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که ممکن است بر سازگاری تدأثیر داشدته باشدد ،رویکدرد

مقدمه
از آنجا که نیروی انسانی ،ارزندده تدرین سدرمایهی هدر

روانشناسی مثبتگرا است.

کشور اسدت ،پیشدرفت و بالنددگی فرهنگدی ،اقتصدادی و

در مهر و مومهای اخیر ،رویکدرد روانشناسدی مثبدتگدرا،

اجتماعی کشورها در گرو تربیت نیدروی متخصد ،،رشدد

هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی میداندد

علمی و افزایش سطح آگاهی افراد آن جامعه خواهدد بدود،

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

رسالت اصلی نظام های آموزشی ،تربیت نیروی انسانی الزم

عواملی که سبب سازگاری هرچه بیشتر آدمی بدا نیازهدا و

برای ایدن رشدد و پیشدرفت بده شدمار مدیرود و دانشدگاه

تهدیدهای زندگی شدوند ،بنیدادیتدرین سدازه هدای مدورد

به عنوان مهدمتدرین پایگداه علمدی مرکدز پدرورش نیدروی

پژوهش این رویکرد به شمار مدیروندد .تدابآوری یکدی از

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

ایددن مفدداهیم و سددازهای بهنجددار مددورد توجدده و مطالعدده

ایفددا مددیکنددد .تحصددیل در دانشددگاه بددرای تعدددادی از

روان شناسی مثبت گرا است (می جونز .)2089 ،تداب آوری

دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار

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

است (امینی و همکاران.)8993 ،

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

یکی از مسائل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افدراد و

فرایند مقابله با رویدادهای مختدل کنندده ،پدر اسدترس یدا

نظام آموزشی هر کشور ،مسأله افت تحصدیلی دانشدجویان

چالش برانگیز زندگی است کده افدراد در مراحدل مختلد

آن کشور است .در مقابل افت تحصیلی ،موفقیت تحصیلی

زندگی کاری و تحصیلی خود بدا آنهدا مواجده مدیشدوند.

مطرح است .عوامل مختلفی بدر موفقیدت تحصدیلی افدراد

تابآوری فرایندی است که روانشناسان مثبدتگدرا مدورد

تأثیر میگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آن هدا را بده

توجه قرار دادهاند که بهجای پرداختن بده نابهنجداریهدا و

چهددار دسددته عوامددل :فددردی ،آموزشددگاهی ،خددانوادگی و

اختاللها ،بر توجه بیشتر به توانمنددیهدا و اسدتعدادهای

اجتماعی تقسیم کرده اند .در حقیقدت موفقیدت تحصدیلی

افراد تأکید دارد (بکمن.)2089 ،

به عنوان متغیر وابسته تحت تأثیر یک عامل نیسدت ،بلکده

سرزندگی تحصیلی به صورت تواندایی برخدورد بدا مواند و

عوامل متعددی بدر روی آن تدأثیر دارندد (اکبدری الکده و

چالش های تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمدول

همکدداران )8993 ،واقعیددت آن اسددت کدده ایددن عوامددل و

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

متغیرها چنان در هم تنیده اند و با یکدیگر کدنش متقابدل

مارش مفهوم سرزندگی تحصیلی بده عندوان روش بررسدی

دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به دشواری امکان پذیر

واکنش های سازنده و مثبت برای انواع موان تجربده شدده

است .با این وجود تحقیقات نشان میدهند که در بین این

به وسیله دانشآموزان در دوره جاری زنددگی تحصدیلی یدا

عوامل ،عوامدل آموزشدی و فدردی بدا ماهیدت شدناختی و

مدرسه از قبیل فشارهای امتحانات پدر مخداطره ،دریافدت

اجتماعی ،بیشترین تدأثیر را بدر موفقیدت تحصدیلی دارندد

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

(فددوالدی و همکدداران )8999 ،تحصددیل در دانشددگاه ب ده-

همکاران سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبدت ،اشداره دارد.

خصوص در رشدتههدای گدروه پزشدکی ،بدرای تعددادی از

سرزندگی تحصدیلی ،تداب آوری تحصدیلی را در چدارچوب

دانشجویان اعم از دختران و پسران همراه با نگرانی و فشار

زمینه روان شناسی مثبت منعکس میکند .بدی عالقدهگدی،

است .سازگاری ،فرایندی پویا است که طی آن فدرد سدعی

خستگی و فرسدودگی تحصدیلی (بده عندوان نقطده مقابدل

میکند تا بین آنچه که انجام میدهد و یا میخواهد انجدام

سرزندگی تحصیلی) رابطهی معکوسی با عملکرد تحصیلی

دهد و همچنین با آنچه که محیط و جامعه تقاضا میکند،

دانشآموزان دارد (عباسی و همکاران.)8992 ،

توازن برقرار شود (سعادت )8992 ،از جملده رویکردهدایی
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سدداتلر ( )2089در پژوهشددی آسددتانههددای تددابآوری و

واقعی کار بعد از فارغ التحصیلی نیز میباشند و بدا در نظدر

موفقیددت تحصددیلی در بدین سددطوح مختلد فقددرا نشددان

گرفتن این نکته که تا به حال ارتباط تاب آوری و موفقیدت

داد،احتماالً فقر موجب عدم رشد فردی میشود.هرچند که

تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانشگاه علدوم پزشدکی

برخددی از کودکددان قددادر بدده غلبدده بددر فقددر و نشددان دادن

جندیشاپور بررسی نشده است؛ لذا این پژوهش بدا هددف

تابآوری هستند.

بررسددی و کش د بررسددی رابطدده تددابآوری و سددرزندگی

اورسددینی ( )2081در پژوهشددی بددا عنددوان نددیمرخهددای

تحصددیلی بددا موفقیددت تحصددیلی در دانشددجویان پزشددکی

انگیزشی و روابط آن هدا بدا نیازهدای روان شدناختی اولیده،

دانشگاه علوم پزشکی جندیشداپور اهدواز در سدال 8991

عملکرد تحصیلی ،استراتژیهای مطالعه ،اعتماد به نفس و

که یکی از رشته های پدر تدنش علدوم پزشدکی مدیباشدد،

سرزندگی در دانشجویان دندانپزشکی در شیلی نشان داد،

ترتیب داده شده است.

دانشجویانی که دارای انگیزه درونی باالیی هسدتند ،بددون

مواد و روشها

توجه بده امتیدازات انگیزشدی کنتدرل شدده ،ویژگدیهدای

پژوهش حاضر یک مطالعهی توصیفی مقطعدی از ندوع

یادگیری بهتر را گزارش میدهند.

همبستگی است.در این مطالعه جامعه آماری مورد بررسی

نوتا ( )2089در یک مطالعه طولی پژوهشی با عنوان خدود

کلیه دانشجویان دانشکده پزشکی دانشدگاه علدوم پزشدکی

تنظیمی و موفقیدت تحصدیلی و تداب آوری نشدان دادندد،

جندیشاپور بود که در حال حاضر در سال تحصدیلی -99

دانشآموزان میتوانند ،جنبده هدای شدناختی ،انگیزشدی و

 91مشغول به تحصدیل هسدتند .تعدداد کدل دانشدجویان

رفتاری عملکرد تحصیلی خود را کنترل کنند .ارتباط بدین

رشته پزشکی  8911نفر میباشدد کده بدر اسداس فرمدول

استراتژیهای خودتنظیمی دانشآموزان ایتالیایی در آخدر

کوکران  983نفر به عنوان حجم نمونه بدا اسدتفاده از روش

دبیرستان و پیشرفت های تحصیلی با تداب آوری در سدطح

نمونهگیری تصدادفی خوشدهای انتخداب گردیدد .تجزیده و

آموزش عدالی مدورد مطالعده قدرار گرفدت .آندان از برنامده

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssبوده است که از

یادگیری خود تنظیمی در حوزههای شناختی ،انگیزشدی و

شدداخ،هددای آمددار توصددیفی (درصددد،میانگین ،و انحددراف

رفتداری در تحصددیالت عددالی اسدتفاده کردنددد اسددتراتژی

استاندارد) و از شاخ ،های آمار استنباطی از آنجایی کده

خودتنظیمی شناختی سازمان دهی و تبدیل ،ثابت میکندد

توزی دادههای تمامی متغیرها نرمال تشدخی ،داده شدده

که پیشبینیکنندههای قابل تدوجهی از نمدرات دورههدای

است .جهت بررسی متغیرها باید از آزمدون پدارامتری تدی

دانشددجویی در ایتالیددایی ،ریاضددیات و موضددوعات فنددی در

آزمددودن مسددتقل و ضددریب همبسددتگی پیرسددون بددین

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

متغیرهای تحقیق استفاده شددرضمن  value-Pکمتر از

دانشگاه است .استراتژی خودتنظیمی انگیزش خود عواقب

 0/01معنیدار در نظر گرفته شد.

ناشی از پیش بینی شدید مدارک دیپلم دبیرسدتان و قصدد

جهت گردآوری دادههدا پرسدشنامده تدابآوری تحصدیلی

ادامه تحصیالت پس از دبیرستان بود.

( )ARIاستفاده شد .این ابزار سنجش توسدط سداموئلز در

با توجه به مأموریت دانشگاه علدوم پزشدکی جنددیشداپور

سال  2002ساخته شد و در دو مطالعه مناسدب بدودن آن

مبنی بر حرکت در جهت کارآمددی و بهدره وری بیشدتر و

تأیید شد .سپس بدا گسدترش مطالعده مقیداس تداب آوری

اینکه طبق شواهد ،برخی ویژگیهای شخصدیتی از جملده

تحصیلی در سال  2009با همکداری وو بده چدا رسدید.

تاب آوری افراد ضمن اینکه زمینه ساز موفقیت و سرزندگی

نسخه اصلی این پرسشنامه  20سؤال را شدامل مدیشدود.

تحصیلی در دوران تحصیل هستند؛ از عوامل و فاکتورهای

در ایران ،این پرسش نامه توسط سدلطانیندژاد و همکداران

مؤثر در موفقیت عملکرد حرفهای و شغلی آنان در محدیط

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

موفقيت تحصيلی :بر اساس معدل کل دانشدجو در دوره

سه عامل با عناوین مهارت های ارتباطی ،جهت گیری آینده

تحصیل سنجیده مدیشدودC ،82_89:B ،89_20: A( .

و مسألهمحور/مثبتنگر میباشد .سداموئلز ( )2002پایدایی

: D ، 82_82:زیر )82

نسخه  20سؤالی این پرسدش نامده را محاسدبه نمدود .وی

یافتهها

جهت برآورد این پایایی از روش آلفدای کرونبداخ اسدتفاده

جدول  8بیانگر این است که نمدره کدل تدابآوری بدا

کرد و ضریب پایایی ( )%0/19بهدسدت آمدد و هدم چندین

اسددتفاده از  29گویدده مددورد بررسددی قددرار گرفتدده اسددت.

روایی سازه پرسش نامه نیز در پژوهش وی مطلوب ارزیابی

میانگین نمدرات پاسدخگویدان در ایدن متغیدر (تدابآوری)

شد.

 9429و انحراف معیار آن  0439مدیباشدد .کمتدرین نمدره

پرسش نامه سررزندگی تحصريلی :مقیداس سدرزندگی

تابآوری  8432و بیشترین مقدار آن  1میباشد .نمره کدل

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

سرزندگی تحصیلی با استفاده از  9گویه مورد بررسی قدرار

ایران توسط حسین چاری و دهقانیزاده در سال  8998بدا

گرفته است .میانگین نمدرات پاسدخگویدان در ایدن متغیدر

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

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

درجهای لیکرت از کامالً مخالفم تا کدامالً مدوافقم افدزایش

باشد .کمترین نمره سرزندگی تحصیلی  8422و بیشدترین

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

مقدار آن  1میباشد .همچنین نمره کل موفقیت تحصیلی

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

با استفاده از  99گویده مدورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت.

بررسی پایایی از روش آلفای کرونبداخ بدرای کدل مقیداس

میدانگین نمدرات پاسدخگویدان در ایدن متغیدر (موفقیدت

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

تحصددیلی)  9438و انحددراف معیددار آن  0411مددیباشددد.

در پژوهش حاضر  0/93به دست آمد.

کمترین نمره موفقیت تحصدیلی  8491و بیشدترین مقددار
آن  2490میباشد.
جدول . 1.شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

متغیرهای تحقیق

تعداد

شاخص مرکزی

بازه نمرات

شاخصهای پراکندگی

نمونه

میانگین

واریانس

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

مهارتهای ارتباطی

613

6633

66.3

66..

1

.

جهتگیری آینده

613

6661

6636

66.0

166

.

مسأله محوری

613

66..

66..

66.6

16.6

.

تابآوری

613

66.0

66.6

6636

1631

.

سرزندگی تحصیلی

613

666.

66.3

66.3

1611

.

موفقیت تحصیلی

613

6631

6666

66..

160.

.606

همچنین یافته هدای تحقیدق نشدان مدیدهدد کده آلفدای

پرسش دنامههددای بددهکدداربرده شددده بددر اسدداس دادههددای

کرونباخ تابآوری ( ،)04929سرزندگی تحصدیلی ()04191

جم آوریشده قابدل قبدول بدوده و نتدایج حاصدل از ایدن

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

دادهها نیز قابل استناد و معتبر خواهد بود.

ایددنگوندده اسددتنباط مددیشددود کدده پایددایی سددؤاالت
جدول  .1نتایج معیار آلفای کرونباخ پرسشنامههای بهکاربرده شده با نمونه  613نفری
متغیرها
مهارتهای ارتباطی

تعداد

تعداد

ضریب آلفای کرونباخ

نمونه

سؤاالت

()Alpha>0.7

613

.

66336
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جهتگیری آینده

613

16

6601.

مسأله محوری

613

.

66363

تابآوری

613

10

6601.

سرزندگی تحصیلی

613

0

6630.

موفقیت تحصیلی

613

60

660.1

کل پرسشنامه

613

.1

6603.

در جدول  9با مشاهده سطح معنداداری متغیدر تدابآوری

بنابراین سرزندگی تحصیلی در وضعیت باالی حد متوسدط

( )894392کمتددر از سددطح خطددای  %0/01و میددانگین

قرار دارند .به عبارتی دیگر افراد موجود در تحقیدق بیشدتر

تاب آوری ( )9429بیشتر از عدد ( 9حد وسط طی لیکرت

گزینههای باالیی (به سمت کامالً مدوافقم) پرسدشنامده را

 1گزینه ای) ،نشانگر وضعیت تاب آوری متفاوت از میانگین

انتخاب کردهاند.

است ،همچنین حد باال و حد پایین هر دو مقدار مثبتی به

از آنجاکدده سددطح معندداداری آزمددون متغیددر موفقیددت

دست آمدده؛ بندابراین تداب آوری در وضدعیت بداالی حدد

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

متوسط قرار دارند .به عبارتی دیگر افراد موجود در تحقیق

اسددت ،و می دانگین موفقیددت تحصددیلی ( )9438از عدددد 9

بیشتر گزینه های باالیی (به سمت کامالً موافقم) پرسدش-

بیشتر بوده پدس وضدعیت موفقیدت تحصدیلی متفداوت از

نامه را انتخاب کردهاند.

میانگین است ،همچنین حد باال و حد پایین هر دو مقددار

سطح معناداری متغیر سرزندگی تحصیلی ( )14813کمتدر

مثبتدی بدده دسدت آمددده؛ بنددابراین موفقیددت تحصددیلی در

از سطح خطای  0/01درصد اسدت ،و میدانگین سدرزندگی

وضعیت باالی حد متوسط قرار دارندد .بده عبدارتی دیگدر

تحصدیلی ( )9491از عددد  9بیشدتر بدوده یعندی وضددعیت

افراد موجود در تحقیق بیشتر گزینههای باالیی (به سدمت

سرزندگی تحصیلی متفاوت از میانگین است ،همچنین حد

کامالً موافقم) پرسشنامه را انتخاب کردهاند.

باال و حدد پدایین هدر دو مقددار مثبتدی بده دسدت آمدده؛
جدول .6شناسایی وضعیت متغیرها با استفاده از آزمون تی تست

متغیر

میانگین

مقدار آماره تی

سطح
معناداری

بازه اطمینان  0.درصدی
اختالف میانگین

اختالف میانگین
حد پایین

حد باال

تابآوری

66.0

16630.

6666

66.0

66.1

66.3

سرزندگی تحصیلی

666.

361.3

6666

666.

6613

66.6

موفقیت تحصیلی

6631

106013

6666

6631

66..

6633

همچنددین ضددریب همبسددتگی پیرسددون بددین دو متغیددر

در واق تابآوری موجب بهبود و افزایش نمدرات موفقیدت

تابآوری و موفقیت تحصیلی برابر بدا مقددار  04102شدده

تحصیلی خواهد شد.

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

همچنددین ضددریب همبسددتگی پیرسددون بددین دو متغیددر

گرفت که همبستگی معنیدار وجود دارد ،در نتیجه فرض

سرزندگی و موفقیت تحصیلی برابر با مقددار  04313شدده

وجود ارتباط بین تابآوری و موفقیدت تحصدیلی پذیرفتده

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

میشود .با توجه به مثبت بودن مقدار همبسدتگی بدرآورد

گرفت که همبستگی معنیدار وجود دارد ،در نتیجه فرض

شده میتوان اینگونه استنباط کرد که با افدزایش نمدرات

وجود ارتباط بین سرزندگی و موفقیت تحصدیلی پذیرفتده

تابآوری ،نمرات موفقیت تحصیلی افزایش خواهد داشدت.

میشود .با توجه به مثبت بودن مقدار همبسدتگی بدرآورد
شده میتوان اینگونه استنباط کرد که با افدزایش نمدرات
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سرزندگی  ،نمرات موفقیت تحصیلی نیدز افدزایش خواهدد

پیشدددایندها و مؤلفدددههدددای آن و اورسدددینی ( )2081در

داشت .به عبارتی دیگر سرزندگی موجب بهبدود و افدزایش

پژوهشی با عنوان نیمرخهای انگیزشدی و روابدط آنهدا بدا

نمرات موفقیت تحصیلی خواهد شد.

نیازهدددای روانشدددناختی اولیددده ،عملکدددرد تحصدددیلی،

بحث و نتيجهگيری

استراتژیهای مطالعده ،اعتمداد بده نفدس و سدرزندگی در

هدف انجام پژوهش حاضر رابطه تابآوری و سرزندگی

دانشجویان دندانپزشکی همسو و هماهنگ بود.

تحصددیلی بددا موفقیددت تحصددیلی در دانشددجویان پزشددکی

در فرض دیگر به دنبال همبستگی بین تابآوری تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی جندیشداپور اهدواز در سدال 8991

از نظر مسأله محوری با موفقیت تحصیلی بدودیم .بررسدی

بددود .در فددرض ارتبدداط تددابآوری تحصددیلی بددا موفقیددت

ضریب اثر مسأله محوری بر موفقیت تحصیلی دانشدجویان

تحصیلی( ،سطح معناداری تاب آوری تحصدیلی ( 814893

پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نشدان

،بددا  0400و کمتددر از سددطح خطددای ، ) 0401تددابآوری

میدهد که این ضریب مسدیر ( )04212در سدطح خطدای

تحصیلی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشدگاه

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

علوم پزشکی جندیشداپور اهدواز ( )04391تدأثیر معندادار

تحصددیلی دانشددجویان پزشددکی دانشددگاه علددوم پزشددکی

دارد( .)p<0.05در واق تابآوری تحصیلی موجب بهبدود

جندیشاپور اهواز تأثیر معناداری دارد .با عنایدت بده ایدن

و افزایش موفقیت تحصیلی دانشدجویان پزشدکی دانشدگاه

مهم که مقدار ضریب مسیر استاندارد شده مثبدت بدرآورد

علوم پزشکی جندیشاپور اهواز خواهد شد.

شده ،میتوان اینگونه برداشت نمود که ،بدا افدزایش یدک

نتایج به دست آمده با یافتدههدای سدلیمانی (،)8999

انحراف اسدتاندار در مسدأله محدوری ،موفقیدت تحصدیلی

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

دانشجویان پزشکی دانشگاه علدوم پزشدکی جنددیشداپور

فتحی و جمال آبادی ( ،)8993سداتلر ( )2089رودریگدویز

اهواز بهانددازه  04212انحدراف اسدتاندارد افدزایش خواهدد

( )2081نوتا ( )2089در پژوهشی با عنوان خود تنظیمدی

یافت .در واقد مسدأله محدوری موجدب بهبدود و افدزایش

و موفقیت تحصیلی و تاب آوری ،میلندی ( )2083همسدو و

موفقیددت تحصددیلی دانشددجویان پزشددکی دانشددگاه علددوم

هماهنگ بود.

پزشکی جندیشاپور اهواز خواهد شد .نتایج این فرضیه بدا

همچنین در خصوص ارتباط متغیر سرزندگی تحصیلی بدا

یافتههای سدلیمانی ( ،)8999اکبدری الکده ،افتخدارزاده و

موفقیددت تحصددیلی سددطح معندداداری متغیددر سددرزندگی

خداکریم ( ،)8993فتحی و جمال آبادی ( ،)8993همتی و

تحصیلی ( 94229برابر بدا  0400و کمتدر از سدطح خطدای

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

 )0401بیانگر این اسدت کده سدرزندگی تحصدیلی موجدب

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

بهبود و افدزایش موفقیدت تحصدیلی دانشدجویان پزشدکی

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

دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز خواهد شد.

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

دادههای کسدب شدده بدا یافتدههدای فدوالدی ،کجبداف و

( )2082همسو و هماهنگ بود.

قمرانی ( )8999در اثربخشی آموزش سرزندگی تحصدیلی

پيشنهادات

بر موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان

پیشنهاد می شود این پژوهش در دانش آموزان پسر و یا

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

دانش آموزان سایر پایه ها و مقاط تحصیلی صدورت گیدرد

اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصدیلی بدر عملکدرد

تا در تعمیم نتدایج و تدأثیر ایدن روش بتدوان بدا اطمیندان

تحصیلی ،اشتیا تحصیلی و سرزندگی تحصدیلی ،اکبدری

بیشتری بحث کرد.

مؤی دد ( ،)8993سددرزندگی تحصددیلی در دانددشآمددوزان و
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پیشنهاد می شود که پدژوهشگدران اثربخشدی سدرزندگی
،تحصیلی را با روش های دیگر مانند آموزش خدودتنظیمی
آموزش مهارت هدای مطالعده و یدادگیری و غیدره مقایسده
.کنند
 اسددتفاده از،در صددورت آمددوزش مهددارتهددای تددابآوری
پیگیری های طدوالنیمددت مدی تواندد پیشدنهاد پژوهشدی
مناسددبی باشددد تددا بتددوان دربدداره تددداوم تددأثیر سددرزندگی
.تحصیلی با اطمینان بیشتری بحث کرد
همچنین روانشناسان و مشاوران مدارس میتوانند از ایدن
روش برای بهبود ویژگی های تحصیلی مثبت (بده خصدوص
موفقیت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی) داندش آمدوزان
.بهویژه دانشآموزان دختر استفاده کنند

References
Alva, S 1991, Academic invulnerability
among mexican-american students: the
importance of protective and resources and
appraisals, Hispanic Journal of Behavioral
Sciences, vol.13, pp. 18-34.
Asarta CJ, Schmidt, JR 2017, Comparing
student performance in blended and
traditional courses: Does prior academic
achievement matter?, The Internet and
Higher Education, vol.32, no.1, pp.29-38.
Backmann, J 2019, Personality factors,
student resiliency, and the moderating role
of achievement values in study progress,
Learning and Individual Differences,
Vol,72, Pp.39-48.
Baysan A, Gul D, Ayse B, et al 2018,
Traumatic growth and psychological
resilience status of female victims of
violence inpatients in a district psychiatric
hospital, Archives of Psychiatric Nursing,
Vol,32, no.4, Pp.568-573.
Bean J, Eaton, SB 2001, The psychology
underlying successful retention practices,
Journal of College Student Retention,
vol.3,no.1, pp. 73-89.
Bennett, SN 1978, Recent research on
teaching: A dream, a belief, and a model,

99  تابستان،2  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

271

حيدری ممقانی و حسين پور

González IC, Balaguer, I 2019,
Exploring the Role of Resilience and
Basic
Psychological
Needs
as
Antecedents of Enjoyment and Boredom
in
Female
Sports,
Revista
de
Psicodidáctica (English ed.), Vol.24,
no.2, Pp.131-137.
Graeme D, Fang Yang, S 2017, Stress,
resilience and psychological well-being
in Chinese undergraduate nursing
students, Nurse Education Today, Vol.
49, pp. 90-95.
Gro M, Sandal 2018, Chapter 6:
Psychological resilience, Space Safety
and Human Performance, pp. 183-237.
Haertel GD, Walberg HJ, Weinstein, T
1983,
Psychological
models
of
educational performance: A theoretical
synthesis of constructs, Review of
Educational Research, vol.53, pp. 75-91.
Holland, JL 1997, Making vocational
choices: A theory of vocational
personalities and work environments (3rd
ed.).
Odessa,
FL:
Psychological
Assessment Resources.
Julia C, Poole, Keith S, Dobson, D P
2017, Anxiety among adults with a
history
of
childhood
adversity:
Psychological resilience moderates the
indirect effect of emotion dysregulation,
Journal of Affective Disorders, Vol. 217,
pp. 144-152
Fasli
Sidheek
KP,
Veena
A,
Satyanarayana, HR 2017, Using the
Kannada version of the Connor Davidson
Resilience Scale to assess resilience and
its relationship with psychological
distress among adolescent girls in
Bangalore, India, Asian Journal of
Psychiatry, Vol.30, Pp. 169-172
Karahoca D, Karahoca A, Karaoglu, A et
al 2010, Evaluation of web based
learning on student achievement and
achievement motivation in primary

Meulen E, Marc JPM, Veldhoven, PG, et
al 2019, Stability of psychological
resilience of police officers: A three-wave
latent class analysis, Personality and
Individual Differences, Vol.144, pp. 120124.
Meulen E, Velden PG, Ilaria S, et 2018,
Predictive
value
of
psychological
resilience for mental health disturbances:
A three-wave prospective study among
police officers, Psychiatry Research,
Vol.260, pp. 486-494
Fabio, M 2019, Building on Resiliencies
of Refugee Families, Pediatric Clinics of
North America, Vol.66, no.3, Pp.655-667.
Frederick R, Walker KP, Carnevali L, et al
2017, In the search for integrative
biomarker of resilience to psychological
stress, Neuroscience & Biobehavioral
Reviews, Vol.74, pp.310-320
Freilich R, Shechtman, Z 2010, The
contribution of art therapy to the social,
emotional, and academic Adjustment of
children with learning disabilities, The
Arts in Psychotherapy, vol.37, no.4, pp.
97–105.
Fullarton, S 2002, Student engagement
with school: Individual and school-level
influences longitudinal surveys of
Australian youth, Research Report No,
LSAY-27. (ERIC Document Reproduction
Service No. ED 470 798).
Glaser, R 1976, Components of a
psychological instruction: Toward a
science of design, Review of Educational
Research, vol.46, pp. 1-24.
Verner GH, Epel E, Lahti-Pulkkinen M,
et al 2019, Maternal psychological
resilience during pregnancy and fetal
cellular
aging,
Psychoneuroendocrinology, In press,
corrected proof, Available online 17 July
2019

99 تابستان،2  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

...رابطهی تابآوری و سرزندگی

Journal of Surgical Education, Vol.75,
no.6, pp. 1441-1451.
Ángeles M, León G, Rafael A, et al 2019,
Resilience as a protective factor in
pregnancy
and
puerperium:
Its
relationship with the psychological state,
and with Hair Cortisol Concentrations,
Midwifery, Vol.75, pp.138-145.
Martin, AJ 2014, Academic buoyancy and
academic outcomes: towards a further
understanding of students with attention
deficit/hyperactivity disorder (ADHD),
students without ADHD, and academic
buoyancy itself, British Journal of
Educational Psychology, vol.84, no.1,pp.
86-107.
Martin A, Marsh, HW 2008, Academic
buoyancy: towards an understanding of
students’ everyday academic resilience,
Journal of School Psychology, vol.46,
pp.53-83.
Martin AJ, Marsh, HW 2008, Academic
buoyancy: towards an understanding of
students’ everyday academic resilience,
Journal of School Psychology, vol.46,
pp.53-83.
Matthew S, Herbert DW, Leung, JO, et al
2018,
Race/ethnicity,
psychological
resilience, and social support among
OEF/OIF combat veterans, Psychiatry
Research, Vol.265, pp.265-270
May Jones, S 2019, Social support and
high resilient coping in carers of people
with dementia, Geriatric Nursing, In
press,
Meyer, J 2019, Expectancy value
interactions and academic achievement:
Differential
relationships
with
achievement measures, Contemporary
Educational Psychology, Vol.58, pp.5874.

279

school computer courses, Journal of
Social and Behavioral Sciences, vol.2,
pp.5813-5819.
Kelsey M, Hassevoort 2018, Relational
memory is associated with academic
achievement in preadolescent children,
Trends in Neuroscience and Education,
Vol.13, pp. 8-16
Kim, J 2019, Transitory prices,
resiliency, and the cross-section of stock
returns,
International
Review
of
Financial Analysis, Vol.63, pp.243-256.
Suzuki K, Hiratani M, Mizukoshi N, et al
2018, Family resilience elements
alleviate the relationship between
maternal psychological distress and the
severity of children’s developmental
disorders, Research in Developmental
Disabilities, Vol.83, pp.91-98
Lester J, Leonard JB, Mathias, D 2013,
Transfer student engagement: Blurring of
social and academic engagement,
Community College Review, vol.41,
no.3,pp.202-222.
Lester J, Leonard JB, Mathias, D 2013,
Transfer student engagement: Blurring of
social and academic engagement,
Community College Review, vol.41, no.
3, pp.202-222.
Liang S, Jiangzhou S, Dongtao W, et al
2019, Recover from the adversity:
functional
connectivity
basis
of
psychological
resilience,
Neuropsychologia, Vol.122, pp. 20-27.
Lidija B, McGrath, Adrienne H, 2019,
Psychological resilience: Significance for
pediatric and adult congenital cardiology,
Progress in Pediatric Cardiology, In
press, corrected proof, Available online
14 July 2019, Article 101129.
Linda, H 2018, Resident Vitality in 34
Programs at 14 Academic Health
Systems:
Insights
for
Educating
Physicians and Surgeons for the Future,

99  تابستان،2  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

211

حيدری ممقانی و حسين پور

Orisini, CA 2018, Motivational profiles
and their relationships with basic
psychological
needs,
academic
performance, study strategies, self-esteem,
and vitality in dental students in Chile. J
Educ Eval Health Prof. 2018 Apr
19;15:11. doi: 10.3352/jeehp.2018.15.11.
eCollection 2018.
Paz Sandín, M 2014, Beyond Compulsory
Schooling: Resilience and Academic
Success of Immigrant Youth, Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol. 132,
pp. 19-24.

Milne, T 2016, Integrated systematic
review on educational strategies that
promote academic success and resilience
in undergraduate indigenous students,
Nurse Education Today, Vol.36, pp.387394.
Nota, L 2017, Self-regulation and
academic achievement and resilience: A
longitudinal study, International Journal
of Educational Research, Vol.41, no.3, pp.
198-215.

99 تابستان،2  شماره، سال یازدهم،فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندی شاپور

...رابطهی تابآوری و سرزندگی

212

Realation between Educational Resilience and Vitality with Academic
Success within Students at Ahvaz University of Medical Sciences

Mohammad Reza Heidarimamaghani: M.A., Educational Management Department, Ahvaz
Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
Mohammad Hosseinpour*: Associate Professor, Educational Management Department, Ahvaz
Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

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 crosssectional 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 problemorientation were in relationship with academic achievement of medical students at Ahvaz
Jundishapur University of Medical Sciences.
Key words: Resiliency, Academic Life, and Academic Success.
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