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آوری و سرزندگی تحصیلی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان ابت یهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه :چكيده

ی توصیفی مقطعی از بود. پژوهش حاضر یک مطالعه 8991شاپور اهواز در سال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی

-ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندیآماری مورد بررسی کلیه دانشجویان دانشکده ینوع همبستگی بود. جامعه

نفر  8911ی پزشکی مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل دانشجویان رشته 91-99بود که در سال تحصیلی شاپور 

ای گیری تصادفی خوشهنفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه 983بر اساس فرمول کوکران  بود که

(، مقیاس سرزندگی تحصیلی 2002وئلز )آوری تحصیلی سامنامه تابانتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از پرسش

( و از معدل ترمی دانشجویان به عنوان معیاری برای موفقیت تحصیلی استفاده شد. جهت 2003مارتین و مارش )

در  01/0چهارم استفاده شد. مقدار معناداری ونسخه بیست spssافزار تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و از نرم

گی تحصیلی با موفقیت تحصیلی، آوری تحصیلی با موفقیت تحصیلی، سرزندنشان داد، تابنظر گرفته شد. نتایج 

محوری با موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی لهأگیری و مسآوری تحصیلی از نظر مهارت ارتباطی، جهتتاب

 .شاپور اهواز رابطه دارددانشگاه علوم پزشکی جندی

 .تحصیلی موفقیت و یتحصیل آوری، سرزندگیتاب واژگان کليدی:

 

 

 

Email: hosseinpour6@yahoo.com 
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 مقدمه

 هدر  یسدرمایه  نیتدر ارزندده  انسانی، نیروی که آنجا از     

 و اقتصدادی  فرهنگدی،  بالنددگی  و پیشدرفت  کشور اسدت، 

 رشدد  متخصد،،  روینید  تربیت گرو در اجتماعی کشورها

 بدود،  خواهدد  جامعه آن افراد آگاهی سطح و افزایش علمی

الزم  انسانی نیروی تربیت آموزشی، یهانظام رسالت اصلی

 دانشدگاه  و رودیمد  شدمار  بده  پیشدرفت  و رشدد  ایدن  برای

نیدروی   پدرورش  مرکدز  علمدی  پایگداه  تدرین مهدم  عنوانبه

میدان   این در مهمی بسیار نقش باتجربه، و آگاه متخص،،

از  تعدددادی بددرای دانشددگاه در تحصددیل. کندددیمدد ایفددا

 و فشار نگرانی با همراه پسران و دختران از اعم دانشجویان

 (.8993، و همکاراناست )امینی 

 و افدراد  تحصیلی زندگی اساسی مشکالت و مسائل از یکی

 دانشدجویان  تحصدیلی  افت مسأله کشور، هر نظام آموزشی

 تحصیلی موفقیت تحصیلی، افت مقابل در .است کشور آن

 افدراد  تحصدیلی  موفقیدت  بدر  عوامل مختلفی. است مطرح

 بده  را هدا آن تربیت و متخصصان تعلیم که گذارندیم تأثیر

 و آموزشددگاهی، خددانوادگی فددردی، :عوامددل دسددته چهددار

تحصدیلی   موفقیدت  حقیقدت  در. اندکرده تقسیم اجتماعی

 بلکده  سدت، نی عامل یک تأثیر تحت وابسته متغیر عنوانبه

)اکبدری الکده و    دارندد  تدأثیر  آن روی بدر  عوامل متعددی

 عوامددل و ایددن کدده اسددت آن واقعیددت (8993، همکدداران

 متقابدل  کدنش  یکدیگر با و انددهیتن هم در چنان متغیرها

 ریپذامکان یدشواربه یک هر سهم و نقش که تعیین دارند

 نای بین در که دهندیم نشان وجود تحقیقات این با. است

 و شدناختی  ماهیدت  بدا  و فدردی  آموزشدی  عوامدل  عوامل،

دارندد   موفقیدت تحصدیلی   بدر  را تدأثیر  بیشترین اجتماعی،

-هبدد دانشددگاه در تحصددیل (8999، و همکدداران )فددوالدی

 از تعددادی  بدرای  هدای گدروه پزشدکی،   رشدته  در خصوص

 فشار و نگرانی با همراه پسران و دختران اعم از دانشجویان

 سدعی  فدرد  آن طی که است ایندی پویافر سازگاری،. است

 انجدام  خواهدیم و یا دهدمی انجام که آنچه بین تا کندیم

 ،کندیمتقاضا  جامعه و محیط که آنچه با همچنین و دهد

 رویکردهدایی  جملده  از (8992)سعادت،  شود برقرار توازن

 رویکدرد  باشدد،  داشدته  ریتدأث  سازگاری است بر ممکن که

 .است گرامثبت یشناسروان

 ،گدرا مثبدت  یشناسد روان رویکدرد  اخیر، یهامهر و موم در

 داندد یم ییهاوهیش و هاسازه را شناسایی خود نهایی هدف

 ،رونیا از. دارند دنبال به انسان را شادکامی و بهزیستی که

 و نیازهدا  بدا  بیشتر آدمی هرچه سازگاری سبب که عواملی

مدورد   یهدا سدازه  نیتدر یادید بن شدوند،  زندگی تهدیدهای

 یکدی از  یآورتداب . روندد مدی  شمار به رویکرد این پژوهش

 مطالعدده و توجدده مددورد بهنجددار یاسددازه و مفدداهیم ایددن

 یآورتداب . (2089)می جونز،  است گرامثبت یشناسروان

 دادن رشدد  را خود و زندگی کردن بودن، موفق توان یعنی

 واقد   در. خطدر( اسدت   عوامدل  وجود دشوار )با شرایط در

 اسدترس یدا   پدر  ،کنندده مختدل  رویدادهای با مقابله ندفرای

 مختلد   مراحدل  در افدراد  کده  است زندگی برانگیز چالش

. شدوند یمد  مواجده  هدا آن بدا  خود تحصیلی و زندگی کاری

 مدورد  گدرا مثبدت  شناسانروان که فرایندی است یآورتاب

 و هدا ینابهنجدار  بده  پرداختن یجابه که اندداده قرار توجه

 اسدتعدادهای  هدا و توانمنددی  به بیشتر توجه بر ،هااختالل

 (.2089دارد )بکمن،  دیتأک افراد

 و مواند   بدا  برخدورد  تواندایی  صورتبه تحصیلی سرزندگی

 معمدول  تحصیلی زندگی مسیر در که تحصیلی یهاچالش

 و مدارتین  از نقدل  بده  دهقدانی . اسدت  شده تعری  هستند،

 بررسدی  روش عندوان بده  تحصیلی سرزندگی مفهوم مارش

 شدده  تجربده  موان  انواع برای مثبت و سازنده یهاواکنش

 یدا  تحصدیلی  زنددگی  جاری دوره در آموزاندانش لهیوسبه

 دریافدت  مخداطره،  پدر  امتحانات فشارهای قبیل از مدرسه

 و پرتدواین . اسدت  شدده  مطدرح  آن، امثال و ضعی  نمرات

. دارد اشداره  مثبدت،  پاسخ به تحصیلی سرزندگی همکاران

 چدارچوب  در را تحصدیلی  یآورتداب  تحصدیلی،  ندگیسرز

 گدی، هعالقد بدی  .کندیم منعکس مثبت یشناسروان زمینه

 مقابدل  نقطده  عندوان بده ) تحصدیلی  فرسدودگی  و خستگی

 تحصیلی با عملکرد معکوسی یرابطه( تحصیلی سرزندگی

 (.8992، و همکاران دارد )عباسی آموزاندانش
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 و یآورتدداب ایهدد( در پژوهشددی آسددتانه 2089سدداتلر )

فقددرا نشددان  مختلدد  سددطوح نیدر بدد تحصددیلی موفقیددت

.هرچند که شودیمفقر موجب عدم رشد فردی  احتماالًداد،

 دادن نشددان و فقددر بددر غلبدده بدده قددادر کودکددان از برخددی

 .هستند یآورتاب

 یهددارخمیندد( در پژوهشددی بددا عنددوان  2081اورسددینی )

 اولیده،  یختشدنا روان نیازهدای  بدا  هدا آن روابط و انگیزشی

 و نفس به اعتماد مطالعه، یهایاستراتژ تحصیلی، عملکرد

 شیلی نشان داد، در دانشجویان دندانپزشکی در سرزندگی

 بددون  هسدتند،  باالیی درونی انگیزه دارای دانشجویانی که

 یهدا یژگد یو شدده،  کنتدرل  انگیزشدی  امتیدازات  بده  توجه

 .  دهندیم گزارش را بهتر یادگیری

 ر یک مطالعه طولی پژوهشی با عنوان خدود ( د2089نوتا )

نشدان دادندد،    یآورتداب  و تحصدیلی  موفقیدت  و تنظیمی

 و انگیزشدی  شدناختی،  یهدا جنبده  ،توانندیم آموزاندانش

 بدین  ارتباط. کنند کنترل را خود تحصیلی عملکرد رفتاری

 آخدر  در ایتالیایی آموزاندانش خودتنظیمی یهایاستراتژ

سدطح   در یآورتداب  با تحصیلی یاهشرفتیپ و دبیرستان

 برنامده  آندان از  .گرفدت  قدرار  مطالعده  مدورد  عدالی  آموزش

 و انگیزشدی  های شناختی،هتنظیمی در حوز خود یادگیری

 اسددتراتژی کردنددد اسدتفاده  رفتداری در تحصددیالت عددالی  

 کندد یم ثابت تبدیل، و یدهسازمان شناختی خودتنظیمی

 یهدا دوره نمدرات  از تدوجهی  قابل یهاکنندهینیبشیپ که

 در فنددی موضددوعات و ریاضددیات ایتالیددایی، در دانشددجویی

 در آن از پدس  دوره معدل و متوسطه دوره در و دبیرستان

 خود عواقب انگیزش استراتژی خودتنظیمی. است دانشگاه

 قصدد  و دبیرسدتان  دیپلم مدارک شدید ینیبشیپ از ناشی

 .بود دبیرستان از پس تحصیالت ادامه

 شداپور یجندد پزشدکی   علدوم  دانشگاه تیمأمور به توجه با

 و بیشدتر  یوربهدره  و کارآمددی  جهت در بر حرکت مبنی

 جملده  از شخصدیتی  هایویژگی شواهد، برخی طبق اینکه

و سرزندگی  موفقیت سازنهیزماینکه  ضمن افراد یآورتاب

 و فاکتورهای عوامل از هستند؛ تحصیل دوران در تحصیلی

محدیط   در آنان شغلی و ایحرفه ردعملک موفقیت در مؤثر

نظدر   در بدا  و باشندیم نیز یلیالتحصفارغ از بعد کار واقعی

 موفقیدت  و یآورتاب ارتباط حال به تا که این نکته گرفتن

 پزشدکی  دانشگاه علدوم  و سرزندگی تحصیلی در  تحصیلی

هددف   بدا  پژوهش این لذا است؛ نشده بررسی شاپوریجند

 سددرزندگی و یآورتدداب طددهراب بررسددی کشدد  و بررسددی

 پزشددکی دانشددجویان در تحصددیلی موفقیددت بددا تحصددیلی

 8991 سدال  در اهدواز  شداپور یجند پزشکی علوم دانشگاه

 ،باشدد یمد  پزشدکی  تدنش علدوم   پدر  یهارشته از یکی که

 .است شده داده ترتیب

 هاروشمواد و 

 ندوع  از مقطعدی  توصیفی یمطالعه یک حاضر پژوهش     

 بررسی مورد آماری این مطالعه جامعهدر .است همبستگی

 پزشدکی  علدوم  دانشدگاه  پزشکی دانشکده دانشجویان کلیه

-99 تحصدیلی  سال در حاضر حال در که بود شاپوریجند

 دانشدجویان  کدل  تعدداد  مشغول به تحصدیل هسدتند.   91

 فرمدول  اسداس  بدر  کده  باشدد یم نفر 8911 پزشکی رشته

 روش از سدتفاده ا بدا  نمونه حجم عنوانبه نفر 983 کوکران

 و تجزیده  .گردیدد  انتخداب  یاخوشده  تصدادفی  یریگنمونه

از بوده است که   spss افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیل

 و انحددراف درصددد،میانگین،) توصددیفی آمددار یهدداشدداخ،

از آنجایی کده    استنباطی آمار یهاشاخ، از و( استاندارد

خی، داده شدده  تمامی متغیرها نرمال تشد  یهادادهتوزی  

است. جهت بررسی متغیرها باید از آزمدون پدارامتری تدی    

همبسددتگی پیرسددون بددین   و ضددریبمسددتقل  آزمددودن

 از کمتر value-Pاستفاده شددرضمن   متغیرهای تحقیق

 .شد گرفته نظر در داریمعن 01/0

 تحصدیلی  یآورتداب  نامده پرسدش  هدا دادهجهت گردآوری 

(ARI ).در سداموئلز  توسدط  جشابزار سن این استفاده شد 

 آن بدودن  مناسدب  مطالعه دو در و شد ساخته 2002 سال

 یآورتداب  مقیداس  مطالعده  گسدترش  بدا  سپس .شد دییتأ

 .رسدید  چدا   بده  وو همکداری  با 2009 سال در تحصیلی

. شدود یمد  شدامل  را سؤال 20 نامهپرسش این اصلی نسخه

 همکداران  و ندژاد سدلطانی  توسط نامهپرسش این ایران، در

 سدؤاالت  تعدداد  ایراندی  هنجار در .شد هنجاریابی( 8999)
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 دارای کده  اسدت  یافتده  تقلیل سؤال 29 به نامهپرسش این

 آینده یریگجهت ارتباطی، یهامهارت عناوین با عامل سه

 پایدایی ( 2002) سداموئلز . باشدیم نگرمثبت/محورمسأله و

 وی .نمدود  را محاسدبه  نامده پرسدش  این یسؤال 20 نسخه

 اسدتفاده  کرونبداخ  آلفدای  روش از پایایی این برآورد تجه

 نیچند هدم  و دسدت آمدد  به( %19/0) پایایی ضریب و کرد

 ارزیابی مطلوب وی پژوهش در نیز نامهپرسش سازه روایی

 .  شد

 سدرزندگی  مقیداس  :تحصريلی  سررزندگی  نامهپرسش

 در کده  گویده  چهدار  که (2003)مارش  و مارتین تحصیلی

 بدا  8998 سال در زادهدهقانی و اریچ حسین توسط ایران

 1 طید   بدر اسداس   که گویه 9 به ایرانی فرهنگ به توجه

 افدزایش  مدوافقم  کدامالً  تا مخالفم کامالً از لیکرت یادرجه

 و 12/0 را مدذکور  مقیداس  پایدایی  خدود  پژوهش در. یافت

 بدرای  پژوهش در. کردند برآورد 99/0 را آزمایی باز ضریب

 مقیداس  کدل  بدرای  کرونبداخ  آلفای روش از پایایی بررسی

پایایی ابدزار فدو     .گردید محاسبه 90/0که کردند استفاده

 آمد. به دست 93/0در پژوهش حاضر 

 دوره در دانشدجو  کل معدل اساس بر موفقيت تحصيلی:

 A :20_89 ،B:89_82 ، C). شدود یمد  سنجیده تحصیل

:82_82  ،D  82:زیر) 

 هاافتهی

بدا   یآورتداب که نمدره کدل    بیانگر این است 8جدول      

اسددت.  گرفتدده قددرارگویدده مددورد بررسددی  29اسددتفاده از 

( یآورتداب در ایدن متغیدر )   انید گوپاسدخ میانگین نمدرات  

باشدد. کمتدرین نمدره    مدی  0439و انحراف معیار آن  9429

. نمره کدل  باشدیم 1و بیشترین مقدار آن  8432 یآورتاب

مورد بررسی قدرار  گویه  9با استفاده از  تحصیلی سرزندگی

در ایدن متغیدر    انید گوپاسدخ گرفته است. میانگین نمدرات  

-می 0493و انحراف معیار آن  9491( تحصیلی یسرزندگ)

و بیشدترین   8422 تحصیلی سرزندگیباشد. کمترین نمره 

 تحصیلی موفقیت. همچنین نمره کل باشدیم 1مقدار آن 

ت. گویده مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسد       99با استفاده از 

 موفقیدت در ایدن متغیدر )   انید گوپاسدخ میدانگین نمدرات   

باشددد. مددی 0411و انحددراف معیددار آن   9438( تحصددیلی

و بیشدترین مقددار    8491 تحصدیلی  موفقیتکمترین نمره 

 .  باشدیم 2490آن 

 توصیفی متغیرهای مورد مطالعه یهاشاخص. 1.جدول 

 متغیرهای تحقیق
تعداد 

 نمونه

 بازه نمرات اکندگیپر یهاشاخص شاخص  مرکزی

 بیشترین نمره کمترین نمره انحراف معیار واریانس میانگین

 . 1 ..66 66.3 6633 613 ارتباطی یهامهارت

 . 166 66.0 6636 6661 613 آینده یریگجهت

 . 16.6 66.6 ..66 ..66 613 محوری مسأله

 . 1631 6636 66.6 66.0 613 یآورتاب

 . 1611 66.3 66.3 .666 613 تحصیلی سرزندگی

 606. .160 ..66 6666 6631 613 تحصیلی موفقیت

کده آلفدای    دهدد یمد تحقیدق نشدان    یهدا افتهیهمچنین 

( 04191) (، سرزندگی تحصدیلی 04929) یآورتابکرونباخ 

. لدذا  قدرار دارد  9/0بداالتر از  ( 04922) و موفقیت تحصیلی

 سددؤاالتکدده پایددایی   شددودیمدداسددتنباط  گونددهنیددا

 یهددادادهشددده بددر اسدداس  کدداربردهبدده یهددانامهپرسشدد

 نید از اقابدل قبدول بدوده و نتدایج حاصدل       شدهیآورجم 

 خواهد بود. و معتبرنیز قابل استناد  هاداده

 

 نفری 613شده با نمونه  کاربردهبه یهاپرسشنامه. نتایج معیار آلفای کرونباخ  1جدول 

 متغیرها
تعداد 

 نمونه

تعداد 

 سؤاالت

 ای کرونباخضریب آلف

(Alpha>0.7) 

 66336 . 613 ارتباطی یهامهارت
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 .6601 16 613 آینده یریگجهت

 66363 . 613 محوری مسأله

 .6601 10 613 یآورتاب

 .6630 0 613 تحصیلی سرزندگی

 660.1 60 613 تحصیلی موفقیت

 .6603 1. 613 نامهپرسشکل 

 یآورابتد با مشاهده سطح معنداداری متغیدر    9در جدول 

 نیانگیددمو  %01/0( کمتددر از سددطح خطددای   894392)

حد وسط طی  لیکرت ) 9از عدد ( بیشتر 9429) یآورتاب

 نیانگیمتفاوت از م یآورتاب تیوضع نشانگر (،یانهیگز 1

به  یمقدار مثبت دو ره نییحد باال و حد پا نیاست، همچن

بداالی حدد    تیدر وضدع  یآورتداب  نبندابرای  آمدده؛  دست

دیگر افراد موجود در تحقیق  یبه عبارت دارند. رارق متوسط

-پرسدش  موافقم( کامالًبه سمت ) باالیی یهانهیگزبیشتر 

 .  اندکردهنامه را انتخاب 

کمتدر   (14813سطح معناداری متغیر سرزندگی تحصیلی )

سدرزندگی   نیانگید م و درصد اسدت،  01/0از سطح خطای 

 تیوضددع یعند یبدوده   شدتر یب 9از عددد   (9491تحصدیلی ) 

حد  نیاست، همچن نیانگیمتفاوت از مسرزندگی تحصیلی 

 آمدده؛  بده دسدت   یمقددار مثبتد   دو رهد  نییباال و حدد پدا  

 باالی حد متوسدط   تیدر وضعسرزندگی تحصیلی  نبنابرای

دیگر افراد موجود در تحقیدق بیشدتر    یبه عبارت دارند. رارق

 نامده را مدوافقم( پرسدش   کامالًبه سمت باالیی ) یهانهیگز

 .  اندکردهانتخاب 

سددطح معندداداری آزمددون متغیددر موفقیددت  آنجاکدده از

درصدد   01/0کمتر از سدطح خطدای    (894983) تحصیلی

 9از عدددد  ( 9438موفقیددت تحصددیلی ) نیانگیددو م اسددت،

متفداوت از  موفقیدت تحصدیلی    تیوضدع پدس  بوده  شتریب

مقددار   دو ره نییحد باال و حد پا نیاست، همچن نیانگیم

در موفقیددت تحصددیلی  نبنددابرای آمددده؛ تبدده دسدد یمثبتدد

دیگدر   یبده عبدارت   دارندد.  رارق باالی حد متوسط  تیوضع

به سدمت  ) باالیی یهانهیگزافراد موجود در تحقیق بیشتر 

 .  اندکردهنامه را انتخاب موافقم( پرسش کامالً

 

 . شناسایی وضعیت  متغیرها با استفاده از آزمون تی تست6جدول

 دار آماره تیمق میانگین متغیر
سطح 

 معناداری
 اختالف میانگین

درصدی  .0بازه اطمینان 

 اختالف میانگین

 حد باال حد پایین

 66.3 66.1 66.0 6666 .16630 66.0 یآورتاب

 66.6 6613 .666 6666 361.3 .666 تحصیلی سرزندگی

 6633 ..66 6631 6666 106013 6631 تحصیلی موفقیت

گی پیرسددون بددین دو متغیددر  همچنددین ضددریب همبسددت 

شدده   04102و موفقیت تحصیلی برابر بدا مقددار    یآورتاب

نتیجده   توانیم 000/0است و با توجه به سطح معناداری 

وجود دارد، در نتیجه فرض  داریمعنگرفت که همبستگی 

و موفقیدت تحصدیلی پذیرفتده     یآورتابوجود ارتباط بین 

همبسدتگی بدرآورد   . با توجه به مثبت بودن مقدار شودیم

که با افدزایش نمدرات    کرداستنباط  گونهنیا توانیمشده 

، نمرات موفقیت تحصیلی افزایش خواهد داشدت.  یآورتاب

نمدرات موفقیدت    موجب بهبود و افزایش یآورتابدر واق  

 .  تحصیلی خواهد شد

همچنددین ضددریب همبسددتگی پیرسددون بددین دو متغیددر   

شدده   04313مقددار   سرزندگی و موفقیت تحصیلی برابر با

نتیجده   توانیم 000/0است و با توجه به سطح معناداری 

وجود دارد، در نتیجه فرض   داریمعنگرفت که همبستگی 

وجود ارتباط بین سرزندگی و موفقیت تحصدیلی پذیرفتده   

. با توجه به مثبت بودن مقدار همبسدتگی بدرآورد   شودیم

زایش نمدرات  که با افد کرد  استنباط گونهنیا توانیمشده 
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سرزندگی ، نمرات موفقیت تحصیلی نیدز افدزایش خواهدد    

 دیگر سرزندگی موجب بهبدود و افدزایش   یبه عبارتداشت. 

 .  نمرات موفقیت تحصیلی خواهد شد

 یريگجهينتبحث و 

 سرزندگی و یآورتاب هدف انجام پژوهش حاضر رابطه     

 پزشددکی دانشددجویان در تحصددیلی موفقیددت بددا تحصددیلی

 8991اهدواز در سدال    شداپور یجند پزشکی علوم دانشگاه

 موفقیددت بددا تحصددیلی یآورارتبدداط تدداببددود. در فددرض 

 814893)  تحصدیلی  یآورتابتحصیلی، )سطح معناداری 

 یآورتدداب( ، 0401و کمتددر از سددطح خطددای   0400،بددا 

تحصیلی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشدگاه  

معندادار   ریتدأث  (04391)اهدواز   شداپور یجندعلوم پزشکی 

تحصیلی موجب بهبدود   یآورتابدر واق   (.p<0.05)دارد

و افزایش موفقیت تحصیلی دانشدجویان پزشدکی دانشدگاه    

  اهواز خواهد شد. شاپوریجندعلوم پزشکی 

، (8999هدای سدلیمانی )  با یافتده  آمده به دستنتایج 

(، بهشددتی، 8993اکبددری الکدده، افتخددارزاده و خددداکریم )

( رودریگدویز  2089، سداتلر ) (8993) یآبادجمال فتحی و

 تنظیمدی  ( در پژوهشی با عنوان خود2089( نوتا )2081)

( همسدو و  2083، میلندی ) یآورتاب و تحصیلی موفقیت و

 هماهنگ بود.

 بدا  تحصیلی همچنین در خصوص ارتباط متغیر سرزندگی

 یسددرزندگ ریددمتغسددطح معندداداری  تحصددیلی موفقیددت

و کمتدر از سدطح خطدای     0400بدا  بر برا 94229) تحصیلی

بیانگر این اسدت کده سدرزندگی تحصدیلی موجدب       (0401

بهبود و افدزایش موفقیدت تحصدیلی دانشدجویان پزشدکی      

   اهواز خواهد شد. شاپوریجنددانشگاه علوم پزشکی 

فدوالدی، کجبداف و    یهدا افتده یبدا  کسدب شدده    یهاداده

 یتحصدیل  سرزندگی آموزش ( در اثربخشی8999قمرانی )

 آموزاندانش تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی موفقیت بر

، (8999بخددت، یاراحمدددی و اسدددزاده ) دختددر، ابراهیمددی

 عملکدرد  بدر  تحصدیلی  سرزندگی آموزشی برنامه اثربخشی

تحصدیلی، اکبدری    سرزندگی و تحصیلی اشتیا  تحصیلی،

 و آمددوزاندانددش در تحصددیلی ، سددرزندگی(8993) دیددمؤ

( در 2081آن و اورسدددینی ) یهدددامؤلفددده و پیشدددایندها

 بدا  هدا آن روابدط  و انگیزشدی  یهارخمینپژوهشی با عنوان 

 تحصدددیلی، عملکدددرد اولیددده، یشدددناختروان نیازهدددای

 در سدرزندگی  و نفدس  بده  اعتمداد  مطالعده،  یهایاستراتژ

 همسو و هماهنگ بود. پزشکیدانشجویان دندان

 تحصیلی یآورتاب ل همبستگی بیندنبا به گریددر فرض 

بررسدی  . بدودیم  تحصیلی موفقیت با محوری مسأله نظر از

بر موفقیت تحصیلی دانشدجویان   محوری مسألهضریب اثر 

نشدان  اهواز  شاپوریجنددانشگاه علوم پزشکی  درپزشکی 

( در سدطح خطدای   04212که این ضریب مسدیر )  دهدیم

بدر موفقیدت    محدوری  مسدأله دار اسدت؛ یعندی   معنا 01/0

زشددکی دانشددگاه علددوم پزشددکی  تحصددیلی دانشددجویان پ

تأثیر معناداری دارد. با عنایدت بده ایدن     اهواز شاپوریجند

مهم که مقدار ضریب مسیر استاندارد شده مثبدت بدرآورد   

برداشت نمود که، بدا افدزایش یدک     گونهنیا توانیمشده، 

موفقیدت تحصدیلی    ،محدوری  مسدأله انحراف اسدتاندار در  

 شداپور یجندد کی دانشجویان پزشکی دانشگاه علدوم پزشد  

افدزایش خواهدد    انحدراف اسدتاندارد   04212 انددازه بهاهواز 

 موجدب بهبدود و افدزایش    محدوری  مسدأله یافت. در واقد   

موفقیددت تحصددیلی دانشددجویان پزشددکی دانشددگاه علددوم  

 بدا  فرضیه این نتایج خواهد شد. اهواز شاپوریجندپزشکی 

 و افتخدارزاده  الکده،  ، اکبدری (8999) سدلیمانی  هاییافته

 و همتی ،(8993) یآبادجمال و فتحی ،(8993) خداکریم

 سددعادت ،(8991) منصددوری و پددورقدددم ،(8991) غفدداری

 ،(2089)سدددداتلر  ،(8992) جبدددداری و خددددرم ،(8992)

 ،(2083) میلندددی ،(2089) نوتدددا ،(2081)  رودریگدددویز

  پازسدداندین و( 2083) زویددل ، دنیسددی(2083) دلسددتری

 .بود هماهنگ و همسو( 2082)

 اتشنهاديپ

 یا و پسر آموزاندانش در پژوهش این شودمی پیشنهاد     

 گیدرد  صدورت  تحصیلی مقاط  و هاپایه سایر آموزاندانش

 اطمیندان  بدا  بتدوان  روش ایدن  ریتدأث  و نتدایج  تعمیم در تا

 . کرد بحث بیشتری
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 سدرزندگی  اثربخشدی  گدران پدژوهش  که شودمی پیشنهاد

 خدودتنظیمی،  آموزش نندما دیگر هایروش با را تحصیلی

 مقایسده  غیدره  و یدادگیری  و مطالعده  هدای مهارت آموزش

 .کنند

 از اسددتفاده ،یآورتدداب یهددامهددارتدر صددورت آمددوزش 

 پژوهشدی  پیشدنهاد  تواندد مدی  مددت یطدوالن  هایپیگیری

 سددرزندگی ریتددأث تددداوم دربدداره بتددوان تددا باشددد مناسددبی

 . کرد بحث بیشتری اطمینان با تحصیلی

 ایدن  از توانندمی مدارس مشاوران و شناسانوانر همچنین

 خصدوص بده ) مثبت تحصیلی هایویژگی بهبود برای روش

 آمدوزان داندش ( تحصیلی خودکارآمدی و تحصیلی موفقیت

 کنند.    استفاده دختر آموزاندانش ژهیوبه
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship between resilience 

and academic vitality with academic achievement in medical students of Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences in 2019. So the present study was a cross-

sectional descriptive study. The study population was all students of Jundishapur 

University of Medical Sciences studying in the academic year 1397-98; besides, the total 

number of medical students was 1785 that just 316 students were selected by cluster 

random sampling based on Cochran formula. Moreover, research instruments were 

Samuels Academic Resiliency Questionnaire (2004), Martin and Marsh Academic 

Academic Activity Scale (2006) and the Academic / Academic Success Questionnaire 

(Wells, 2010). Pearson correlation and spss software version 24 were used for analysis as 

well; and significance was considered 0.05. Accordingly, rhe results revealed  academic 

resiliency was associated with academic achievement; academic vitality with academic 

success; academic resilience in terms of communication skills, orientation and problem-

orientation were in relationship with academic achievement of medical students at Ahvaz 

Jundishapur University of Medical Sciences. 
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