلی اجتماعی باال تمایل به داشتن سطح باالیی از عزت

شیشنهاد شده توساط روئگار و همكاارانش     SBو مدل  GBها متناظر با مدل  فتهرا از خستگی روحی محافظت می نماید.این یا

های باالتری دارند، چیزی که با مطالعاات قبلای ماا ساازگار اسات.       هستند. عالوه بر این، ما دریافتیم که دختران از شسران نمره

این ممكن است به آن  برند. حی رنج میدیگر یافته جذات این است که دانشجویان سال آخری با احتمال بیشتری از خستگی رو

 ها تحت فشار بیشتری همچون فشار شیدا کردن شغل هستند. خاطر باشد که آن

 

 
 مسیر. ضریب 1شکل 

 

 تحقیق بین متغیرهای. ارتباط 1جدول 
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 پیامدهای نظری و عملی

های ماا درک از ششاتیبانی اجتمااعی در داخال زمیناه       کند. اول اینكه یافته های زیر به نوشتجات کمم می این مطالعه به روش

کناد را بررسای    هاای ماردم ایفاا مای     داد. هر چند مطالعات قبلی نقشی که ششتیبانی اجتماعی در زندگیدانشگاهی را گسترش 

دهاد   های ما نشان می ها نسبتا تحت کاوش است.یافته های دانشجویان دانشگاه اند اما تاثیر ششتیبانی اجتماعی روی زندگی نموده

کند. عاالوه بار ایان،     ها هم از لحاظ فیزیكی و هم ذهنی کمم می هکه ششتیبانی اجتماعی به کیفیت زندگی دانشجویان دانشگا

ها و همچناین   شژوهش جاری مكانیزم قرار گرفته در زیر روابط میان ششتیبانی اجتماعی و شیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه

نفس، نوشاته را   گرانه عزت جیای با نشان دادن نقش میان شان را به دقت شرح داده است. این مطالعه به طور ویژه خستگی روحی

تر شاده را بارای نشاان دادن اینكاه چگوناه ششاتیبانی اجتمااعی روی         رو، مطالعه ما یم چارچوت دانه دانه کند. از این غنی می

 گذارد را فراهم می نماید. ها اثر می کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

هاایی روی چگاونگی بهباود کیفیات زنادگی       تواناد راهنماایی   مای دهد و  ای را نیز شیشنهاد می شژوهش موجود شیامدهای عملی

هاای ماا شیشانهاد     شان فراهم نماید.یافتاه  ها و کاهش خستگی روحی ها به وسیله ارتقا شیشرفت تحصیلی آن دانشجویان دانشگاه

مام کناد باه شیشارفت     هاا ک  رو به آن نفس دانشجویان کمم کند و از این تواند به ارتقا عزت کند که ششتیبانی اجتماعی می می

های حماایتی   دهد شرورش دادن محیط ها را از خستگی روحی محافظت کند، که این نشان می تحصیلی بهتری دست یابند و آن

ای  ها مفید باشد.گذشته از همه اینها، این امری ضروری است که از نقش حیااتی  باید در ارتقا کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه

کناد، آگااه    هاا باازی مای    های اطاراف آن  ی در زندگی دانشجویان، هم برای خود دانشجو و هم برای انسانکه ششتیبانی اجتماع

هاای شاایین    باشیم. سپس، فراهم کردن ششتیبانی اجتماعی برای دانشجویان نیز مهم است، به ویژه برای دانشجویایی کاه نماره  

هاا آن   ل، فراهم کردن دلسوزی، همراهی و آساایش بارای آن  های روحی هستند. برای مثا دارند یا در حال کشمكش با خستگی

ها آن هم هنگاامی کاه باا     برند. فراهم کردن راهنمایی، نصیحت و کمم برای آن هم هنگامی که در حالت روحی بدی به سر می

هاای خاود    تواناایی هاا و   ها آن هم هنگامی که به قابلیت گردند. فراهم کردن عشق، اعتماد و تشویق برای آن ها مواجه می چالش

ها کمم کناد تاا یام محایط حماایتی را بارای        تواند به آن های اجتماعی و کار گروهی می کنند. عالوه بر این، فعالیت شم می

ای فعاالنه ششاتیبانی   گونه ها خودشان هم باید به قدر کافی شجاع باشند تا به دانشجویان رشد دهند. همانند خود دانشجویان، آن

ای موثر استفاده نمایناد. عاالوه بار     گونه ها باید درک کنند که چگونه از این ششتیبانی به ران را دنبال کنند و آناجتماعی از دیگ

تواناد باا افازایش ششاتیبانی      شاان مای   شاان و شایساتگی   ها از ارزش ارزیابی آن-نفس شایین، خود این، برای دانشجویانی با عزت

شاان از باین    شان بهبود یابد، خستگی روحای  کند تا شیشرفت تحصیلی خود کمم می شان ارتقا یابد، چیزی که به نوبه اجتماعی

 شان ارتقا یابد. رود و به این ترتیب کیفیت زندگی

 

 های آینده   محدودیت ها و مسیرها برای پژوهش

ی را اتخااذ  طلبد. ابتدا، این مطالعه یم طراحای چناد بخشا    های متعددی دارد که بررسی بیشتری می مطالعه حاضر محدودیت

رو، یم طراحی طولی یا تجربی باید در آینده اتخاذ گردد تا تحلیل  کرد که منجر به روابط محدود میان متغیرهای ما شد. از این

قدرتمند روابط سببی میان ششتیبانی اجتماعی، شیشرفت تحصیلی دانشجویان و خستگی روحی را تساهیل بخشاد. دوم اینكاه،    

رو، تنها از طریق معیارهای خود باوری اجرا شده بود که ممكن است تهدیدی برای معتبر باودن   شیشآوری داده در مطالعه  جمع

رو، شاژوهش آیناده بایاد از     ناشاذیر هساتند. از ایان    داخلی ما باشد زیرا معیارهای خودباوری )مثال مطلوبیت اجتماعی ( اجتناات 
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( برای کاهش اثرات فردیت استفاده کند. ساوم، ماا    "همتاها"یا  "والدها "های  های متفاوت و متعدد ارزیابی )مثال گزارش روش

دسات   آوری داده استفاده نمودیم. نمونه مطالعه حاضر تنها از یم دانشگاه )ایالم( باه  برداری راحتی برای جمع از استراتژی نمونه

ده خواهد بود که این شژوهش را در دیگار  کنن کرد. این برای مطالعات آینده کمم ها را محدود می شذیری داده آمده بود که تعمیم

کاه در ایان مطالعاه اساتفاده شاد در       MSPSSشذیری نتایج کنونی را بهبود بخشاند. نهایتاا،    ها منتشر کنند تا تعمیم فرهنگ

ای داده شاده،   حقیقت یم معیار کلی است. ممكن است این منطقی باشد که از یم معیار مشخز با توجه باه زمیناه مدرساه   

نیز مورد استفاده قرار گرفته است تا ششتیبانی اجتماعی ادراک شده را در  MSPSSگردد. گرچه، با رجوع به اثر باهار،  استفاده

ها هم ششتیبانی اجتماعی  ( آن2660گیری کند.عالوه بر این در فراتحلیل اثر رابینز و همكارانش ) یم تنظیمات دانشگاهی اندازه

های دانشگاهی تفاوتی مشاهده نكردند کاه ایان خاود     ها روی خروجی ردند اما بین اثرات آنآکادمیم و هم عمومی را بازبینی ک

کنناد.در   ها ایفاا مای   های دانشگاه بینی خروجی های مشابهی در شیش دهد ششتیبانی اجتماعی آکادمیم و عمومی نقش نشان می

مان بررسای فاکتورهاایی اسات     تفاده نمودیم. ما هدفرو، ما شژوهش باهار را دنبال کردیم و از یم معیار عمومی اس مطالعه شیش

که روی شیشرفت تحصیلی و خستگی روحی اثر می گذارند. به لحاظ تئوری بخواهیم بگوییم هم ششتیبانی اجتماعی آکادمیم و 

خاوبی  ها کمم کنند. برای مثال هنگامی که یم دانشجو در یم امتحاان باه    توانند به تمام خروجی های آن می هم دیگر شكل

تواند به اندازه ششاتیبانی   تواند اعتماد به نفسش را به او بازگرداند و می کننده از سوی والدینش می کند، کلمات تشویق عمل نمی

ای کاه ممكان اسات در باه چناگ       شده کننده باشد.در نتیجه، به سادگی بر ششتیبانی اجتماعی ادراک آکادمیم مستقیم، کمم

تاثیر گذاشتن ششتیبانی اجتماعی روی شپیشرفت تحصیلی و خستگی روحای شكسات بخاورد،     آوردن تصویر کاملی از چگونگی

 کند. حكمرانی می

کناد کاه چگوناه ششاتیبانی      گیر متعددی کارده اسات و بررسای مای     های چشم رو کمم ها، مطالعه شیش به رغم این محدودیت

ه وسیله در نظر گرفتن شیشرفت تحصیلی و خساتگی  شده با کیفیت زندگی دانشجویان همبستگی دارد آن هم ب اجتماعی ادراک

نفاس روی رابطاه میاان ششاتیبانی اجتمااعی و       گرانه عزت های حیاتی و همچنین با بررسی اثر میانجی روحی به عنوان شاخز

ها  هرو، این یافت کند. از این شیشرفت تحصیلی دانشجویان و خستگی روحی، یم چارچوت تجربی را برای بررسی بیشتر فراهم می

های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت زنادگی   اند و توصیه های دانشگاهی را گسترش داده درک از ششتیبانی اجتماعی در محیط

 اند. دانشجویان فراهم کرده
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